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1. WSTĘP 
Przedmiotem pracy jest transformator energoelektroniczny z uzwojeniami koncentrycznymi 

silnie sprzężonymi wysokiej częstotliwości. W technice i w elektrotechnice istnieje 
zapotrzebowanie na tego typu transformatory. Powodem tego jest podwyższona sprawność i 
wysoka gęstość mocy transformatora.  

W pracy analizuje się transformatory zarówno z rdzeniem magnetycznym jak i transformatory 
bezrdzeniowe. Na temat transformatorów energoelektronicznych istnieje w literaturze bardzo 
wiele opracowań, zarówno dotyczących konstrukcji bezrdzeniowych jak i rdzeniowych. Opisane 
są tam transformatory pracujące w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, przy czym wraz ze 
wzrostem częstotliwości ich moc maleje. Spotykane w literaturze transformatory dużych mocy 
(kilka do kilkuset kVA) analizowane były w zakresie, co najwyżej kilkudziesięciu (czasami 
kilkuset) kHz,. Transformatory pracujące przy częstotliwościach rzędu MHz, były najczęściej 
transformatorami sygnałowymi, bezrdzeniowymi o bardzo małej mocy. Brak w literaturze 
opracowań dotyczących transformatorów mocy (kilku kVA lub wyższych) pracujących przy 
częstotliwościach powyżej 500 kHz. Opisywane transformatory to najczęściej konstrukcje 
bezrdzeniowe. Brak jest opracowań systematycznie ujmujących transformatory, i w tym niewiele 
poświęconych jest konstrukcjom z rdzeniami magnetycznymi ze współczesnych materiałów 
magnetycznych, przeznaczonych do pracy przy wysokich częstotliwościach. Niniejsza praca jest 
próbą systematycznego uzupełnienia wiedzy o transformatorach o wymienione aspekty. 

Zaproponowany w pracy transformator o konstrukcji koncentrycznej określony jako 
wysokoczęstotliwościowy transformator mocy, nie był opisany w dotychczasowej literaturze w 
takim zakresie, jak to ma miejsce w niniejszej pracy. Przedstawiony transformator koncentryczny 
charakteryzuje się wysoką sprawnością, wysoką gęstością mocy oraz wysokim współczynnikiem 
sprzężenia uzwojeń.  

Głównym celem pracy jest określenie właściwości i charakterystyk zaproponowanego 
transformatora, przy czym zasadniczymi narzędziami są analiza polowa w oparciu ANSYS 
(metoda elementów skończonych MES) i FLUENT (metoda objętości skończonych MOS) oraz 
eksperyment. 
 
2. TEZA I CEL PRACY 

Teza pracy: 
Możliwe jest opracowanie transformatora energoelektronicznego mającego właściwości 

korzystniejsze od właściwości transformatorów dotychczas znanych, stosowanych w 
energoelektronice, w szczególności przy wysokiej częstotliwości.  
Właściwości transformatora charakteryzują następujące parametry: 

• sprawność, 
• masowa i objętościowa gęstość mocy, 
• stopień równomierności nagrzewania transformatora.  

Uzyskanie korzystnych właściwości transformatora jest możliwe dzięki: 
• bardzo wysokiemu współczynnikowi sprzężenia uzwojeń, 
• równomiernemu rozkładowi prądu w uzwojeniach, 
• równomiernemu rozkładowi indukcji w rdzeniu magnetycznym, 
• cienkościennej konstrukcji, 

co może być zrealizowane w transformatorze koncentrycznym. 
Celem pracy jest wykazanie korzystnych właściwości zaproponowanego transformatora 

do zastosowań energoelektronicznych. Cel ten zrealizowano w oparciu o kompleksowe badania 
transformatora koncentrycznego ze względu na wyżej wymienione aspekty oraz ze względu na 
przydatność do energoelektroniki. 
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3. METODYKA BADAŃ 
Zastosowano kompleksową metodykę badań, typową w energoelektronice i urządzeniach 

elektrycznych i energoelektronicznych. Badania obejmują:  
1. ustrukturalizowaną analizę dotychczasowego stanu wiedzy w zakresie transformatorów 

energetycznych wysokiej częstotliwości, 
2. syntezę konstrukcji i jej parametrów, 
3. budowę modeli komputerowych polowych, elektrycznych i cieplnych,  
4. budowę modeli obwodowych elektrycznych, 
5. analizę komputerową, 
6. optymalizację heurystyczną oraz 
7. weryfikację eksperymentalną. 

Ważną informacją jest metoda obliczania strat i mocy wyjściowej transformatora w 
obliczeniach polowych. Wykorzystuje się tutaj bezpośrednio wyniki obliczeń polowych i 
jednocześnie model obwodowy, który uzyskuje się w wyniku odrębnych obliczeń polowych. 
 
4. AKTUALNY STAN WIEDZY 

Analizę istniejącego stanu wiedzy prowadzi się według: 
1. rodzaju konstrukcji, 
2. parametrów charakterystycznych: 

2.1.  zakresu częstotliwości pracy,  2.4. gęstości mocy i gabarytów, 
2.2. poziomu mocy transformatora,  2.5. metody badań, 
2.3. sprawności,        2.6. technologii wykonania, 

3. zastosowań. 
Istotą konstrukcji koncentrycznej jest rozmieszczenie uzwojeń współosiowo względem siebie i 

względem rdzenia – Rys. 1. (Rys. 5.1)1 . Możliwe jest uzyskanie bardzo małych indukcyjności 
rozproszenia, bardzo wysokiego współczynnika sprzężenia i bardzo wysokich pojemności 
międzyuzwojeniowych. Wynika to ze zminimalizowania zjawiska zbliżenia, a to z kolei wynika z 
maksymalizacji symetrii układu. Wysoka sprawność osiągana jest, gdy grubość uzwojeń jest 
dobrze dobrana do częstotliwości. Istotna jest również grubość izolacji między uzwojeniami. 
Wpływa ona na współczynnik sprzężenia uzwojeń. Grubość izolacji powinna być możliwie mała, 
gdyż wraz z jej zmniejszaniem zwiększa się współczynnik sprzężenia. Dodatkowo poprawę 
współczynnika sprzężenia zapewnia występowanie zjawiska naskórkowości [13], [6].  

 

a) b)  
Rys. 1. (Rys. 5.1) Idea transformatora koncentrycznego –  transformator elementarny półliniowy, a) widok,    
      b) przekrój, 1 – uzw. wewn., 2  –uzw. zewn., 3 – rdzeń magnetyczny, 4 – zasilanie, 5 - odbiornik 

Analiza stanu wiedzy skupia się na transformatorach koncentrycznych – Rys. 1.(Rys. 5.1). Należy 
podkreślić, że badania nad transformatorami koncentrycznymi prowadzone w ramach niniejszej 
pracy były prowadzone niezależnie od prac prowadzonych przez inne ośrodki. 

                                                 
1 Numeracja rysunków i tabel z Pracy Doktorskiej 
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Za początek rozwoju transformatorów koncentrycznych należy uznać badania, których wyniki 
zaprezentowano w [11] oraz [5]. Następnie temat został podjęty przez Nowotnego i jego zespół 
[7]. Praca ta była wynikiem poszukiwań transformatora do przekształtnika energoelektronicznego 
jednotaktowego pracującego z częstotliwością 50 kHz. W pracy została zaproponowana struktura 
transformatora koncentrycznego podwyższającego napięcie z wielozwojowym uzwojeniem 
wtórnym – Rys. 2 (Rys. 4.10). Przeprowadzono analizę 2D nieskończenie długiego transformatora 
koncentrycznego z przewodem wtórnym w postaci licy oraz pierwotnym w postaci rury. 
Jednocześnie przeprowadzono wstępne badania laboratoryjne transformatora koncentrycznego 
50 kHz, 50 kV.A. 

Analizie transformatora koncentrycz-
nego, realizowanej przez zespół 
Nowotnego poświęcono również prace 
[12], [8]. W ostatniej z nich opisano 
transformator w zastosowaniu do 
bezstykowego przekazu energii, gdzie 
nowym elementem względem 
poprzednich prac był system chłodzenia 
wodnego. Pozwoliło to wydatnie 
zwiększyć gęstość mocy transformatora. 

W układzie bez chłodzenia uzyskano 
12 kW/kg (moc wyjściowa 50 kV.A), 

natomiast w układzie chłodzonym cieczą 23,6 kW/kg (moc wyjściowa 120 kV.A). 
Tematyka transformatora koncentrycznego została podjęta również przez Junwei Lu. Główną 

jego propozycją była konstrukcja typu U [9], złożona z prostoliniowych odcinków transformatora 
koncentrycznego. W następnych pracach Junwei Ju et al., np. [10], zaproponowano transformator 
koncentryczny typu U z ekranami elektrycznymi między- uzwojeniowymi. Badania 
eksperymentalne przeprowadzono przy częstotliwości 1,14 MHz. 

W tym samym czasie zaproponowane zostało przez Heinemanna inne w stosunku do [8], [9] 
rozwiązanie transformatora koncentrycznego [4] (Rys. 4.11). Jest to transformator z uzwojeniami 
wykonanymi w postaci dwóch współosiowych uzwojeń zwiniętych w wielozwojową spiralę. 
Uzwojenie wewnętrzne jest rurką aluminiową, natomiast uzwojenie zewnętrzne jest 
dwuwarstwowym oplotem miedzianym. Na części prostoliniowej uzwojeń nałożony jest krótki 
rdzeń magnetyczny. Parametry transformatora [4] przy częstotliwości pracy 10 kHz to: moc: 
350 kVA, napięcie znamionowe 3000 V, prąd znamionowy 160 A. Całkowite straty mocy 
wynoszą 2500 W (chłodzenie wodą destylowaną o temperaturze do 600C), co przy wadze około 
50 kg daje sprawność 99,3 % oraz gęstość mocy 7 kW/kg.  

Niemal w tym samym czasie na Politechnice Śląskiej podjęte zostały również niezależne 
badania nad transformatorem koncentrycznym [1], [2]. Są one przedmiotem niniejszej pracy. 

Podsumowując, badania literaturowe wykazują, że transformator będący przedmiotem 
rozważań w niniejszej pracy, nie został przebadany w takim zakresie i w taki sposób jak 
zaproponowano tutaj. 
 
5. TRANSFORMATOR KONCENTRYCZNY BAZOWY I POKREWNE 
5.1. Transformator koncentryczny spiralny i liniowy 

Budowa transformatorów koncentrycznych oparta jest na idei z Rys. 1 (Rys. 5.1). Transformator 
koncentryczny zawiera trzy podstawowe elementy: uzwojenie wewnętrzne (1), będące najczęściej 
również elementem nośnym transformatora, uzwojenie zewnętrzne (2) oraz rdzeń magnetyczny 
(3). Wszystkie te elementy rozmieszczone są współosiowo względem siebie, a ich gabaryty są 
odpowiednio dobrane. Środek symetrii wszystkich elementów (O) tworzy oś transformatora. Jedno 

Rys. 2. (Rys. 4.10) Transformator współosiowy – [12]
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z uzwojeń (w przedstawionej konstrukcji uzwojenie wewnętrzne) dołączone jest do źródła 
zasilania (4), natomiast drugie do odbiornika (5). 

 
Poprzez naturalne przekształcenie geometryczne 

transformatora elementarnego półliniowego uzys-
kuje się transformator elementarny pierścieniowy – 
Rys. 3 (Rys. 5.2). Umożliwia on redukcję 
indukcyjności i rezystancji połączeń zewnętrznych, 
do źródła i do odbiornika – Rys. 1 (Rys. 5.1). Po 
modyfikacji transformatora pierścieniowego 
uzyskuje się transformator spiralny bezrdzeniowy – 
Rys. 4 (Rys. 5.3), i z rdzeniem magnetycznym – 
Rys. 5 (Rys. 5.4), Rys. 6 (Rys. 5.5, Rys. 5.6). Należy 
zauważyć, że transformator bezrdzeniowy jest 
złożony z dwóch transformatorów o przełożeniu 
1z:1z

2, gdzie wewnętrzne uzwojenia połączone są 
szeregowo a zewnętrzne równolegle.  

 

    
Rys. 4. (Rys. 5.3) Transformator spiralny    Rys. 5. (Rys. 5.4) Transformator spiralny z rdzeniem  
bezrdzeniowy o przekładni zwojowej 2z:1z      magnetycznym w postaci pierścieni toroidalnych 

  
Rys. 6. (Rys. 5.5, Rys.5.6)Transformator bazowy – rzut z góry i z boku oraz 
przekrój; D = 30 mm, H = 22 mm, dc = 10 mm, doo = 5 mm 

 
 

                                                 
2 Indeksy z przy opisie przekładni oznaczają, liczby opisujące przekładnię są liczbami zwojów 

Rys. 3. (Rys. 4.10) Transformator elementarny 
pierścieniowy 
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Trudności technologiczne w realizacji technicznej transformatora spiralnego skierowały 
badania na transformator liniowy – Rys. 6 (Rys. 5.7), i Rys. 8 (Rys. 5.8), który ma właściwości 
zbliżone do transformatora spiralnego. Był to powód, aby energetyczne badania eksperymentalne 
ograniczyć do transformatora liniowego. 
 

Na Rys. 7 (Rys. 5.7) zilustrowano 
transformator elementarny liniowy 1z:1z 
oraz liniowy 2z:1z. Jest to idea 
transformatora różniąca się od realizacji 
technicznej – Rys. 36 (Rys. 12.2). Rys. 7 
(Rys. 5.7) i Rys. 8 (Rys. 5.8) stanowią 
podstawę modeli komputerowych MES 
i MOS. 

Do celów porównania w 
obliczeniach komputerowych wyróżnia 
transformator bazowy. Jest to 
transformator spiralny o konstrukcji 
takiej jak na Rys. 6 (Rys. 5.7). 

 
 
 

 
Rys. 8. (Rys. 5.8) Dane techniczne transformatora koncentrycznego liniowego; Lc = 48 mm, h = 11 mm, dc = 10 mm, 
     doo = 5 mm 

 
5.2. Konstrukcje pokrewne 

Przebadano możliwości wpływu na właściwości energetyczne za pomocą zmian 
konstrukcyjnych, takich jak kształt uzwojeń (koncentryczne, niekoncentryczne, owalne, dzielone, 
wielozwojowe), gabaryty uzwojeń (średnica transformatora, średnica przekroju uzwojenia) oraz 
średnica rdzenia magnetycznego. W celu przebadania wpływu kształtu uzwojeń na właściwości 
transformatora zdefiniowano konstrukcje pokrewne: transformator z uzwojeniami 
niekoncentrycznymi – Rys. 9 (Rys. 5.9), transformator z uzwojeniami owalnymi – Rys. 10 (Rys. 5.10), 
transformator z uzwojeniami dzielonymi – Rys. 11 (Rys 5.11), Rys. 12 (Rys. 5.13) oraz transformator z 
uzwojeniem wewnętrznym wielozwojowym – Rys. 13 (Rys. 5.14). 

Analiza transformatorów z uzwojeniami niekoncentrycznymi i owalnymi miała wykazać, czy 
istnieje możliwość zwiększenia równomierności rozkładów prądu w uzwojeniach oraz indukcji 
magnetycznej w rdzeniu. Transformator z uzwojeniami dzielonymi oraz transformator z 
uzwojeniem wewnętrznym wielozwojowym przeanalizowano w celu wykazania, jakie istnieją 
najprostsze możliwości konstrukcyjne uzyskania transformatora o przełożeniu różnym od 1z:1z. 

Rys. 7. (Rys. 5.7). Transformator koncentryczny – idea; 
   a) elementarny liniowy (1z:1z); b) liniowy(2z:1z) 

a) 

b) 
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Rys. 9. (Rys. 5.9) Transformator niekoncentryczny    Rys. 10 (Rys. 5.10) Transformator z uzwojeniami owalnymi  

 

a)       b)  
Rys. 11 (Rys. 5.11) Transformator z uzwojeniami dzielonymi, a) widok, b) półprzekrój, 1 – uzwojenie wewnętrzne, 
        2 – uzwojenie zewnętrzne dzielone, 3 – rdzeń magnetyczny 
 

a) b) c)  
Rys. 12 (Rys. 5.13) Przekroje reprezentatywnych uzwojeń dzielonych  transformatora, a) 1z:4z, b) 2z:4z, c) 4z:4z 

 
Przykładem takiego rozwiązania jest transformator z Rys. 

12a (Rys. 5.13), który ma przekładnię 1z:4z. Bez uzwojeń 
dzielonych transformator o takiej przekładni jest niewykonany z 
transformatorów elementarnych pierścieniowych. 
 
 
Rys. 13 (Rys. 5.14) Uzwojenia transformatora z wielozwojowym uzwojeniem 

      wewnętrznym o przekładni 6z:1z, 1 – uzwojenie zewnętrzne,  
          2 – uzwojenie wewnętrzne, 3 – izolacja 
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5. ANALIZA POLA MAGNETYCZNEGO 
Pole magnetyczne analizuje się za pomocą oprogramowania ANSYS realizującego obliczenia 

MES. Wielkościami wejściowymi do analizy pola magnetycznego są: 
• napięcie zasilające i jego częstotliwość, 
• parametry materiałowe, przenikalność magnetyczna µ oraz rezystywność ρ 
• geometria obiektu. 

Wielkościami wyjściowymi, niezbędnymi do bezpośredniej analizy oraz dalszych obliczeń są: 
• potencjał wektorowy A, 
• rozkład przestrzenny indukcji magnetycznej B, 
• rozkład przestrzenny gęstości prądu j, 
• rozkład przestrzenny mocy strat p, 
• rozpływ prądów i rozkład napięć w dołączonym obwodzie zewnętrznym. 

Potencjał wektorowy A jest podstawową wielkością pola magnetycznego i stanowi jego obraz 
(w analizie 2D określany jako linie pola). Pozwala on w pierwszym kroku na ocenę  poprawności 
przeprowadzonych obliczeń. 

Rozkład przestrzenny strat mocy w uzwojeniach ∆PCu oraz strat mocy w rdzeniu ∆PFe stanowi 
dane wejściowe do obliczeń cieplnych w programie FLUENT. 

Dwóm zagadnieniom należy poświęcić szczególną uwagę: obliczaniu strat w rdzeniu  ∆PFe oraz 
wyznaczaniu parametrów modelu obwodowego. Straty w rdzeniu jako funkcję napięcia 
zasilającego transformator oblicza się na podstawie wyników obliczeń polowych indukcji 
magnetycznej w każdym elemencie skończonym rdzenia wraz z charakterystyką strat właściwych 
w rdzeniu [14]. Następnie wykorzystuje je się w bilansie mocy przy określaniu sprawności 
transformatora. 

 

 
Rys. 14 (Rys. 7.6, Rys. 7.7) Zależność strat mocy w rdzeniu 
magnetycznym od napięcia zasilającego U1RMS 
transformatora (rdzeń konstrukcji bazowej, f = 1 MHz) oraz 
Katalogowa charakterystyka właściwych strat mocy w 
funkcji modułu indukcji dla rdzenia 3F4 Ferroxcube [14] 
 

 
Parametry modelu obwodowego, który ma postać czwórnika liniowego określa się za pomocą 

obliczeń ANSYS MES, gdzie wykorzystuje się analizator obwodowy. Parametry wyznacza się ze 
stanu jałowego oraz zwarcia strony wtórnej. Model ten odzwierciedla tylko straty w uzwojeniach 
transformatora ∆PCu. 

Wyniki obliczeń pola magnetycznego wykorzystuje się poprzez model obwodowy w 
obliczeniach mocy wyjściowej, strat mocy oraz sprawności transformatora. Wyniki te 
zamieszczono w rozdziale 9 Autoreferatu. 
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7. ANALIZA POLA ELEKTRYCZNEGO 
Analiza pola elektrycznego jest 

niezbędna do wyznaczenia pojemności 
modelu obwodowego transformatora. 
Dołącza się je do modelu w postaci 
czwórnika RL (nieujmującego strat w 
rdzeniu). Analiza pola jest niezbędna 
ponadto do przeanalizowania rozkładu pola 
elektrycznego (na przykład na krańcach 
uzwojeń) 
Obliczenia prowadzi się zakładając podział 
konstrukcji na elementy takie jak na 
Rys. 15 (Rys. 8.3) i wyznaczając pojemności 
pomiędzy nimi. 
 
Rys. 15 (Rys8.3) Pojemności międzyzwojowe – model 
      komputerowy 3D 
 
 

8. ANALIZA CIEPLNA TRANSFORMATORA 
Motywacją do przeprowadzenia analizy cieplnej transformatora jest zależność jego 

parametrów, charakterystyk, właściwości od warunków cieplnych panujących w transformatorze i 
jego otoczeniu. Celem analizy cieplnej jest ilościowe wyznaczenie tej zależności. 

Analizie cieplnej poddano tylko transformator 
koncentryczny liniowy ze względu na to, że ma on 
właściwości bardzo zbliżone do właściwości 
transformatora spiralnego (bazowego), a jego model 
polowy i technologia wykonania są znacznie prostsze. 
Oznacza to, że jest on perspektywiczny w 
zastosowaniach. 

Rys. 16 (Rys. 9.1) Kierunki oddawania ciepła w trans- 
formatorze z rdzeniem; chłodzenie a) naturalne, b)wodne 

 

 
Rys. 17 (Rys. 9.11) Ustalony rozkład temperatur przy PCu/PFe = 12 W/8 W, chłodzenie a) powietrzne, b) wodne 

b) 
a) 
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Rys. 18 – u góry, (Rys. 9.9) Stan przejściowy tempe-
ratury w transformatorze 1 – w rdzeniu, 2 – w wodzie 
oraz 3 – w powietrzu pomiędzy rdzeniami 
Rys. 19 – po lewej, (Rys. 9.7) Rozkład temperatury 2D, 
przekrój z zaznaczoną ścieżką rzutowania 
 

 

  
Czas załączenia 10 s        Czas załączenia 20 s 

  
Czas załączenia 50 s        Czas załączenia 120 s 
Rys. 20 (Rys. 9.10) Wybrane rozkłady temperatury w transformatorze liniowym grubościennym w stanie nieustalonym  
     dla chłodzenia wodnego (∆PCu = 12W, ∆PFe = 8 W), 100 cm3/min, ϑin=180C. 
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Analiza komputerowa procesów cieplnych zachodzących w transformatorze współosiowym 
wysokosprzężonym przeprowadzona została metodą objętości skończonych za pomocą pakietu 
oprogramowania FLUENT®. 

W pracy do analizy właściwości cieplnych transformatora, przyjmuje się następujące założenia: 
• analiza stanu przejściowego, 
• analiza stanu ustalonego jako wynik analizy stanu przejściowego, 
• analiza 3D, 
• transformator liniowy grubościenny, 
• transformator wykonany jest z materiałów izotropowych, 
• wymuszenia jako wynik analizy elektromagnetycznej, 
• chłodzenie: 

 powietrzem przy konwekcji naturalnej, 
 wodą wewnątrz uzwojeń w obiegu wymuszonym Fw = 100 ml/min, 

Kierunek przepływu wody przez kolejne rurki transformatora można zidentyfikować na Rys. 19 
(Rys. 9.7) na podstawie temperatury wody. 

Do analizy przyjęto tylko transformator liniowy, przede wszystkim ze względu na to, że ta 
konstrukcja transformatora koncentrycznego poddana zostaje badaniom eksperymentalnym 
właściwości energetycznych. Ponadto należy zauważyć, że właściwości cieplne transformatora 
liniowego są zbliżone do właściwości cieplnych transformatora spiralnego, szczególnie przy 
chłodzeniu wodnym. Przy tym model komputerowy transformatora spiralnego jest bardziej 
złożony. 

Przyjęto uproszczenia w modelu komputerowym: 
• wymiana ciepła następuje w wyniku przewodzenia i konwekcji (pominięto 

promieniowanie), 
• pominięto połączenia czołowe i wyprowadzenia w transformatorze, 
• pominięto zmienność parametrów wraz z temperaturą, 
• transformator wykonany jest z materiałów izotropowych, 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że zwiększenie wydajności chłodzenia nie oznacza 
poprawy sprawności transformatora (większa moc odprowadzana przy tej samej mocy wyjściowej 
oznacza niższą sprawność), jednak wydatnie wpływa na wartość gęstości mocy przenoszonej 
przez transformator. Przykładowo, zastosowanie chłodzenia wodnego w transformatorze 
powoduje nawet kilkunastokrotne zwiększenie gęstości mocy w porównaniu z transformatorem 
chłodzonym powietrzem. 

 
9. WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE TRANSFORMATORA BAZOWEGO 
SPIRALNEGO ORAZ LINIOWEGO 

W rozdziale analizuje się transformator bazowy spiralny oraz transformator liniowy. Jest to 
analiza właściwości energetycznych, to jest strat mocy, mocy wyjściowej oraz gęstości mocy. 
Szczegółowo prowadzi się taką analizę dla transformatora bazowego spiralnego. W części 
poświęconej transformatorowi liniowemu przedstawia się jedynie wyniki analizy, uzyskane 
metodami, takimi jak opisane dla transformatora spiralnego.  

Transformator bazowy spiralny analizuje się najpierw jako bezrdzeniowy jako transformator z 
rdzeniem magnetycznym. Wyniki analizy transformatora bezrdzeniowego charakteryzują ten 
transformator pod względem energetycznym, ale jednocześnie wykorzystuje się je w analizie 
transformatora bazowego spiralnego z rdzeniem magnetycznym. 

Podstawą do obliczeń jest model obwodowy transformatora opisany w podrozdziale 9.1. 
Parametry modelu ustala się na podstawie wyników analizy polowej MES. Parametry znamionowe 
transformatora wyznacza się przy założeniu określonych strat mocy.  

Dla transformatora spiralnego określony zostanie także wpływ częstotliwości na właściwości 
transformatora.  
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9.1. Transformator bazowy spiralny bezrdzeniowy 
Parametry modelu obwodowego RL ustalono na podstawie czwórnika Z – Rys. 20 (Rys. 10.2) 
uzyskanego w wyniku obliczeń MES (pominięto pojemności jako nie mające znaczenia dla 
obliczeń właściwości energetycznych). Dla częstotliwości 1 MHz uzyskano następujące wartości 
parametrów: Rs1 = 6,8 mΩ, Ls1 = 1,44 nH, Ls2

’ = 1,48 nH, Rs2
’ = 0,45 mΩ, LM = 91,4 nH, 

Rp = 84,3 Ω, przekładnia napięciowa U1:U2 = 2,03:1. 

    
Rys. 20 (Rys. 10.2, Rys. 10.3) Schemat zastępczy transformatora jako czwórnik RL typu T 
 

Model RL z Rys. 20 (Rys. 10.2) pozwala na określenie strat mocy jako funkcji napięcia, przy 
częstotliwości jako parametrze – Rys. 21 (Rys. 10.4). Na tej podstawie określono sprawność 
transformatora, przyjmując dopuszczalne straty mocy ∆P =20 W – Rys. 22 (Rys. 10.5)  

 
Rys. 21 (Rys. 10.4) Straty mocy w transform. bezrdzeniowym  Rys. 22 (Rys. 10.5). Sprawność transform. bezrdzeniow. 
 jako funkcja napięcia U1 i częstotliwości f, przy R = R0   funkcja rezystancji R0 dla różnych częstotliwości pracy 
 
Wyniki analizy transformatora bazowego spiralnego bezrdzeniowego w postaci parametrów 
znamionowych zebrano w Tablicy 1 (Tab. 10.4). 

Tablica 1 (Tab. 10.4) Transformator bezrdzeniowy – parametry znamionowe 

Parametr f = 100 kHz f = 1 MHz f = 10 MHz
U1N [V] 4,2 16,7 88,0 
I1N [A] 84,6 48,7 26,3 
I2N [A] 96,5 79,4 42,8 
P2N [W] 185 633 1830 
ηN [%] 90,24 96,93 98,92 
Ropt [Ω] 0.02 0,1 1 

9.2. Transformator bazowy spiralny z rdzeniem magnetycznym 
Sprawność transformatora spiralnego bazowego oblicza się rozpoczynając obliczenie strat w 

rdzeniu za pomocą MES. Straty te wyraża się jako funkcję napięcia zasilającego i częstotliwości - 
Rys. 23 (Rys. 10.7). Straty w uzwojeniach wyznacza się dokładnie tak samo jak dla transformatora 
bezrdzeniowego. Całkowite straty mocy ∆Ptot w transformatorze są sumą strat w uzwojeniach 
∆PCu i rdzeniu transformatora ∆PFe – Rys. 24 (Rys. 10.8). Przy założeniu określonych 
dopuszczalnych strat mocy wyznacza się sprawność transformatora – Rys. 25 (Rys. 10.9) 
Maksymalną sprawność transformatora z rdzeniem uzyskuje się, gdy ∆PCu/∆PFe = 1,25. 
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Rys. 23 (Rys. 10.7) Charakterystyka strat mocy w rdzeniu  Rys. 24 (Rys. 10.8) Charakterystyka strat mocy w transf. 
w funkcji napięcia zasilającego i częstotliwości    z rdzeniem dla maksymalnej sprawności 
  

Tablica 2 (Tab. 10.7) Transformator z rdzeniem - parametry  

Parametr 100 kHz 500 kHz 1 MHz 3 MHz 
U1N [V] 30,6 83,8 109,8 61,2 
I1N [A] 54,3 47,5 39,1 28,7 
I2N [A] 108,5 94,9 73,2 57,3 

P2N [kW] 1,65 3,96 4,28 1,74 
ηN [%] 98,80 99,50 99,53 98,87 
Ropt [Ω] 0,14 0,44 0,70 0,53 

 
 

 
 

Przedstawiona powyżej analiza wskazuje na znaczny wpływ częstotliwości na właściwości 
energetyczne badanego transformatora. Analizuje się granice częstotliwości, w zakresie których 
zasadne jest stosowanie transformatora z rdzeniem magnetycznym. Ze względu na nienajlepsze 
właściwości transformatora bezrdzeniowego przy niskich częstotliwościach wyznaczono tylko 
górną granicę częstotliwości, przy której należy zastąpić transformator z rdzeniem magnetycznym 
transformatorem bezrdzeniowym. Przyjętym kryterium porównawczym najkorzystniej 
odwzorowującym właściwości transformatora dla obydwu konstrukcji jest znamionowa moc 
wyjściowa transformatora (sprawność maksymalna transformatora, zmienia się w taki sam sposób, 
wykazując jednak mniejszy zakres zmian). Przeprowadzona analiza transformatora z rdzeniem 
magnetycznym bazuje na jednym wybranym rodzaju rdzenia magnetycznego transformatora. 
Wybór rdzenia jest wynikiem przeprowadzonej szacunkowej analizy właściwości rdzeni w 
zakresie rozpatrywanych częstotliwości. Zastosowanie innych materiałów magnetycznych może 
poprawić właściwości transformatora w wąskich zakresach częstotliwości.  
 

 
Rys. 26 (Rys. 10.10, Rys. 10.11) Moc wyjściowa i gęstość mocy transformatora spiralnego w funkcji częstotliwości  

 

Rys. 25 (Rys. 10.9) Sprawność transformatora z 
rdzeniem w funkcji prądu obciążenia 
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Oprócz właściwości transformatora spiralnego w pracy przeanalizowano właściwości 
transformatora liniowego. Transformator liniowy z rdzeniem magnetycznym ma bardzo zbliżone 
właściwości do transformatora spiralnego z rdzeniem magnetycznym. 
 
10. WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE TRANSFORMATORÓW POKREWNYCH 

Analiza właściwości energetycznych transformatora, prowadzona w niniejszym rozdziale 
składa się z dwóch części. Pierwsza z nich dotyczy wpływu kształtu wybranych uzwojeń 
transformatora i ich struktury, druga ich gabarytów, natomiast trzecia poświęcona jest analizie 
wpływu rdzenia magnetycznego. W części pierwszej przeanalizowano wpływ kształtu uzwojeń na 
rozkład gęstości prądu (transformator koncentryczny i niekoncentryczny) oraz wpływu kształtu 
transformatora na rozkład indukcji w rdzeniu (liniowy, spiralny). Przebadano także wpływ 
średnicy uzwojenia wewnętrznego na właściwości transformatora. W drugiej części przebadano 
wpływ gabarytów transformatora (średnicy transformatora, średnicy przekroju uzwojeń, oraz 
średnica rdzenia)) na jego właściwości. Analiza średnicy zewnętrznej rdzenia, a co za tym idzie 
jego grubości miała na celu ustalenie grubości rdzenia zapewniającej pracę rdzenia 
magnetycznego na liniowej części charakterystyki magnesowania, z możliwie wysokim 
współczynnikiem wykorzystania. 

Rozkład gęstości prądu i indukcji w transformatorze spiralnym jest nierównomierny – Rys. 27 
(Rys. 11.1), Rys. 29b (Rys. 11.2). Nierównomierność rozkładów rośnie wraz ze zmniejszaniem się 
średnicy D transformatora. Takich nierównomierności nie ma w transformatorze liniowym – 
Rys. 29a (Rys. 10.12). Nierównomierności istnieją jednak w pobliżu połączeń międzyzwojowych, np. 
Z1 z Rys 37 (Rys. 13.3). Nierównomierność rozkładu prądu w transformatorze spiralnym. 

W transformatorze niekoncentrycznym istnieje możliwość zredukowania nierównomierności 
rozkładu gęstości. Taka zmiana konstrukcyjna nie wpływa znacząco na sprawność i gęstość mocy 
transformatora. 

     
Rys. 27 (Rys. 11.1) Rozkład gęstości prądu w uzwojeniach transformatora spiralnego koncentrycznego zasilanego i 
obciążonego znamionowo a) półprzekrój, b) wewn. środkowa część uzwojenia, c) zewn. środkowa część uzwojenia 

          
Rys. 28 (Rys. 11.3) Rozkład gęstości prądu w uzwojeniach transformatora spiralnego niekoncentrycznego zasilanego i 
obciążonego znamionowo a) półprzekrój, b) wewn. środkowa część uzwojenia, c) zewn. środkowa część uzwojenia 
 

a)    b)   c) 

b  c 

a)   b) c) 
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Rys. 29 (Rys. 10.12, Rys. 11.2) Rozkład przestrzenny indukcji magnetycznej w rdzeniu transformatora koncentrycznego a) 
liniowego, b) spiralnego; przy znamionowym zasilaniu i obciążeniu  
 

Ważnymi parametrami konstrukcyjnymi transformatora grubość rurek uzwojeń oraz odległość 
pomiędzy uzwojeniami. Zmniejszenie grubości rurek pozwala na ograniczenie prądów wirowych – 
Rys. 30 (Rys. 11.8). Odległość między uzwojeniami wpływa na moc wyjściową, gęstość mocy oraz 
współczynnik sprzężenia uzwojeń – Rys. 31 (Rys. 11.7). 
 

 
Rys. 30 (Rys. 11.8) Gęstość prądu w uzwojeniach transformatora wielozwojowego w A/m2, a) rozkład przestrzenny, b)  
rzut na ścieżkę wzdłuż promienia uzwojeń transformatora, A – B w m 

 
 
Odległość między uzwojeniami 
wpływa na moc wyjściową, gęstość 
mocy oraz współczynnik sprzężenia 
uzwojeń – Rys. 31 (Rys. 11.7). 
 
Rys. 31 (Rys. 11.7) Masowa gęstość mocy w 
funkcji średnicy uzwojenia wewnętrznego 
(pełnego) transformatora o przekładni 1z:1z 
 
 

Przebadano wpływ średnicy transformatora D oraz średnicy przekroju uzwojeń doo na moc 
wyjściową oraz na gęstość mocy. Pozostałe parametry były takie jak dla transformatora bazowego. 
Przyjęto dopuszczalną moc strat proporcjonalną do powierzchni oddawania ciepła w 
transformatorze (wewnętrzna powierzchnia wewnętrznej rurki). Moc wyjściowa transformatora 
rośnie wraz ze wzrostem każdej z tych średnic – Rys. 33a (Rys. 11.9), Rys. 34a (Rys. 11.11a). Gęstość 
mocy spada wraz ze wzrostem średnicy D – Rys. 33b (Rys. 11.10b), natomiast rośnie wraz ze 
wzrostem średnicy doo – Rys. 34a (Rys. 11.11b). Przebadano wpływ średnicy zewnętrznej rdzenia dc – 
Rys. 35 (Rys. 11.12). Uzyskano wyniki podobne jak dla zmiany średnicy D. 

a) b) 
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Rys. 32. (Rys. 5.5, Rys.5.6) Transformator bazowy – rzut z góry i z boku oraz przekrój 

 

 
Rys. 33 (Rys. 11.9, Rys. 11.10b) Moc wyjściowa i gęstość mocy transformatora w funkcji średnicy D 
 

 
Rys. 34 (Rys. 11.11) Moc wyjściowa i gęstość mocy transformatora w funkcji średnicy doo 

      
Rys. 35 (Rys. 11.12) Charakterystyki a) mocy wyjściowej P2 i masowej gęstości mocy αm oraz b) maksymalna indukcja w 
rdzeniu transformatora współosiowego w funkcji średnicy zewnętrznej dc rdzenia magnetycznego 
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11. POMIARY LABORATORYJNE 
Pomiary laboratoryjne przeprowadzono dla 

transformatora eksperymentalnego (liniowego 
grubościennego) – Rys 36 (Rys 12.2). Badania 
laboratoryjne obejmują: 

• identyfikację parametrów modelu 
obwodowego, 

• pomiary mocy i sprawności. 
Wyniki porównuje się z wynikami obliczeń MES. 

Wyznaczono parametry modelu obwodowego 
(Rys. 20 (Rys. 10.3)) transformatora uwzględniając 
połączenia międzyzwojowe i wyprowadzenia – 
Rys 37 (Rys. 13.3). Parametry wyznaczono w oparciu 
o charakterystyki Bode’go –Rys 38 (Rys. 13.2). 

Rys. 36 (Rys 12.2) Transformator liniowy grubościenny  
z rdzeniem magnetycznym TN13/7,5/5 z materiału 3F3 

 

       
Rys. 37 (Rys. 13.3) Wyprowadzenia i połączenia międzyzwojowe transformatora eksperymentalnego 
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Tablica 3 (Tab. 13.1) Parametry modelu obwodowego    
   transformatora eksperymentalnego (pomiar) 

 Jedn.
Zasil. od str. 

pierw. 
Zasil. od str. 

wtór. 
Częstotl. MHz 0,1 0,5 1 0,1 0,5 1 

LM µH 32,4 34,2 38,6 31,9 33,8 38,1
Ls1+Ls2'+Lzew nH 106,8 95,2 92,2 75,6 66,8 66,8

Lzew nH 39,0 39,0 39,0 29,0 29,0 29,0
Rs1+Rs2'+Rdop mΩ 10,6 23,7 39,3 9,6 21,6 36,0

Rzew mΩ 4,9 11,0 18,2 4,4 10,0 16,6
C12 pF 180 
C22 pF 42 

 
 

Rys. 38 (Rys. 13.2) Wykres Bode’go (amplituda i faza) 
 transformatora eksperymentalnego przy zasilaniu  
 uzwojenia pierwotnego i rozwartej stronie wtórnej 

Straty mocy i moc wyjściową pomierzono za pomocą kalorymetrów – Rys. 39 (Rys. 13.6); 
fotografia – Rys. 41 (Rys. 13.9). Moce wyznaczono wg zależności ( )inoutwcFP ϑϑρ −⋅⋅⋅= , mierząc 
przepływ oraz temperatury wody w kalorymetrach. Transformator zasilono ze źródła prądowego 
(falownik klasy E, 1 MHz, 1 kW, 20 A) - Rys. 40 (Rys. 13.7); fotografia – Rys. 42 (Rys. 13.10). 

 
Rys. 39 (Rys. 13.6) Układ do pomiarów kalorymetrycznych strat mocy i mocy wyjściowej transformatora 
 

 
Rys. 40 (Rys. 13.7) Schemat układu do pomiarów kalorymetrycznych strat mocy w transformatorze 
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Rys. 41 (Rys. 13.9) Stanowisko do kalorymetrycznych pomiarów mocy zawierające: falownik, kalorymetr z 
transformatorem i kalorymetr z odbiornikiem (pokazany bez pokrywy); termometr ϑOwe,    zawory oraz 
przepływomierze niewidoczne, 

 
Wyniki pomiarów strat mocy w oraz 

wyznaczonej sprawności dla transfor-
matora eksperymentalnego z dwoma 
różnymi rodzajami rdzenia (3F3 i 3F4) 
pokazano na Rys. 43 (Rys. 13.12; Rys. 13.13). 
 
 
 
 
 
Rys. 42 (Rys. 13.10) Falownik rezonansowy klasy 
E, 1 kW, 1 MHz, do zasilania transformatora 
koncentrycznego 
 
 

 

 
Rys. 43 (Rys. 13.12, Rys. 13.13) Straty mocy i sprawność transformatora w funkcji prądu odbiornika dla dwóch rodzajów 
   materiału magnetycznego rdzenia (3F3 i 3F4 [14]) 
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12. PORÓWNANIE WYNIKÓW MES I EKSPERYMENTU 
Przeprowadzono porównanie wyników obliczeń MES z wynikami eksperymentu. Porównano 
parametry obwodowe – Tablica 4 (Tab. 13.5) a także straty mocy i sprawność transformatora. 
Wyniki porównania przedstawiono na Rys. 44 (Rys. 13.16 13.17). 

Tablica 4 (Tab. 13.5) Porównanie parametrów modelu obwodowego transformatora 

 Jednostka Analiza komputerowa MES Pomiar metodą częstotliwościową 
przy zasilaniu od strony wtórnej 

Częstotliwość kHz 100 500 1000 100 500 1000 
LM µH 38,7 38,7 38,7 31,9 33,8 38,1 

Ls1+Ls2' nH 14,5 11,9 11,3 46,6 37,8 37,8 
Rs1+Rs2' mΩ 3,1 6,5 9,2 5,2 11,6 19,4 

C12 pF 119 180 
C22 pF 4,08 42 

 

 
Rys. 44 (Rys. 13.16 13.17) Porównanie strat mocy i sprawności z obliczeń MES i pomiarów (rdzeń typu 3F3) 

 
13. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE 
 

Przeanalizowano możliwości technologiczne 
wykonania transformatorów o grubości ścianek 
odpowiadającej dwukrotnej głębokości wnikania 
przy 1 MHz (około 0.15 mm). Nie istnieje 
możliwość wykonania obydwu uzwojeń 
transformatora jako cienkościennych. Wymagana 
jest sztywna konstrukcja nośna. Najkorzystniejsze 
rozwiązanie konstrukcję nośną będąca jednocześnie 
uzwojeniem wewnętrznym. W badanym przypadku 
użyto rurki o grubości ścianki 0,5 mm. 

W celu sprawdzenia technologii zaprojektowano 
i wykonano transformator cienkościenny [3]. Jego 
uzwojenie wewnętrzne to rurka miedziana o 
grubości 0,5 mm. Uzwojenie zewnętrzne, 

naniesione elektrochemicznie ma grubość około 0,15 mm. Izolację międzyuzwojeniową stanowi 
poli(tetrafluoroetylen) PTFE. Warstwa izolacyjna ma grubość około 0,1 mm. W celu ochrony 
mechanicznej cienkościennego uzwojenia zewnętrznego na jego powierzchni umieszczono także 
cienką warstwę PTFE. Przyłącza silnoprądowe do cienkościennego uzwojenia zewnętrznego nie 
zostały zrealizowane z powodu trudności technologicznych. 
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 
1. Cel pracy został osiągnięty przez wykazanie postawionej tezy. Możliwe jest opracowanie 

transformatora do energoelektroniki mającego właściwości korzystniejsze od właściwości 
transformatorów dotychczas znanych, w szczególności przy wysokiej częstotliwości. 

2. Zaproponowany i przebadany transformator koncentryczny wykazuje wysoką sprawność, gęstość mocy 
i współczynnik sprzężenia (w zakresie 100 kHz – 10 MHz). Przy f = 1 MHz i całkowitych stratach 
mocy ∆Ptot = 20 W transformator charakteryzują: P2N = 4,28 kW, η = (99,53±0,05)%, αm = 75 kW/kg 
k = 0,998. Stanowi to potwierdzenie tezy pracy. Ocenia się na podstawie analizy cieplnej, że możliwe 
jest dwukrotne podwyższenie gęstość mocy (αm ≈ 150 kW/kg). 

3. Przebadano następujące odmiany transformatora: spiralny oraz liniowy i bezrdzeniowy oraz z rdzeniem 
magnetycznym. Główny nacisk położono na badania transformatora liniowego.  

4. Analizę komputerową przeprowadzono za pomocą oprogramowania ANSYS - MES (obliczenia 
elektromagnetyczne) oraz oprogramowania FLUENT - MOS (obliczenia cieplne). 

5. Niezbędne do obliczeń modele MES (ANSYS) transformatora oraz odpowiednia biblioteka  plików 
wsadowych ANSYS zostały opracowane przez autora. Są one bezpośrednio przydatne do badań 
będących kontynuacją niniejszej pracy.  

6. Przebadano możliwości wpływu na właściwości energetyczne za pomocą zmian konstrukcyjnych 
takich jak kształt uzwojeń (koncentryczne, niekoncentryczne, owalne, dzielone, wielozwojowe), 
gabaryty uzwojeń (średnica transformatora, średnica przekroju uzwojenia) oraz średnica rdzenia 
magnetycznego. Badania miały charakter optymalizacji heurystycznej. Ustalono, między innymi, że 
redukcja grubości uzwojeń i grubości izolacji międzyuzwojeniowej prowadzi do podwyższenia 
sprawności, gęstości mocy oraz współczynnika sprzężenia uzwojeń.  

7. Badania laboratoryjne przeprowadzono na transformatorze eksperymentalnym (transformator 
koncentryczny liniowy z rdzeniem magnetycznym). Pomiary strat mocy w transformatorze oraz moc 
wyjściową transformatora wykonano metodą kalorymetryczną. Uzyskano wysoką zgodność wyników 
pomiarów z wynikami analizy komputerowej.  

8. Znakomite parametry zaproponowanego i przebadanego transformatora koncentrycznego wskazują na 
zasadność kontynuacji badań nad tym transformatorem, i w szczególności nad technologią jego 
wykonania.  
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