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TTrraannssffoorrmmááttoorr  ––  PPřřííkkllaaddyy  kk  pprrooccvviiččeenníí  

1) Primární cívka transformátoru má 600 závitů a sekundární cívka 30 závitů. Primární cívka je 
připojena ke zdroji střídavého napětí 230 V. Určete sekundární napětí nezatíženého 
transformátoru.  
2) Příkon transformátoru je 50 kW, jeho výkon je 45 kW. Vypočítej účinnost transformátoru.  
3) Primární cívka má 600 závitů, je na ní napětí 120 V a protéká jí proud 1 A. Sekundární cívka 
má 6 závitů, jaké je na ní napětí a jaký jí protéká proud.  
4) Střídavé napětí 120 V se má transformovat na napětí 2 400 V. Primární cívka má 75 závitů. 
Kolik závitů má sekundární cívka?  
5) Příkon primární cívky e 10 kW. Účinnost transformátoru je 80 %. Vypočítej výkon, který 
budeme odebírat ze sekundární cívky.  
6) Ze sekundární cívky odebíráme 5 kW. Napětí na sekundární cívce je 1000 V. Vypočítej 
proud, který prochází sekundární cívkou.  
7) Příkon transformátoru je 8,4 kW. Jaký výkon dává sekundární vinutí, je-li účinnost 
transformátoru 93%?  
8) Příkon transformátoru je 800 W, účinnost 96 %. Jaký je výkon? Jaký proud prochází 
sekundárním vinutím, ke kterému je připojen rezistor, jestliže sekundární napětí je 100 V?  
9) Transformátor mění vysoké napětí 23 kV na nízké napětí 230 V, které se rozvání do 
domácností. Primární cívkou protéká proud 8 A. Jaký proud protéká sekundární cívkou?  
10) Účinnost elektromotoru je 90 %, jeho užitečný výkon je 675 W. Vypočítej jeho příkon. Jaký 
proud prochází vinutím elektromotoru, je-li připojen ke zdroji napětí 300 V?  
11) Určete transformační poměr transformátoru, který připojíme na síťové napětí 230 V a ze 
sekundárního vinutí chceme odebírat proud 2 A při napětí 10 V. Jaký proud prochází primárním 
vinutím transformátoru ? Ztráty neuvažujeme, sekundární vinutí je zatíženo rezistorem.  
12) Primární cívkou se 350 závity prochází proud 7,5 A. Jak velký proud prochází sekundární 
cívkou při transformačním poměru 3? Kolik závitům sekundární cívka? 
13) Při transformaci střídavého napětí bylo u transformátoru naměřeno U1 = 220 V, I1 = 0,4 A, 
U2 = 98 V, I2 = 0,7 A. Jaká je účinnost transformátoru?  
14) Síťový transformátor transformuje napětí 230 V na 8 V. Jak velký proud prochází primárním 
obvodem, jestliže zařízení ve sekundárním obvodu odebírá proud 2 A?  
15) Urči účinnost transformátoru, jestliže platí: I1=0,5A , I 2=3,5A , N1=800 , N2=100.  
16) Primární vinutí cívky má 300 závitů. Urči počet závitů potřebný u sekundární cívky, pokud 
chceme 230 V transformovat na 12 V. Urči jaký proud bude transformátor odebírat ze sítě, když 
spotřebič odebírá 0,5 A . Ztráty v transformátoru zanedbej.  
17) Doplň tabulku: 

N1 N2 U1 U2 I1 I2 

200 6000  200V 0,5A  

500 100 450V   0,2A 

 150  30V 3A 1A 

 400 22V 220V  5A 

1200  10kV  0,75A 12,5A 

 
18) Transformátor má na primární cívce 1000 závitů, na sekundární 150 závitů. Primární cívka je 
připojená na napětí 220V a prochází jí proud 0,3A. Jaké je napětí, proud a výkon na sekundární 
cívce.  
19) Transformátorem se snižuje napětí ze 6000V na 240V. Jeho výkon je 150kW. Zjisti, jak0 
jsou proudy na cívkách a jaký je transformační poměr.  
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20) Zvonkový transformátor o primárním napětí 230V, sekundárním napětí 4V, dodává proud 
0,2A. Jak velký je výkon a jak velký je primární proud? Ztráty zanedbejte.  
21) Primární cívka transformátoru má 600 závitů a sekundární 2400 závitů. Na primární cívku 
přivedeme střídavé napětí 20 V. Jaké napětí bude na sekundární cívce?  
22) Transformátor má počty závitů uvedené v tabulce. Doplň v tabulce transformační poměr a o 
jakou transformaci jde (nahoru/ dolů).  

N1 N2 p transformace 

200 100   

100 3000   

300 60   

 
23) Vyjádři pomocí znaků nerovnosti vztahy mezi primárním a sekundárním napětím a 
primárním a sekundárním proudem, když pro počet závitů platí: 
a) N1  >  N2  U1      U2  I1     I2    

b) N1  =  N2  U1     U2  I1     I2    
c) N1  < N2  U1    U2  I1     I2    
24) Vyplň tabulku: 

N1 N2 U1 [V] U2 [V] 

10 40  80 

400  200 50 

 400 23 230 
 
25) Primární cívka transformátoru má 1150 závitů a je připojena na spotřebitelskou síť 230 V. 
Kolik závitů má sekundární cívka, je-li v sekundárním obvodu napětí 6 V. Vypočítej 
transformační poměr.  
26) Při transformaci střídavého napětí bylo změřeno a) u rozkladného transformátoru U1 = 220 V, 
I1 = 0,4 A, U2 = 98 V, I2 = 0,7 A; b) u technického transformátoru  U1 = 19 V, I1 = 21 A, U2 = 
216 V, I2 = 1,8 A.; Vypočítej a porovnej účinnost obou transformátorů.  
27) Střídavé napětí 120 V se má transformovat na napětí 2400 V. Primární vinutí má 75 závitů. 
Kolik závitů má sekundární vinutí?  
28) U rozkladného transformátoru je změřeno napětí na sekundární cívce 50 V, počet závitů 
primární cívky je 800, počet závitů na cívce sekundární je 200. Vypočítej napětí na primární 
cívce.  
29) U1 = 220 V, N1 = 300 závitů, N2 = 900 závitů, I1 = 4 A.. Urči o jakou jde transformaci, 
transformační poměr ; napětí na sekundární cívce a proud v sekundárním obvodu Vypočítej 
účinnost transformátoru, jestliže bylo naměřeno: U1 = 250V, I1 = 5A, U2 = 1000V, I2 = 1 A. 
30) Příkon transformátoru je 100 W, N1 = 600 závitů, N2 = 1880 závitů, U2 = 210 V. Vypočítej 
U1 a I2.  
31) Transformátor mění vysoké napětí 22 kV na nízké napětí 220 V, které se rozvádí do 
domácností. Sekundární cívkou prochází proud 8 A. Jaký proud prochází primární cívkou?  
32) Zvonkový transformátor mění napětí 220 V na napětí 9 V. Zvonek odebírá ze sekundární 
cívky proud 0,5 A. Jaký proud prochází primární cívkou?  
33) Pro elektrický vláček potřebujeme změnit napětí z 220V na 9 V. Primární cívka 
transformátoru má 440 závitů. Kolik závitů musí mít sekundární cívka?  


