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Тема: Трансформатори 

Тема уроку: Режим короткого замикання 

                Мета уроку: ознайомитися та вивчити будову трансформаторів, визначити 

принцип роботи та можливості застосування. 

Тип уроку: комбінований. 

ХІД УРОКУ 

Режимом короткого замикання називають такий режим роботи трансформатора, 

при якому до первинної обмотки підводиться певна напруга, а вторинна обмотка 

замкнена накоротко. 

 Розрізняють два режими короткого замикання: аварійний і штучний (дослідний). 

Аварійне коротке замикання проходить, як правило, в експлуатаційних умовах у 

трансформаторі, що підключений до номінальної первинної напруги. В обмотках 

трансформатора проходять струми, які в багато разів (в 7-20 раз) перевищують 

номінальний і можуть пошкодити трансформатор. 

Випробувальний режим короткого замикання створюють штучно і проводять при 

пониженій первинній напрузі, значення якої підбирається таким, щоб по обмотках 

трансформатора, протікали номінальні струми. Цю напругу називають напругою 

короткого замикання Uк.  

Треба відрізняти режим короткого замикання в експлуатаційних умовах і дослід 

короткого замикання: 

а) режим короткого замикання трансформатора (коротке замикання виводів 

вторинної обмотки) в експлуатаційних умовах є аварійним. Струм короткого 

замикання у колі вторинної обмотки у 20 ÷30 разів більший за номінальний. 

б) дослід короткого замикання - випробування трансформатора при 

короткозамкненій вторинній обмотці (U2 = 0) (або при під’єднанні споживача з дуже 

малим опором навантаження, наприклад, амперметра). Напруга живлення первинної 

обмотки U1 = U1к повинна бути малою і забезпечувати в обмотках 

трансформатора струми, не вищі від номінальних тобто І1k ≤ І1н, І2k ≤ І2н. 

При виконанні досліду короткого замикання складають схему (рис. 5.8). До 

вторинної обмотки підключають амперметр А2, що має близький до нуля внутрішній 

опір. 



У рівнянні балансу потужностей Р1k = Рм+ Рст +Р2 маємо  , тому 

що U2 = 0 при  . 

Магнітні втрати пропорційні 

квадрату потоку, що також 

пропорційний U1, тобто 

 ~ kФ2; 

Ф~ U1. 

Проводячи дослід при 

зниженій напрузі, магнітними 

втратами нехтують: → 0. Тому 

з балансу потужностей 

випливає, що Р1k ≈ Рм, 

тобто вся 

потужність Р1k трансформатора дорівнює потужності втрат в проводах первинної і 

вторинної обмоток. 

Тому дослід короткого замикання використовується для визначення потужності 

втрат в проводах обмоток, а також для визначення резистивних та індуктивних 

опорів розсіювання обмоток трансформатора. Дослід короткого замикання є 

обов’язковим при заводських випробуваннях. 

 

 

Контрольні запитання 

1. Що таке режим короткого замикання трансформатора? 

2. Які існують режими короткого замикання трансформатора? 

3. В чому полягає аварійний режим короткого замикання? 

4. В чому полягає дослідницький або випробувальний режим короткого 

замикання? 

5. Що таке баланс потужностей? 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: 

mTanatko@ukr.net 

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня. 
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