
FYS 102 / K6. MUUNTAJA 

1. Johdanto 

Muuntajassa on kaksi eristetystä sähköjohdosta kierrettyä kelaa yhdistetty 

rautasydämellä ensiöpiiriksi ja toisiopiiriksi. Muuntajan toiminta perustuu 

sähkömagneettiseen induktioon. Ensiökelassa kulkeva vaihtovirta luo muuttuvan 

magneettivuon rautasydämeen. Suurin osa siitä kulkee myös toisiokelan läpi ja 

indusoi sinne muuttuvan sähkömotorisen voiman.  

Muuntajilla pienennetään tai suurennetaan vaihtojännitettä (-virtaa). Muuntajia 

käytetäänkin etupäässä sähkövoimansiirrossa. Voima-asemilla vaihtojännite nostetaan 

suureksi voimansiirtoa varten ja sähköenergian käyttöpaikalla jännite lasketaan 

käyttäjälle sopivaksi.    

Tässä työssä kootaan muuntaja rautasydämestä ja erilaisista keloista sekä tutkitaan 

muuntajaan liittyvien fysikaalisten lakien paikkaansa pitävyyttä. 

Muuntajan toiminnasta löytyy tietoja tämän työohjeen teoriaselostuksen lisäksi 

esimerkiksi viitteistä [1] - [4]. 

2. Teoriaa 

2.1. Ideaalinen muuntaja 

Ideaaliselle muuntajalle voidaan olettaa, että kaikki magneettivoimaviivat kulkevat 

rautasydämen kautta, jolloin magneettivuo φ jokaisen silmukan läpi on sama niin 

ensiöpiirissä kuin toisiopiirissäkin. Tällöin ensiöpiirin magneettivuo on suoraan 

verrannollinen ensiökelan kierrosten lukumäärään N1. Sama pätee myös toisiopiirille. 

φ1 = N1φ     ja φφ 22 N=  

Sähkömotorinen voima ensiö- ja toisiopiirille on 
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Ε1 = −
dφ1

dt
= −N1

dφ
dt

     ja Ε2 = −
dφ2

dt
= −N2

dφ
dt

 

Sähkömotoristen voimien lausekkeet yhdistämällä saadaan 

Ε2 =
N2

N1

E1 .        (1) 

Muuntajan ensiö- ja toisiopuolen sähkömotoriset voimat suhtautuvat siis niin kuin 

ensiö- ja toisiokäämitysten johdinkierrosmäärät. 

Kelan ensiö- ja toisiopiiriin napajännitteet U1 ja U2 ovat suoraan verrannollisia 

magneettivuon muutosnopeuteen ja siten verrannolliset myös kelojen kierrosmäärään. 

Toisaalta indusoituneet jännitteet ovat kääntäen verrannollisia virtaan. 

N1

N2

=
V1

V2

=
I2

I1

       (2) 

Ideaalisella muuntajalla ei myöskään ole tehohäviöitä. 

P1 = Ε1I1 = Ε2 I2 = P2        (3) 

 

2.2 Kuormittamaton muuntaja 

Kuormittamattomassa muuntajassa toisiopuolen virtapiiri on poikki, jolloin toisiovirta 

ja –teho ovat nollia. Tällöin toisiokelalla ei ole ollenkaan magneettista vaikutusta, 

eikä sitä tarvitse huomioida. Kuormittamaton muuntaja supistuu siis rautasydämiseksi 

induktiokelaksi. 

Kun ensiöpuolen kelaan vaikuttaa vaihtovirtajännite U1, niin sen läpi kulkeva virta I0 

on 

I0 =
U1

ωL
,         (4) 

joka on jännitteestä U1 90° jäljessä. Jännite U1 kuluu kelassa syntyvän itseinduktion 

sähkömotorisen voiman E1 kumoamiseen. U1 ja E1 ovat siis yhtä suuret, mutta 

vastakkaiset. Siten yhtälö (4) voidaan kirjoittaa myös muodossa 
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E1 = I0ωL .  

Sähkömotorinen on puolestaan virrasta I0 90° jäljessä, katso kuva 1.  

Koska muuntaja on oletettu häviöttömäksi, eikä toisiopuolella ole kuormitusta, ei se 

kuluta lainkaan tehoa. Tämän näkee kuvasta 1 siitä, että jännitteen U1 ja virran I0 

välillä  

 

Kuva 1.  Virran ja jännitteen 

vaihesiirto kuormittamattomassa 

muuntajassa. 

 

on 90° vaihesiirto. Teho ϕcos100 UIP =  

on silloin nolla ja virta I0 on ns. 

tyhjäkäyntivirtaa. U1 

E1 

I0 

 

Todellisuudessa tehohäviöitä synnyttävät 

muuntajan rautasydämessä pyörrevirrat 

sekä hysteresis ja käämitysten ohmiset 

vastukset. Tästä syystä virralla I0 täytyy 

olla myös jännitteen U1 suuntainen 

tehokomponentti, joten käytännössä 

vaihesiirtokulma ϕ on pienempi kuin 90°.  

Kuormittamattomassa muuntajassa on kuitenkin varsin tarkasti U1 = E1. Toisiopuolen 

napajännite U2 on täsmälleen yhtä suuri kuin smv E2, koska virta- ja jännitehäviöt 

siellä ovat nollia. Tämän perusteella kuormittamattomalle muuntajalle pätee yhtälö 

U1

U2

=
N1

N2

.        (5) 

 

2.3 Kuormitettu muuntaja 

Kun muuntajan toisiopuoli yhdistetään jollakin kuormalla suljetuksi virtapiiriksi, niin 

sähkömotorinen voima E2 saa aikaan virran. Tällöin myös toisiopuolen käämityksellä 

on oma magneettinen voimavaikutuksensa, joka täytyy jotenkin kumota. Tämä 

tapahtuu siten, että ensiöpuolelle syntyy lisävirta, joka kumoaa toisiovirran 

vaikutuksen. Ensiökelassa kulkee siis tyhjäkäyntivirran I0 ja lisävirran vektorisumma 

I1. Kuormitetun muuntajan tehohäviölähteet ovat samat kuin kuormittamattomankin 



FYS102 / K6 Muuntaja  -  52  -

muuntajan, mutta sen lisäksi virtalämpöhäviöitä syntyy myös toisiopuolen 

käämityksessä. 

3. Mittaukset 

Mittauslaitteisto: 

Käytössä on levypakasta tehty rautasydän sekä erilaisia keloja muuntajan kokoamista 

varten. Vaihtojännite ensiöpiiriin saadaan signaaligeneraattorista. Ensiö- ja 

toisiopuolen virtaa sekä jännitettä mitataan sopivilla yleismittareilla tai 

oskilloskoopilla. 

 

Tehtävä 1:  

Kuormittamattoman muuntajan toisiopiirin jännitteen ja virran mittaaminen 

• ensiöpiirin jännitteen ja virran funktiona 

• ensiökelan kierroslukumäärän funktiona 

• toisiokelan kierroslukumäärän funktiona 

Valitse ensiö- ja toisiopuolelle sopivat kelat ja kokoa piiri valmiiksi. Muista asettaa 

yleismittarit mittaamaan vaihtojännitettä ja –virtaa. Tutki aluksi, kuinka ensiö- ja 

toisiopiirin virran ja jännitteen arvot käyttäytyvät, kun liikut eri taajuusalueilla. 

Pitävätkö teoriaosassa johdetut kaavat paikkansa?     

Mittaa toisiopiirin jännitteelle ja virralle arvoja ensiöpiirin jännitteen ja virran 

funktiona. Tee molemmille kaksi mittausta, toiseessa N1 < N2 ja toisessa N1 > N2. 

Laske teoreettiset arvot lausekkeista (1) ja (2) ja vertaile tuloksia keskenään. 

Mittauksissa kannattaa käyttää melko pieniä taajuuksia (0 – 250 Hz).  
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Muuntajan muuntosuhteen tutkimista varten valitaan taajuusalueelta jokin taajuus, 

joka pidetään samana koko ajan. Sen jälkeen mitataan toisiopiirin virtaa ja jännitettä 

ensiökelan funktiona sekä toisiokelan funktiona.  

 

Kuva2. Toisiojännite ensiöjännitteen funktiona  
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Kuva3. Toisiojännite  (1) toisiokelan kierroslukumäärän  

    (2) ensiökelan kierroslukumäärän funktiona  

 

Tehtävä 2: 

Kuormitetun muuntajan tehohäviön mittaaminen 

Kytke toisiopiiriin vastus ja mittaa edelleen virtaa ja jännitettä molemmilta puolilta. 

Mitatuista arvoista lasketaan ensiö- ja toisiopiirin tehot sekä määritetään tehohäviö 

muuntajassa lausekkeella (3). Mittaa muutamilla arvoilla jännitettä myös vastuksen 

päistä ja vertaa tehohäviötä vastuksen päissä toisiopiirin tehoon. 

 

Tehtävä 3: 

Muuntajan vaihesiirron mittaaminen  

Mittaa muuntajalle vaihesiirrot ϕ(U1/I1), ϕ(U1/U2) ja ϕ(U2/I2) oskilloskoopin avulla. 

Näyttääkö muuntajassa tapahtuva tehohäviö vaikuttavan vaihe-eroon?  

Oskilloskoopin aika-asteikolla käytetään jatkuvaa säätöä ja kullakin taajuudella 

aallonpituudeksi säädetään täydet 10 ruutua. Kaksoissädenäytöltä nähdään vaiheiden 

ero. Yhden ruudun ero on tällöin 360°
10

. Vaihesiirron voi mitata myös oskilloskoopin 

xy-asennon avulla. Tällöin ruudulle syntyy ellipsi, josta voidaan määrätä U0 ja Umax. 

Vaihe-ero saadaan kaavasta sin(ϕ1 −ϕ2 ) =
U0

Umax

. 

4. Tulosten käsittely 

Mittauksissa saadut tulokset sekä lasketut tulokset kirjataan erilliselle lomakkeelle. 

Tehtävän 1 yhdestä mittauksesta piirretään samaan kuvaajaan sekä mitatut että 

teoreettisesti lasketut arvot ja vertaillaan tuloksia. 
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