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Rozdział 1. Wstęp 

1. Wstęp 

1.1. Motywacja 

 
Dążenie do osiągnięcia urządzeń energoelektronicznych o małych gabarytach 

i bardziej sprawnych (oszczędność materiałów i energii) urządzeń energoelektronicznych 
pociąga za sobą konieczność stosowania transformatorów o jak największej częstotliwości 
pracy, wysokim sprzężeniu i sprawności.  

Zaproponowany w pracy transformator przeznaczony jest do pracy z wysoką 
częstotliwością (do 1 MHz) przy mocach wyjściowych rzędu kilku kVA. W literaturze opisuje 
się transformatory pracujące z porównywalną częstotliwością, ale są to zazwyczaj 
transformatory sygnałowe bezrdzeniowe.  

Motywacją do podjęcia niniejszej pracy jest wykazanie, że możliwe jest zbudowanie 
transformatora energoelektronicznego pracującego z częstotliwością 1 MHz o parametrach 
korzystniejszych od dotychczas znanych. 

1.2. Problematyka i zakres pracy 

 
W niniejszej pracy poruszane są zagadnienia związane z transformatorami 

wykazującymi wysoką sprawność (powyżej 99 %), dużą moc (kilka kVA) i wysoką gęstość 
mocy (powyżej kilku kVA/kg). Wymagania takie są uniwersalne i dotyczą zarówno badanych 
transformatorów jak i innych współczesnych układów energoelektronicznych. 

Istnieje duża grupa przekształtników energoelektronicznych, które w swojej strukturze 
mają transformator [1]. Żeby transformator mógł spełnić przedstawione wyżej wymagania 
powinien pracować z możliwie wysoką częstotliwością. Zwiększenie częstotliwości pracy 
pozwala na zmniejszenie gabarytów, ale pociąga za sobą pewne trudności konstrukcyjne.  

Dla transformatorów pracujących z wysokimi częstotliwościami, istotne są zjawiska 
naskórkowości i zbliżenia [2]. Pełna analiza przedstawionych zjawisk, a co za tym idzie 
analiza właściwości transformatorów wysokoczęstotliwościowych, możliwa jest przy 
zastosowaniu polowych modeli MES (metoda elementów skończonych) i MOS (metoda 
objętości skończonych).  

W literaturze opisanych jest wiele konstrukcji transformatorów możliwych do 
wykorzystania w energoelektronice, ale zazwyczaj są to transformatory pracujące przy 
niższych częstotliwościach (do kilkudziesięciu kHz), lub  z wysokimi częstotliwościami, ale 
z niewielką mocą (transformatory sygnałowe) i bez rdzenia.  

W zakres pracy wchodzi kompleksowa analiza właściwości transformatorów 
współosiowych modularnych liniowych w sposób nigdzie dotąd nieopisywany, 
a w szczególności analizę polową pozwalającą na wyznaczenie parametrów znamionowych 
transformatorów oraz wpływ częstotliwości, wymiarów geometrycznych uzwojeń i rdzenia 
oraz materiałów rdzenia na te parametry. Dodatkowo każdy z zaproponowanych modeli 
komputerowych poddany jest weryfikacji eksperymentalnej sprawdzającej ich poprawność. 

Rozważane są również zagadnienia konstrukcyjne, pozwalające na syntezę 
transformatora o określonych parametrach. 

1.3. Teza pracy 

 
W transformatorze o zaproponowanej konstrukcji możliwe jest uzyskanie: 

 niskich strat mocy, 

 wysokiej sprawności, 

 wysokiej masowej gęstości mocy, 

 wysokiej mocy (wyjściowej), 

 niskiej mocy zainstalowanej, 
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 wysokiej wartości współczynnika sprzężenia uzwojeń 

 dowolnej przekładni. 

1.4. Cel pracy 

 
Celem pracy jest wykazanie prawdziwości tezy, tzn. wykazanie, że specyficzna 

konstrukcja transformatora – transformator współosiowy modularny – umożliwia  uzyskanie: 

 niskich strat mocy, 

 wysokiej sprawności, 

 wysokiej masowej gęstości mocy, 

 wysokiej mocy (wyjściowej), 

 niskiej mocy zainstalowanej, 

 wysokiej wartości współczynnik sprzężenia, 

 dowolnej przekładni zwojowej. 
 

Cel ten osiąga się przez: 

 zbudowanie elektromagnetycznych i cieplnych modeli komputerowych polowych 
MES  i  MOS, 

 weryfikację eksperymentalną  zaproponowanych  modeli komputerowych 
polowych, 

 wyznaczenie ww. parametrów za pomocą zweryfikowanych modeli 
komputerowych polowych i za pomocą pomiarów. 

 

1.5. Założenia 

 
Niniejszą pracę zrealizowano przyjmując następujące założenia: 

1. Analizuje się nową konstrukcję transformatora: transformator współosiowy liniowy (z 
miedzianymi uzwojeniami umieszczonymi wewnątrz rdzenia magnetycznego). 

2. Transformator jest przeznaczony do energoelektroniki (ze względu na wysoką 
częstotliwość pracy). 

3. Zakłada się przebadanie konstrukcji grubościennej i cienkościennej transformatora (tak 
aby uzyskać informacje nie tylko za pomocą analizy komputerowej ale również 
pomiarowo).  

4. Analizę polową prowadzi się za pomocą zaproponowanego elektromagnetycznego 
modelu hybrydowego 2D/3D (w celu zredukowania mocy obliczeniowej). 

5. Zakłada się przeprowadzenie analizy cieplnej za pomocą modelu 2D (do wyznaczenia 
dopuszczalnych strat mocy za przy założonej dopuszczalnej długotrwale temperaturze). 

6. Możliwość uzyskania dowolnej przekładni bada się za pomocą odpowiedniego modelu,  
który umożliwia syntezę parametrów transformatora. 

7. Zaproponowane modele poddaje się weryfikacji eksperymentalnej. 
8. Wyznaczanie parametrów znamionowych powinno być zalgorytmizowane. 
9. Niezbędne jest wyznaczenie maksymalnej częstotliwości pracy transformatora 

z rdzeniem (powyżej której korzystniejszym jest transformator bezrdzeniowy; kryteriami 
są moc i gęstość mocy). 

10. Zakłada się badania transformatorów przy pracy z sinusoidalnym napięciem i prądem. 

1.6. Metodyka badań 

 
Transformator współosiowy modularny wysokiej częstotliwości badany jest przy 

użyciu zależności teoretycznych, modeli komputerowych MES i MOS oraz eksperymentalnie.  
Za pomocą modeli komputerowych (oprogramowanie ANSYS), analizowane jest pole 

elektromagnetyczne, cieplne oraz elektrostatyczne. Analiza elektromagnetyczna uwzględnia 
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zjawiska prądów wirowych, naskórkowości oraz efektu zbliżenia. Pozwala na obliczenie: strat 
mocy w transformatorze, sprawności, mocy oraz masowego współczynnika gęstości mocy. 
Analiza cieplna pozwala na wyznaczenie dopuszczalnych strat mocy transformatorach, dla 
założonej dopuszczalnej długotrwale temperatury. 

W ramach pracy badawczej przeprowadza się eksperymenty służące weryfikacji 
modeli komputerowych. Wykorzystując zweryfikowane modele MES i MOS bada się wpływ 
częstotliwości zasilania oraz wymiarów geometrycznych na właściwości energetyczne 
transformatorów współosiowych modularnych.  

2. Transformator współosiowy liniowy modularny 

2.1. Idea transformatora liniowego 

 
Transformatory współosiowe liniowe charakteryzują się nieskomplikowaną 

konstrukcją i pozwalają na uzyskanie wysokiej sprawności oraz współczynnika sprzężenia. 
Przeznaczone są do pracy przy wysokich częstotliwościach. Te właściwości predestynują je 
do współczesnej energoelektroniki, która z kolei niezbędna jest do energooszczędnego 
przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej.  Jedną z istotnych wad jest to, że mają 
przekładnią zwojową równą 1:1.  

 

a)

b)

oś konstrukcyjna

 
Rys. 2.1 Transformatora liniowy a) idea; b) schemat ideowy; 

 

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne

izolacja

powietrze

 
Rys. 2.2 Przekrój poprzeczny transformatora z rys. 2.1 

 
Transformator współosiowy liniowy modularny zbudowany jest tak, jak to zilustrowano 

na rys. 2.1 oraz rys. 2.2.  Uzwojenie wewnętrzne jak i uzwojenie zewnętrzne stanowią rurki 
miedziane. Uzwojenia są oddzielone izolacją z PTFE (politetrafluoroetylen).  Na uzwojenie 
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zewnętrze nałożony jest rdzeń z pierścieni ferrytowych. Transformator może być chłodzony 
czynnikiem chłodzącym płynącym w uzwojeniach rurkowych. Taki transformator w niniejszej 
pracy nazywany jest transformatorem elementarnym. 

Opisywana konstrukcja transformatora zapewnia bardzo wysoki współczynnik 
sprzężenia pomiędzy uzwojeniami, szczególnie przy uzwojeniach o małej grubości i przy 
małej grubości izolacji międzyzwojowej. Gwarantuje to uzyskanie [3]: 

 wysokiej sprawności, 

 wysokiej gęstości mocy. 

2.2. Transformator bazowy 

 
Transformator bazowy to taki transformator w 

którym uzwojenie dwóch transformatorów 
elementarnych połączone są na ich jednym końcu z 
sobą tak, że wewnętrzne uzwojenie połączone jest z 
uzwojeniem wewnętrznym a zewnętrzne 
z uzwojeniem zewnętrznym. Dzięki temu 
wyprowadzenia uzwojeń są z tej samej strony 
transformatora. Istnieje potrzeba połączenia wielu 
transformatorów o przekładni 1:1 w transformator 
modularny o dowolnej przekładni (rozdział 3). 
Wymagane jest więc stosowanie wyprowadzeń i 
połączeń międzyuzwojeniowych, wprowadzających 
dodatkowe straty. Dlatego należy stosować jak 
najkrótsze połączenia, o jak najmniejszej rezystancji.  

3. Transformator modularny o dowolnej przekładni zwojowej 

3.1. Połączenie szeregowo-równoległe  

 
Jednym ze sposobów uzyskania przekładni różnej od jeden z transformatorów 

bazowych jest połączenie szeregowo-równoległe, Takie połączenie umożliwia uzyskanie 
prawie dowolnej (ograniczonej do ułamka wymiernego przekładni zwojowej.  

Moduł n jest podstawowym elementem transformatora modularnego i składa się z n 
połączonych ze sobą transformatorów bazowych w taki sposób, że uzwojenia pierwotne 
połączone są równolegle a uzwojenia wtórne szeregowo. Zakładając napięcie transformatora 
elementarnego równe U oraz prąd I, możliwe jest wyznaczenie przekładni modułu: 

 

n
U

nU

U

U
k 

2

1  (3.1) 

 
Transformatory o przekładni napięciowej równej n (lub 1/n) są często wykorzystywane 

w energoelektronice [4], [5]. Wykorzystując moduły n możliwe jest ich połączenie 
w transformator modularny tak, że strony pierwotne modułów połączone są równolegle, 
a strony wtórne szeregowo. Przykład połączenia dwóch modułów zilustrowany jest na rys. 
3.1. Napięcie wtórne U2 w tak połączonym transformatorze jest równe sumie napięć dwóch 
modułów n a przekładnia: 

 





m

i i

m

i i nn
U

U

U

U
k

11

1

1

2

1

1

1

1
 

(3.2) 

  

 

długość

 
Rys. 2.3 Transformator bazowy 
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W pracy stosuje się również pojęcie 
modułu 1:n. Jest to moduł n zasilony od strony 
niskiego napięcia. Napięcie strony wtórnej 
równa się n∙U1. Natomiast przekładnia może 
zostać wyliczona na podstawie wzoru: 
 

nUn

U

U

U
k

1

1

1

2

1 


  (3.3) 

 
 

3.2. Algorytm umożliwiający wybór 
systemu połączeń  

 
Uzyskanie transformatora o wymaganej 

przekładni jest możliwe za pomącą połączenia 
szeregowo-równoległego, ale wiąże się 
zazwyczaj z potrzebą wykorzystania dużej 
liczby transformatorów elementarnych. 
Przykładowo do uzyskania dokładnej przekładni 
400:230 potrzebne jest 284 transformatory 
elementarne wykorzystujące moduły składające 
się odpowiednio z 1, 2, 5, 46, 115, 115 
transformatorów bazowych.  

Zazwyczaj w urządzeniach 
rzeczywistych można zastosować transformator 
o przybliżonej przekładni. Pozwala to w 
znacznym stopniu ograniczyć liczbę 
potrzebnych modułów. Przykładowo 
wykorzystując moduły 1, 2, 5 otrzymamy 
przekładnię 400:235. Błąd przekładni wynosi w 
tym przypadku 2,3 %, co w większości 
przypadków jest akceptowalne. Istotną zaletą 
jest to, że transformator składa się tylko z ośmiu  
transformatorów bazowych.  

Istnieje wiele sposobów na uzyskanie danej przekładni w połączeniu szeregowo-
równoległym w szczególności, gdy zostanie dopuszczony określony błąd przekładni.  

W celu przyspieszenia i uproszczenia obliczeń został napisany program. Program 
wykorzystuje metodę rozkładu ułamka wymiernego na sumę ułamków w postaci 1/n. 
Dodatkowo można założyć niedokładność przekładni oraz dopuszczalną liczbę 
transformatorów bazowych w modułach.  

Wynikiem działania programu jest zbiór rozwiązań dokładnych, oraz przybliżonych. 
Pozwala to na wybranie odpowiedniego sposobu połączeń.  

Na rys. 3.2 zamieszczono przykładowy wynik działania programu. Dla zadanych 
wartości: 

 przekładnia:  400:230, 

 niedokładność przekładni: 5 %, 

 maksymalny wymiar modułu: 10. 
 

1

2

n

I1

U1

I2

U

1

2

m

U

moduł n

U2

 
Rys. 3.1 Połączenie dwóch modułów n 
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Rys. 3.2 Przykładowy wynik działania programu do obliczenia przekładni 

 

4. Weryfikacja modeli polowych 
 

W niniejszym rozdziale zostaną zaprezentowane transformatory eksperymentalne TE1, TE2 
oraz TE3. Transformator TE1 jest najprostszym transformatorem umożliwiającym 
przebadanie idei połączeń szeregowo-równoległych i składa się z dwóch modułów (1:1 oraz 
2:1). Jest on wykorzystany do weryfikacji modelu elektromagnetycznego MES. 
Transformatory TE2 i TE3 służą do weryfikacji modelu cieplnego MES. 

4.1. Transformatory eksperymentalne 

4.1.1. Transformator eksperymentalny TE1 

 
Transformator eksperymentalny TE1 jest to transformator o przekładni 3:2 

przedstawiony na rys. 4.1. Transformator TE1 zbudowany jest z 6 transformatorów 
elementarnych połączonych w trzy transformatory bazowe w sposób pokazany na  rys. 4.3. 
Przekrój poprzeczny transformatora elementarnego wraz z wymiarami został pokazany na 
rys. 4.2. 

 
 

Rys. 4.1 Zdjęcie transformatora 
eksperymentalnego TE1 

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne

D2 mm
D3 mm

D4 mm D5 mm
D5,2 mm

D10,6 mm

izolacja międzyuzwojeniowa

powietrze

 
Rys. 4.2 Przekrój poprzeczny transformatora TE1 

 

Rozwiązania dokładne: 
1:1; 1:2; 1:5; 1:46; 1:115; 1:115;   Liczba modułów = 284 
 
1:1; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 1:23; 
1:23; 1:23; 1:23;   Liczba modułów = 392 
 
Propozycje rozwiązań z uwzględnieniem niedokładności przekładni: 
1:1; 1:2; 1:5;    Błąd = 2.3 %;  Liczba modułów = 8 
 
1:1; 1:3; 1:3;    Błąd = 4.2 %;  Liczba modułów = 7 
 
1:1; 1:2; 1:6;    Błąd = 4.2 %;  Liczba modułów = 9 
 
1:1; 1:7; 1:7; 1:7; 1:7; 1:7;    Błąd = 1.4 %;  Liczba modułów = 36 
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1

U1

2

4

3

5

6

**

**

**

**

**

**

Robc

I1 I2

 
 

Rys. 4.3 Schemat połączeń transformatora TE1 

 
Każdy z transformatorów elementarnych składa się z: 

 umieszczonych współosiowo dwóch rurek miedzianych o grubości ścianek 0,5 mm 
oraz średnicy zewnętrznej odpowiednio 3 mm i 5 mm, 

 11 rdzeni ferromagnetycznych TN10/6/4 firmy Ferroxcube z materiału 3F3, 

 izolacji z włókna PTFE, 

 oraz wyprowadzeń i połączeń międzyuzwojeniowych z miedzi. 
Transformator TE1 chłodzony jest wodą, płynącą w uzwojeniu wewnętrznym, w taki 

sposób, że przepływa ona po kolei poprzez każdy transformator elementarny.  
Transformator zasilany jest za pomocą falownika klasy E z możliwością regulacji 

mocy wyjściowej poprzez zmianę prądu wejściowego I1 transformatora.  

4.1.2. Transformator eksperymentalny TE2 

 
Transformator eksperymentalny TE2 jest transformatorem elementarnym 

grubościennym  o przekładni 1:1. Mierzono w nim temperaturę wody na wlocie i wylocie oraz 
temperaturę skrajnych rdzeni przy znanych stratach mocy.  

 
termopary

60 mm

 
 

Rys. 4.4 Zdjęcie transformatora 
eksperymentalnego TE2 

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne

D3
D4

D5 D6
D7,9

D13

izolacja

powietrze

 
Rys. 4.5 Przekrój poprzeczny transformatora TE2 

 
Na rys. 4.5 podano wymiary transformatora TE2. Składa się on z: 

 umieszczonych współosiowo dwóch rurek miedzianych o grubości ścianek 0,5 mm 
oraz średnicy zewnętrznej odpowiednio 4 mm i 6 mm, 
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 11 pierścieni ferrytowych TN13/7.5/5 firmy Ferroxcube z materiały 3F3,  przy czym w 
dwóch skrajnych zostały zamontowane termopary typu K,  

 izolacji z włókna PTFE, 

 oraz wyprowadzeń wykonanych z laminatu PCB. 

4.1.3. Transformator eksperymentalny TE3 

 
Transformator eksperymentalny TE3 to cienkościenny transformator elementarny 

wykorzystywany do pomiaru rozkładu temperatur (podobnie jak transformator TE2). Grubość 
uzwojenia w transformatorze cienkościennym jest zbliżona do podwójnej głębokości 

wnikania pola elektromagnetycznego (132 m dla 1 Mhz). Do budowy transformatora TE3 
wykorzystano takie same pierścienie ferrytowe jak w TE2. Przekrój poprzeczny wraz 
z wymiarami poszczególnych elementów składowych pokazano na rys. 4.7. 

 
 

 
 

Rys. 4.6 Zdjęcie transformatora 
eksperymentalnego TE2 

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne

D7
D7,2

D7,7 D7,9

D8,1
D13

izolacja

rurka Al2O3 

Rys. 4.7 Przekrój poprzeczny transformatora TE3 

 
Przedstawiony transformator składa się z następujących elementów: 

1. Rurka ceramiczna z Al2O3 o długości 100 mm, średnicy zewnętrznej 7 mm i grubości 
1 mm. Rurka ta pełni funkcję rurki konstrukcyjnej ze względu na niewielką 
wytrzymałość uzwojeń, 

2. Dwa paski foli miedzianej o długości dobrane do rurki konstrukcyjnej, szerokości 

pozwalającej na dwukrotne jej owinięcie i grubości 100 m. 
3. Włókna z PTFE, pełniącego funkcję izolacji międzyuzwojeniowej, 
4. 12 rdzeni TN13/7.5/5 firmy FERROXCUBE z materiału 3F3. 
5. Wyprowadzeń z laminatu. 

4.2. Metodyka badań 

4.2.1. Pomiar kalorymetryczny strat mocy 

Transformator TE1 został zbudowany w celu sprawdzenia idei połączeń szeregowo-
równoległych oraz modelu elektromagnetycznego. W tym celu należało zmierzyć straty 
mocy, które pozwoliły na wyznaczenie sprawności. Pomiary zostały wykonane dla stanu 
ustalonego elektromagnetycznego i cieplnego. 

E

L2LE

C1

C2

T1

L1

US
T2

CE

Co

Kalorymetr 
transformatora

Kalorymetr 
obciążeniaFalownik klasy E
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Rys. 4.8 Schemat ideowy pomiarów transformatora TE1 
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Straty mocy zostały wyznaczone metodą kalorymetryczną. Transformator został 
odizolowany od  wpływu czynników zewnętrznych, poprzez umieszczenie w kalorymetrze 
i zasilony z falownika klasy E (rys. 4.8) prądem o częstotliwości 1 MHz  

Mierząc różnicę temperatur T oraz przepływ F wody chłodzącej uzwojenia na 
wejściu i wyjściu transformatora, jego straty mocy można wyznaczyć, korzystając ze wzoru 
(4.1). Ponieważ obciążeniem jest rezystancja w identyczny sposób można wyznaczyć moc 
wydzielaną na obciążeniu. 

 

TFcPQ    (4.1) 

  
gdzie: Q - strumień ciepła, W 

P - straty mocy, W  
c  - ciepło właściwe, J/kg∙K 

  - gęstość wody, kg/m3 
F  - przepływ, m3/s 

T  - wzrost temperatury, K 
 

4.2.2. Pomiar temperatur w transformatorach TE2 oraz TE3 

 
Transformatory TE2 oraz TE3 zostały zbudowane w celu pomiaru temperatur w ich 

charakterystycznych punktach tj.: temperatury na wlocie i wylocie czynnika chłodzącego, 
oraz temperatury skrajnych rdzeni. Ponieważ temperatury te miały odpowiadać pracy 
transformatorów w warunkach zbliżonych do naturalnych, nie zastosowano kalorymetru. 
Podobnie jak w podrozdziale 4.2.1. rolę zasilania spełnia ten sam falownik z zasilaczem.  

Do pomiaru temperatury wykorzystano system pomiarowy firmy National Instrument 
(NI) składający się z: 

1. obudowy SCXI-1000, 
2. 16-bitowej karty akwizycji danych SCXI-1600, 
3. 8 kanałowego izolowanego wzmacniacza SCXI-1125, 
4. terminalu termopar SCXI-1328, 
5. termopar typu K.  
 
W transformatorach TE2 oraz TE3 podczas eksperymentu mierzona była temperatura 

wody na wlocie i wylocie oraz temperatura skrajnych rdzeni. Ze względu na niewielkie 
wymiary rdzeni  ferrytowych (Dzew= 13 mm, Dwew= 7,9 mm, grubość 5 mm) do pomiar ich 
temperatury zaproponowano i wykonano termopary w postaci zgrzanych ze sobą dwóch 
drutów termoparowych (chromel – alumel,  0,2 mm). Tak wykonana termopara ma małe 
wymiary co pozwala na ograniczenie wpływu pomiaru na temperaturę rdzeni.  

Każda termopara została wzorcowana za pomocą termopary HKMQSS M100U-150 

firmy OMEGA (o znanej niedokładności pomiarowej wynoszącej 1,1 C lub 0,4 % [6] 
wskazania w zależności co większe).  

4.3. Modele polowe transformatorów współosiowych 

4.3.1. Model elektromagnetyczny 

 
Model elektromagnetyczny transformatora liniowego pozwala wyznaczyć parametry 

elektromagnetyczne transformatora między innymi:  

 napięcie i prąd transformatora, 

 moc, 

 rozkład indukcji w rdzeniu, 

 maksymalną indukcję w rdzeniu, 

 straty mocy w uzwojeniach, 
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 straty mocy w rdzeniu, 

 straty mocy w wyprowadzeniach, 

 sprawność. 
 
Analiza z wykorzystaniem modeli MES i MOS umożliwia przebadanie właściwości 

transformatorów liniowych (np. ze względu na częstotliwość pracy). 
Model elektromagnetyczny podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje model 

planarny 2D nieskończenie długi transformatora liniowego bez wyprowadzeń. Druga, model 
3D wyprowadzeń i połączeń międzyuzwojeniowych [7].  

 Model 2D transformatora 

 
Symetria transformatora elementarnego pozwala wykorzystać do jego symulacji 

model 2D. Takie podejście pozwala na ograniczenie rozmiarów modelu, a co za tym idzie 
czasu obliczeń i kosztów.  

Założenia przy analizie 2D transformatora elementarnego: 

 obliczenia z wykorzystaniem programu ANSYS (APDL), 

 analiza harmoniczna 2D, 

 wykorzystano element PLANE53, 

 model planarny, 

 uzwojenia wykonane z miedzi, 

 stała przenikalność magnetyczna, 

 straty w uzwojeniu wyznaczono z charakterystyki strat mocy w funkcji indukcyjności  
i uzależniono od napięcia zasilania [8], 

 pominięto wpływ wyprowadzeń. 
 

Rys. 4.9 Model 2D transformatora elementarnego a) podział na obszary; b) elementy skończone 

 
Transformator elementarny został zamodelowany jako nałożone na siebie 

i umieszczone współosiowo obszary z rys. 4.9. Podział na elementy skończone musiał 
uwzględnić duże zmiany gęstości prądu występujące na brzegach uzwojeń. 
W zaprezentowanym modelu grubość uzwojeń wynosi 0,5 mm natomiast prąd, ze względu 
na zjawisko naskórkowości płynie tylko zewnętrzną warstwą. Dla częstotliwości napięcia 

zasilającego równej 1 MHz prąd płynie warstwą o grubości około 132 m (podwójna 
głębokość wnikania). Wymaga to stosowania siatki elementów skończonych o dużej gęstości 
(rys. 4.9b) 

 W przypadku, gdy modelowano transformator TE1 o przekładni 2:3 model składa się 
z sześciu transformatorów elementarnych połączonych zgodnie z rys. 4.3. Ze względu na to, 
że linie sił pola praktycznie nie wychodzą poza obszar rdzenia, transformator można 
zamodelować, jako sześć oddzielnych transformatorów elementarnych (rys. 4.10) 
połączonych za pomocą elementów CIRCU124 (rys. 4.11). 

 

a) 

 

b) 
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Rys. 4.10 Obszary modelu transformatora 
liniowego o przekładni 2:3 
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Rys. 4.11 Model obwodowy połączeń 

transformatora liniowego o przekładni 2:3 
 

 Modele 3D wyprowadzeń i połączeniach międzyuzwojeniowych 

 
Model 3D transformatora pozwala na uwzględnienie strat mocy generowanych 

w wyprowadzeniach i połączeniach międzyuzwojeniowych [9]. Na rys. 4.12 został 
przedstawiony sposób zamodelowania wyprowadzeń i połączeń międzyuzwojeniowych 
transformatora TE1.  

 

 
Rys. 4.12 Modele wyprowadzeń i połączeń międzyuzwojeniowych 

 
 

połączenia 

międzyuzwojeniowe 

wyprowadzenia 
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Założenia przy analizie 3D transformatora elementarnego: 

 obliczenia z wykorzystaniem programu ANSYS (APDL), 

 analiza harmoniczna 3D, 

 wykorzystano element SOLID97, 

 stała przenikalność magnetyczna, 

 straty mocy w wyprowadzeniach wyznaczono z 50 mm modelu transformatora 
elementarnego, 

 straty mocy w połączeniach międzyuzwojeniowych wyznaczono z fragmentu, 
zawierającego połączenia i po trzy pierścienie ferrytowe, transformatora bazowego. 

 Model hybrydowy 2D/3D 

 
Transformator współosiowy liniowy obliczany jest z modelu 2D uzwojeń z rdzeniem, 

oraz modelu 3D wyprowadzeń i połączeń międzyuzwojeniowych [10]. Modelowanie 
transformatora dzieli się na dwa etapy. 

W pierwszym etapie za pomocą analizy 3D bada się straty mocy generowane 
w połączeniach międzyuzwojeniowych transformatora i wyprowadzeniach. Straty te są 
uzależnione od prądu transformatora. W drugim etapie wykonuje się analizę 2D 
transformatora, w której do strat mocy w uzwojeniach i rdzeniu zostały dodatkowo dodane 
straty mocy w wyprowadzeniach i połączeniach międzyuzwojeniowych uzyskane z analizy 
3D. Takie podejście pozwala zdecydowanie przyspieszyć obliczenia.  

4.3.2. Model cieplny 

 
Model cieplny transformatora elementarnego pozwala na wyznaczenie maksymalnych 

strat mocy [11] a w konsekwencji mocy znamionowej, przy założeniu stałości dopuszczalnej 
długotrwale temperatury.  

Do obliczeń cieplnych MES został użyty program ANSYS. Obliczenia zostały 
wykonane przy użyciu modułu FLUENT. Modelowanie jest wykonywane przy założeniach: 

 stan ustalony, 

 przepływ laminarny, 

 nie uwzględniono wyprowadzeń, 

 uwzględniono zmianę parametrów materiałowych w funkcji temperatury, 

 uwzględniono zjawiska przepływu i konwekcji, 

 pominięto wymianę ciepła przez promieniowanie, 

 dla chłodzenia wodnego: nieliniowy model 2D osiowosymetryczny oraz element 
FLUID141, 

 dla chłodzenia naturalnego: model 2D planarny oraz element PLANE55. 
Dla każdego przypadku powstały dwa modele cieplne, uwzględniające grubość 

uzwojeń: grubościenny i cienkościenny. W modelu cienkościennym uwzględniana jest 
dodatkowo rurka konstrukcyjna z AL2O3.  

 Model transformatora chłodzonego wodą 

Do modelowania transformatora chłodzonego wodą został użyty model 2D 
osiowosymetryczny, oraz element FLUID141 przedstawiony na rys. 4.13. Występowanie 
liniowej osi symetrii pozwala na użycie modelu 2D, który umożliwia skrócenie czasu obliczeń. 
W modelu uwzględniono występowanie izolacji poszczególnych pierścieni ferrytowego 
rdzenia. Uwzględniono ruch i nagrzewanie się wody chłodzącej pod wpływem ciepła 
generowanego w uzwojeniach i rdzeniu.  

Model cieplny transformatora liniowego cienkościennego (rys. 4.13b) uwzględnia 
dodatkowo występowanie i wpływ ceramiki AL2O3 na rozkład temperatury w rdzeniu.  

 



 

- 15 - 
 

Rozdział 4. Weryfikacja modeli polowych 

 
Rys. 4.13 Fragment modelu cieplnego 2D transformatora:  

a) grubościennego (wymiary: rys. 4.5); b) cienkościennego (wymiary: rys. 4.7) 

 Model transformatora przy chłodzeniu naturalnym powietrznym 

 
Transformator przy chłodzeniu naturalnym powietrznym może być modelowany jako 

model planarny 2D, ponieważ nie zawiera czynnika chłodzącego płynącego wewnątrz rurki 
uzwojenia wewnętrznego. Ciepło wyprowadzane jest na zewnątrz jedyne przez konwekcję 
(oś transformatora usytuowana jest poziomo). Powoduje to, że model może zostać jeszcze 
bardziej uproszczony. Co przekłada się na szybkość obliczeń.  

Na rys. 4.14 przedstawiono wycinki modeli transformatorów grubościennego 
i cienkościennego z zaznaczonymi poszczególnymi elementami składowymi.  

 

izolacja pierścieni 
ferrytowych

rdzeń

uzwojenie 
zewnętrzne

izolacja

uzwojenie 
wewnętrzne

Al2O3

powietrze

grubościenny cienkościenny

powietrze

uzwojenie 
zewnętrzne

izolacja

uzwojenie 
wewnętrzne

izolacja pierścieni 
ferrytowych

 
 Rys. 4.14 Wycinki modeli cieplnych 2D transformatorów  przy chłodzeniu naturalnym 

(wymiary: rys. 4.5 i rys. 4.7) 
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 Metodyka analizy pola cieplnego 

 
Analizę cieplną przeprowadza się wykorzystując oprogramowania ANSYS. Celem 

analizy cieplnej było wyznaczenie dopuszczalnych strat mocy w transformatorze, które 
powodują wzrost temperatury do wartości niższych od dopuszczalnych. Straty te są użyte 
w modelu elektromagnetycznym do wyznaczenia parametrów znamionowych transformatora.  

Wielkością wymuszającą w analizie cieplnej jest rozkład strat mocy 
w transformatorze, obliczony na podstawie modelu elektromagnetycznego. Wyznaczenie 
dopuszczalnej długotrwale temperatury wymaga podejścia iteracyjnego do analizy. W 
pierwszej kolejności wyznaczany jest rozkład strat moc w modelu elektromagnetycznym, 
będący parametrem wejściowym analizy cieplnej. Obliczona w ten sposób maksymalna 
temperatura determinuje dopuszczalne straty a więc parametry zasilania transformatora. W 
kolejnych krokach możliwa jest zmiana parametrów zasilana, tak aby obliczona temperatura 
była maksymalną dopuszczalną długotrwale temperaturą transformatora. 

Z punktu widzenia badań przeprowadzonych w niniejszej pracy istotna jest 
dopuszczalna długotrwale temperatura transformatora. Analiza wykazała, że maksymalna 
temperatura zawsze występuje w rdzeniu transformatora, dlatego w obliczeniach można 
pominąć wyprowadzenia uzwojeń. Takie podejście powoduje, że analiza 2D jest 
wystarczająca. 

Analiza cieplna została inaczej przeprowadzona dla chłodzenia wodnego 
i powietrznego. 

Dla chłodzenia wodnego wykorzystano analizę nieliniową i element FLUID141. 
Element ten uwzględnia odbieranie ciepła przez wymuszony przepływ czynnika 
chłodzącego. Wymagany model to model 2D osiowosymetryczny. 

W przypadku chłodzenia naturalnego model cieplny został uproszczony do modelu 
planarnego. Założenie jest słuszne, ponieważ w tym przypadku moc odprowadzana jest 
jedynie przez konwekcję do otoczenia a temperatura skrajnych rdzeni jest identyczna. Do 
obliczeń wykorzystano element PLANE55.  

4.4. Weryfikacja modeli polowych 

4.4.1.  Model elektromagnetyczny (TE1) 

 
Korzystając z modeli 3D można obliczyć 

straty mocy w wyprowadzeniach i połączeniach 
międzyuzwojeniowych w funkcji prądu (rys. 
4.15), przy częstotliwości jako parametrze. 
Charakterystyka uwzględnia straty sumaryczne 
dla transformatora TE1. Są to: 

 straty w 4 wyprowadzeniach (2 uzwojenia 
wewnętrznego, 2 zewnętrznego), 

 straty w 12 połączeniach międzyuzwoje-
niowych (rys. 4.3) (6 połączeń 
transformatorów elementarnych w bazowe 
oraz 6 połączeń pomiędzy 
transformatorami bazowymi). 

 
 
Uwzględniając straty mocy obliczone z modelu 3D, (rys. 4.15) można prowadzić 

analizę transformatora używając tylko modelu 2D. Pojedyncza symulacja dla modelu 2D 
transformatora TE1  na komputerze z procesorem intel core i7 2630QM i 8 GB pamięci RAM 
trwa około 3 minut. Model składa się z prawie stu tysięcy elementów i około czterdziestu 
tysięcy węzłów. Siatka elementów skończonych jest gęstsza niż dla modeli 3D. 

 
Rys. 4.15 Zależność strat mocy 

w wyprowadzeniach i połączeniach 
międzyuzwojeniowych dla transformatora 

TE1 w funkcji prądu zasilania 
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Zaproponowany w pracy hybrydowy model pozwala na dokładniejszą analizę 
właściwości energetycznych transformator (rys. 4.16). Występująca różnica (0,3 %) 
pomiędzy wartością zmierzoną a obliczoną może być spowodowana przez nieuwzględnienie 
w analizie MES rezystancji przejścia pomiędzy wyprowadzeniami a przewodami 
połączeniowymi, dodatkowego nagrzewania się kalorymetru spowodowanego 
wyprowadzeniami oraz błędami w identyfikacji parametrów materiałowych. 

 
Rys. 4.16 Porównanie zależność sprawności w funkcji mocy wyjściowej transformatora 

TE1 dla eksperymentu, modelu MES 2D oraz modelu hybrydowego 2D/3D 

4.4.2. Model cieplny przy chłodzeniu wodnym 

Weryfikacja modeli cieplnych polega na porównaniu wyników pomiarów 
transformatora TE2 oraz TE3 z wynikami otrzymanymi z analizy MES. Analiza MES była 
prowadzona w taki sposób, żeby wymuszenia tj. temperatura początkowa i przepływ wody, 
temperatura otoczenia oraz straty mocy, były takie same jak podczas eksperymentów 
z transformatorami TE2 oraz TE3.  
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Rys. 4.17 Porównanie a) pomiarów oraz b) wyników analizy MES dla transformatora 
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 Transformator grubościenny TE2 

Straty mocy w transformatorze grubościennym TE2 chłodzonym wodą wynoszą 
2,1 W. Temperatura otoczenia w trakcie pomiarów wynosiła 24,9(8) °C a transformator był 
chłodzony wodą, o temperaturze 16,9(8) °C, płynącą w uzwojeniu wewnętrznym 
z przepływem równym 57 ml/min. 

Wynikami analizy jest rozkład temperatury w transformatorze. Ze szczególnym 
uwzględnieniem punktów pomiarowych czyli: temperatury na wylocie wody, oraz temperatury 
skrajnych rdzeni.  

Porównanie zostało przedstawione na rys. 4.17. Różnica pomiędzy pomiarami 
a wynikami analizy MES jest mniejsza od niepewności pomiaru temperatury w dwóch 
punktach. W jednym punkcie, czyli w rdzeniu bliskim wlotu wody, różnica jest większa (równa 
trzy krotnej niepewności pomiarowej).  

Do dalszej analizy istotna jest maksymalna temperatura rdzenia, która pokrywa się 
z temperaturą mierzoną, można więc uznać, że model bardzo dokładnie odwzorowuje 
rzeczywistość. 

 Transformator cienkościenny TE3 

 
Weryfikacja modelu transformatora cienkościennego z chłodzeniem wodnym 

przebiega w sposób identyczny jak transformatora grubościennego. Wyniki porównania 
przedstawione na rys. 4.18 również odzwierciedlają te uzyskane dla transformatora TE2. 
Wynika z nich, że model transformatora cienkościennego jest poprawny. 

4.4.3. Chłodzenie naturalne 

Eksperymenty z transformatorami TE2 i TE3 chłodzonymi naturalnie były 
przeprowadzane tak, aby uzyskać maksymalną temperaturę rdzenia równą 100 °C. Straty 
mocy w transformatorach dla  tej temperatury wyniosły odpowiednio: 

 1,7 W dla transformatora grubościennego, 

 1,9 W dla transformatora cienkościennego. 

66 ml/min

45,3(8) ºC

25,1(8) ºC

54,8(9) ºC

16,9(8) ºC 18.1(8) ºC

Moc strat 2,0 W
a)

 

16,9 ºC 18,1 ºC

53,5 ºC43,4 ºCb)

 
Rys. 4.18 Porównanie a) pomiarów oraz b) wyników analizy MES  

dla transformatora cienkościennego TE3 chłodzonego wodą  
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Temperatura zmierzona z rys. 4.19 jest równa średniej arytmetycznej temperatur 
skrajnych rdzeni. Z porównania pomiarów i wyników analizy można wnioskować poprawność 
użytego modelu. Różnica pomiędzy temperaturą mierzoną i obliczoną nie przekracza 1 °C.  

 

Grubościenny Cienkościenny

Tmax = 101,2 ºC Tmax = 100,3 ºC

Moc strat 1.7 W Moc strat 1.9 W

100,5 (11)ºC

Pomiary

99,3 (11)ºC

 
 

Rys. 4.19 Porównanie rozkładu temperatur dla transformatorów  
chłodzonych naturalnie i temperatury maksymalnej 100 °C 

 

5. Parametry znamionowe transformatora współosiowego 
modularnego  

5.1. Wstęp 

 
Analizowano transformatory TE1, TE2, oraz transformator TE3 ale ten ostatni 

o długości 60 mm (taki jak TE2). Transformator ten jest w dalszej części pracy nazywany 
TE3’. Zmiana długości została podyktowania potrzebą porównania transformatorów 
grubościennych z cienkościennymi o takich samych wymiarach rdzenia. Obliczenia 
przeprowadzane są dla częstotliwości zasilania 1 MHz.   

Jeżeli transformator pracuje z maksymalną sprawnością (zależną od wymiarów 
geometrycznych) to jego parametry nazywane są parametrami znamionowymi 
transformatorów i są to: 

 wartość skuteczna napięcia znamionowego strony pierwotnej U1n [V], 

 przekładnia k, 

 wartość skuteczna prądu znamionowego strony wtórnej I2n [A], 

 moc znamionowa Sn [VA], 
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 sprawność znamionowa n [%], 

 masowa gęstość mocy m [VA/kg], 

 objętościowa gęstość mocy o [VA/cm3], 
Do obliczenia parametrów znamionowych transformatora niezbędne jest obliczenie 

sprawności transformatora w funkcji rezystancji obciążenia. Do wyznaczenia maksymalnej 
sprawności niezbędna jest znajomość strat mocy w rdzeniu w funkcji napięcia zasilania. 
Zależność ta wyznaczona jest obliczeniowo na podstawie charakterystyk strat mocy 
w rdzeniu w funkcji temperatury oraz indukcji [8]. Obliczenia wykonuje się zmieniając wartość 

napięcia i prądu w taki sposób, żeby suma strat mocy w rdzeniu PFe (zależne od napięcia) 
oraz straty mocy w uzwojeniach, połączeniach międzyuzwojeniowych oraz wyprowadzeniach 

PCu (zależne od prądu) nie przekroczyła dopuszczalnych. Zwiększając rezystancję 
obciążenia Ro rosną straty w rdzeniu (większe napięcie), a zmniejszają się w uzwojeniach. 

Zmniejszając rezystancję obciążenia Ro rosną straty  PCu a maleją w rdzeniu PFe.  
Tak obliczona charakterystyka ma 

globalne maksimum, które jest nazywane 
w pracy sprawnością znamionową. Dla TE1 

sprawność ta wynosi n = 99,21 % dla Ron 

=1,46 . Prąd I2, napięcie U1, oraz moc S dla 
pracy transformatora ze sprawnością 
znamionową nazywane są parametrami 
znamionowymi transformatora.

Na rys. 5.1 zamieszczono 
charakterystykę sprawności transformatora 
TE1 w funkcji prądu obciążenia. 
Charakterystyka ma globalne maksimum w 
punkcie I2n = 62 A, prąd ten jest 
znamionowym prądem strony wtórnej 
transformatora. 

Obliczanie parametrów znamionowych 

(sprawność n, prąd strony wtórnej I2n, 
napięcie strony pierwotnej U1n oraz moc Sn) zostało zalgorytmizowane i zilustrowane za 
pomocą schematu blokowego z rys. 5.2. W algorytmie tym  można wyróżnić dwa dodatkowe 
algorytmy. Jeden do wyznaczania dopuszczalnych strat mocy, drugi do wyznaczenia 
sprawności. Są one zamieszczone w rozprawie doktorskiej. 

5.2. Parametry znamionowe transformatorów 

5.2.1. Transformator TE1 

 
Transformator TE1 składa się z sześciu transformatorów elementarnych połączonych 

jak na rys. 4.3. Można go opisać następującymi parametrami: 

 przekładnia zwojowa k = 2:3, 

 długość transformatora h = 50 mm (bez wyprowadzeń), 

 ciężar m = 104 g, 

 objętość v = 137 ml, 

 częstotliwość pracy f = 1 MHz. 

 chłodzenie wodą o przepływie 2 l/min 
 
Analiza została przeprowadzona przy użyciu modelu hybrydowego 2D/3D 

z uwzględnieniem strat mocy w uzwojeniach, rdzeniu oraz wyprowadzeniach. Parametry 
znamionowe liczone są dla sprawności znamionowej. 

Wynikami analizy jest zestaw parametrów znamionowych transformatora TE1 
zamieszczony w tab. 5-1. 
 

 
Rys. 5.1 Sprawność transformatora TE1 

w funkcji prądu obciążenia I2 
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Start

Geometria, 
parametry 

materiałowe

Koniec

Macierz Z 
transformatora

Obliczenia zależności strat 
w rdzeniu PFe 

w funkcji napięcia U1

Wyznaczenie 
dopuszczalnych strat 

mocy Pc

Obliczenie parametrów 
schematu zastępczego

Obliczenie sprawności 
w funkcji rezystancji 
obciążenia przy Pc

=f(Ro)

Obliczenie sprawności 

znamionowej

n=max(=f(Ro))

Wyznaczenie 
parametrów 

znamionowych przy n 

Parametry 
znamionowe 

(n, I2n, Sn, U1n)

 
Rys. 5.2 Algorytm obliczania parametrów znamionowych 
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Tab. 5-1. Parametry znamionowe transformatora TE1 chłodzonego wodą 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

napięcie znamionowe U1n 124 V 

prąd znamionowy I2n 62 A 

moc znamionowa Sn 5,15 kVA 

całkowite straty mocy P 41 W 

sprawność znamionowa n 99,21 % 

masowa gęstość mocy m 49,51 kVA/kg 

objętościowa gęstość mocy o 37,6 kVA/l 

5.2.2. Transformator TE2 

Kolejnym transformatorem grubościennym jest transformator TE2. Jest to 
transformator elementarny o przekładni 1:1 i średnicy zewnętrznej rdzenia równej 13 mm. 
Przekrój poprzeczny wraz z wymiarami pokazano na rys. 4.5. Parametry transformatora TE2 
to: 

 przekładnia zwojowa k = 1:1, 

 długość transformatora h = 60 mm (bez wyprowadzeń), 

 ciężar m = 42 g, 

 objętość v = 10 ml, 

 częstotliwość pracy f = 1 MHz. 

 chłodzenie wodą o przepływie 2 l/min 
Zestawienie parametrów znamionowych transformatora TE2 chłodzonego wodą oraz 

przy chłodzeniu naturalnym zamieszczono w tab. 5-2. 
 
Tab. 5-2. Parametry znamionowe transformatora TE2 

Parametr Symbol 
Chłodzenie 

Jednostka 
wodne naturalne 

napięcie znamionowe U1n 79 20 V 

prąd znamionowy I2n 39 11 A 

moc znamionowa Sn 3085 224 VA 

całkowite straty mocy P 23 1,7 W 

sprawność znamionowa n 99,26 99,25 % 

masowa gęstość mocy m 73 5,3 kVA/kg 

objętościowa gęstość mocy o 308 22,4 kVA/l 

 

5.2.3. Transformator TE3’ 

Transformator TE3’ to transformator cienkościenny o długości 60 mm. Jest on krótszy 
od transformatora TE3 o jeden pierścień ferrytowy. Dzięki temu jego długość jest taka sama 
jak transformatora grubościennego TE2. Umożliwia to porównanie transformatorów 
wykonanych w różnej technologii. Przekrój poprzeczny (rys. 4.7) pozostaje nie zmieniony 
w stosunku do transformatora TE3. 

Transformator TE3’ można scharakteryzować następującymi parametrami.  

 przekładnia zwojowa k = 1:1, 

 długość transformatora h = 60 mm (bez wyprowadzeń), 

 ciężar m = 41 g, 

 objętość v = 10 ml, 

 częstotliwość pracy f = 1 MHz. 

 chłodzenie wodą o przepływie 2 l/min 
Zestawienie parametrów znamionowych transformatora TE3’ chłodzonego wodą oraz 

naturalnie zamieszczono w tab. 5-3. 
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Tab. 5-3. Parametry znamionowe transformatora TE3’ 

Parametr Symbol 
Chłodzenie 

Jednostka 
wodne naturalne 

napięcie znamionowe U1n 75 21,4 V 

prąd znamionowy I2n 43 12,6 A 

moc znamionowa Sn 3262 269 VA 

całkowite straty mocy P 23 1,9 W 

sprawność znamionowa n 99,30 99,30 % 

masowa gęstość mocy m 79 6,5 kVA/kg 

objętościowa gęstość mocy o 326 26,9 kVA/l 

 
W pracy wyznaczono parametry znamionowe transformatorów dla chłodzenia 

wodnego oraz chłodzenia naturalnego. Gęstości mocy uzyskane dla badanych 
transformatorów (TE1 49,5 kVA/kg; TE2 73 kVA/kg; TE3’ 79 kVA/kg) pracujących 
z częstotliwością 1 MHz i chłodzoną wodą są bardzo wysokie. W literaturze gęstości mocy 
dla chłodzonych wodą transformatorów nie przekraczają 24 kW/kg [12]. 

Dla transformatorów pracujących z chłodzeniem naturalnym gęstości mocy dalej są 
bardzo wysokie (TE2  22,4  kVA/l; TE3’ 26,9 kVA/l) i również są wyższe od tych 
raportowanych w literaturze (18 kVA/l [13]). 

Uzyskiwane gęstości mocy przy chłodzeniu naturalnym są duże i to jest zaleta 
opisywanych konstrukcji, natomiast możliwość łatwego chłodzenia czynnikiem chłodzącym i 
znaczny wzrost gęstości mocy, pozwala wnioskować, że badana konstrukcja może znaleźć 
szerokie zastosowanie. 

Porównano transformator grubościenny i cienkościenny. Transformator cienkościenny 
o takich samych wymiarach, ograniczonych przez rdzeń, ma moc większą o 6 % i masową 
gęstość mocy o 8%.  

6. Analiza właściwości transformatora współosiowego 
modularnego  

6.1. Wstęp 

 
Rozdział ten jest poświęcony analizie właściwości transformatora liniowego 

modularnego. Analiza jest prowadzona z wykorzystaniem komputerowych modeli MES 
i oprogramowania ANSYS. Analiza prowadzona jest tak, że wyniki ilościowe są odnoszone 
do wyników, jakie uzyskuje się dla transformatora nazwanego transformatorem odniesienia 
(TO podrozdział 6.2) Należy jednak zaznaczyć, że metoda analizy ma charakter ogólny. 
Transformator jest chłodzony wodą.  

Jeżeli nie napisano inaczej  zakłada się dodatkowo: 

 pracę z parametrami znamionowymi, 

 chłodzenie  wodą o przepływie 2 l/min i temperaturze na wlocie 17 C, 

 temperaturę otoczenia 25 C, 

 dopuszczalną długotrwale temperaturę rdzenia transformatora 100 C, 

 przekładnia 1:1; 

 częstotliwość pracy 1 MHz. 

6.2. Transformator odniesienia  

 
Transformator odniesienia jest transformatorem liniowym bazowy o długości 50 mm 

i przekroju jak na rys. 4.2. Do analizy jako transformator odniesienia wybrano transformator 
bazowy, ponieważ jest on podstawowym elementem konstrukcyjnym transformatora 
modularnego, wykorzystywanym do uzyskiwania dowolnej przekładni. 
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Parametry znamionowe transformatora zebrane są w tab. 6-1. Jeżeli w dalszej części 
pracy nie napisano inaczej są to wielkości odniesienia w analizie transformatorów.  

 
Tab. 6-1. Parametry znamionowe transformatora odniesienia TO 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

napięcie znamionowe U1n 68 V 

prąd znamionowy I2n 70 A 

moc znamionowa Sn 4,75 kVA 

całkowite straty mocy P 36 W 

sprawność znamionowa n 99,24 % 

masowa gęstość mocy m 56,3 kVA/kg 

6.3. Częstotliwości pracy 

Istotnym elementem pozwalającym na osiągnięcie dużej gęstości mocy 
w transformatorach, jest praca z wysoką częstotliwością. Potrzebna jest więc analiza 
pozwalająca na wyznaczenie optymalnej częstotliwości pracy.  

Analizę przeprowadza się wykorzystując transformator TO zasilany napięciem 
o częstotliwości 10 kHz – 1 MHz. Badania przeprowadza się dodatkowo przyjmując 
założenie, że transformator pracuje z parametrami znamionowymi. Takie założenie pozwala 
wyznaczyć charakterystyki zmian parametrów znamionowych w funkcji częstotliwości.  

 

 
Rys. 6.1 Charakterystyka mocy znamionowej 

transformatora w funkcji częstotliwości 

 

 
Rys. 6.2 Charakterystyka gęstości mocy 

transformatora w funkcji 

 

 
Rys. 6.3 Sprawność  transformatora w funkcji 

częstotliwości 

 

 
Rys. 6.4 Wartość skuteczna napięcia 

znamionowego transformatora w funkcji 
częstotliwości  
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Zmniejszanie częstotliwości powoduje spadek sprawności transformatorów (rys. 6.3). 
Mniejsza częstotliwość powoduje zmniejszenie się mocy (rys. 6.1) oraz gęstości mocy (rys. 
6.2) transformatora. Dla transformatora z rdzeniem 3F3 istnieje globalne maksimum mocy 
oraz gęstości mocy. Występują one dla częstotliwości nieco poniżej 1 MHz (960 kHz). 
Sprawność transformatora (rys. 6.3) ma również swoje maksimum w tym punkcie. Dalsze 
zwiększanie częstotliwości pracy powoduje duży wzrost strat mocy w rdzeniu transformatora 
obniżając podane wyżej parametry (moc, gęstość mocy sprawność).  
 Wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości należy obniżyć napięcie zasilania (rys. 6.4) 
transformatora.  

6.4. Długość transformatora 

 
Wpływ długości na parametry znamionowe transformatora przebadano dla 

transformatora TO zmieniając jego długość od 20 mm do 400 mm.  
Zmniejszając długość transformatora, straty mocy w wyprowadzeniach, mają coraz 

większy udział w stratach całkowitych. Powoduje to obniżenie się jego sprawności (rys. 6.5).  
 

 
Rys. 6.5 Sprawność znamionowa 
transformatora w funkcji długości 

 

 
Rys. 6.6 Napięcie znamionowe transformatora 

w funkcji długości 
 

 

 
 
Rys. 6.7 Moc znamionowa w funkcji długości 

 

 
Rys. 6.8 Gęstość mocy w funkcji długości 

 

Zwiększając długość transformatora liniowego można zasilić go coraz większym 
napięciem (rys. 6.6;). Wartość tego napięcia nie jest jednak liniowa. Mniejszy przyrost 
napięcia przy wyższych długościach transformatora spowodowany jest przez nagrzewania 
się wody płynącej przez transformator. Analizując moc transformatora (rys. 6.7) w funkcji 
długości można zauważyć, że jej kształt jest taki jak kształt napięcia (rys. 6.6). 
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Spowodowane jest to tym, że prąd płynący przez transformator jest stały niezależnie od 
długości, ponieważ proporcjonalnie do długości rosną straty mocy w uzwojeniach. 

Gęstość mocy (rys. 6.8) ma globalne maksimum występujące dla transformatora 
o długości 100 mm.  Można uznać, że jest to optymalna długość transformatora.  

6.5. Średnica transformatora 

 
Analiza wpływu średnicy transformatora wykonywana jest przy dodatkowym założeniu 

niezmienności grubości uzwojeń i grubości rdzenia transformatora. Prowadzona jest ona 
w zakresie od 10,6 mm do 20 mm. 

Charakterystyka napięcia znamionowego w funkcji średnicy rdzenia pokazana jest na 
rys. 6.10. Wraz ze wzrostem średnicy można zasilić transformator coraz wyższym 
napięciem. Spowodowane jest to zmniejszaniem się indukcji w rdzeniu, ponieważ rośnie jego 
powierzchnia. 

Zwiększeniu średnicy towarzyszy wzrost sprawności (rys. 6.9). Jest to spowodowane 
nieliniową redukcją indukcji w rdzeniu i zwiększaniu napięcia zasilania. 

Wpływ mocy znamionowej oraz współczynnika gęstości mocy w funkcji średnicy 
transformatora liniowego zilustrowano na rys. 6.11 oraz rys. 6.12. Moc transformatora rośnie, 
ale spada gęstość mocy. Jeżeli głównym kryterium syntezy transformatorów jest jak 
największa gęstość mocy, należy  budować transformatory o małych średnicach.  

 

 
Rys. 6.9 Sprawność znamionowa w funkcji 

średnicy transformatora 

 
Rys. 6.10 Napięcie znamionowe w funkcji 

średnicy transformatora 
 

 
Rys. 6.11 Moc znamionowa w funkcji średnicy 

transformatora 
 

 
Rys. 6.12 Współczynnik gęstości mocy w 

funkcji średnicy transformatora 
 

99,24

99,25

99,26

99,27

99,28

99,29

99,30

99,31

99,32

99,33

10,5 15,5 20,5

S
p

ra
w

n
o

ś
ć
 z

n
a
m

io
n

o
w

a
 [

%
] 

 

Średnica [mm] 

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

10,5 15,5 20,5

N
a
p

ię
c
ie

  
z
n

a
m

io
n

o
w

e
 [

V
] 

 

Średnica [mm] 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

10,5 15,5 20,5

M
o

c
 z

n
a
m

io
n

o
w

a
 [

k
V

A
] 

 

Średnica [mm] 

41

43

45

47

49

51

53

55

57

10,5 15,5 20,5

G
ę
s
to

ś
ć
 m

o
c
y
 [

k
V

A
/k

g
] 

 

Średnica [mm] 



 

- 27 - 
 

Rozdział 6. Analiza właściwości transformatora współosiowego modularnego 

6.6. Grubość uzwojeń 

 
Analizując straty mocy w uzwojeniach można zauważyć, że są one najmniejsze dla 

grubości uzwojeń równej podwójnej głębokości wnikania. Do tej grubości odniesiono straty 
mocy w innych przypadkach i obliczono ich procentowy wzrost. Z analizy wynika, że praca 

z grubościami mniejszymi od 2 powoduje duży wzrost strat całkowitych (do 42 %). Rosną 
też straty w przypadku zwiększania grubości, jednak nie tak gwałtownie (o 14 % przy 
zwiększeniu grubości obydwóch uzwojeń dwukrotnie).  

6.7. Grubość rdzenia 

 
Przebadano wpływ grubości rdzenia ar na rozkład indukcji oraz jej maksymalną 

wartość, jak również na parametry znamionowe transformatora. Grubość uzwojeń jest 
zmieniana od 1 mm (założono maksymalną indukcję w rdzeniu B =250 mT) do 20 mm.   

Zmiana grubości rdzenia realizowana jest przez zmianę średnicy zewnętrznej 
rdzenia, przy niezmienionej średnicy wewnętrznej oraz uzwojeniach. Pierwsza część, to 
analiza przy stałym napięciu. Zwiększając grubość rdzenia obniżamy wartość indukcji 
maksymalnej. Maksymalna indukcja Bmax rośnie wraz ze zmniejszaniem się grubości rdzenia 
i osiąga 250 mT dla grubości ar = 1 mm. Zmniejszenie grubości powoduje również wzrost 
strat mocy w rdzeniu, które poniżej grubości 5 mm rosną gwałtownie. W celu ograniczenia 
strat mocy należy zmniejszyć napięcie zasilania.  

 

 
Rys. 6.13 Straty mocy w rdzeniu dla stałego 

napięcia U1 = 69 V 
 

 
Rys. 6.14 Maksymalna indukcja w rdzeniu dla 

stałego napięcia U1 = 69 V 
 

W drugiej części opisu badań, przebadano pracę transformatora z parametrami 
znamionowymi, tzn. również z  maksymalną sprawnością. 

Zmniejszanie grubości rdzenia powoduje wzrost strat mocy. Aby pracować 
z maksymalną sprawnością, należy obniżyć napięcie zasilania w sposób przedstawiony na 
rys. 6.16. Odpowiada to pracy z indukcją maksymalną równą około 120 mT. Zwiększenie 
napięcia powoduje pracę z wyższą indukcją, czyli zwiększeniem strat mocy i koniecznością 
obniżenia prądu transformatora. Praca taka jest dopuszczalna (dla indukcji mniejszej od 
indukcji nasycenia), ale transformator pracuje z niższą sprawnością.    

Z rys. 6.15 wynika, że sprawność transformatora maleje wraz ze zmniejszaniem się 
grubości rdzenia, i spadek ten jest gwałtowny, dla grubości mniejszej od ar = 1,6 mm. Wraz 
ze zmniejszeniem grubości rdzenia rośnie gęstość mocy  (rys. 6.18), ale maleje moc 
wyjściowa transformatora (rys. 6.17).  

Dokonując syntezy transformatora, powinno się wybierać rdzeń o mniejszej grubości, 
w celu uzyskania większej gęstości mocy, lub większej grubości jeżeli wybrano większą moc.  
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Rozdział 7. Synteza transformatora współosiowego liniowego modularnego 

 
Rys. 6.15 Sprawność znamionowa w funkcji 

grubości rdzenia 
 

 
Rys. 6.16 Napięcie znamionowe w funkcji 

grubości rdzenia 
 

 
Rys. 6.17 Moc znamionowa w funkcji grubości 

rdzenia 

 
Rys. 6.18 Współczynnik gęstości mocy w 

funkcji grubości rdzenia 
 

7. Synteza transformatora współosiowego liniowego modularnego  

7.1. Wstęp 

 
Rozdział poświęcony jest zagadnieniom syntezy transformatora współosiowego 

modularnego liniowego.  
Wyznaczenie wymiarów geometrycznych transformatora (średnicy zewnętrznej 

uzwojenia zewnętrznego D oraz długości h) wykonuje się za pomocą metody optymalizacji 
heurystycznej [14]. Wielkościami wejściowymi algorytmu są: 

 częstotliwość pracy fn, 

 napięcie zasilania U1n, 

 przekładnia k, 

 moc znamionowa Sn. 
Synteza może mieć ograniczenia, np. długość transformatora. Wielkościami 

poszukiwanymi są: 

 długość transformatora h, 

 średnica transformatora D, rozumiana jako średnica zewnętrzna uzwojenia 
zewnętrznego, 

 wymiary i materiał rdzenia. 
Optymalizacja realizowana może być w zbiorach dyskretnych np. ze względu na 

wymiar rdzeni i materiał z którego są wykonywane.  
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7.2. Założenia syntezy 

 
Synteza transformatora liniowego modularnego, jest złożona. Dlatego stosuje się 

uproszczenia pozwalające na szybsze wyznaczenie wymaganych parametrów.  
 

 Maksymalna sprawność - analiza właściwości transformatora w rozdziale 6 jest 
przeprowadzana przy założeniu maksymalnej sprawności transformatora dla zadanych 
wymiarów i częstotliwości.  

 Grubość uzwojeń - Zgodnie z analizą z punktu 6.8. Najlepsze właściwości energetyczne 
ma transformator cienkościenny o grubości uzwojeń dobranych do częstotliwości pracy. 
Grubość tych uzwojeń można zwiększyć ze względu na wymagania konstrukcyjne. 
W syntezie przyjmuje się niezmienność ich grubości. 

 Grubość rdzenia - W początkowym etapie syntezy przyjmuje się grubość rdzenia równą 
2 mm. Grubość ta wynika z analizy opisanej w podrozdziale 6.9. W dalszej części analizy 
należy uwzględnić rzeczywiste wymiary dostępnych rdzeni. 

 Ograniczenia - Ograniczenia w syntezie mogą być dwojakiego rodzaju. Pierwsze z nich 
to ograniczenia związane z wymiarami (można np. ograniczyć długość, ponieważ 
transformator ma być umieszczony w miejscu  o ograniczonych wymiarach). Drugie to 
ograniczenia wynikające z właściwości transformatora. Należą do nich: 
 dopuszczalne straty mocy w transformatorze ze względu na maksymalną 

dopuszczalną temperaturę pracy. 
 indukcja maksymalna; transformator powinien pracować z indukcją mniejszą od 

indukcji nasycenia. 

7.3. Algorytm syntezy transformatora 

 
Synteza transformatora prowadzona jest metodą heurystyczną. Sposób 

postępowania opisany jest za pomocą algorytmu przedstawionego na rys. 7.1. 
Przedstawione poniżej kroki odpowiadają etapom w algorytmie syntezy. 

1. Przystępując do syntezy transformatorów wprowadza się parametry 
syntetyzowanego transformatora. Są to najczęściej: napięcie zasilania U1n, przekładnia k, 
moc transformatora Sn, częstotliwość pracy f. Mogą być wprowadzone dodatkowo warunki 
brzegowe, np. długość transformatora. 

2.  Wyznacza się sposób połączeń transformatorów bazowych na podstawie 
algorytmu opisanego w podrozdziale 4.5. 

3. Analizując rozkład napięć i mocy przelicza się parametry zadane na parametry 
właściwe dla transformatora bazowego. 

4. Na podstawie charakterystyk U1n=f(D,h) (rys. 7.3) oraz Sn=f(D,h) (rys. 7.4) 
obliczonych dla sprawności znamionowej, wyznacza się długość i średnicę transformatora.  

Znając napięcie zasilana z charakterystyki U1n=f(D,h) można wyznaczyć wiele par 
długość-średnica dla których napięcie jest równe napięciu zadanemu. Znając długość i 
średnicę na charakterystyce Sn=f(D,h) można sprawdzić odpowiadającą im moc 
znamionową. Jeżeli moc jest za mała z charakterystyki Sn=f(D,h) zwiększamy długość lub 
średnicę, aż do uzyskania odpowiednich wymiarów geometrycznych. 

5. Ponieważ rdzenie dostępne w sprzedaży są uszeregowane w typoszereg pod 
względem wymiarów należy obliczoną długość i średnicę zdyskretyzować z uwzględnieniem 
wymiarów rzeczywistych pierścieni ferrytowych. 

6. Na podstawie uzyskanych wymiarów transformatora, przeprowadza się proces 
optymalizacji heurystycznej zgodniej z algorytmem z rys. 7.2. 

7. Na podstawie uzyskanych wymiarów transformatora oblicza się jego 
parametry znamionowe.  
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8. Należy sprawdzić ograniczenia i 
założenia syntezy. Jeżeli nie są spełnione, należy 
wrócić do punktu 2 i przeprowadzić obliczenia 
jeszcze raz przy zmienionych założeniach. 
Pierwszym ograniczeniem są dopuszczalne straty 
mocy. Drugie dotyczy maksymalnej indukcji. 
Jeżeli indukcja nie jest maksymalna, a celem jest 
uzyskanie jak najwyższej gęstości mocy, można 
przeprowadzić ponownie optymalizację 
wybierając rdzeń o mniejszej grubości. 

Wynikiem syntezy jest poszukiwany 
transformator współosiowy liniowy modularny. 

 
W trakcie syntezy wykonywana jest 

optymalizacja heurystyczna według algorytmu 
przedstawionego na rys. 7.2. Do optymalizacji 
mogą być wybrane różne kryteria, np. 
maksymalizacja gęstości mocy, maksymalizacja 
sprawności. Przedstawione poniżej etapy 
optymalizacji odpowiadają etapom algorytmu (rys. 
7.2). 

1. Danymi wejściowymi do 
optymalizacji jest długość i średnica 
transformatora obliczona w punktach 4 i 5 
algorytmu syntezy transformatorów .  

2. Wyznaczane są parametry 
znamionowe transformatora dla podanych 
wymiarów. 

3. Realizowane są dwa podejścia. 
Zmiana średnicy lub długości transformatora. 
Realizowana dyskretnie przez dodanie lub odjęcie 
pierścienia ferrytowego (w zależności czy chcemy 
zwiększyć czy zmniejszyć moc transformatora) 
lub zmianę jego wymiarów. 

4. Ponowne wyznaczenie parametrów 
znamionowych. 

5. Porównuje się sprawność dla kroku 
tego i poprzedniego. Jeżeli sprawność rośnie 
wracamy do punktu 3 i zmieniamy wymiary 
transformatorów. 

6. Jeżeli sprawność spadła wymiary 
transformatorów są takie jak w kroku poprzednim. 

7. Porównanie uzyskanej sprawności 
dla dwóch przedstawionych metod. 

8. Wybór wymiarów geometrycznych 
dla metody, która uzyskała wyższą sprawność. 

9. Wynikiem są wymiary 
geometryczne transformatora. 
 

Metoda heurystyczna [14] pozwala na 
wyznaczenie optymalnych wymiarów 
transformatora dla zadanych warunków pracy. 
Metoda ta jest szybka, pozwala na wyznaczenie 
optimum, ale wymaga w każdej iteracji decyzji 
podejmowanej przez konstruktora w oparciu o 

 
Rys. 7.1 Algorytm syntezy transformatora 

liniowego 
 

2. Wyznaczenie 

sposobu połączeń na 

podstawie przekładni

5. Dobór rdzeni

7.Obliczenie 

parametrów 

znamionowych

Tak

Nie

3. Przeliczenie 

parametrów dla 

transformatora 

elementarnego

8. Czy transformator spełnia 

założenia i ograniczenia?

1. Parametry zadane:

f, k, U1n, Sn

4. Wyznaczenie długości 

i średnicy transformatora na 

podstawie charakterystyk U=f(D,h) 

(rys. 10.3); Sn=f(D,h) (rys. 10.4)

6. Optymalizacja 

heurystyczna 

wg. algorytmu z rys. 10.2

Synteza 

transformatora

Transformator
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jego wiedzę i analizę transformatora opisaną w rozdziale 9. Może się również zdarzyć, że nie 
jest to optimum globalne. Mimo tych wad można przy jej użyciu dokonać syntezy 
transformatora współosiowego liniowego modularnego. 

Optymalizacja 

heurystyczna

1. Dyskretyzowana długość 

i średnica transformatora na podstawie 

charakterystyk Un=f(D,h) (rys. 10.3); 

Sn=f(D,h) (rys. 10.4) i doboru rdzenia

3.1 Zmiana długości 

przez dodanie 

pierścienia ferytowego

3.2 Zmiana średnicy 

przez wybór 

pierścieni ferrytowych 

innej średnicy

2. Wyznaczenie 

parametrów 

transformatora

5.1 Zwiększenie 

sprawności?

5.2 Zwiększenie 

sprawności?

Tak
Tak

4.1 Wyznaczenie 

parametrów 

transformatora

4.2 Wyznaczenie 

parametrów 

transformatora

Nie Nie

6.1. Wymiary 

geometryczne 

z poprzedniego kroku

6.1. Wymiary 

geometryczne 

z poprzedniego kroku

7. Sprawność  

3.1 > 3.2

Tak Nie

8.1 Wymiary 

geometryczne

z metody x.1

8.2 Wymiary 

geometryczne

z metody x.2

Transformator

 
Rys. 7.2 Algorytm optymalizacji heurystycznej 
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Rys. 7.3 Napięcie znamionowe transformatora bazowego w funkcji średnicy dla różnych 
długości h 

 

 
 

Rys. 7.4 Moc znamionowa transformatora bazowego w funkcji średnicy  
dla różnych długości h 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N
a

p
ię

c
ie

 z
n

a
m

io
n

o
w

e
 [

V
] 

 

Średnica zewnętrzna uzwojenia zewnętrznego [mm] 

h = 300 mm  

h = 200 mm  

h = 100 mm  

h = 50 mm  

h = 20 mm  

2

7

12

17

22

27

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M
o

c
 z

n
a
m

io
n

o
w

a
 [

k
V

A
] 

 

Średnica zewnętrzna uzwojenia zewnętrznego [mm] 

h = 300 mm  

h = 200 mm  

h = 100 mm  

h = 50 mm  

h = 20 mm  



 

- 33 - 
 

Rozdział 7. Synteza transformatora współosiowego liniowego modularnego 

7.4. Przykład 

 
W niniejszym podrozdziale zamieszczony jest przykład syntezy transformatora o 

zadanych parametrach: 

 częstotliwość pracy fn = 1 MHz, 

 wartość skuteczna napięcie zasilania U1n = 140 V,  

 kształt sinusoidalny, 

 przekładnia k = 1:2, 

 moc znamionowa Sn = 9,5  kVA 

 dodatkowo zakłada się, że transformator składa się z jednakowych transformatorów 
bazowych, oraz z jak najmniejszej liczby modułów. 

7.4.1. Wybór systemu połączeń 

 
System połączeń, według algorytmu przedstawionego w podrozdziale 4.5 znajduje 

jedno rozwiązanie. Jest to moduł n. Schemat połączeń takiego transformatora przedstawiono 
na rys. 7.5.  

U1

2

1

**

**

**

**

Robc

I1 I2

I11

I12

U11

U12

 
Rys. 7.5 System połączeń transformatora 1:2 

7.4.2. Przeliczenie parametrów na parametry transformatora bazowego 

 
Analizując rys. 7.5 można wyznaczyć napięcia i prądy dla poszczególnych 

transformatorów bazowych przy założeniu, że transformator jest idealny. 

Przeliczone wartości założeń dla transformatora bazowego wynoszą: 

 napięcie zasilania U’1n = U1 = 70 V, 

 moc znamionowa S’n = Sn/2 = 4,75 kVA 

7.4.3. Wyznaczenie długości i średnicy transformatora 

 
Charakterystyki U1n=f(D,h) (rys. 7.3) oraz Sn=f(D,h) (rys. 7.4), zostały obliczone dla 

transformatorów bazowych przy założeniu warunków znamionowych, czyli pracy z możliwie 
największą sprawnością dla danych wymiarów geometrycznych transformatora.  

Napięcie zasilania wyznaczane jest na podstawie charakterystyki U1n=f(D,h) dla 
transformatora bazowego. Przeliczone napięcie zasilania transformatora bazowego U’1n = 

2
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70 V, z charakterystyki można wybrać wiele punktów odpowiadającym średnicy i długości. 
Są to np. 

 długość h = 50 mm; średnica 5 mm, 

 długość h = 20 mm; średnica 9 mm. 
Ponieważ zgodnie z charakterystykami gęstości mocy (rys. 6.11; rys. 6.7) gęstość 

mocy rośnie przy zwiększaniu się długości (do 100 mm) oraz zmniejszeniu średnicy, do 
dalszej analizy została wybrana długość h = 50 mm; średnica D =  5 mm. 

Dla podanych wymiarów na charakterystyce Sn=f(D,h) odczytuje się moc która wynosi 
4,75 kVA. (Dla długości h = 20 mm; średnica D = 9 mm; odczytana moc to 5,5 kVA). 

W przypadku, gdyby moc była za mała należałoby zwiększyć długość albo średnicę 
rdzenia. Przykładowo dla mocy wymaganej 7 kVA należało by zwiększyć długość do 75 mm 
lub średnicę do 7 mm. 

7.4.4. Dobór rdzeni 

Z listy dostępnych rdzeni w ofercie firmy Ferroxcube [8] został wybrany rdzeń 
TN10/6/4 z materiału 3F3 o wymiarach Dz = 10,6 mm; Dw = 10,6 mm i grubości 4,4 mm. To 
oznacza, że przy średnicy h = 50 mm rdzeni takich będzie 11.  

7.4.5. Optymalizacja heurystyczna 

Zgodnie ze sposobem opisanym w rozdziale 8 należy wyznaczyć parametry 
transformatora. Wyznaczone parametry transformatora dla zadanej geometrii oraz napięcia i 
prądu zebrane są w tab. 7-1. 

 
Tab. 7-1. Parametry transformatora (D = 5 mm; h = 48,4 mm; 11 rdzeni TN10/6/4) 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

napięcie  U1 70 V 

moc  S 4,75 kVA 

sprawność   99,24 % 

masowa gęstość mocy m 56,3 kVA/kg 

 
Kolejne kroki to wyznaczenie parametrów znamionowych dla większej długości oraz 

większej średnicy. 
W celu zwiększenia długości został dodany jeden pierścień ferrytowy wymiary 

transformatora to: długość h = 52,8 mm; średnica 5 mm. Przy zwiększeniu długości 
sprawność zmalała o 0,02 % a gęstość mocy o 0,7 kVA/kg. Oznacza, że zwiększanie 
długości nie jest korzystne. 

Drugą możliwością optymalizacji jest zwiększenie średnicy. Kolejny rdzeń dostępny to 
rdzeń TN13/7.5/5 o wymiarach Dz = 13 mm; Dw = 6,8 mm i grubości 5,4 mm. Przeliczone 
wymiary geometryczne to długość h = 48,6 mm; średnica 6,5 mm. W tym przypadku 
sprawność zmalała o 0,04 % a gęstość mocy o 4,8 kVA/kg. Dlatego wynikiem optymalizacji 
heurystycznej są wymiary: długość h = 50 mm; średnica 5 mm i rdzeń TN10/6/4. 

7.4.6. Obliczenie parametrów szukanego transformatora 

Na podstawie wyników uzyskanych z optymalizacji heurystycznej można wyznaczyć 
parametry transformatora. Zebrane są one w tab. 7-2 i spełniają założenia. Są to dwa 
transformatory bazowe, każdy po 22 rdzeni TN10/6/4. 

 
Tab. 7-2. Parametry znamionowe transformatora 

Parametr Symbol Wartość Jednostka 

napięcie znamionowe U1n 140 V 

moc znamionowa Sn 9,5 kVA 

sprawność znamionowa n 99,24 % 

masowa gęstość mocy m 56,3 kVA/kg 
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1. Transformator współosiowy modularny wysokiej częstotliwości został starannie 

przebadany. Zaproponowany transformator współosiowy modularny cechuje się wysoką 
sprawnością (>99,2 %), wysoką gęstością mocy (40 – 79 kVA/kg) oraz wysoką mocą 
(>3kVA) uzyskiwaną dla dowolnej przekładni.  

2. Poddano badaniu dwie konstrukcje transformatorów współosiowych modularnych. 
Transformator cienkościenny (TE3,TE3’), w którym grubość uzwojeń wynika 

z częstotliwości pracy i jest równa podwójnej głębokości wnikania (2 = 132 m; 1 MHz). 
Ze względu na małą wytrzymałość cienkich uzwojeń wymagana jest ceramiczna rurka 
konstrukcyjna z Al2O3. Druga konstrukcja to transformator grubościenny (TE1, TE2), w 
którym nie ma ceramicznej rurki konstrukcyjnej, a sztywność konstrukcji zapewniają 
same uzwojenia. Wymaga to stosowania grubszych uzwojeń. 

3. Zaproponowano model hybrydowy MES 2D/3D do badań wpływu strat mocy 
w wyprowadzeniach i połączeniach międzyuzwojeniowych oraz metodę jego 
eksperymentalnej weryfikacji.  

4. Zaproponowano model cieplny transformatora współosiowego. Model ten zweryfikowano 
eksperymentalnie. 

5. Analiza cieplna pozwala na wyznaczenie dopuszczalnych strat mocy w transformatorze 
przy założeniu maksymalnej dopuszczalnej długotrwale temperatury. Na podstawie 
charakterystyki strat mocy w rdzeniu w funkcji częstotliwości i indukcji, wyznaczono dla 
rdzenia 3F3 temperaturę dopuszczalna długotrwale, wynoszącą 100 °C. W tej 
temperaturze istnieje minimum strat mocy. 

6. Sprawność, moc transformatora i współczynnik gęstości mocy, mają globalne maksima 
w okolicach częstotliwości 1 MHz. Z tego powodu częstotliwość ta została wybrana jako 
znamionowa. 

7. Parametry znamionowe dla transformatorów eksperymentalnych są wyznaczane przy 
maksymalnej sprawności. Parametry znamionowe zależą od wymiarów geometrycznych 
transformatora. 

8. Gęstości mocy uzyskana dla badanych transformatorów (TE1 49,5 kVA/kg; 
TE2 73 kVA/kg; TE3’ 79 kVA/kg) pracujących z częstotliwością 1 MHz i chłodzonych 
wodą są bardzo wysokie. W literaturze gęstości mocy dla chłodzonych wodą 
transformatorów nie przekraczają 24 kW/kg [12]. 

9. W przypadku transformatorów z chłodzeniem naturalnym powietrznym gęstości mocy 
pozostają wysokie (TE2  22,4  kVA/l; TE3’ 26,9 kVA/l) i również są wyższe od tych 
raportowanych w literaturze (18 kVA/l [13]). 

10. Transformator cienkościenny (TE3’) o takich samych wymiarach, jak grubościenny 
(TE2), przy takim samym rdzeniu ma masową gęstość mocy większą o 6% od 
grubościennego TE2. 

11. W pracy zaproponowano algorytm syntezy pozwalający na wyznaczenie wymiarów 
geometrycznych transformatora dla zadanych wartości napięcia zasilania, wymaganej 
mocy transformatora, napięcia zasilania i częstotliwości. Metoda syntezy 
transformatorów współosiowych liniowych modularnych, opiera się na analizie 
transformatorów przedstawionych w rozdziale 6 oraz heurystycznej metodzie 
optymalizacji. 

12. Należy podkreślić następujące fakty odnoszące się do transformatora współosiowego 
modularnego. 

 transformator taki nie był opisywany w literaturze, 

 zaprezentowana metodologia badań ma charakter ogólny i może być 
stosowana do innych klas transformatorów, 

 przebadany transformator nosi znamiona nowej konstrukcji. 
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