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Měření parametrů transformátoru 

TEST: 

Konec 

1. Nakreslete schéma pro měření izolačního stavu 

2. Nakreslete schéma pro měření odporu vinutí 

 Napište vztah pro výpočet odporu  

3. Nakreslete schéma pro měření transformátoru naprázdno 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon, účiník a převod 

4. Nakreslete schéma pro měření transformátoru nakrátko 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon a účiník nakrátko 

5. Nakreslete schéma pro měření transformátoru při zatěžování 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon a účiník  a účinnost 



Zpět 

Primární vinutí 

proti kostře: 

1. Nakreslete schéma pro měření izolačního stavu 
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Vinutí proti 

sobě: 

Sekundární 

vinutí proti 

kostře: 



Zpět 

2. Nakreslete schéma pro měření odporu vinutí 

 Napište vztah pro výpočet odporu  
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Zpět 

3. Nakreslete schéma pro měření transformátoru naprázdno 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon, účinník a převod. 
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Zpět 

4. Nakreslete schéma pro měření transformátoru nakrátko 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon a účiník nakrátko 
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Zpět 

5. Nakreslete schéma pro měření transformátoru při zatěžování 

 Napište vztahy pro zdánlivý příkon a účiník  a účinnost 
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Zodpověděl  jsi  všechny  otázky ? 

 

Pokud  ne,  zkus to znovu !  

Stiskni „Opakovat“ 

a zkontroluj  si své  odpovědi  

tlačítkem        . 

 

Opakovat 
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