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NÁZEV ÚLOHY:
Měření na transformátoru

ZKOUŠENÝ PŘEDMĚT:
Jednofázový transformátor



SCHÉMA:
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SEZNAM PŘÍSTROJŮ:

G - generátor
- proudový zesilovač

R1 - rezistor
R2 - rezistor
C - kondenzátor



ZADÁNÍ:

1. Zobrazte I a U v primárním vinutí
transformátoru.

2. Změřte pro f=50Hz resp. 100Hz hysterezní
smyčku daného transformátoru v režimu 
sekvence pro napětí 0,4V-1,1V-1,8V-2,5V 
resp. 0,4V-1,6V-3,6V-5,6V.

3. Z průběhu hysterezní smyčky určete Hc a 
Br.



ROZBOR:

Na R1 se vytváří napětí Uh úměrné intenzitě magnetického
pole H. U2 je úměrné derivaci dB/dt, resp. časové změně
přírůstku ∆B/ ∆t. Článek R2C na sekundárním vinutí
transformátoru integruje časovou změnu přírůstku a tím 
získáme napětí Ub úměrné magnetické indukci B. 
V zobrazení XY ( Uh na X a Ub na Y ) získáme 
požadovanou závislost B= f ( H )
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Magnetická hystereze transformátoru je závislost
feromagnetického materiálu na předchozích 
stavech zmagnetování a křivka, která se při 
přemagnetování ve stejném rozsahu proudu stále
opakuje se nazývá hysterézní křivka (smyčka) 
(HS).

Různé HS s různými H mají vrcholy na komutační
křivce, ta odpovídá prvotní magnetizační křivce.
Br= remanentní indukce materiálu při H=0.
Hc= koercitivní intenzita magnetického pole 
potřebná k odstranění Br.



Širokou HS mají magneticky tvrdé materiály  
(slitiny W, Mo, Cr, Sa, Co)
Úzkou HS mají magneticky tvrdé materiály
(slitiny Fe s Si či Ni).

Transformátor má 2 části - magnetický obvod a
elektrický obvod.
Z naměřených HS odečtete hodnoty a, b, c a d 
podle vztahů:
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Hysterézní smyčka transformátoru z magneticky 

tvrdého a měkkého materiálu:

Obr.1. Komutační křivka Obr.2. Hysterézní
smyčka magneticky 
tvrdého materiálu

Obr.3. Hysterézní
smyčka magneticky 
měkkého materiálu



POSTUP:

1. Zapojíte dle horního obrázku a změříte časové

průběhy U a I primárního vynutí transformátoru v 

zobrazení YT.

2. Zapojíte dle spodního obrázku pro f=50Hz a v 

režimu sekvence zobrazíte HS pro daná napětí. 

Použijte napětí ( 0,4- 1,1- 1,8- 2,5 ) V.

Pro f=100Hz použijte napětí ( 0,4-1,6-3,6-5,6 ) V.

Zobrazení HS provedete i pro 100 Hz a daná napětí.

3. Z HS určíte Br a Hc.



ZÁVĚR:

Vyhodnoťte a komentujte časové závislosti
U a I primárního vinutí transformátoru a z 
HS určete remanentní indukci a koercitivní
intenzitu magnetického pole transformátoru.
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