
22.02.2022 

Викладач: Біяковська Тетяна Леонідівна 

Предмет: Електропостачання будівель і споруд 

Група № 2Е-1 

Урок № 67 

Тема: Побудова систем електропостачання міст 

  Тема уроку: Силові трансформатори з розщепленими обмотками 

Мета уроку: ознайомитися та вивчити систему електропостачання міст,   

структуру і тенденції розвитку електропостачання, основні тенденції 

розвитку енергетики міст, вплив енергетичних об’єктів на природнє 

середовище. 

ХІД УРОКУ 

Конструктивне виконання деяких типів силових трансформаторів 

передбачає виконання обмотки низької напруги розщепленою на дві частини, 

потужність кожної з яких складає 50% від номінальної потужності 

трансформатора. Як зазначалося вище, за допомогою таких трансформаторів 

можна організувати живлення електричних мереж від двох генераторів, або 

роздільне живлення секцій розподільчих пристроїв споживацьких підстанцій. 

Трансформатори з розщепленими обмотками можуть працювати по двом 

схемам увімкнення: із поєднаними паралельно обмотками низької напруги та із 

роздільним увімкненням розщеплених обмоток. 

У першому разі схема заміщення трансформатора та її параметри повністю 

збігаються із схемою заміщення звичайного двообмоткового трансформатора, 

наведеної на рис. 1.29. Така схема увімкнення не дозволяє використовувати 

конструктивні переваги трансформаторів з розщепленими обмотками. 

Для другої схеми увімкнення трансформатора з розщепленими обмотками 

схема заміщення наведена на рис. 1.33. 
 

Рис. 1.33. Г-подібна схема заміщення силового трансформатора 

з розщепленими обмотками 

На рис 1.33 rв, xв – активний та індуктивний опори обмотки виcокої напруги; 

rн1, rн2, xн1, xн2 – активні та індуктивні опори розщеплених обмоток низької 

напруги, зведені до номінальної напруги обмотки високої напруги. 

Параметри поперечної гілки контуру намагнічування схеми заміщення 

трансформатора з розщепленими обмотками розраховують так само, як і для 

звичайних двообмотокових трансформаторів за виразами (1.9) та (1.15) або 

(1.16). Така гілка завжди розташована з боку живлення трансформатора. 



Визначення параметрів повздовжніх гілок схеми заміщення 

трансформаторів з розщепленими обмотками базується на наступних 

міркуваннях. Оскільки потужність кожної з розщеплених обмоток низької 

напруги дорівнює половині потужності обмотки високої напруги, для активних 

опорів обмоток трансформатора можна записати співвідношення 

r
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За паралельного поєднання розщеплених обмоток низької напруги 

трансформатор працює як звичайний двообмотковий трансформатор, активний 

та індуктивний опори якого складають 
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де rт і xт визначають за виразами (1.17) та (1.22) для двообмоткових 

трансформаторів. 

З першого рівняння (1.27) та співвідношення (1.28) випливає, що 

rв  0, 5rт ; 

rн1  rн 2  rт . 

Для трансформаторів з розщепленими обмотками з достатньою 

інженерною точністю можна вважати, що індуктивний опір обмотки високої 

напруги дорівнює нулю x в  0 . Тоді з другого рівняння (1.28) випливає, що 

x 
н1  x н 2  2x т . 

Конструктивне виконання деяких силових трансформаторів передбачає 

розщеплення обмотки низької напруги на три частини, потужність кожної з яких 

складає 33,3% від номінальної потужності трансформатора. Для таких 

трансформаторів параметри повздовжніх гілок схеми заміщення слід визначати 

за виразами: 

rв  0, 5rт ; 
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 rн3  1, 5rт ; 

x 
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де rт і xт визначають за виразами (1.17) та (1.22) для двообмоткових 

трансформаторів. 

Перевагою трансформаторів з розщепленою обмоткою є збільшення 

реактивного опору між гілками, що дозволяє обмежувати струм короткого 



замикання на стороні НН. Тому понижуючі трансформатори з розщепленими 

обмотками одержали широке поширення. Підвищувальні трансформатори з 

розщепленими обмотками застосовують рідко. Вони використовуються на 

електростанціях, коли кілька генераторів доцільно приєднати до одного 

трансформатора. У цьому випадку число розщеплених обмоток трансформатора 

повинне відповідати числу генераторів, що підключаються. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Які агрегати називають трансформаторами з розщепленими обмотками? 

2. Назвіть переваги використання трансформаторів з розщепленими 
обмотками. 

3. За якими схемами можуть працювати трансформатори з розщепленими 
обмотками? 

4. Наведіть схему заміщення силового трансформатора з розщепленими 
обмотками. 

5. Наведіть вирази для визначення активних та індуктивних опорів обмоток 
трансформаторів з розщепленими обмотками. 

 

Виконані завдання та конспект надсилати на електрону адресу: mTanatko@ukr.net  

Обов’язково вказувати № групи та ПІП учня
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