
3.2 Zasada działania
transformatora

ZACADNIENIA
• Elementy budowy transformatora

• Zasada działania transformatora

• Dodatkowe funkcje transformatora

Zasada działania transformatora (rys. 3.5) zostanie opisana na przykładzie modelu trans-
formatora jednofazowego przedstawionego na rysunku 3.4. Każdy transformator składa
się z dwóch zasadniczych elementów:
l. uzwojeń, zazwyczaj są to dwa uzwojenia:

• uzwojenie pierwotne,
• uzwojenie wtórne,

2. rdzenia ferromagnetycznego, na którym są umieszczone oba uzwojenia.
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Rys. 3.4. Budowa transformatora jednofazowego

Rys. 3.5. Zasada działania transformatora

Rdzeń jest obwodem magnetycznym transformatora i służy do przewodzenia strumienia
magnetycznego. Uzwojenia pierwotne i wtórne to obwody elektryczne transformatora.

Oba uzwojenia są zazwyczaj odseparowane galwanicznie, co oznacza, że nie ma połą-
czenia elektrycznego między nimi, a energia jest przekazywana przez pole magnetyczne.
Wyjątek stanowi autotransformator, w którym obydwa uzwojenia mają część wspólną.



SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

W działaniu transformatora wykorzystano zjawisko indukcji elektromagnetycznej.
Jedno z uzwojeń jest zwane pierwotnym i zostało podłączone do źródła napięcia prze-

:niennego. Napięcie to powoduje w nim przepływ prądu przemiennego. Prąd przemienny
wywołuje powstanie zmiennego pola magnetycznego. Zmienny strumień magnetyczny <l>
zamyka się przez rdzeń i sprzęga z uzwojeniem wtórnym. Zmienny strumień magnetycz-
:1] indukuje w tym uzwojeniu siłę elektromotoryczną, która zmienia się tak, jak zmienia
się strumień magnetyczny.

Podczas przenoszenia energii z uzwojenia pierwotnego do wtórnego traci się część
mocy. Straty występują:

w rdzeniu transformatora, tzw. straty w żelazie - wynikają m.in. z prądów wirowych
oraz magnesowania rdzenia transformatora;
straty w uzwojeniach, tzw. straty w miedzi - wynikają z rezystancji materiału, z którego
wykonano uzwojenia.
Oprócz zmiany wartości napięcia i prądu transformator może pełnić inne funkcje:
umożliwia izolowanie od siebie obwodów elektrycznych - uzwojenie pierwotne podłą-
czone do zasilania nie jest połączone z uzwojeniem wtórnym podłączonym do odbior-
nika;

• może odgrywać rolę filtra składowych stałych prądu i napięcia (nie przenosi na stronę
wtórną napięcia i prądu stałego);

• włączony między źródło a odbiornik może ograniczać wartość prądu zwarcia.

Z jakich elementów jest zbudowany transformator?
Co to są uzwojenia pierwotne i wtórne?

~ Jak działa transformator?
Czy transformator może pracować przy zasilaniu napięciem stałym?


