
VY_32_INOVACE_72.notebook

1

October 18, 2012

II 311:17

Základní škola Nový Bor, 
náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace

email: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378
Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

VY_32_INOVACE_72

Název materiálu: Transformátory
Šablona: III/2  Inovace ve výuce prostřednictvím ICT
Číslo výukového materiálu: 72
Sada: Elektrodynamika
Autor: ing. Veronika Šolcová

Ověření ve výuce: Fyzika

Třída: 9.B Datum ověření: 18.10.2012 

II 311:17

Transformátory
Předmět: Fyzika
Ročník: 9. ročník
Tematický okruh: Elektrodynamika 
Anotace:

1. co to je transformátor, z čeho se skládá
2. schema
3. transformační poměr
4. transformace "nahoru" a "dolů"
5. poměr proudů a napětí
6. dálkový přenos elektrické energie
7. výpočet počtu závitů sekundární cívky
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TRANSFORMÁTORY

• zařízení umožňující měnit velikost 
střídavého napětí

• činnost založena 
na elektromagnetické indukci

• využití: v domácnosti
při výrobě a přenosu 
elektrické energie
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• skládá se z feromagnetického jádra a 
několika cívek

• jádro musí být feromagnetické a 
složené z transformátorových 
plechů nebo feritové, nemůže být 
plně železné

• primární cívka - na ni přivádíme 
střídavé napětí, které chceme měnit 
(transformovat)

• ostatní cívky jsou sekundární

VII 2018:22

Schema transformátoru

feromagnetické jádro

primární cívka

sekundární cívka

vstupní napětí výstupní napětí
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V

Zjednodušené schema
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Transformační poměr

• podíl počtu závitů 

p = 

N ... počet závitů
N1 ... počet závitů primární cívky
N2 ... počet závitů sekundární cívky

N1

N2

VII 249:52

N1

N2

• platí, že
U2

U1
=

U2 ... výstupní napětí
U1 ... vstupní napětí
N2 ... počet závitů sekundární cívky
N1 ... počet závitů primární cívky
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Transformace "nahoru"
• p > 1 napětí pomocí transformace 

zvyšujeme

Transformace "dolů"
• p < 1 napětí pomocí transformace 

snižujeme

• účinnost transformace je vysoká 
(u kvalitních až 98%)

VII 2410:02

• zanedbáme-li rozdíl mezi příkonem a 
výkonem, platí:

U1 . I1 = U2 . I2

• když zvyšujeme napětí, dojde ke 
zmenšení proudu

• když snižujeme napětí, dosáhneme 
velkých proudů

• při dálkovém přenosu elektrické 
energie jsou ztráty tím menší, čím 
větší je napětí

I1

I2

U2

U1
=
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Dálkový přenos

domácnost

elektrárna
na výstupu
generátoru
6 000 V

transformátor
zvýší napětí

transformátor
sníží napětí na
3x400 V
nebo 230 V

přenos na velké
vzdálenosti
400 kV rozvodna

sniží napětí
23 kV

VII 2410:02

Příklad:

Transformátor snižuje napětí z 230 V na 
6 V. Primární cívka má 1 200 závitů, kolik 
závitů má sekundární cívka?
Které vinutí je zhotoveno z tlustšího 
drátu?

U1 = 230 V
U2 = 6 V
N1 = 1 200

N2 = ?
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N1

N2U2

U1
=

U2

U1
N2 = N1 .

N2 = 1 200 . 

N2 = 31 závitů

Sekundární cívka má přibližně 31 závitů. 
Sekundární cívka musí být z tlustšího 
drátu, protože jí poteče větší proud.

6
230
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Jiný způsob řešení:

• vypočítáme transformační poměr p
• zjistíme, že transformátor snižuje 

napětí 38x
• počet závitů sekundární cívky musí 

být 38x menší než počet závitů 
primární cívky, tj. přibližně 31 
závitů
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Označení měřících přístrojů:
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Citace:

Schema list 6 vytvořeno v programu SMART Notebook

Materiál byl vytvořen v programu SMART Notebook verze 
10.8.864.0 z roku 2011

RAUNER, Karel. Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 
Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2007. ISBN 9788072386178.

KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK. Fyzika pro 9. ročník základní školy. 
Praha: Nakladatelství Prometheus spol. s r. o., 2000. ISBN 8071961930. 

Schema transformátoru  (list 5)
Http://fyzika.gbn.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2005060602. Gbn.cz [online]. 2012 [cit. 
20120724]. Dostupné z: 
http://fyzika.gbn.cz/phprs/image/fyzika/elmag/strid_p_e/transformator.jpg

Atomová elektrárna Dukovany  (list 11)
Http://atominfo.cz/2011/12/dukovanyletosrekordnivyrobuelektrinyneprekonaji/. 
Atominfo.cz [online]. 2012 [cit. 20120724]. Dostupné z: http://atominfo.cz/wp
content/uploads/2011/12/Dukovany.jpg 

Sloupy vysokého napětí  (list 11)
Http://zpravy.idnes.cz/mladikvostravevylezlnasloupvysokehonapetizasahlhoproud
phv/krimi.aspx?c=A100404_190403_krimi_lpo. Idnes.cz [online]. 2012 [cit. 20120724]. 
Dostupné z: http://i.idnes.cz/11/051/cl6/SPI1c1ec0_elektrina14.jpg 

Domácnost (list 11)
Http://www.hybrid.cz/tagy/vyrobavodiku. Hybrid.cz [online]. 2012 [cit. 20120724]. 
Dostupné z: http://www.hybrid.cz/obrazky/honda/domacnostbudoucnostipodle
hondy.jpg 
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Metodický list

Téma: Transformátory

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 9. ročník
Učebnice: Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, Nakladatelství 
Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka, skupinová práce

Pomůcky: transformátory

Poznámky:
list č.3 až č.11  výklad
list č.12 až č.14  příklad, žáci řeší a učitel postupně odkrývá správné řešení
list č.15  test Lesson Activity Toolkit  upevnění předešlého učiva
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