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1. Wstęp 

Referowana praca doktorska związana jest z analizą właściwości transformatora nadprzewodnikowego 
ze względu na maksymalne wykorzystanie przewodu nadprzewodnikowego wysokotemperaturowego HTS 
(High Temperature Superconductor). Prowadzona w pracy analiza polegała na zbadaniu wpływu różnych 
wariantów konstrukcji transformatora na jego parametry energetyczne. Głównym kryterium oceny badanych 
konstrukcji było maksymalne wykorzystanie przewodu nadprzewodnikowego. 

 

1.1. Tematyka pracy 

Tematyka pracy związana jest z analizą transformatora toroidalnego o uzwojeniach 
nadprzewodnikowych Bi-2223 oraz rdzeniu magnetycznym amorficznym zimnym. Transformatory 
nadprzewodnikowe charakteryzują się (w odniesieniu do klasycznych konstrukcji) mniejszymi stratami 
mocy, wyższą sprawnością, większą gęstością mocy. Zastosowanie rdzenia magnetycznego zimnego 
oznacza, że rdzeń magnetyczny pracuje w temperaturze kriogenicznej ciekłego azotu LN2 (77 K). W pracy 
przedstawiono analizę właściwości przewodu nadprzewodnikowego Bi-2223 (wraz ze stratami mocy i ich 
podziałem na straty składowe) oraz właściwości rdzenia magnetycznego pracującego w temperaturze LN2. 

 

1.2. Cel pracy 

Celem pracy jest opracowanie i analiza konstrukcji transformatora toroidalnego 
nadprzewodnikowego z zimnym rdzeniem amorficznym ze względu na maksymalne wykorzystanie 
przewodu HTS. 

Realizacja celu pracy została podzielona na trzy cele cząstkowe: 
Cel pierwszy – opracowanie konstrukcji transformatora toroidalnego nadprzewodnikowego 

z rdzeniem amorficznym. W konstrukcji rozpatrzono różne przypadki ułożenia uzwojenia 
nadprzewodnikowego oraz rdzenia magnetycznego względem osi transformatora. Wykorzystując wyniki 
analiz komputerowych (metoda elementów skończonych, MES ANSYS) [Ans09] porównano poszczególne 
rozwiązania konstrukcyjne pod względem parametrów energetycznych (maksymalna moc transformatora, 
gęstość mocy, sprawność). Wyznaczono parametry schematów zastępczych analizowanych przypadków 
transformatora. 

Cel drugi – weryfikacja eksperymentalna otrzymanych wyników analiz komputerowych. Weryfikacji 
poddano wybrane przypadki konstrukcji transformatora toroidalnego, analizowanego komputerowo.  

Cel trzeci – porównanie analizowanych konstrukcji transformatora toroidalnego z innymi 
konstrukcjami transformatorów nadprzewodnikowych. Porównanie to odbywa się według wybranych 
kryteriów (między innymi: moc transformatora, sprawność, gęstość mocy, rodzaj konstrukcji, wartość 
składowej prostopadłej pola magnetycznego w uzwojeniu nadprzewodnikowym). 

 

1.3. Zakres pracy 
Zakres pracy wynika z założonego przez autora jej celu i obejmuje:  
Badania literaturowe – w zakresie właściwości materiałów nadprzewodnikowych i amorficznych, 

przykładów rozwiązań konstrukcyjnych transformatorów nadprzewodnikowych, właściwości 
energetycznych transformatorów nadprzewodnikowych. 

Analizy komputerowe – w zakresie zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych oraz właściwości 
energetycznych różnych konstrukcji transformatorów toroidalnych z uzwojeniem nadprzewodnikowym 
HTS. Analizy prowadzone były za pomocą metody elementów skończonych z wykorzystaniem pakietu 
ANSYS. 

Badania eksperymentalne – badania będące weryfikacją otrzymanych wyników analiz 
komputerowych. Do przeprowadzenia badań eksperymentalnych zbudowano stanowisko laboratoryjne oraz 
zaprojektowano i wykonano transformatory, będące obiektami badań.  

 

1.4. Motywacja 
Podjęcie badań w zakresie konstrukcji transformatora przedstawionej w pracy jest motywowane 

następująco: 
─ przedstawiona w pracy konstrukcja transformatora zbudowana jest z nowoczesnych materiałów: 

uzwojenia nadprzewodnikowego wysokotemperaturowego (HTS) oraz rdzenia amorficznego 
(METGLAS), 



Autoreferat pracy doktorskiej – Radosław Jeż  

 

2 

─ zaproponowana konstrukcja transformatora toroidalnego z rdzeniem zimnym nie była dotychczas 
badana, 

─ przedstawiony w pracy transformator charakteryzuje się korzystniejszymi właściwościami 
energetycznym w porównaniu do innych typów transformatorów nadprzewodnikowych, 

─ w konstrukcji transformatora szczególną wagę przywiązywano do zagadnienia maksymalnego 
wykorzystania przewodu nadprzewodnikowego (ukierunkowanie badań na jak najwyższe wartości 
gęstości mocy transformatora (W/kg) przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia przewodu z powodu 
jego wysokiego kosztu). 

 

1.5. Założenia  
Praca ma charakter teoretyczno-obliczeniowo-eksperymentalny. Przyjęto w niej następujące założenia:  
─ analizie poddano konstrukcję transformatora toroidalnego z uzwojeniem nadprzewodnikowym 

wysokotemperaturowym HTS z zimnym rdzeniem amorficznym typu METGLAS, 
─ badania literaturowe przeprowadzono w oparciu o publikacje o zasięgu ogólnoświatowym (baza 

danych IEEE, IOP) bazując na pozycjach publikowanych od 1990 roku. W nielicznych, lecz 
uzasadnionych przypadkach, bazuje się na pozycjach literaturowych wydanych przed rokiem 1990, 

─ analizie poddano transformator o przekładni zwojowej 1:1, 
─ częstotliwość pracy transformatora jest stała i wynosi f = 50 Hz, 
─ badany transformator jest transformatorem jednofazowym, 
─ parametrami charakteryzującymi właściwości transformatora są: moc transformatora S, sprawność 

transformatora η, masową gęstość mocy P-t-m, 
─ analizy komputerowe prowadzone były dla różnych konstrukcji transformatora toroidalnego. 

Obejmują one zakres analiz elektromagnetycznych oraz cieplnych. Analizy komputerowe 
prowadzono w oparciu o metodę elementów skończonych, bazując na komercyjnym pakiecie 
symulacyjnym ANSYS. Analizy prowadzono głównie w oparciu o modele 3D,  

─ dla wybranych konstrukcji transformatora wykonano weryfikację w postaci badań 
eksperymentalnych. 

 

1.6. Struktura pracy 

Praca składa się z trzynastu rozdziałów i dwóch dodatków. 
Na początku zamieszczono wykaz oznaczeń oraz terminologię stosowaną w pracy.  
Rozdziały 1 – 3 zawierają wstęp, motywację do podjęcia badań oraz zdefiniowany cel pracy.  
Rozdziały 4 – 6 stanowią wprowadzenie teoretyczne do analizowanego zagadnienia, prezentując 

odpowiednio: i) zjawisko nadprzewodnictwa, ii) właściwości materiałów magnetycznych pracujących jako 
rdzenie w temperaturach kriogenicznych oraz iii) systemów kriogenicznych. 

 Rozdział 7 stanowi przegląd literatury w zakresie transformatorów, ze szczególnym uwzględnieniem 
transformatorów nadprzewodnikowych.  

Rozdziały 8 – 12 stanowią opis oraz analizę transformatora toroidalnego HTS, będącego przedmiotem 
pracy. W rozdziale 8 przedstawiono konstrukcję transformatora. W rozdziale 9 przedstawiono opis 
analityczny transformatora. W rozdziale 10 oraz rozdziale 11 przedstawiono odpowiednio modele MES 
(metoda elementów skończonych) transformatora oraz wyniki analiz komputerowych transformatora. 
Rozdział 12 zawiera wyniki badań eksperymentalnych przewodu nadprzewodnikowego, transformatorów 
próbnych oraz transformatora HTS. 

W rozdziale 13 przedstawiono podsumowanie pracy i wnioski. 
W dodatkach przedstawiono: dodatek D1 – podstawowe informacje z zakresu metodyki analiz 

(przedstawienie metody elementów skończonych); dodatek D2 – przykładowy plik wsadowy programu 
MES – Ansys. 

 

2. Stan aktualny tematu  

Transformatory nadprzewodnikowe to transformatory, których uzwojenia zbudowane są z przewodów 
nadprzewodnikowych. Zastosowanie przewodów nadprzewodnikowych pozwala na ograniczenie strat mocy 
w uzwojeniu transformatora oraz na zwiększenie jego sprawności i gęstości mocy. 

W literaturze wyróżnia się trzy podstawowe konstrukcje transformatorów nadprzewodnikowych:  
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─ transformatory bezrdzeniowe – transformatory powietrzne, w których nie występuje rdzeń magnetyczny 
[Per03], [Sua05], [Fon95], 

─ transformatory z rdzeniem ciepłym – transformatory, w których uzwojenia nadprzewodnikowe 
utrzymywane są w temperaturze kriogenicznej a rdzeń magnetyczny odizolowany jest cieplnie od 
uzwojeń transformatora i utrzymywany jest w temperaturze ośrodka zewnętrznego (np. powietrza) 
[Boh05], [Jel03], 

─ transformatory z rdzeniem zimnym – transformatory, w których uzwojenia nadprzewodnikowe i rdzeń 
magnetyczny utrzymywane są w temperaturze kriogenicznej, będąc jednocześnie odizolowane cieplnie 
od otoczenia zewnętrznego [Che03], [Sch03]. 
Ze względów energetycznych (duża moc, gęstość mocy i sprawność transformatora) w warunkach 

przemysłowych najczęściej wykorzystywane są transformatory z rdzeniem ciepłym oraz transformatory 
z rdzeniem zimnym. Ponadto należy zauważyć, że w literaturze: 
─ niewiele jest opracowań dotyczących nadprzewodnikowych transformatorów toroidalnych, 
─ niewiele jest opracowań dotyczących modelowania MES transformatora nadprzewodnikowego, 
─ brak opracowania dotyczącego nadprzewodnikowego transformatora toroidalnego z rdzeniem zimnym 

amorficznym, 
─ nie analizowano dotychczas wpływu ułożenia uzwojenia w nadprzewodnikowym transformatorze 

toroidalnym na jego właściwości energetyczne i na charakter pracy rdzenia magnetycznego, 
─ brak opracowań dotyczących konstrukcji transformatora w zakresie przedstawionym w pracy. 
 

3. Konstrukcja transformatora HTS  

Uogólnioną konstrukcję transformatora toroidalnego, analizowanego w pracy, przedstawiono na rys. 1. 
Jest to transformator toroidalny, w którym nawinięte uzwojenie nadprzewodnikowe ma kształt helisy. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami przekładnia transformatora wynosi 1:1 (uzwojenie wtórne ułożone na 
pierwotnym), częstotliwość pracy wynosi f = 50 Hz, uzwojenie nadprzewodnikowe rozłożone równomiernie 
na całej powierzchni karkasu transformatora. Prezentowana konstrukcja transformatora była przedmiotem 
prac [Grz07], [Grz08a], [Grz08b], [Grz09a], [Grz09b], [Jez10]. 

 

  
Rys. 1 Uogólniona konstrukcja transformatora HTS wraz z podstawowymi wymiarami 

 
Obwód magnetyczny transformatora zbudowany jest z dwóch rdzeni. Pierwszym jest rdzeń 

magnetyczny wewnętrzny, czyli rdzeń, na którym nawinięte jest uzwojenie nadprzewodnikowe (jak 
w klasycznym transformatorze toroidalnym). Drugim jest rdzeń magnetyczny zewnętrzny, czyli taki, dla 
którego uzwojenie nadprzewodnikowe umieszczone jest pod rdzeniem (rdzeń magnetyczny nałożony jest na 
uzwojenie, jak na rys. 1). Ze względów technologicznych (rdzeń wykonywany w postaci taśmy 
magnetycznej) rdzeń magnetyczny zewnętrzny ma postać cylindrów, rozłożonych równomiernie na całej 
długości transformatora, podczas, gdy rdzeń magnetyczny wewnętrzny nawinięty jest w całości. 

W analizach modeli MES rozpatrywano trzy przypadki ułożenia rdzenia magnetycznego: i) tylko 
rdzeń wewnętrzny, ii) tylko rdzeń zewnętrzny, iii) rdzeń wewnętrzny i zewnętrzny jednocześnie. We 
wszystkich przypadkach materiałem rdzenia jest materiał amorficzny typu METGLAS.  

Przyjęte wymiary uogólnionej konstrukcji transformatora przedstawiono na rys. 1. Wynikają one 
z wymiarów systemu kriogenicznego, wykorzystanego do badań eksperymentalnych. 

Przyjęcie helikalnego kształtu uzwojenia nadprzewodnikowego oznacza, że między zwojem 
uzwojenia a osią główną O transformatora występuje pewien kąt – zwany dalej kątem αuzw uzwojenia.  
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Wartość tego kąta zawiera się w granicach 0 ≤ αuzw ≤ 90º. W przypadku, gdy αuzw = 0, uzwojenia 
transformatora ułożone są równolegle do osi O (rys. 2a). W przypadku, gdy αuzw = 90º, uzwojenia 
transformatora ułożone są praktycznie prostopadle do osi O transformatora (rys. 2b). Przyjęcie kątów αuzw 

z przedziału 0 < αuzw < 90º oznacza, że uzwojenie jest nachylone pod kątem αuzw do osi O transformatora 
(rys. 2c). 

Helikalny kształt uzwojenia uzyskiwany jest poprzez obrócenie uzwojenia wokół osi 
O transformatora. Oznacza to, że dla uzwojenia może zostać zdefiniowany parametr – liczba obrotów 
uzwojenia wokół osi O (oś O wg. rys. 3), w skrócie – liczba obrotów. Parametr ten określa, ile razy 
uzwojenie zostało owinięte wokół osi O na długości całego transformatora (średnia długość transformatora,  
odpowiadająca długości osi O, określona, jako l tr = πD0). Minimalna liczba obrotów wynosi 0 (uzwojenie 
jest ułożone równolegle do osi O, a kąt αuzw = 0). Taki transformator nazywany jest w pracy 
transformatorem równoległym (liczba zwojów – 25). Zwiększanie liczby obrotów powoduje zwiększanie się 
kąta αuzw. Maksymalna liczba obrotów występuje wtedy, gdy uzwojenie ułożone jest prostopadłe do osi O, a 
kąt αuzw → 90º; liczba obrotów odpowiada wówczas liczbie zwojów. Taki transformator nazywany jest w 
pracy transformatorem prostopadłym (liczba zwojów – 65). Zależność na kąt αuzw opisana jest wzorem (1): 
 








 ⋅⋅
=

0

wewobr
uzw π

2
tanarc

D

dlα                                                                  (1) 

 
Rys. 3 Sposób wyznaczenia zależności kąta αuzw od liczby obrotów uzwojenia dla lobr = 1 

 
Na rys. 4 przedstawiono charakterystykę zależności kąta αuzw od liczby obrotów uzwojenia lobr 

uzyskaną na podstawie zależności (1). 

 
Rys. 4 Charakterystyka zależności kąta αuzw od liczby obrotów uzwojenia lobr 

 
Przedstawiona charakterystyka potwierdza, że wzrost liczby obrotów lobr powoduje wzrost kąta αuzw. 

Wynika z niej również, że już przy niewielkiej liczbie obrotów (lobr ≈ 25) uzyskiwany kąt αuzw jest większy 
od 80º. Oznacza to, że dla liczby obrotów lobr > 25 transformator może być traktowany praktycznie, jako 
transformator z uzwojeniem prostopadłym.  

oś O

αuzw
uzwojenie

a) b) c)

 
Rys. 2 Uzwojenia transformatora ułożone pod różnym kątem αuzw: a) αuzw = 0 (uzwojenie równoległe do osi O), 

b) αuzw = 90º (uzwojenie prostopadłe do osi O), c) 0 ≤ αuzw ≤ 90º (uzwojenie skośne) 
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3.1. Uzwojenie nadprzewodnikowe 

Uzwojenie transformatora zbudowane jest z przewodu nadprzewodnikowego 1G - typu Bi-2223, 
firmy American Superconductor. Jest to przewód nadprzewodnikowy zbudowany z 55 włókien 
nadprzewodnikowych. Dodatkowo na przewód nałożona jest warstwa izolacji (Kapton insulation). Na rys. 5 
przedstawiono przekrój przewodu nadprzewodnikowego oraz ten sam przewód owinięty izolacją. W tab. 1 
przedstawiono podstawowe dane katalogowe przewodu i izolacji [Ame10].  

 

 
 
 

 
3.2. Rdzeń magnetyczny 

Rdzeń magnetyczny badanego transformatora to materiał amorficzny typu METGLAS 2601 SA 1 
[Met10]. Materiał ten charakteryzuje się wysoką wartością przenikalności magnetycznej µr, małą stratnością 
p, dużą wartością indukcji nasycenia BSAT oraz wąską pętlą histerezy. Rdzenie magnetyczne METGLAS 
mają postać taśm magnetycznych ciętych i zwijanych w formie pierścieni. Umożliwia to elastyczne 
dopasowanie rdzenia magnetycznego do rozmiarów transformatora oraz ułatwia jego montaż. Na rys. 6 
przedstawiono przykładowe rdzenie typu METGLAS. W tab. 2 przedstawiono właściwości materiału 
METGLAS dla pracy w temperaturze LN2 (77K) a na rys. 7 przedstawiono zmierzoną krzywą 
magnesowania B-H. 

 

 
 

Z charakterystyki przedstawionej na rys. 7 wynika, że indukcja nasycenia rdzenia METGLAS wynosi 
BSAT = 1,5 T. W celu zapewnienia pracy rdzenia w liniowej części charakterystyki magnesowania dobrano 

Tab.1 Parametry przewodu nadprzewodnikowego 
typu Bi-2223 (prod. AMSC) [Ame10] 

Materiał nadprzewodnika Bi-2223 - 
Materiał matrycy Srebro Ag - 

Materiał izolacji 
Silikon 

izolacyjny 
(Kapton) 

- 

Średnia szerokość  0,3 mm 
Średnia wysokość  4,3 mm 
Minimalna średnica gięcia 38 mm 
Maksymalny nacisk 200 MPa 
Minimalny prąd krytyczny 145 A 
Średnia gęstość krytyczna 12 440 A/cm2 
Wytrzymałość izolacji 1 000 VDC 
Grubość izolacji 80 µm 

Rys. 5 Przewód nadprzewodnikowy owinięty taśmą 
izolacyjną (Kapton insulation) [Ame10] 

 
Rys. 6 Rdzeń METGLAS 2601 SA 1 

Tab. 2 Właściwości materiału METGLAS 
(pomiar – Nov 22, 2007, 338/07/R – REMACOMP-
100 MAGNET PHYSIC GmbH) 

Temperatura badanej próki, T K 77 

Indukcja nasycenia rdzenia 
magnetycznego BSAT dla HMAX  

T, A/m 1,56 
dla 503 

Maksymalny dopuszczalny punkt pracy, 
HMAX , BMAX  

A/m, T 47; 1,2 

Przenikalność magnetyczna względna, µr - 20 000 

Straty mocy materiału magnetycznego, 
∆PFe 

W/kg 0,26 

Grubość taśmy amorficznej rdzenia, g µm 20 
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maksymalną dopuszczalną indukcję BMAX  = 1,2 T (tej wartości indukcji odpowiada natężenie pola 
magnetycznego H ≈ 47 A/m). Wartość przenikalności magnetycznej względnej dla liniowego odcinka 
krzywej magnesowania przyjęto jako µr = 20000. 

 

 
Rys. 7 Krzywa magnesowania B - H materiału METGLAS w temperaturze kriogenicznej 77K 
 

4. Modele MES transformatorów HTS 

Analiza MES właściwości transformatora nadprzewodnikowego prowadzona była dla wszystkich 
przypadków ułożenia rdzenia magnetycznego (rdzeń magnetyczny wewnętrzny, zewnętrzny, oba rdzenie 
jednocześnie) oraz uzwojenia (uzwojenie ułożone do osi głównej transformatora w sposób równoległy, 
prostopadły i dla wybranych kątów z zakresu 0-90°). Analizy prowadzono dla modeli pełnych 3D oraz 
modeli uproszczonych 3D transformatora zgodnie z przedstawionym wariantami na rys. 8. 

 

 
Rys. 8 Warianty modeli MES transformatora nadprzewodnikowego 

 
Model pełny 3D, jest modelem, który w naturalny sposób odzwierciedla konstrukcję i właściwości 

analizowanego transformatora. Model ten uwzględnia nierównomierność rozkładu pola magnetycznego 
w rdzeniu (wewnętrznym i zewnętrznym), spowodowaną toroidalnym kształtem transformatora. Wadą tego 
modelu jest konieczność stosowania dużej liczby elementów skończonych, co wiąże się ze znacznym 
czasem obliczeń, oraz złożona deklaracja warunków brzegowych i wymuszeń. Model pełny transformatora 
analizowany był dla uzwojeń ułożonych pod różnymi kątami względem osi głównej transformatora. 

Model uproszczony 3D, to model, w którym toroidalny kształt transformatora zostaje modelowany za 
pomocą walca (konstrukcja taka powstaje przez rozcięcie transformatora toroidalnego i wyprostowanie go 
wzdłuż osi głównej O). Pole magnetyczne na końcach walca zdefiniowane jest za pomocą odpowiednich 
warunków brzegowych. Przedstawienie toroidalnego kształtu transformatora za pomocą walca powoduje, że 
w rozkładach pola magnetycznego nie jest uwzględniana nierównomierność rozkładu pochodząca od 
toroidalnego kształtu transformatora. Zaletami tego modelu są: mniejsza liczba elementów skończonych 
(można zastosować elementy skończone o regularnych kształtach) oraz łatwiejsza (względem pełnego 
modelu 3D) geometria modelu, deklaracja warunków brzegowych i wymuszeń. Model uproszczony 3D 
transformatora analizowany był dla uzwojeń ułożonych pod różnymi kątami względem osi głównej 
transformatora. 

Na rys. 9 przedstawiono analizowane modele MES transformatorów. 
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Rys. 9 Modele MES transformatora HTS: transformator równoległy: a) model pełny 3D, b) model uproszczony 3D; 
transformator prostopadły: c) model pełny 3D, d) model uproszczony 3D 

 
Wymuszenia w modelach MES transformatora zrealizowane zostały za pomocą symulatora 

obwodowego, sprzęgniętego z modelem polowym elektromagnetycznym. Na rys. 10 zaprezentowano 
uogólniony schemat ideowy obwodu analizowanego transformatora dwuuzwojeniowego. Składa się on 
z dwóch niezależnych elektrycznie obwodów, które reprezentują stronę pierwotną i wtórną transformatora. 
Obwód strony pierwotnej zbudowany jest z niezależnego źródła prądowego I0 połączonego z elementami 
N0 (każdy z elementów N0 stanowi sprzężenie z odpowiadającym mu zwojem strony pierwotnej lub wtórnej 
transformatora; liczba elementów N0 odpowiada liczbie zwojów). Obwód strony wtórnej zbudowany jest 
z elementów N0 obciążonych rezystorem R0. 

 

 
Rys. 10 Uogólniony obwód elektryczny transformatora w programie ANSYS 

 

5. Wyniki analiz MES transformatorów HTS 

Analizy MES transformatora obejmowały wyznaczenie parametrów energetycznych dla różnej liczby 
obrotów uzwojenia wokół osi głównej transformatora (dla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 65 obrotów), 
dla trzech przypadków ułożenia rdzenia magnetycznego: rdzeń magnetyczny wewnętrzny (RW), rdzeń 
magnetyczny zewnętrzny (RZ), rdzeń magnetyczny wewnętrzny i zewnętrzny (RWZ).  
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Na rys. 11 przedstawiono wyniki analiz MES dla modelu pełnego 3D oraz modelu uproszczonego 3D 
transformatora. Wyniki te obejmowały napięcie wejściowe transformatora U1, moc transformatora S, 
masową gęstość mocy transformatora P-t-m oraz sprawność η transformatora.  

 
model pełny 3D model uproszczony 3D 

  

  

 
Rys. 11 Parametry energetyczne transformatora toroidalnego (dla modelu pełnego 3D oraz modelu 

uproszczonego 3D) 
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Dla modelu pełnego 3D transformatora wartości napięcia wejściowego, mocy transformatora oraz 
masowej gęstości mocy są mniejsze od wartości uzyskanych dla modelu uproszczonego 3D. Przyczyną jest 
pominięcie (w modelu uproszczonym 3D) toroidalnego kształtu transformatora i związanej z tym 
nierównomierności rozkładu pola magnetycznego w rdzeniu.  

Z przedstawionych analiz wynika, że napięcie wejściowe U1 transformatora jest wyższe dla 
transformatora prostopadłego niż dla transformatora równoległego. Wynika to z wartości indukcyjności 
głównej obwodu magnetycznego transformatora, uzależniona od geometrii tego obwodu oraz kwadratu 
liczby zwojów (wynoszącej odpowiednio: w transformatorze równoległym – 20, w transformatorze 
prostopadłym – 65). Wzrost napięcia U1 transformatora powoduje wzrost mocy S transformatora oraz 
masowej gęstości mocy P-t-m.  

Charakterystycznymi przypadkami ułożenia uzwojenia są: uzwojenie równoległe (αuzw = 0) i 
uzwojenie prostopadłe (αuzw = 90º). Na rys. 12 przedstawiono modele MES dla obu przypadków ułożenia 
uzwojenia oraz zaznaczono przekroje, wzdłuż których wykreślono rozkłady indukcji w rdzeniach 
magnetycznych i  uzwojeniach nadprzewodnikowych. Na rys. 13 przedstawiono rozkłady pola 
magnetycznego w rdzeniach (rdzeń wewnętrzny, rdzeń zewnętrzny, rdzeń wewnętrzny i zewnętrzny) dla 
obu wymienionych przypadków (transformatora prostopadłego i transformatora równoległego), dla modelu 
pełnego 3D oraz modelu uproszczonego 3D transformatora.  
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Rys. 12 Modele MES transformatora:a) transformator równoległy, b)transformator prostopadły 

Dla zaznaczonych ścieżek przedstawiono rozkłady indukcji B w rdzeniu (rys. 14) i uzwojeniach (rys. 17) 
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model pełny 3D 
transformator prostopadły 

model uproszczony 3D 
transformator prostopadły 

  

o
ś 

sy
m

et
ri

i

  

  
Rys. 13a Rozkłady indukcji magnetycznej w transformatorze toroidalnym prostopadłym, dla różnych 

sposobów ułożenia rdzenia magnetycznego, dla modeli: pełnego 3D i uproszczonego 3D (wartości 
podane na rysunku są amplitudami indukcji) 
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model pełny 3D 
transformator równoległy 

model uproszczony 3D 
transformator równoległy 

  

4.03.63.22.82.42.01.61.20.80.4<0.4

rdzeń wewnętrzny

BSUM mT

  

1.211.121.030.940.850.760.670.580.490.4<0.4

rdzeń zewnętrzny

BSUM T

  
Rys. 13b Rozkłady indukcji magnetycznej w transformatorze równoległym, dla różnych sposobów ułożenia 

rdzenia magnetycznego, dla modeli: pełnego 3D i uproszczonego 3D (wartości podane na rysunku są 
amplitudami indukcji) 
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Na rys. 14 przedstawiono rozkłady pola magnetycznego wzdłuż ścieżek, zaznaczonych na rys. 12. 
Najwyższa wartość indukcji w rdzeniu magnetycznym została dobrana tak, aby nie przekroczyć zakładanej 
wartości BMAX  = 1,2 T.  

 
model pełny 3D 

transformator prostopadły 
model uproszczony 3D 

transformator prostopadły 
 

   

0

0.12

0.24

0.36

0.48

0.60

0.72

0.84

0.96

1.08

1.20

T rdzeń wewnętrzny

-40 -32 -24 -16 -8 8 16 24 32 400
mm

K-1 K-2
   

0

6.5

13.0

19.5

26.0

32.5

39.0

45.5

52.0

58.5

65.0

mT rdzeń zewnętrzny

-40 -32 -24 -16 -8 8 16 24 32 400
mm

K-1 K-2
  

Rys. 14a Rozkłady pola magnetycznego wzdłuż ścieżek zaznaczonych na rys. 12 dla różnych przypadków 
ułożenia uzwojenia i rdzenia magnetycznego 
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model pełny 3D 
transformator równoległy 

model uproszczony 3D 
transformator równoległy 

 

   
rdzeń wewnętrzny

-40 -32 -24 -16 -8 8 16 24 32 400

mm

A-1 A-2

0

2.5

5.0

7.5

10.0

12.5

15.0

17.5

20.0

22.5

25.0

mT

  

  
Rys. 14b Rozkłady pola magnetycznego wzdłuż ścieżek zaznaczonych na rys. 12 dla różnych przypadków 

ułożenia uzwojenia i rdzenia magnetycznego 
 
Dodatkowo w pracy wyprowadzono zależności analityczne na rozkład indukcji magnetycznej wzdłuż 

zaznaczonych ścieżek (rys. 12) dla modelu pełnego 3D i modelu uproszczonego 3D dla dwóch przypadków: 
transformatora prostopadłego z rdzeniem wewnętrznym i transformatora równoległego z rdzeniem 
zewnętrznym. W tab. 3 przedstawiono wzory analityczne na zależność zmian indukcji B od promienia r. 
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Tab. 3 Wzory analityczne na zależność zmian indukcji B od promienia r  
 Transformator prostopadły Transformator równoległy 

Model 
pełny ( ) 00
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)( rrr
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rB r ≤≤−

+
⋅⋅= µµ  ( )

( )

( )












≤≤−

≤≤∪−≤≤−
+⋅−

+⋅+
⋅

⋅⋅
=

11

2112
01

0

21
2

1
0

21
2

1
0

π2

rrr

rrrrrr
rrR

rrR

r

zi
rB

rµµ  

Model 
uproszczony 00

0

01
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r
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Z porównania wymienionych zależności można wywnioskować, dla jakich wartości promienia R0, r0, 

r1, r2 (zgodnie z rys. 12) model uproszczony będzie odpowiadał modelowi pełnemu a wyniki obliczeń obu 
modeli będą zgodne. Na rys. 15 porównano wyniki uzyskiwane dla modelu pełnego i modelu 
uproszczonego. Z porównania tego wynika, że model uproszczony może być stosowany tam, gdzie promień 
główny R0 jest co najmniej dwudziestokrotnie dłuższy od promienia r0, lub (r2- r1) (wówczas zgodność obu 
modeli ~ 90%). 
a)                                                                                                     b) 

Rys. 15 
Charakterystyka zależności wartości składowych indukcji pola magnetycznego w uzwojeniu od liczby obrotów 
uzwojenia: a) transformator prostopadły, b) transformator równoległy 

O stopniu wykorzystania przewodu nadprzewodnikowego decyduje wartość składowych pola 
magnetycznego w uzwojeniu (szczególnie składowej prostopadłej do płaszczyzny przewodu 
nadprzewodnikowego). Niższa wartość składowej prostopadłej pola magnetycznego umożliwia zwiększenie 
wartości natężenia prądu transportu (prądu przepływającego przez nadprzewodnik). Na rys. 16 a 
przedstawiono zależności składowych indukcji B od liczby obrotów uzwojenia wokół osi głównej 
transformatora, a na rys 16 b zależność prądu krytycznego od składowych indukcji B [Ame10]. 

 

 
Rys. 16 Charakterystyki a) zależności składowych indukcji B od liczby obrotów, b) zależności prądu 

krytycznego od składowych indukcji B 
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Największa wartość pola magnetycznego występuje dla przypadku transformatora prostopadłego 
(l_obrotów = 65, αuzw = 90º) a najmniejsza dla transformatora równoległego (l_obrotów = 0, αuzw = 0). 
Oznacza to, że najlepsze warunki pracy przewodu nadprzewodnikowego (najlepsze wykorzystanie 
przewodu) występuje w przypadku transformatora równoległego. Na rys. 17 przedstawiono rozkłady 
składowych indukcji magnetycznej w uzwojeniu nadprzewodnikowym dla dwóch charakterystycznych 
przypadków ułożenia uzwojenia (uzwojenie prostopadłe i uzwojenie równoległe) wzdłuż przekroju 
zaznaczonego na rys. 12.  

 
Transformator prostopadły (rdzeń wewnętrzny i zewnętrzny, rdzeń wewnętrzny, rdzeń zewnętrzny) 

 
Transformator równoległy (rdzeń wewnętrzny i zewnętrzny, rdzeń wewnętrzny, rdzeń zewnętrzny) 

 
Rys. 17 Rozkłady składowych indukcji pola magnetycznego w uzwojeniu transformatora HTS wzdłuż ścieżek 

zaznaczonych na rys. 12 
 
Wzrost liczby obrotów uzwojenia (zwiększanie wartości kąta αuzw) powoduje wzrost wartości indukcji 

(równoległej i prostopadłej). Oznacza to, że ze wzrostem wartości l_obrotów stopień wykorzystania 
przewodu nadprzewodnikowego jest coraz gorszy. Najkorzystniejszą konstrukcją transformatora ze względu 
na maksymalne wykorzystanie nadprzewodnika jest zatem konstrukcja z uzwojeniem równoległym. 

Na podstawie analiz MES wyznaczono również 
parametry schematu zastępczego. Ze względu na 
częstotliwość sieciową pracy transformatora 
w schemacie zastępczym pominięto pojemności 
pasożytnicze i przyjęto schemat jak na rys. 18. 

Na rys. 19 przedstawiono zależności parametrów 
schematu zastępczego od wartości liczby obrotów 
uzwojenia l_obrotów. Prezentowane wyniki uzyskano 
dla modelu pełnego 3D transformatora dla prądu 
transportu IRMS = 100 A. 

L1 L2 R2R1

RFe LµUWE UWY

 
Rys. 18 Schemat zastępczy transformatora HTS 
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Rys. 19 Zależności parametrów schematu zastępczego transformatora HTS od liczby obrotów 

 

Wzrost liczby obrotów uzwojenia wpływa na wzrost parametrów wzdłużnych transformatora: 
rezystancji R1, R2 i indukcyjności L1, L2 uzwojeń. Spowodowane jest to zmianami długości przewodu 
nadprzewodnikowego (najkrótsza długość występuje dla transformatora równoległego, najdłuższa dla 
transformatora prostopadłego). Parametry poprzeczne transformatora uzależnione są również od liczby 
obrotów (ze wzrostem liczby obrotów: dla rdzenia wewnętrznego wzrasta indukcyjność Lµ i rezystancja RFE;  
dla rdzenia zewnętrznego: zmniejsza się indukcyjność Lµ i rezystancja RFE). Zmiany te wynikają kierunku 
przepływu strumienia magnetycznego w rdzeniach (w rdzeniu wewnętrznym równolegle do osi O 
transformatora, a w zewnętrznym prostopadle).  

 

6. Analiza MES strat mocy przewodu nadprzewodnikowego  

W modelu MES transformatora przewód nadprzewodnikowy modelowany, jako przewód 
jednowłóknowy. Takie uproszczenie było uzasadnione, ponieważ analizowano zjawiska 
elektromagnetyczne w transformatorze w skali makroskopowej, pomijając zjawiska zachodzące 
w przewodzie nadprzewodnikowym. W rzeczywistości przewód nadprzewodnikowy nie jest zbudowany 
z pojedynczego włókna, ale z wielu włókien nadprzewodnikowych (przewód użyty w badaniach – 
55 włókien). Dlatego też konieczna była analiza przewodu nadprzewodnikowego wielowłókowego w celu 
precyzyjnego określenia strat mocy w przewodzie HTS.  

W analizowanej konstrukcji transformatora wpływ przewodów sąsiadujących na siebie nawzajem jest 
znikomy (dla wartości indukcji B w uzwojeniu transformatora z rys. 16a można przyjąć (zgodnie 

z rys. 16b), że wartość prądu 
krytycznego jest równa wartości 
prądu w polu własnym przewodu). 
Dlatego też w analizach MES 
przewodu HTS transformatora 
przyjęto, że straty mocy przewodu 
HTS o długości równej długości 
uzwojenia transformatora, są 
równe stratom mocy przewodu 
odosobnionego (pracującego w 
polu własnym). Model MES 
przyjętego przewodu HTS 
przedstawiono na rys. 20. 

 
Rys. 20 Model MES przewodu nadprzewodnikowego z 55 włóknami 

nadprzewodnikowymi 
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Do wyznaczenia strat mocy przewodu nadprzewodnikowego wykorzystano charakterystykę 
zależności rezystywności przewodu od gęstości prądu transportu (rys. 21). Charakterystyka ta jest silnie 
nieliniowa i określona zależnością [Sta02]: 

1

CC

C
SC

−









⋅=

n

J

J

J

Eρ                                                                    (2) 

gdzie: EC – krytyczna wartość pola elektrycznego wynosząca 1µV/cm; JC – krytyczna wartość gęstości 
prądu transportu (dla analizowanego przewodu nadprzewodnikowego 12 440 A/cm2), J – gęstość prądu 
transportu przewodu nadprzewodnikowego, n – współczynnik potęgowy równania (dla przewodów 
nadprzewodnikowych HTS wartość współczynnika n mieści się w zakresie od 5 do 50); wartość 
współczynnika n dla konkretnego typu przewodu nadprzewodnikowego może być wyznaczona jedynie na 
drodze pomiarowej).  

Dla analizowanego przewodu nadprzewodnikowego charakterystyka rezystywności przedstawiona 
jest na rys. 21. Pomiar charakterystyki został wykonany na stanowisku laboratoryjnym, opisanym 
w podrozdziale 7.1.  
 

Pozostałym obszarom (azot, 
matryca srebrna) modelu MES przewodu 
nadprzewodnikowego przypisano stałe 
wartości. Parametry materiałowe modelu 
przedstawiono w tab. 4 
 

 
Analizy MES strat mocy przewodu nadprzewodnikowego prowadzone były dla prądu transportu Is: 

30 A, 50 A, 70 A, 90 A, 100 A i częstotliwości: 40 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 300 Hz, 
350 Hz, 400 Hz (łącznie 45 obliczanych punktów pracy). Wyniki analiz MES przedstawiono na rys. 22. 

  

 
Rys. 22 Charakterystyka strat mocy przewodu nadprzewodnikowego w zależności od wartości skutecznej dla 

wybranych  częstotliwości prądu transportu 

 
Rys. 21 Charakterystyka rezystywności nadprzewodnika w funkcji 

względnej gęstości prądu transportu 

Tab. 4 Parametry materiałowe 
przyjęte w analizach MES 
przewodu HTS 

obszar ρ Ωm µr 
azot (LN2) - 1 

HTS 
według funkcji 

z rys. 21 
1 

matryca Ag 1,68·10-8 1 
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     Wyniki z rys. 22 to sumaryczne 
straty mocy przewodu HTS.  
     Sumaryczne straty w przewodzie 
mogą być podzielone na straty 
składowe: a) straty płynięcia  
strumienia magnetycznego, 
niezależne od częstotliwości prądu 
transportu Is (Pf ~ f0), b) straty 
histerezowe, proporcjonalne do 
częstotliwości (Ph~ f1) c) straty 
wywołane przez prądy wirowe 
w matrycy srebrnej Ag, 
proporcjonalne do kwadratu 
częstotliwości, (Pw ~ f2). 
    Rozdział sumarycznych strat 
mocy polega na ich przedstawieniu 
za pomocą wielomianu o postaci 
P = af2 + bf + c, gdzie: a) straty 
płynięcia strumienia wirów pola 
magnetycznego Pf = c, b) straty 
histerezowe Ph = bf, c) straty 
pochodzące od prądów wirowych 
matrycy Pw = af2.  
    Na rys. 22 przedstawiono 
odwzorowanie charakterystyk 
zależności strat mocy od 
częstotliwości dla różnych wartości 
prądu transportu Is za pomocą 
wielomianów o postaci 
P = af2 + bf + c. 
     Na rys. 23 przedstawiono 
rozdzielone składowe straty mocy 
modelu MES przewodu HTS. 

Analizy strat mocy prowadzą do 
wniosków: i) największy udział 
w sumarycznych stratach mocy mają 
straty histerezowe Ph, ii) straty 
płynięcia strumienia Pf  są niezależne 
od częstotliwości prądu transportu 
natomiast straty histerezowe oraz 
straty pochodzące od prądów 
wirowych w matrycy zależne od 
częstotliwości, iii) straty pochodzące 
od prądów wirowych w matrycy 
mają najmniejszy udział w zakresie 
analizowanej częstotliwości. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rys. 23 Obliczone charakterystyki składowych strat mocy przewodu 
HTS od częstotliwości dla wybranych wartości prądu 
transportu Is:  
a) straty płynięcia strumienia Pf,  
b)  straty histerezowe Ph 
c) straty wirowe matrycy Pw 
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7. Badania eksperymentalne 

7.1 Pomiary strat mocy przewodu nadprzewodnikowego 

Pomiary strat mocy wykonano dla odosobnionego przewodu nadprzewodnikowego HTS w polu 
magnetycznym własnym. Zmierzono sumaryczne straty mocy, które następnie rozdzielono na straty 
składowe: straty histerezowe Ph, straty płynięcia strumienia Pf, straty w matrycy przewodu 
nadprzewodnikowego Pw, odwzorowując charakterystyki sumarycznych strat mocy za pomocą 
wielomianów o postaci P = af2 + bf + c. Założenia przyjęte do pomiarów: i) badany jest przewód typu Bi –

 2223, ii) temperatura przewodu – 77 K 
(LN2), iii) długość przewodu 
nadprzewodnikowego 200 mm, iv) pomiar 
strat mocy odbywa się w stanie ustalonym, 
v) wartości prądów transportu: 10 A, 30 A, 
50 A, 70 A, 90 A, 100 A, vi) częstotliwości 
prądu transportu: 40 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 
150 Hz, 200 Hz, 250 Hz, 300 Hz, 350 Hz, 
400 Hz, vii) metoda pomiaru: metoda 
elektryczna. 

Stanowisko pomiarowe strat mocy 
przewodu HTS przedstawione zostało na 
rys. 24. Badana próbka przewodu HTS 
(rys. 25) umieszczona w kriostacie typu 
otwartego i zasilana z zasilacza 
specjalizowany typu FNTO 2x0 (rys. 26; 
producent: firma ENEL-PC [Ene10]; zakres 
prądu wyjściowego 0 – 150 A; 0 Hz – 
400 Hz). Prąd transportu is(t) mierzony był 

za pomocą bocznika prądowego 
(60 mV/100 A) a spadek 
napięcia us(t) na przewodzie 
HTS mierzony za pomocą 
układu pomiarowego National 
Instrument typu NISCXI-
1000DC (rys. 27) [Nin10].  

 
 

 
 
Rys. 24 Schemat stanowiska pomiarowego strat mocy przewodu 

nadprzewodnikowego 

 
Rys. 25 Badana próbka przewodu nadprzewodnikowego HTS 

  
Rys. 26 Zasilacz specjalizowany FNTO2x0 [Ene10] Rys. 27 Układ pomiarowo – 

akwizycyjny [Nin10] 
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Na rys. 28 przedstawiono charakterystyki sumarycznych strat mocy w funkcji częstotliwości dla 
różnych wartości prądu transportu. Na podstawie tych charakterystyk dokonano rozdziału sumarycznych 
strat mocy na straty składowe: straty histerezowe Ph, straty płynięcia strumienia Pf, straty w matrycy 
przewodu nadprzewodnikowego Pw (za pomocą wielomianów o postaci P = af2 + bf + c (równania na 
rys. 28), gdzie: a) straty histerezowe Ph = bf, b) straty płynięcia strumienia Pf = c, c) straty w matrycy 
przewodu nadprzewodnikowego Pw = af2. 

 

 
Rys. 28 Pomierzone sumaryczne straty mocy przewodu nadprzewodnikowego w zależności od częstotliwości dla 

wybranych wartości prądu transportu 
 

Składowe sumarycznych strat 
mocy, jako funkcja częstotliwości 
dla wybranych wartości prądu 
transportu zamieszczono na 
rys. 29. Z przedstawionych na 
charakterystyk strat mocy 
przewodu HTS wynikają 
następujące wnioski: i) największy 
udział w całkowitych stratach 
mocy mają straty histerezowe Ph 
(kilkudziesięciokrotnie większe od 
pozostałych strat mocy), ii) straty 
płynięcia strumienia Pf  są 
niezależne od częstotliwości prądu 
transportu natomiast straty 
histerezowe oraz straty pochodzące 
od prądów wirowych w matrycy 
zależne od częstotliwości, iii) dla 
zakresu częstotliwości będącego 
przedmiotem badań (40 Hz – 
400 Hz) straty pochodzące od 
prądów wirowych w matrycy mają 
najmniejszy udział (szczególnie dla 
częstotliwości z zakresu 40 Hz -
 100 Hz), iv) wzrost wartości prądu 
transportu powoduje wzrost 
wszystkich strat mocy. 

W tab. 5 zamieszczono 
wyniki obliczeń strat mocy 
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przewodu nadprzewodnikowego 
wykonanych za pomocą programu 
ANSYS (MES). Jednocześnie 
zamieszczono tam wyniki pomiarów. 
Porównanie tych wyników służy 
ocenie poprawności modelu MES. 
Wartości strat porównano dla dwóch 
częstotliwości pracy (40Hz i 400 Hz) 
i wszystkich założonych prądów. Dla 
częstotliwości pośrednich wyniki 
zawierają się w granicach strat 
obliczonych dla rozpatrywanych 
wartości.  

Porównanie strat mocy MES 
(ANSYS) oraz pomiarów potwierdza 

zbieżność otrzymanych wyników. 
Oznacza to, że przyjęty model MES 
jest poprawny. Różnice w stratach 
obliczonych i pomierzonych 
wynikają przede wszystkim z faktu, 
że w modelu MES przyjęto 

równomierny rozkład włókien nadprzewodnikowych, podczas gdy w przewodzie rzeczywistym rozkład ten 
nie jest równomierny [Pav96], [Sta02]. 
 
Tab. 5 Porównanie wyników całkowitych strat mocy przewodu nadprzewodnikowego uzyskanych za pomocą 

analiz MES z wynikami pomiarów laboratoryjnych 
MES (ANSYS) Pomiary 

straty mocy W/m straty mocy W/m 

Różnica 
(odniesiona do 

pomiarów) 
prąd 
transportu 

rodzaje strat  

40Hz 400Hz 40Hz 400Hz 40Hz 400Hz 
straty płynięcia strumienia Pf  1,43E-04 1,43E-04 1,54E-04 1,54E-04 
straty histerezowe Ph 1,73E-03 1,73E-02 1,80E-03 1,80E-02 
straty wirowe matrycy Pw 3,41E-08 3,41E-06 3,22E-08 3,22E-06  I  = 30A 
straty całkowite P 1,87E-03 1,74E-02 1,96E-03 1,82E-02 -4,44 -4,24 
straty płynięcia strumienia Pf 1,16E-03 1,16E-03 1,22E-03 1,22E-03 
straty histerezowe Ph 9,52E-03 9,52E-02 9,04E-03 9,04E-02 
straty wirowe matrycy Pw 1,74E-07 1,74E-05 1,62E-07 1,62E-05  I  = 50A 
straty całkowite P 1,07E-02 9,64E-02 1,03E-02 9,16E-02 4,09 5,17 
straty płynięcia strumienia Pf 6,27E-03 6,27E-03 6,39E-03 6,39E-03 
straty histerezowe Ph 3,13E-02 3,13E-01 3,01E-02 3,01E-01 
straty wirowe matrycy Pw 5,58E-07 5,58E-05 5,38E-07 5,38E-05  I  = 70A 
straty całkowite P 3,76E-02 3,20E-01 3,65E-02 3,07E-01 3,07 4,00 
straty płynięcia strumienia Pf 3,42E-02 3,42E-02 3,76E-02 3,76E-02 
straty histerezowe Ph 8,16E-02 8,16E-01 7,52E-02 7,52E-01 
straty wirowe matrycy Pw 1,31E-06 1,31E-04 1,34E-06 1,34E-04  I  = 90A 
straty całkowite P 1,16E-01 8,50E-01 1,13E-01 7,90E-01 2,66 7,67 
straty płynięcia strumienia Pf 1,35E-01 1,35E-01 1,49E-01 1,49E-01 
straty histerezowe Ph 2,52E-01 2,52E+00 2,51E-01 2,51E+00 
straty wirowe matrycy Pw 4,86E-06 4,86E-04 4,50E-06 4,50E-04  I=100A 

straty całkowite P 3,87E-01 2,65E+00 4,00E-01 2,66E+00 -3,40 -0,37 

 

7.2 Transformatory próbne (z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem 3F3) 

Weryfikację eksperymentalną modelu MES transformatora wykonano w dwóch wariantach: 
i) transformatory próbne z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem magnetycznym 3F3 [Fer10], 
ii) transformator z uzwojeniem HTS i rdzeniem magnetycznym METGLAS. Wariant pierwszy obejmował 
wybrane przypadki ułożenia uzwojenia (transformator równoległy αuzw = 0, transformator prostopadły 
αuzw = 90º). Ze względów technologicznych (złożona konstrukcja transformatora, wysokie koszty) 

Rys. 29 Pomierzone charakterystyki składowych strat mocy przewodu 
nadprzewodnikowego od częstotliwości dla wybranych wartości 
prądu transportu: 
a) straty płynięcia strumienia Pf,  
b)  straty histerezowe Ph 
c) straty wirowe matrycy Pw 
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transformator eksperymentalny HTS obejmował tylko jeden przypadek: transformator prostopadły 
αuzw = 90º z rdzeniem magnetycznym wewnętrznym). 

 
 
 
 

Dla modeli MES transformatorów z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem magnetycznym 3F3 przyjęto 
dane materiałowe, wymienione w tab. 6. Geometria transformatorów została przedstawiona na rys. 30. 
Wymiary modelu MES transformatora z uzwojeniem miedzianym odpowiadają wymiarom transformatorów 
eksperymentalnych (wymiary transformatorów z uzwojeniem miedzianym są mniejsze od transformatora 
z uzwojeniem nadprzewodnikowym; wymiary te podyktowane były wymiarami rdzenia wewnętrznego).  

Na rys. 31 przedstawiono fotografie badanych transformatorów eksperymentalnych z uzwojeniem 
miedzianym i rdzeniem magnetycznym 3F3. 

 

a)

b)

c)

d)

e)

 f)

 
Rys. 31 Fotografie transformatorów z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem magnetycznym 3F3: 

a) transformator równoległy z rdzeniem wewnętrznym i zewnętrznym, b) transformator prostopadły z 
rdzeniem wewnętrznym i zewnętrznym, c) transformator prostopadły z rdzeniem wewnętrznym, 
d) transformator równoległy z rdzeniem wewnętrznym i zewnętrznym, e) transformator równoległy 
z rdzeniem zewnętrznym, f) transformator prostopadły z rdzeniem zewnętrznym 

 

W celu weryfikacji modelu MES transformatora dla 
różnych przypadków ułożenia uzwojenia i rdzenia 
magnetycznego wykonano pomiary laboratoryjne 
transformatorów próbnych przy częstotliwości sieciowej 
f = 50 Hz. Wielkościami, które z sobą porównywano były: 
rezystancje własne uzwojeń, R1, R2, indukcyjności rozproszeń 
uzwojeń L1, L2, indukcyjności główne transformatora Lµ, prądy 
stanu jałowego I0, napięcia strony pierwotnej i wtórnej 
transformatorów U1, U2, moce transformatorów Sn. Pomiary 
wykonano na stanowisku z rys. 32. Transformatory 
eksperymentalne zasilane były z zasilacza laboratoryjnego 
prądu stałego (do wyznaczenia rezystancji R1, R2) lub 

 
Rys. 30 Podstawowe wymiary transformatorów z uzwojeniem 

miedzianym i rdzeniem magnetycznym 3F3  

Tab. 6 Parametry materiałowe 
transformatorów z uzwojeniem 
miedzianym i rdzeniem 
magnetycznym 3F3 

obszar ρ µr BMAX T 

uzwojenie 1,7·10-8 1 - 
powietrze - 1 - 
rdzeń 3F3 - 2·103 0,4 

oscyloskop

uwe(t) iwe(t)
zasilacz

laboratoryjny

DC

uwe(t)

iwe(t)

uwy(t)

badany 

transformator

autotransformator

 
Rys. 32 Schemat stanowiska pomiarowego 

do badania transformatorów 
próbnych (częstotliwość f = 50 Hz) 
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z autotransformatora (do wyznaczenia pozostałych parametrów). Przyrządem pomiarowym był oscyloskop 
LeCroy typu Wavesurfer 422 [Lec10].  

W tab. 7 zamieszczono wyniki parametrów transformatorów próbnych wyznaczonych za pomocą 
analiz MES (ANSYS) i pomiarów.  

 
Tab. 7 Porównanie parametrów transformatorów próbnych z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem 

magnetycznym 3F3, uzyskanych z modelu MES i z pomiarów laboratoryjnych 

 typ 
rdzenia 

Parametry ANSYS pomiary różnica 
% 

R11 = R22 Ω 1,29 1,310(8) 1,53 
L11 = L22 mH 4,27·10-3 4,30(3)·10-3 0,70 

Lµ mH * * * 
U1 V 9,52·10-4 9,86(15)·10-4 3,45 
U2 V 9,49·10-4 9,83(15)·10-4 3,46 
I0 A 0,71 0,73(1) 2,74 w

ew
nę

tr
zn

y 

Sn VA 6,76·10-4 7,20(15)·10-4 6,11 
R11 = R22 Ω 1,29 1,310(8) 1,53 
L11 = L22 mH 4,20·10-3 4,30(3)·10-3 2,33 

Lµ mH 2,54 2,62(2) 3,05 
U1 V 1,02 1,040(16) 5,77 
U2 V 1,01 1,03(15) 1,94 
I0 A 0,71 0,730(11) 2,74 ze

w
nę

tr
zn

y 

Sn VA 1,01 1,03(2) 1,94 
R11 = R22 Ω 1,29 1,310(8) 1,53 
L11 = L22 mH 4,20·10-3 4,30(3)·10-3 2,33 

Lµ mH 2,54 2,62(2) 3,05 
U1 V 0,98 1,040(16) 5,77 
U2 V 1,01 1,03(15) 1,94 
I0 A 0,71 0,730(11) 2,74 

tr
an

sf
or

m
at

or
 r

ów
no

le
gł

y 
(α

uz
w

 =
 0

; l
. z

w
oj

ów
 =

 2
4)

 

w
ew

nę
tr

zn
y 

i z
ew

nę
tr

zn
y 

Sn VA 1,01 1,03(2) 1,94 
R11 = R22 Ω 2,05 2,11(1) 2,84 
L11 = L22 mH 1,08·10-3 1,110(7)·10-3 1,82 

Lµ mH 6,28 6,42(4) 2,18 
U1 V 1,12 1,140(17) 1,75 
U2 V 1,09 1,130(17) 3,54 
I0 A 0,35 0,360(5) 4,17 w

ew
nę

tr
zn

y 

Sn VA 0,39 0,410(9) 4,87 
R11 = R22 Ω 2,05 2,11(1) 2,84 
L11 = L22 mH 1,08·10-3 1,110(7)·10-3 1,82 

Lµ mH * * * 
U1 V 1,21·10-4 1,240(2)·10-4 9,09 
U2 V 1,20·10-4 1,230(2)·10-4 10,00 
I0 A 0,35 0,36 2,78 ze

w
nę

tr
zn

y 

Sn VA 31·10-6 45,0(1)·10-6 31,11 
R11 = R22 Ω 2,05 2,11(1) 2,84 
L11 = L22 mH 1,08·10-3 1,110(7)·10-3 1,82 

Lµ mH 6,28 6,42(4) 2,18 
U1 V 1,12 1,140(17) 1,75 
U2 V 1,09 1,130(17) 3,54 
I0 A 0,35 0,360(5) 4,17 

tr
an

sf
or

m
at

or
 p

ro
st

op
ad

ły
 (
α

uz
w

 =
 9

0°
; l

. z
w

oj
ów

 =
 2

00
) 

w
ew

nę
tr

zn
y 

i z
ew

nę
tr

zn
y 

Sn VA 0,39 0,410(9) 4,87 
*- w zaznaczonych przypadkach wartości indukcyjności Lµ są bardzo małe (poniżej błędu pomiarowego przyrządu) 

 
Wyniki z tab. 7 potwierdzają poprawność modelu MES transformatora toroidalnego dla różnych 

przypadków ułożenia uzwojenia. Potwierdzają również, że w transformatorze prostopadłym pracuje niemal 
wyłącznie rdzeń wewnętrzny a w transformatorze równoległym pracuje niemal wyłącznie rdzeń zewnętrzny.  
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7.3 Transformator z uzwojeniem nadprzewodnikowym i rdzeniem METGLAS 

 Transformator eksperymentalny z uzwojeniem nadprzewodnikowym HTS oraz rdzeniem 
magnetycznym METGLAS (określany również w pracy jako transformator HTS) wykonano dla jednego 
przypadku ułożenia uzwojenia i rdzenia (transformator prostopadły – αuzw = 90° oraz rdzeń magnetyczny 
wewnętrzny). Wymiary eksperymentalnego transformatora nadprzewodnikowego zostały przyjęte zgodnie 
z rys. 1. Do wykonania pomiarów laboratoryjnych transformatora nadprzewodnikowego przyjęto 
następujące założenia: i) badany jest transformator prostopadły – αuzw = 90° oraz rdzeń magnetyczny 
wewnętrzny, ii) temperatura transformatora trakcie badań – 77 K (transformator zanurzony w kąpieli 
azotowej), iii) przekładnia transformatora 1:1, iv) liczba zwojów każdego z uzwojeń: 65, v) pomiar strat 
mocy oraz parametrów energetycznych odbywa się w stanie ustalonym, vi) pomiary wykonano dla stanu 
jałowego, zwarcia, stanu obciążenia znamionowego transformatora (za stan obciążenia znamionowego 
przyjęto taki stan obciążenia, w którym przez obciążenie płynie prąd znamionowy transformatora 100 A, 
vi) wartości prądów, dla których wykonano pomiary w stanie obciążenia: 30 A, 50 A, 70 A, 90 A, 100 A, 

vii) częstotliwości, dla których 
wykonano pomiary stanu, stanu 
zwarcia, stanu obciążenia: 40 Hz, 
45 Hz, 50 Hz, 57 Hz, 61 Hz, 
66 Hz, 71 Hz   

 
Schemat stanowiska 

pomiarowego transformatora 
HTS zostało na rys. 33. Badany 
transformator HTS zanurzony był 
w LN2 i umieszczony 
w kriostacie typu otwartego. 
Układ zasilania stanowił zasilacz 
specjalizowany typu FNTO 2x0 
(rys. 26). Pomiar wykonano za 

pomocą cyfrowego oscyloskopu Tektronix TDS3032 [Tek10], pracującego ze sondami 
różnicowonapięciowych (Tektronix P5205) i prądowymi Chauvin-Arnoux current probe.  

Badany transformator nadprzewodnikowy z rdzeniem magnetycznym wewnętrznym typu METGLAS 
przedstawiono na rys. 34. Na fotografiach przedstawiono poszczególne elementy składowe transformatora 
(rdzeń magnetyczny METGLAS w postaci zwijanych taśm, karkas zbudowany z żywicy epoksydowej 
zbrojonej włóknem szklanym, uzwojenia nadprzewodnikowego HTS).   
 

 
 
Rys. 34 

 
Transformator eksperymentalny z uzwojeniem nadprzewodnikowym i rdzeniem typu METGLAS 

 
 
Pomiary transformatora wykonano dla pracy w stanie jałowym, stanie zwarcia i stanie obciążenia dla 

częstotliwości: 40 Hz, 45 Hz, 50 Hz, 57 Hz, 61 Hz, 66 Hz, 71 Hz.  

 
Rys. 33 Schemat stanowiska pomiarowego transformatora 

nadprzewodnikowego 
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W tab. 8 przedstawiono wyniki pomiarów wartości napięć U1, U2, prądu stanu jałowego I1 oraz kąta 
przesunięcia fazowego między napięciem U1 a prądem I1 zmierzone dla wymienionych częstotliwości.  

 
 

Tab. 8 Parametry transformatora HTS w stanie stanu jałowego dla różnych częstotliwości napięcia zasilania 

st
an

 ja
ło

w
y 

f Hz 40 45 50 57 61 66 71 

U1RMS V 12,58(15) 14,15(16) 15,72(18) 17,9221) 19,18(22) 20,75(24) 22,32(26) 

U2RMS V 12,57(15) 14,14(16) 15,71(18) 17,91(21) 19,17(22) 20,74(24) 22,31(26) 

I1RMS A 0,160(2) 0,160(2) 0,160(2) 0,160(2) 0,160(2) 0,160(2) 0,160(2) 

Zjw Ω 76,24(6) 85,76(6) 95,27(7) 108,61(8) 116,24(9) 125,76(9) 135,27(10) 

φ ° 79,2(2) 78,9(2) 79,3(2) 79,2(2) 79,2(2) 79,1(2) 80,0(2) 
 

st
an

 z
w

ar
ci

a 

 

f Hz 40 45 50 57 61 66 71 

U1RMS V 0,150(2) 0,160(2) 0,180(2) 0,200(2) 0,220(2) 0,230(2) 0,250(2) 

I1RMS A 100,0(1,2) 100,1(1,2) 100,0(1,2) 99,8(1,2) 100,2(1,2) 100,1(1,2) 100,3(1,2) 

I2RMS A 100,0(1,2) 100,1(1,2) 100,0(1,2) 99,8(1,2) 100,2(1,2) 100,1(1,2) 100,3(1,2) 

Zzw mΩ 1,490(1) 1,610(1) 1,790(1) 2,010(1) 2,190(1) 2,310(1) 2,490(1) 

φ ° 65,0(2) 65,9(2) 66,2(2) 68,0(2) 69,3(2) 70,0(2) 71,1(2) 
 

  
Przykładowe przebiegi napięć i prądów strony pierwotnej i wtórnej (odpowiednio u1, u2, i1, i2) dla 

stanu jałowego i stanu zwarcia transformatora (dla f = 50 Hz) przedstawiono na rys. 35. Dodatkowo dla 
przebiegów stanu jałowego transformatora wyznaczono pętlę histerezy (rys. 36) obwodu magnetycznego. 
Pętlę tą porównano również z pętlą histerezy podawaną przez producenta materiału METGLAS w celu 
oceny właściwości materiału magnetycznego. Ocenia się, że indukcja magnetyczna rdzenia utrzymywana 
była na poziomie B = 1,2 T. 

 
 

 

 
Rys. 35 Oscylogramy napięć i prądów strony pierwotnej i wtórnej transformatora dla f = 50 Hz pracującego w 

stanie jałowym oraz stanie zwarcia 
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Rys. 36 Pętla histerezy materiału rdzenia magnetycznego dla f = 50 Hz: a) charakterystyka zmierzona dla 

rdzenia transformatora HTS w temperaturze LN2, b) charakterystyka producenta materiału 
METGLAS [Met10] 

 
 
Na podstawie pomiarów stanu jałowego 

oraz stanu zwarcia transformatora wyznaczono 
parametry schematu zastępczego, w którym 
uwzględniono pojemności pasożytnicze między 
uzwojeniami. Do pomiaru tych pojemności 
wykorzystano analizator impedancji 
HP / Agilent 4294A [Agi10]. Ostatecznie 
przyjęty w pracy schemat zastępczy 
transformatora przedstawiono na rys. 37. 
Wartości poszczególnych elementów schematu 
zastępczego wymieniono w tab. 9. 

 
 

Tab. 9  Parametry schematu zastępczego transformatora HTS 

f Hz 40 45 50 57 61 66 71 

R1 = R2 µΩ 310(5) 335(5) 368(6) 384(6) 386(7) 400(7) 404(8) 

RFe Ω 406(7) 446(7) 514(8) 580(8) 617(9) 665(9) 712(9) 

L1 = L2 µH 2,7(3) 2,7(3) 2,7(3) 2,7(3) 2,7(3) 2,7(3) 2,7(3) 

Lµ mH 309(2) 309(2) 309(2) 309(2) 309(2) 309(2) 309(2) 

C11 = C22 pF 12,50(2) 12,50(2) 12,50(2) 12,50(2) 12,50(2) 12,50(2) 12,50(2) 

C12 nF 4,71(27) 4,71(27) 4,71(27) 4,71(27) 4,71(27) 4,71(27) 4,71(27) 
  

 
Właściwości energetyczne transformatora wyznaczono na podstawie stanu obciążenia transformatora. 

Badania prowadzone były przy założeniu stałego stosunku U1/f a wartość skuteczna prądu znamionowego 
uzwojenia wynosiła 100 A. Wartości rezystorów obciążenia dobrano tak, aby dla każdej częstotliwości f 
zachowany był maksymalny prąd uzwojenia 100 A.  

W tab. 10 przedstawiono wyniki pomiarów energetycznych transformatora dla różnych częstotliwości 
zasilania. Dodatkowo mierzono wartości współczynnika THD prądu I1 oraz prądu I2 w celu sprawdzenia, 
czy zasilanie transformatora z zasilacza specjalizowanego – falownika nie powoduje przekroczenia wartości 
określonych normą [PN1]. 

 
 

L1 L2 R2R1

RFe LµU1 U2

C12

C11 C22

 
Rys. 37 Schemat zastępczy transformatora HTS 
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Tab. 10 Parametry energetyczne transformatora HTS dla różnych częstotliwości 

f Hz 40 45 50 57 61 66 71 

U1 V 12,5(1) 14,1(2) 15,4(2) 17,8(2) 19,1(2) 20,5(2) 22,2(3) 

U2 V 12,4(1) 14,0(2) 15,3(2) 17,7(2) 19,0(2) 20,4(2) 22,1(3) 

I1 A 99,8(1,2) 100,1(1,2) 100,0(1,2) 99,8(1,2) 100,2(1,2) 100,1(1,2) 100,2(1,2) 

I2 A 99,8(1,2) 100,1(1,2) 100,0(1,2) 99,7(1,2) 100,1(1,2) 100,0(1,2) 100,1(1,2) 

THD I1, I2 % 4,52(5) 4,71(9) 5,23(10) 5,44(11) 5,71(11) 5,72(11) 5,85(12) 

S1 VA 1248(20) 1411(23) 1540(25) 1776(29) 1914(31) 2052(34) 2224(36) 

S2 VA 1238(20) 1401(23) 1530(25) 1765(29) 1912(31) 2040(33) 2222(36) 

�P(SC+Fe) W 6,61(13) 7,19(14) 7,82(16) 8,23(16) 8,31(17) 8,74(17) 8,82(18) 

η % 99,46(15) 99,48(15) 99,49(15) 99,53(15) 99,56(15) 99,57(16) 99,60(16) 

Pt-m 
VA/
kg 

574(32) 648(37) 709(40) 815(46) 880(50) 940(53) 1024(58) 

Rnobc Ω 0,120(2) 0,140(3) 0,150(3) 0,180(4) 0,190(4) 0,200(4) 0,220(4) 

 
Badany transformator HTS wykazuje wysoką gęstość mocy Pt-m (dla f = 50 Hz Pt-m =709,2 VA/kg), co 

oznacza, że może być on stosowany w rozwiązaniach przemysłowych. Sprawność transformatora wynosi 
w przybliżeniu η = 99,5%, co spowodowane jest zastosowaniem nowoczesnych materiałów: uzwojenia HTS 
oraz rdzenia magnetycznego amorficznego.  

 

8. Wnioski 

1. Cel pracy został osiągnięty. W pracy przedstawiono kompleksowe badania konstrukcji 
transformatora toroidalnego nadprzewodnikowego z rdzeniem amorficznym METGLAS ze 
względu na maksymalne wykorzystanie przewodu nadprzewodnikowego. Wraz z maksymalnym 
wykorzystaniem przewodu nadprzewodnikowego rozważano maksymalne wykorzystanie rdzenia 
magnetycznego. Prezentowana konstrukcja transformatora nie była wcześniej badana w zakresie 
przedstawionym w niniejszej pracy.  

 
2. Prezentowany transformator toroidalny nadprzewodnikowy z rdzeniem amorficznym wykazuje niewiele 

niższe parametry energetyczne (moc, sprawność, gęstość mocy) niż znane dotychczas konstrukcje 
transformatorów nadprzewodnikowych. Dla transformatora prostopadłego (αuzw = 90°, rdzeń 
magnetyczny wewnętrzny) masowa gęstość mocy dla f = 50 Hz wynosiła P-t-m ≈ 700 VA/kg, 
sprawność η = 99,5% (bez uwzględniania strat systemu kriogenicznego), współczynnik sprzężenia 
uzwojeń k = 0,99. Należy zaznaczyć, że wzrost częstotliwości pracy transformatora również powoduje 
wzrost gęstości mocy (dla f = 71 Hz gęstość P-t-m ≈ 1000 VA/kg). 

 
3. Dla transformatora równoległego (αuzw = 0°, rdzeń magnetyczny zewnętrzny) masowa gęstość mocy dla 

f = 50 Hz wynosiła P-t-m ≈ 420 VA/kg, sprawność η = 99,3% (bez uwzględniania strat systemu 
kriogenicznego), współczynnik sprzężenia uzwojeń k = 0,99.  

 
4. Cel pracy został osiągnięty przez realizację celów cząstkowych: i) badanie literatury, ii) obliczenia 

komputerowe MES, iii) badania eksperymentalne.  
 
5. Analiza konstrukcji transformatora obejmowała różne sposoby ułożenia uzwojeń względem rdzenia 

magnetycznego. Na podstawie uzyskanych wyników analiz dokonano oceny poszczególnych 
konstrukcji transformatora. Transformator prostopadły (αuzw = 90°) charakteryzuje się największą 
wartością mocy wyjściowej (1,53 kVA) i największą wartością składowej prostopadłej indukcji 
magnetycznej w uzwojeniu (50 mT). Transformator równoległy (αuzw = 0°) charakteryzuje się mniejszą 
wartością mocy wyjściowej (0,95 kVA) i najmniejszą wartością składowej prostopadłej indukcji 
magnetycznej w uzwojeniu (5 mT). Z punktu widzenia mocy wyjściowej transformator prostopadły 
stanowi konstrukcję korzystniejszą od transformatora równoległego. Z punktu widzenia maksymalnego 
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wykorzystania przewodu nadprzewodnikowego (ograniczenia wartości składowej prostopadłej indukcji 
magnetycznego) transformator prostopadły jest konstrukcją gorszą od transformatora równoległego. 
Jednak ze względu na to, że wpływ wyznaczonych wartości składowych indukcji magnetycznej (5 mT – 
transformator równoległy, 15 mT – transformator prostopadły) na ograniczenie wartości prądu 
krytycznego jest niewielki, zasadnym jest wniosek, że najkorzystniejszą konstrukcją jest transformator 
prostopadły. Należy jednak zaznaczyć, że istnieją możliwości poprawy konstrukcji transformatora 
równoległego (zwiększenie jego gęstości mocy) poprzez zmianę jego wymiarów geometrycznych (np. 
zwiększenie promienia głównego R0). Zagadnienie to jest poza zakresem niniejszej pracy. 

 
6. Za pomocą analizy komputerowej MES wyznaczono sprawność, moc wyjściową, gęstość mocy oraz 

parametry schematu zastępczego transformatora dla różnych sposobów ułożenia uzwojenia 
nadprzewodnikowego i rdzenia magnetycznego. Na podstawie analiz komputerowych MES przewodu 
nadprzewodnikowego dokonano rozdziału strat mocy na straty histerezowe, straty płynięcia strumienia 
magnetycznego, straty od prądów wirowych matrycy przewodu. 

 
7. Analizy MES prowadzone były w oparciu o opracowane przez autora pliki wsadowe. Pliki te będą 

wykorzystywane w badaniach, stanowiących kontynuację niniejszej pracy.  
 
8. Wybrane konstrukcje transformatora przebadano eksperymentalnie (transformator nadprzewodnikowy 

z rdzeniem amorficznym obejmował jeden przypadek ułożenia uzwojenia i rdzenia magnetycznego). 
Dla pozostałych przypadków zbudowano transformatory próbne, pracujące w temperaturze 293K 
z uzwojeniem miedzianym i rdzeniem 3F3. Uzyskane wyniki pomiarów laboratoryjnych są zgodne 
z wynikami analiz komputerowych MES.  

 
9. Badania eksperymentalne transformatora z uzwojeniem nadprzewodnikowym i rdzeniem METGLAS 

obejmowały jeden przypadek konstrukcji: uzwojenie prostopadłe z rdzeniem magnetycznym 
wewnętrznym. Badania eksperymentalne potwierdzają obliczenia komputerowe i rozważania 
analityczne. Moc wyjściowa transformatora eksperymentalnego wynosiła 1,53 kVA. 

 
10. Wyniki analiz MES z zakresu strat mocy przewodu nadprzewodnikowego zostały potwierdzone 

badaniami eksperymentalnymi na stanowisku zbudowanym przez autora. Jest to stanowisko uniwersalne 
i może zostać wykorzystane do innych badań z zakresu nadprzewodnictwa. Uzyskane wyniki pomiarów 
laboratoryjnych są zgodne z wynikami analiz komputerowych MES.  

 
11. Omawiana konstrukcja transformatora charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami energetycznymi 

(ze względu na zastosowanie nowoczesnych materiałów, charakteryzujących się niewielką stratnością).  
 
12. Uzyskane parametry energetyczne transformatora uzasadniają prowadzenie dalszych badań nad jego 

konstrukcją. W szczególności zasadne jest rozważenie możliwości zastosowania innych materiałów 
magnetycznych (o mniejszych wartościach stratności w temperaturach kriogenicznych) oraz praca 
w temperaturze niższej niż 30 K (zwiększenie wartości prądu krytycznego przewodów 
nadprzewodnikowych oraz zwiększenie gęstości mocy transformatora).  
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