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TRANSFORMATORIAUS TYRIMAS 

Darbo tikslas. 

Išsiaiškinti transformatoriaus sandarą ir veikimo principą bei išmatuoti pagrindinius jo 

parametrus, apskaičiuoti naudingumo ir transformacijos koeficientus.  

Teorinė dalis 

Transformatoriaus paskirtis – paaukštinti arba pažeminti kintamosios srovės įtampą. Jo 

veikimo principas paremtas savitarpio indukcijos reiškiniu. 1831 m. Faradėjus atrado 

elektromagnetinės indukcijos reiškinį: bet kuriuo būdu keičiantis magnetiniam srautui  , 

kertančiam uždaro laidininko kontūrą, šiame laidininke indukuojama elektrovara ir teka elektros 

srovė, kuri teka visą laiką, kol kinta magnetinis srautas. Su elektromagnetinės indukcijos reiškiniu 

tampriai susijęs savitarpio indukcijos reiškinys. Jo esmė yra tokia: kai vienoje grandinėje teka 

kintama srovė, jos sukurtas kintamas magnetinis srautas indukuoja elektrovarą ir srovę kitoje 

gretimoje grandinėje. Reiškinys, kai kintant grandinėje srovės stipriui, toje pačioje grandinėje 

atsiranda elektrovara ir indukcijos srovė, vadinama saviindukcija.  

Elektrovara, kuri atsiranda laidininke dėl indukcijos, vadinama indukuota elektrovara. 

Transformatoriaus sandara ir veikimo principas 

Transformatorius sudarytas iš lakštinio plieno pagamintos uždaros šerdies, ant kurios 

užvyniotos dvi apvijos, kurių vijų skaičius yra 1N ir 
2N (1 pav.) Vijos turi labai mažą aktyvinę 

varžą ir didelį induktyvumą. Apvija, prie kurios prijungiamas EV (elektrovaros) šaltinis, vadinama 

pirmine, o kita, prie kurios prijungiama apkrova, 

vadinama antrine. Apvijos tarpusavyje viena su 

kita elektriškai nesusijusios. Ryšys tarp jų yra tik 

per magnetinį lauką. Prijungus prie pirmos 

apvijos įtampos šaltinį, pirmoje grandinėje 

atsiranda ir teka elektros srovė 1I . Ji sukuria 

magnetinį lauką, kurio indukcijos srautas   yra 

sutelktas uždaroje šerdyje, ir jis veria tiek 

pirminę, tiek antrinę transformatoriaus apvijas. Kadangi pirminėje grandinėje įjungto šaltinio 

įtampa 1U yra kintama, tai grandine teka kintamoji elektros srovė; ir jos sukurtas magnetinės 

indukcijos srautas  yra kintamas. 

 

1 pav. Transformatoriaus schema 
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Elektromagnetinės indukcijos elektrovara  , atsirandanti uždarame kontūre, skaitine 

reikšme lygi magnetinio srauto  , veriančio to kontūro ribojamą paviršių, kitimo greičiui, tik su 

priešingu ženklu: 

.
dt

d
   (1) 

Tai Faradėjaus dėsnis elektromagnetinei indukcijai. Čia d  - magnetinio srauto, veriančio 

kontūro ribojamą paviršių, pokytis per laiką dt . 

Kai turime ritę, kurios vijų skaičius N , tai 

dt

d
N
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Pagal Faradėjaus dėsnį pirminei ir antrinei apvijai: 
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Elektrovaros ir įtampos antrinėje ir pirminėje apvijose tiesiog proporcingos vijų skaičiui 

tose apvijose:  
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čia k  vadinamas transformatoriaus transformacijos koeficientu. Jis parodo, kiek kartų elektrovara 

transformatoriaus antrinėje apvijoje didesnė (arba mažesnė) už elektrovarą pirminėje apvijoje. Kai 

reikia pakelti įtampą, antrinėje apvijoje, dedama daugiau vijų (įtampą aukštinančio 

transformatoriaus 1k ), o jeigu įtampą reikia sumažinti, tai transformatoriaus antrinei apvijai 

imamas mažesnis vijų skaičius (įtampą žeminančio transformatoriaus - 1k ). 

Kadangi energijos nuostoliai transformatoriuje yra nedideli, tai pirminės grandinės galia 

111 IUP  , t.y. galia, imama iš elektros tinklo, yra lygi antrinės grandinės galiai 222 IUP  , t.y. 

galiai, atiduodamai vartotojui. 

Tuščioji eiga (be apkrovimo) 

Transformatoriaus tuščiąja eiga vadinama tokia jo veika, kai prie pirminės apvijos yra 

prijungtas kintamosios įtampos šaltinis, o antrinė apvija išjungta (srovės joje nėra) (2 pav.) 
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Transformatorius, dirbdamas tuščiąja eiga, sunaudoja nedaug energijos, nes srovė 0I kuri 

įmagnetina plieninę šerdį, dėl ritės induktyvumo 

yra labai maža. Tuščios eigos atveju energija 

neperduodama iš pirminės grandinės į antrinę. 

Transformatoriaus tuščiosios eigos veika yra 

patogi transformacijos koeficientui k  ir apvijų 

vijų skaičiui nustatyti. Tuo tikslu reikia voltmetru 

išmatuoti įtampas 
1U ir 

2U pirminėje ir antrinėje 

apvijose. 

Darbinė eiga 

Transformatoriaus darbine eiga vadinama jo veika, kai prie antrinės apvijos prijungiama 

apkrova, tai yra sudaroma uždaroji grandinė (3pav.). Grandine dabar ims tekėti indukuota srovė 
2I

Pagal Lenco dėsnį srovė 
2I sumažins magnetinį 

srautą  , kuris yra priešingos krypties pirminėje 

apvijoje tekančios srovės 1I sukurtam srautui. 

Susilpnėjus magnetiniam srautui šerdyje, sumažės 

saviindukcijos elektrovara pirminėje apvijoje. 

Vadinasi, antrinėje apvijoje tekančios srovės 

magnetinis srautas mažina pirminės grandinės 

sukeltą magnetinį srautą. Tada esant mažiau 

kompensuotai šaltinio įtampai 1U , pirminėje 

grandinėje ima tekėti didesnio stiprio 1I srovė. Ji didėja tol, kol atkuriamas šerdyje toks pat kaip 

tuščiosios eigos magnetinės indukcijos srautas ir nusistovi apytikrė 1U  ir EV pusiausvyra. Taigi 

magnetinės indukcijos srautas šerdyje tiek tuščiosios, tiek darbinės eigos atveju išlieka toks pat, tik 

pirmuoju atveju jį sukuria pirminėje apvijoje tekanti tuščiosios eigos srovė, o darbinės eigos atveju 

jį sukuria ir pirminėje, ir antrinėje grandinėje tekančios srovės.  
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t.y. apkrovimo srovės pirminėje ir antrinėje transformatoriaus apvijoje yra atvirkščiai proporcingos 

vijų skaičiui tose apvijose. 

Matyti, kad, transformatoriaus darbinės eigos metu padidėjus apkrovai ( 2I ), tiek pat kartų 

padidėja ir pirminės grandinės srovės stipris 1I ir imama iš tinklo galia. 

 

2 pav. Transformatoriaus tuščioji eiga 

 

3 pav. Transformatoriaus darbinė eiga 
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Naudingumo koeficientas 

Esant transformatoriaus darbinei eigai, aktyvioji galia, imama iš elektros tinklo, ir aktyvioji 

galia, atiduodama vartotojui, yra nevienodos. Taip yra todėl, kad, dirbant transformatoriui, atsiranda 

elektros nuostolių: šerdyje – dėl histerizės (plieno permagnetinimo) ir sūkurinių srovių, o apvijose – 

dėl jų įšilimo tekant srovei. Nuostoliai šerdyje vadinami plieno nuostoliais, o apvijose – vario 

nuostoliais. Transformatoriaus atiduodamos vartotojui aktyviosios galios 
2P santykis su iš elektros 

tinklo imama galia 
1P vadinamas transformatoriaus naudingumo koeficientu: 

11
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1

2
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P

P
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Transformatorius yra vienas tobuliausių prietaisų, pakeičiančių energijos pavidalą. 

šiuolaikinių galingų transformatorių naudingumo koeficientas siekia iki 94 – 99 %. 

Transformatoriaus išorinė charakteristika 

Antrinės ritės (apvijos) įtampa priklauso nuo apkrovos srovės, o ši priklausomybė 

vadinama transformatoriaus išorine charakteristika ( 4 pav.) 

Ši charakteristika parodo, kokio pobūdžio yra 

transformatoriaus apkrova. Apkrovos rūšys yra 3 tipų: 

ominė, induktyvioji bei talpinė. Jeigu didinant srovę 
2I

įtampa 2U mažėja, gauname, kad apkrova yra ominio ( 4 

pav. 3 kreivė) arba induktyvaus pobūdžio (4 pav. 4 

kreivė). Priešingu atveju, t.y., kai didinat srovę įtampa 

taip pat didėja, turime talpinio pobūdžio apkrovą (4 pav. 

1 kreivė).  

Įtampos pokytis yra įvertinamas santykiniu dyžiu: 

100
20

220 



U

UU
U %, (8) 

čia 20U - tuščios eigos antrinės grandinės įtampa, 2U - antrinės grandinės įtampa, esant darbinei 

eigai 

  

 

4 pav. Transformatoriaus išorinė 

charakteristika 
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Aparatūra ir darbo metodas 

Šiame laboratoriniame darbe transformatoriaus parametrai yra nustatomi naudojantis 

žemiau pateiktame paveikslėlyje (5 pav.) naudojama laboratorine įranga.  

 

5 pav. Laboratorinio darbo įranga [1] 

Transformatoriaus tyrimo laboratorinį komplektą sudaro 1 – transformatorius, 2 – srovės 

šaltinis, 3 – reostatas, kuriuo varža gali būti keičiama nuo 0 iki 10 Ω, bei 3 skaitmeniniai 

multimetrai: 4 – srovės 2I matavimui, 5 – srovės 1I matavimui bei 6 – įtampų 1U ir 2U matavimui, 7 

– perjungiklis. 6 pav. detaliau pavaizduotas skaitmeninių multimetrų jungimas į grandinę.  

 

6 pav. Multimetrų jungimas į grandinę 

Transformatoriaus transformacijos koeficientas k skaičiuojamas pasitelkus 

transformatoriaus tuščiosios eigos grandinę ( 2 pav.). Naudingumo koeficientas bei galia yra 

skaičiuojami pasitelkus transformatoriaus darbinės eigos grandinę ( 3 pav.).  
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Darbo eiga 

1. Transformatoriaus naudingumo koeficiento priklausomybė nuo transformatoriaus 

apkrovos:  

1.1. Pasirinkite srovės šaltinio 2 pastovią maitinimo įtampą,  pavyzdžiui, 10 V, kurios darbo metu 

nekeisite. Reostatą 3 atitraukite į kraštinę padėtį, kad gautumėte minimalią apkrovą. Įjunkite 

srovės šaltinį 2 jungikliu, esančiu užpakalinėje prietaiso pusėje. Įsijunkite visus 3 multimetrus. 

Multimetrus 4 ir 5, kuriais matuosite sroves, užstatykite ant kintamos srovės režimo (AC – 

alternating current), o multimetrą 6, kuriuo matuosite įtampas, užstatykite ant kintamos įtampos 

režimo. Įtampos 1U ir 2U matuojamos tuo pačiu multimetru 6, naudojantis perjungikliu 7.  

1.2. Išsimatuokite pirminės ir antrinės grandinių sroves bei įtampas. Rezultatus surašykite į 1 

lentelę. 

1.3. Padidinkite apkrovą, mažindami srovę 
2I  dėstytojo nurodytu žingsniu, pvz., 0,5 A. Be to 

apkrovą galima keisti atsižvelgiant į įtampos kitimą pastoviu žingsniu, pvz., kas 1 V. Taip pat 

varžą galite išsimatuoti grandinės dalyje tiesiogiai, perjungus multimetro  6 darbo režimą į 

tinkamą varžos skaičiavimui. Matavimo metodą parenka dėstytojas. Remiantis  Omo dėsniu 

apskaičiuokite varžą R, galias 1P , 
2P  bei naudingumo koeficientą  . Gautus rezultatus 

surašykite į 1 –ąją lentelę. Nubrėžkite  )( 2If  priklausomybę.  

1.4. Ištirkite transformatoriaus išorinę charakteristiką )( 22 IfU  ir, remdamiesi 4 pav.,  nurodykite 

kokio pobūdžio yra apkrova.  

1 lentelė: 

A ,1I          

V ,1U          

A ,2I          

V ,2U          

 W,1P          

 W,2P          

, %         

,R Ω         

2. Ištirkite antrinės grandinės įtampos 2U  priklausomybę nuo transformatoriaus pirminės 

ir antrinės apvijų vijų skaičiaus.  

2.1. Pasirinkite srovės šaltinio 2 pastovią maitinimo įtampą,  pavyzdžiui, 10 V, bei pastovią 

apkrovą, pavyzdžiui,  5 Ω, kurių darbo metu nekeisite. Pirminiu etapu keiskite pirminės 
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grandinės apvijos vijų skaičių 
1N , o antrinės grandinės 

2N palikite pastoviu. Vijų skaičius 

keičiamas keičiant laidų padėtį ant transformatoriaus korpuso. Abejuose korpusuose yra po 6 

lizdus, kuriuos skirtingai jungiant, gaunamas skirtingas vijų skaičius, kuris apskaičiuojamas 

sudedant tarp dviejų sujungtų lizdų surašytus vijų skaičius. Pastovų vijų skaičių 
2N  nurodo 

dėstytojas. Keičiant laidus išsijunkite srovės šaltinį. 

2.2. Pakeitus 1 grandinės apvijų skaičių 
1N , įsijunkite srovės šaltinį 2 ir išmatuokite sroves bei 

įtampas pirminėje ir antrinėje grandinėse. Rezultatus surašykite į 2 lentelę. 

2.3. Antru etapu palikite pastovų pirminės grandinės apvijos vijų skaičių 
1N , keiskite 

2N  

2.4. Vienoje koordinačių sistemoje nubrėžkite antrinės grandinės įtampos 2U  priklausomybę nuo 

vijų skaičiaus 
1N  ir 

2N .  

2 lentelė 

Eil. nr. 
1N  

2N  A ,1I  A ,2I  V ,1U  V ,2U  

       

       

       

       

       

       

       

       

3. Apskaičiuokite transformatoriaus transformacijos koeficientą k .   

3.1. Norint apskaičiuoti transformatoriaus transformacijos koeficientą, turite susijungti tuščiosios 

eigos grandinę (2 pav.). Tuščia eiga gaunama, kai antrinė apvija yra atvira arba nėra joje 

apkrovos. Kad gautumėte tuščiąją eigą, atjunkite laidus, jungiančius reostatą su grandine. 

Išmatuokite 1U ir 2U  ir pasinaudoję (5) formule apskaičiuokite k . 

Literatūra 

1. Zaveckas V. Elektrotechnikos pagrindai: mokomoji knyga. – Vilnius, Technika, 2012. – 90 p.  

2. https://www.phywe.com/en/p2440100 

Klausimai 

1. Paaiškinkite elektromagnetinės indukcijos reiškinį, savitarpio indukcijos ir saviindukcijos 

reiškinius. 

2. Paaiškinkite transformacijos sandarą ir veikimo principą. 
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3. Paaiškinkite Faradėjaus dėsnį. 

4. Apibūdinkite transformacijos koeficientą. 

5. Paaiškinkite transformatoriaus tuščiąją eigą. Pateikite tuščiosios eigos grandinės schemą. 

6. Paaiškinkite transformatoriaus darbinę eigą. Pateikite darbinės eigos grandinės schemą. 

7. Kodėl transformatoriuje atsiranda energijos nuostoliai? 

8. Nuo ko priklauso transformatoriaus naudingumo koeficientas? Kaip jis apskaičiuojamas? 

9. Kas yra transformatoriaus išorinė charakteristika? Ką ji parodo? 

10. Kokių rūšių būna apkrovos ir kaip yra apskaičiuojamas įtampos pokytis? 


