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Transformátor

• Je zařízení na změnu napětí v elektrickém 
okruhu se střídavým proudem

• Funguje na principu elektromagnetické
indukce

• Skládá se ze dvou cívek a 
feromagnetického jádra

• Značka transformátoru:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Transformer_Iron_Core.svg
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Převod napětí
Pro převod napětí platí:

N1 = počet závitů vstupní cívky 
N2 = počet závitů výstupní cívky

U1 = vstupní napětí
U2 = výstupní napětí

Podíl N2/N1 se nazývá transformační poměr

pokud je  <1 napětí se snižuje
pokud je  >1 napětí se zvyšuje
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Autotransformátor
• Je transformátor, který pro primární i sekundární vinutí používá

stejnou cívku. 
• Autotransformátory se využívají v elektrických laboratořích jako 

regulovatelné zdroje střídavého napětí. 
• Používá se také v dopravě při pohonu kolejových vozidel 

(elektrických lokomotiv), kde je hlavní výhodou menší hmotnost 
tohoto typu transformátoru.

Filip Albert
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Autotransformator.png
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střídavý 
stejnosměrný

Přístroje, které fungují na baterie (např. notebook), 
potřebují stejnosměrný proud

Běžný transformátor (např. pro notebook) 
obsahuje i elektronický usměrňovač

proud

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Halfwave.rectifier.png



Transformátor nejenom změní hodnotu napětí a 
(pomocí integrovaného usměrňovače) převede 
vlny elektrického proudu na stejnou jednu stranu 
polarity, ale i vyrovná (vyhladí) proudové rázy na 
rovnoměrný proud. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fullwave.rectifier.png



Co se můžeme dozvědět z údajů na štítcích 
transformátorů a nabíječek pro běžná
elektronická zařízení (mobil, notebook, tablet, 
fotoaparát) ?



nabíječka pro mobil

vstupní napětí, 
variabilně od
100 do 240 V

výstupní napětí
5,1 V

vstupní proud – střídavý

výstupní proud - stejnosměrný



transformátor k notebooku
vstupní napětí, 
variabilně od
100 do 240 V

výstupní napětí
19 V

vstupní proud – střídavý

výstupní proud - stejnosměrný

označení polarity na zástrčce (jacku)



transformátor 
a nabíječka 
pro tablet

vstupní napětí, 
variabilně od
100 do 240 V

výstupní napětí
5,1 V

vstupní proud 
střídavý

výstupní proud 
stejnosměrný

označení polarity na zástrčce (jacku)



nabíječka k fotoaparátu

vstupní napětí, 
variabilně od 100 do 240 V

výstupní napětí 4,2 V

vstupní proud 
střídavý - AC

výstupní proud 
stejnosměrný - DC



Metodický pokyn k pracovnímu listu
Žáci pracují s pracovním listem ve třech krocích: 

1. samostatně zodpoví otázky dle zadání
2. podle komentáře učitele doplní své poznámky 
3. počítají jednoduchý příklad (trojčlenka)

Pracovní list není určen k vyhodnocení učitelem a neslouží jako 
podklad ke klasifikaci. 
Pracovní list je určen k zařazení do vlastních poznámek žáka a plní
funkci jako učební a opakovací materiál. 

Metodický pokyn: 
ad bod 2. učitel vyzdvihne podstatné skutečnosti a kontroluje, 

zda si je žáci ve svých pracovních listech zaznamenali
ad bod 3. technologický výpočet bude proveden na tabuli, učitel 

kontroluje, zda si žáci ve svých pracovních listech 
zaznamenali postup výpočtu (63 závitů; 5,22 A)



Technologie – Transformátor
Tento symbol označuje v elektrotechnice obecně transformátor

VSTUP a VÝSTUP jsou na štítku transformátoru označeny anglickými slovy. 
Jakými?  INPUT a OUTPUT
AC je zkratka, označující Alternating Current (střídavý proud)
DC je zkratka, označující Direct Current (stejnosměrný proud)
Symbolem         se označuje   střídavý proud
Symbolem         se označuje   stejnosměrný proud

Co popisuje zobrazený symbol?
...polaritu na zástrčce (jacku).................................................................

Transformátor má na vstupu 230 V (primární napětí), na výstupu 
120 V (sekundární napětí).  (Pro hrubý výpočet uvažujeme nulové ztráty)
a) Je-li vstupní cívka transformátoru tvořena 120 závity, kolik závitů musí mít výstupní
cívka? 
120 / 230 × 120 = 63 závitů (trojčlenka)
b) Je-li sekundární proud 10 A, jaký proud protéká primárním vinutím transformátoru?
120 / 230 × 10 = 5,22 A (trojčlenka)

Řešení pracovního listu
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Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 
zákonu.

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.


