
  , § 41. Трансформатор. Передача енергії змінного струму

або ефективним значенням сили струму, і воно пов’язане з 
максимальним її значенням співвідношенням:

т _  ^тах

V2 •
Аналогічно визначають ефективне значення напруги, яке 

пов’язане з максимальним значенням такою самою залежністю:
_ ^ т а х

V2 ■

Амперметри і вольтметри у колі змінного струму вимірю
ють саме ефективні (діючі) значення сили струму і напруги.

Змінний струм характеризують частотою. В Україні стан
дартною частотою змінного струму є 50 Гц. Її враховують при 
конструюванні електричних приладів змінного струму: гене
раторів, трансформаторів, двигунів тощо.

У промислових умовах змінний 
струм отримують як правило за до
помогою електромеханічних гене
раторів (мал. 2.50). Такий генера- 

"тор має статор 1 у вигляді порож
нистого циліндра, на внутрішній 
поверхні якого розміщені обмотки 
з ізольованого дроту. Ротор 2 роз
міщено на валу, який з ’ єднаний з 
певним рушійним механізмом -  гі
дравлічною, паровою чи газовою 
турбіною. У пазах стального корпу- 
qy ротора знаходяться обмотки, в 
які подається постійний струм для 
створення магнітного поля. Таким 
чином, разом з ротором обертається вектор магнітної індук
ції, утворюючи змінний магнітний потік, завдяки якому в 
обмотках статора індукується змінна ЕРС. У переважної біль
шості генераторів вона сягає 20 000 вольт.

§ 41. Трансформатор. Передача 
енергії змінного струму
Однією з важливих переваг змінного струму над 

постійним є те, що силу струму і напругу змінного струму 
можна перетворювати (трансформувати) без істотних втрат 
потужності.

Для зменшення втрат електричної енергії в лініях електро
передач напругу підвищують до десяти і сотень тисяч вольтів.

Мал. 250. Схема будови 
генератора змінного струму
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Щ О дає змогу при однаковій потужності відповідно зменшува
ти силу струму у проводах. Відповідно в місцях споживання 
енергії напругу знижують. Усі ці перетворення легко здійсню
ються за допомогою трансформаторів змінного струму.

Трансформатор (мал. 2.51) як правило складається з двох 
обмоток, які мають єдине феромагнітне осердя. Одну з них 
приєднують до генератора (вона називається первинною), а 
споживачі (електродвигуни, лампи, нагрівники тощо) приєд
нуються до вторинної обмотки трансформатора.

Принцип дії трансформатора змінного струму (мал. 2.52) 
ґрунтується на використанні явища електромагнітної індук
ції. Змінний струм, що проходить у колі первинної обмотки і , 
наприклад з кількістю витків N^, створює в осерді змінне маг
нітне поле. Воно у свою чергу індукує у вторинній обмотці 
трансформатора 2 з кількістю витків електрорушійну силу.

Оскільки обмотки трансформатора мають спільне змінне 
магнітне поле, то в кожному їх витку виникає електрорушій
на сила, пропорційна кількості витків у них:

124 ^_ЛГі
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Якщо коло вторинної обмотки розімкнене, а до первинної 
обмотки приєднане джерело змінного струму, то такий режим 
роботи трансформатора називають холостим ходом. У цьому 
разі напруга 17̂  дорівнює електрорушійній силі У первин
ній обмотці при цьому проходить незначний струм холостого 
ходу, і тому t/j «  у  такому разі напругу на обох обмотках 
трансформатора при холостому ходу можна вважати пропор
ційною кількостям витків у них:

Мал. 251. Трансформатор 
змінного струму з двома 

обмотками

Man. 252. Схема трансфор
матора зл/)інного струму з 

двома обмотками
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де k -  коефіцієнт трансформації.

Якщ о ft >  1, то C/j > і трансформатор називають підви
щувальним; якщ о k < І , то < и^, напруга менша від 
і трансформатор е знижувальним.

Коли до вторинної обмотки приєднують споживачі, вторин
не коло замикається. Це так званий робочий режим роботи 
трансформатора. Оскільки обмотки й осердя трансформато
ра складають за законом електромагнітної індукції замкнуту 
систему, то в ній діє закон збереження і перетворення енергії. 
У даному випадку він відображається рівністю потужностей 
первинної і вторинної обмоток трансформатора (теплові втра
ти в осерді будуть незначними, оскільки в сучасних трансфор
маторах коефіцієнт корисної дії до 99,5 % ). Отже,

§ 41. Трансформатор. Передача енергії змінного струму

Р я Р •~ ^2’
або

За допомогою трансформаторів ученим вдалося розв’ язати 
проблему передачі енергії електричного струму на значні від- 
стгші. Оскільки при цьому можуть відбуватися значні втрати 
енергії, то розв’язати цю проблему можна у спосіб, якщо 
електроенергію передавати за високої напруги. На підтвер
дження цього висновку розв’яжемо таку задачу.

Задача. Електроенергію від електростанції потужністю 
50 кВт передають за допомогою лінії з опором 5 Ом. Визна
чити втрату напруги і потужності в лінійних проводах та ко
ефіцієнт корисної дії електромережі у разі, коли передача 
енергії здійснюється за напруги 1000 В і 10 000 В.

Д а н о :
Р = 50 000 Вт, 
і? = 5 Ом,
Uj = 1000 В,

= 10 000 в.

С7 -  ? 
Р  -  ? 
Л -  ?

i f
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Р о з в ’ я з а н н я
Втрату напруги в лінії можна визначити за 
формулою

и  = ш , ,
де І  -  сила струму в лінії; R -  опір лінії. 
Втрата потужності в лінії 

Р  = PR.
Коефіцієнт корисної дії лінії г] можна визна
чити як відношення корисної потужності до 
повної потужності:
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Розрахуємо значення коефіцієнта корисної дії для різних
значень напруги:

1  5 Ом = 250 В;
 ̂ 1000 В

 ̂ 1000 в
Pj = (50 А)" • 5 Ом = 12,5 • 10® Вт;

50 кВт -  12,5 кВт
Ц = 50 кВт

-0 ,7 5 .

2) I72=^5J ^ !1I.5  0m = 25B;
 ̂ 10 000 В

5 0 ^ ^ ^
 ̂ 10 000 в

Рз =( 5  A f  • 5 Ом = 125 Вт;
50 к В т - 0,125 кВт ^  д^

50 кВт

Порівняння цих результатів дає змогу дійти таких виснов
ків:

1) підвищення напруги в лінії у 10 разів у стільки само
разів зменшує втрати напруги;

2) підвищення напруги в лінії у 10 разів значно зменшує
втрати потужності.

На підставі цих висновків можна зазначити, що передава
ти електричну енергію доцільніше за якомога вищих напруг.

Генератор Л Е П
електростанц ії високої напруги

Промислове
підприємство

Споживач

Мал. 233. С и стем а передачі електроенергії на відстань



Цього можна досягти, використовуючи в лініях електропере
дачі трансформатори, які підвищували б напругу перед тим, 
як струм потрапляє в лінію електропередачі, і понижували б 
її на вході до споживачів.

На малюнку 2.53 показано схему сучасної лінії електропе
редачі (ЛЕП) змінного струму.

На всіх промислових електростанціях України працюють 
генератори змінного електричного струму з частотою 50 Гц, 
які виробляють струм напругою до 20 кВ. Підвищення напру
ги генератора вище від цього значення пов’язане з можливіс
тю пробивання ізоляції проводів у генераторі. Підвищення 
напруги поза генератором відбувається за допомогою транс
форматорів, які підвищують її до 500... 750 кВ. Перед тим як 
надати електроенергію споживачам, використовують знижу
вальні трансформатори, які перетворюють напругу відповідно 
до потреб промислових підприємств, транспорту, споживачів 
побутової сфери. До нашої кімнатної електромережі подаєть
ся напруга 220 В.

1. Які функції електричного трансформатора змінного струму?
2 .3 яких основних частин складається трансформатор? *
3. Які обмотки трансформаторів вважають первинними і які ато-^

Р И Н Н И М И ?  ;т

4. Що таке холостий і робочий хід трансформатора?
5. Як змінюються втрати напруги в лінії електропередачі в разі 

підвищення напруги в ній?
6. Як змінюються втрати потужності в лінії електропередачі в разі 

підвищення напруги в ній?
7. Для чого потрібні-трансформатори?

____________________________§ 41. Трансформатор. Передача енергії змінного струму
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