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ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI DWUTAKTOWEGO 

WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWEGO PRZEKSZTAŁTNIKA 

TRANSFORMATOROWEGO DC-DC 
 

 

Streszczenie. Analizuje się właściwości dwutaktowego wysokoczęstotliwościowego 

przekształtnika transformatorowego DC-DC. Celem jest określenie częstotliwości granicznej 

jego pracy przy zasilaniu z sieci 230 V AC i wyjściu 5 V DC 5 W. Zastosowano kaskodę jako 

zawór. Osiągnięto częstotliwość graniczną 3 MHz. Przekształtnik przeanalizowano za 

pomocą modelu Simplorer, w którym wykorzystano modele Spice diod i tranzystorów oraz 

model PEmag transformatora. Model zweryfikowano pomiarami laboratoryjnymi. 
 

Słowa kluczowe: zasilacze impulsowe, flyback, wysoka częstotliwość, modelowanie zasilacza 

impulsowego, modelowanie transformatora impulsowego 
 

 

 

ANALYSIS PROPORTIES OF HIGH FREQUENCY FLYBACK-TOPOLOGY 

SMPS 
 

 

Summary. The paper presents properties of high frequency DC-DC flyback-topology SMPS 

with input: 230 V AC, and output: 5 V, 5 W. The aim of the work is to determine the limit 

frequency. The SMPS is based on a cascode switch that allows operating with frequency of 

3 MHz. A laboratory model of the SMPS was realised and measured. A computer model was 

developed in Simplorer software and its features were compared with those obtained from 

measurements. 

 

Keywords: SMPS, DC-DC Power Supply, flyback converter, high frequency, modelling of SMPS, 

modelling of switch mode transformer 

 

 

 

1. MOTYAWCJA 

 

Zasilacze impulsowe zdominowały proces przekształcania energii elektrycznej. Zwiększenie 

częstotliwości prądu przenoszonego przez transformator z 50 Hz na dziesiątki lub setki kHz 

spowodowało znaczne zmniejszenie jego gabarytów. Dodatkowo zasilacze pracujące z pętlą 

sprzężenia zwrotnego charakteryzują się lepszą stabilnością napięcia wyjściowego od 

prostowników transformatorowych. Bezpośrednią motywacją do podjęcia pracy była potrzeba 
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przebadania częstotliwości granicznej pracy dwutaktowego przekształtnika transformatorowego. 

Dodatkową motywacją była potrzeba sprawdzenia, czy praca z częstotliwością graniczną 

powoduje wymierne korzyści w zmniejszaniu gabarytów i masy zasilacza. Zbudowany 

zasilacz miał również zapewniać parametry jakości napięcia wyjściowego typowe dla 

zasilaczy impulsowych pracujących w zakresie średnich częstotliwości. 

 

 

2. CEL PRACY 
 

Celem pracy było przebadanie częstotliwości granicznej dwutaktowego przekształtnika 

transformatorowego (flyback) przy określonych założeniach. Drugim celem było zbudowanie 

i zweryfikowanie modelu komputerowego przekształtnika. Trzecim celem było sprawdzenie, czy 

praca z częstotliwością graniczną powoduje korzyści w zmniejszaniu gabarytów i masy zasilacza.  

Do badań przyjęto następującą definicję częstotliwości granicznej: jest to taka 

częstotliwość pracy przekształtnika, przy której sprawność układu osiąga założoną wartość. 

W początkowej fazie przeanalizowano uproszczony model teoretyczny przekształtnika, 

wykonano projekt, uruchomienie i pomiary jego pierwszej wersji. Następnie wprowadzając 

pewne modyfikacje ustalono częstotliwość graniczną. 

W następnym etapie opracowano model symulacyjny badając, na ile możliwe jest 

względnie proste odwzorowanie właściwości przekształtnika rzeczywistego. 

 

 

3. ZAŁOŻENIA 

 

Moc wyjściowa: 5 W 

Napięcie wyjściowe: 5 V 

Napięcie zasilające przekształtnik: 230 V AC 50 Hz 

Sprawność: min. 50% (na jej podstawie określa się częstotliwość graniczną) 

Założono użycie takiego oprogramowania do modelowania symulacji, aby możliwe było 

osiągnięcie prostego odwzorowania właściwości przekształtnika rzeczywistego. 

 

 

4. AKTUALNY STAN PRAC BADAWCZYCH NA ŚWIECIE 

 

Podczas poszukiwania kontrolera PWM dla modelu laboratoryjnego przekształtnika 

jedyną komercyjną konstrukcją spełniającą założenie tak dużej częstotliwości pracy był układ 

UCC35705/6 firmy Unitrode (Texas Instruments) [2]. Układ ten nie jest typowym 

sterownikiem PWM zasilacza impulsowego – pracuje w trybie „votage mode”, nie ma układu 

LEB (Leading Edge Blanking). Parametry te sugerują inne, założone przez producenta, 

zastosowanie tego układu – do beztransformatorowych przekształtników dużej mocy. Typowe 
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sterowniki PWM pracują w zakresie częstotliwości do 1 MHz [3]. Świadczy to o 

rozwojowym charakterze przekształtników pracujących przy wyższej częstotliwości. 

W literaturze nie istnieją opisy skonstruowanych działających modeli przekształtników 

dwutaktowych transformatorowych DC-DC o częstotliwościach pracy powyżej 1,5 MHz.  

 

 

5. OPIS DZIAŁANIA PRZEKSZTAŁTNIKA - MODEL UPROSZCZONY 

 

Na rys. 1 przedstawiono uproszczony schemat przekształtnika oraz jego zasadę działania. 

Praca przekształtnika jest opisana w 2 przykładowych cyklach zaznaczonych na rysunku: 

– W pierwszym cyklu, „1” zawór T jest załączony, umożliwiając przepływ prądu przez 

uzwojenie pierwotne transformatora TR. Prąd ten narasta, wytwarzając strumień 

magnetyczny w transformatorze. W tym czasie dioda D nie przewodzi, a napięcie 

wyjściowe jest podtrzymywane przez kondensator C. 

– W drugim cyklu „2” zawór T jest wyłączony, co powoduje wyindukowanie napięcia 

na stronie wtórnej transformatora (na skutek ciągłości strumienia w transformatorze). 

Uzwojenie wtórne transformatora zachowuje się jak siła prądowa, polaryzując diodę  

w kierunku przewodzenia. Energia zgromadzona w transformatorze jest przekazywana 

na stronę wtórną przekształtnika do obciążenia i doładowania pojemności C. 
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Rys. 1. Schemat ideowy przekształtnika flyback oraz ilustracja zasady działania 

Fig. 1. Simple diagram of flyback converter and illustration principle of work 
 

Przekształtnik może pracować w dwóch trybach:  

– w trybie pracy ciągłej, gdy strumień w transformatorze nie zanika do zera, 

– w trybie pracy nieciągłej, gdy strumień w transformatorze zanika do zera. 

W tabela 1 porównano zalety i wady przekształtnika pracującego w obu trybach [4]. 
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Tabela 1 

Porównanie pracy ciągłej i nieciągłej przekształtnika 
 

cecha praca ciągła praca nieciągła 

Straty przy załączaniu zaworu 

wynikające z prądu roboczego 
są brak 

Wartości szczytowe prądów i 

strumienia w transformatorze 
małe duże 

Prąd RMS kondensatora 

wyjściowego 
mały duży 

Odpowiedź impulsowa zła dobra 

Wpływ czasu wyłączania diody 

wyjściowej na sprawność 

duży (dioda przewodzi podczas 

blokowania) 

brak (dioda nie przewodzi 

prądu podczas blokowania) 

 

Na korzyść pracy ciągłej przemawiają znacznie mniejsze wartości międzyszczytowe 

prądów w układzie, co wpływa korzystnie na sprawność przekształtnika. Na korzyść pracy 

nieciągłej przemawiają niskie straty przy załączaniu tranzystora i wyłączaniu diody. Dlatego 

zdecydowano się na analizę przekształtnika przy pracy nieciągłej. 

 

 

6. WYBÓR MATERIAŁU MAGNETYCZNEGO 

 

W celu zaprojektowania przekształtnika wykonano analizę dostępnych materiałów 

magnetycznych na rdzeń transformatora ze względu na uzyskanie maksymalnie wysokiej 

częstotliwości pracy. Z analizy tej wyniknęło, że najkorzystniej jest zastosować materiał 3F4 

firmy Ferroxcube [5]. Umożliwia on pracę przy częstotliwości 3 MHz. Wybrano kształtki 

E25. Na rys. 2 pokazano kształtkę rdzenia oraz charakterystykę strat mocy materiału 3F4 [6]. 
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Rys. 2. Wymiary połówki rdzenia E25 oraz charakterystyka strat materiału 3F4 

Fig. 2. Dimensions of half core E25 and looses of it’s 3F4 ferrite material 
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Założono straty mocy czynnej 1,5 W, tj. 800 kW/m3. Można to osiągnąć przy indukcji 15 mT 

bez użycia szczeliny powietrznej w temperaturze pokojowej. Straty przeliczono wg PV = f(T) [6]. 

 

 

7. MODEL LABORATORYJNY UKŁADU 

 

 
 

 

Rys. 3. Schemat modelu przekształtnika wykonany w programie Altium Designer 

Fig. 3. Altium Designer model of flyback converter 

 

Model laboratoryjny został zaprojektowany za pomocą oprogramowania Altium 

Designer. Jego pierwsza wersja (rys. 3) posłużyła do wykonaniu obwodu drukowanego i była 

bazą do modelu komputerowego w programie Simplorer. 

Badany model składa się z przekształtnika (T1, TR1, D3, C6, C7), którego napięcie wejściowe 

jest wyprostowanym napięciem sieci zasilającej. Tor sprzężenia zwrotnego stanowi wzmacniacz 

błędu U3, oraz transoptor O1, sterownik PWM - układ U1 oraz driver tranzystora MOS - układ U2. 

Transformator (E25, 3F4) ma 21-zwojowe uzwojenie pierwotne rozłożone równomiernie 

stanowiące dolną warstwę i 1-zwojowe uzwojenie wtórne stanowiące górną warstwę. 

Podczas prób laboratoryjnych okazało się, że przy częstotliwości przełączania na po-

ziomie 3 MHz zastosowany driver przegrzewa się i nie jest w stanie sterować tranzystorem. 

Poprawne sterowanie osiągnięto modyfikując zawór: zamieniając tranzystor MOS z wyso-

konapięciowego 2SK2128 (rys. 4a) na zawór w układzie kaskody z tranzystorem 

NTHD4N02F (rys. 4b). W układzie tym tranzystor bipolarny sterowany jest od emitera 

pracując w układzie WB. Umożliwiło to ponad 4-krotne zmniejszenie mocy sterowania. 
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Rys. 4. a) Zawór zbudowany z tranzystora MOS, b) Zawór w układzie kaskody 

Fig. 4. a) MOS switch, b) Cascode switch  
 

W przedstawionej kaskodzie przeładowywany ładunek bramki wynosi 2,6 nC, podczas 

gdy w pierwszej wersji układu (rys. 4a) 12 nC. 

Na rys. 5. pokazano fotografie modelu laboratoryjnego. 

 

    
 

Rys. 5. Fotografie przekształtnika  

Fig. 5. Photographs of SMPS 
 

Po uruchomieniu przekształtnika dokonano jego pomiarów – rys. 6 i 7. 

 

 

8. MODEL KOMPUTEROWY. CZĘSTOTLIWOŚĆ GRANICZNA 

 

W niniejszym rozdziale pokazano model komputerowy wraz z uzyskanymi wynikami 

symulacji. Wyniki symulacji zostały zweryfikowane pomiarami laboratoryjnymi. Pozytywna 

weryfikacja modelu komputerowego umożliwiła określenie za jego pomocą częstotliwości 

granicznej pracy przekształtnika. Do modelowania użyto oprogramowania Simplorer. 

Wykorzystano w nim modele diod i tranzystorów w języku Spice 3.0 [7, 8, 9].  
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Przy budowie modelu transformatora wzięto pod uwagę dwie metody: 

1) metoda zaproponowana przez B. Cogitore, J. P. Keradec, J. Barbaroux [10]. 

Wyznaczanie wartości elementów schematu zastępczego transformatora odbywa się 

na podstawie zmierzonych charakterystyk impedancyjnych skonstruowanego transformatora, 

2) metoda wykorzystująca oprogramowania PEmag, bazująca na obliczeniach polowych 

modelu 2D transformatora [11]. 

Druga z wymienionych metod okazała się korzystniejsza dając bardziej zbliżone do 

rzeczywistych charakterystyki impedancyjne transformatora odpowiednio dla rozwartego (rys. 

6a) i zwartego (rys. 6b) uzwojenia wtórnego. Różnica pomiędzy wynikami pomiarów a 

symulacji, dla częstotliwości 3 MHz wynosi 15% odniesione do pomiaru. Pomiarów 

dokonano za pomocą precyzyjnego analizatora impedancji Agilent 4294A. Z wykresu dla biegu 

jałowego można odczytać, że wartość indukcyjności własnej uzwojenia pierwotnego 

transformatora wynosi 300 μH. 
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Rys. 6. Charakterystyki impedancyjne transformatora a) bieg jałowy, b) zwarcie 

Fig. 6. Transformers input impedance: a) idle operation, b) short-circuited secondary 
 

W kolejnym kroku wykonano symulacje – rys. 7b. Z analizy wyników symulacji i pomia-

rów wynika, że model Simplorer dobrze odzwierciedla procesy zachodzące w przekształtniku. 

Chociaż przebiegi napięć i prądów silnie się różnią od przypadku wyidealizowanego (rys. 1), 

to częstotliwość przełączania 3 MHz może zostać zaakceptowana jako częstotliwość 

graniczna, ponieważ uzyskano przy niej sprawność przekształtnika 50%. 

Analizując wyniki pomiarów i symulacji, można zaobserwować specyficzne zachowanie 

badanego przekształtnika pracującego z częstotliwością 3 MHz: 

– niemożliwe jest uzyskanie pełnego nasycenia zaworu, pomimo uzyskania stromości 

opadania napięcia na zaworze na poziomie 3000 V/μs (stąd znaczne straty w zaworze), 

– przekazanie energii na stronę wtórną odbywa się dopiero po naładowaniu kondensatora 

reprezentującego pojemność wyjściową zaworu, a nie natychmiast po jego wyłączeniu, 
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Rys. 7. Porównanie wyników pomiarów z wynikami symulacji (PWY=5 W, UWY=5 V) 

Fig. 7. Comparison measurements results with simulation (PWY=5 W, UWY=5 V) 
 

– można wykazać, że widoczne oscylacje przy zaniku prądu po stronie wtórnej powstają  

w obwodzie: kondensator reprezentujący pojemność złączową diody wyjściowej – cewki 

reprezentujące indukcyjności rozproszenia transformatora i połączeń. W symulacji wykazano, 

że pojemności skonstruowanego transformatora: wejściowa, wyjściowa i międzyuzwojeniowa 

nie mają wpływu na te oscylacje ze względu na małe wartości. 

Istotna rozbieżność pomiędzy symulacją a pomiarem polega na różnicy w minimalnej 

wartości napięcia na tranzystorze. W pomiarach napięcie to opada do 50 V, a w symulacji 

tylko do 100 V. Prawdopodobnie jest to związane z nieidealnym odwzorowaniem modelu 

tranzystora bipolarnego w symulacji. Podczas symulacji nie stwierdzono wpływu elementów 

pasożytniczych wynikłych z obwodu drukowanego na wartość tego napięcia. 

Symulacja i pomiary umożliwiły ocenę strat mocy przekształtnika (ocenę częstotliwości 

granicznej). Wykres strat mocy zamieszczono na rys. 8. Został wykonany przy znamionowym 

obciążeniu (5 W, 5 V) i częstotliwości przełączania 3 MHz. Niepewność pomiaru wynosi 4%. 

Podane wartości są odniesione do mocy wejściowej (10 W). Wynika z tego, że zgodnie  

z kryterium i założoną sprawnością 50% częstotliwość 3 MHz jest częstotliwością graniczną. 

 



Analiza właściwości dwutaktowego…  145 

Δ (inne)P
4%

Δ (transfotmator)P
12%

Δ (dioda)P
7%

Δ (sterowanie)P
4%

Δ (tranzystor)P
22%

Pwy
51%

 
 

Rys. 8. Wykres bilansu mocy 

Fig. 8. Power balance diagram 

 

 

9. OCENA MAKSYMALNEJ CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY ZAWORU 

 

Ocenę maksymalnej częstotliwości pracy zaworu przeprowadzono posługując się jego 

modelami z rys. 9a. W modelowanym układzie zastosowano tranzystory użyte w badanym 

przekształtniku, pracujące w podobnych warunkach prądowo-napięciowych.  
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Rys. 9. Praca trzech wariantów zaworu 

Fig. 9. Comparison of three different switch topologies 
 

Rysunki 9, 10 pokazują korzyści ze stosowania kaskody jako zaworu. Tranzystor bipo-

larny z rys. 9a, sterowany od bazy praktycznie nie wyłącza się – stromość narastania jego 

napięcia kolektor-emiter jest ponad 100-krotnie mniejsza niż dla sterowania emiterowego  
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z rys. 9b. Rysunek 9c i d pokazuje wpływ parametrów tranzystora T2 na pracę kaskody. 

Wynika z niego, że zastosowany w przekształtniku tranzystor MOS sterujący tranzystorem 

bipolarnym nie ma wpływu na parametry dynamiczne zaworu. Na rys. 10 przedstawiono 

wpływ wartości pojemności CJC tranzystora bipolarnego pracującego w układzie kaskody – 

rys. 9d. 
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Rys. 10. Wpływ pojemności diody kolektorowej tranzystora bipolarnego na pracę kaskody  

Fig. 10. The influence colector’s capacitance of BJT on cascode switch operation 
 

Można zauważyć, że obniżenie już tylko o połowę pojemności złącza kolektorowego 

tranzystora bipolarnego (rys. 10b) umożliwia pełne nasycenie zaworu. Rysunek 10c pokazuje 

przebieg dla tranzystora bipolarnego z zerową pojemnością CJC. Z dokonanej analizy wynika, 

że to pojemność złącza kolektorowego decyduje o dynamice pracy zaworu w układzie 

kaskody, ograniczając jego maksymalną częstotliwość pracy. 

 

 

10. WNIOSKI 

 

1. Ustalono częstotliwość graniczną przekształtnika jako 3 MHz, przy sprawności 50%. 

2. Niska sprawność przekształtnika wynika ze znacznych strat mocy w zaworze, spowo-

dowanych głównie jego niepełnym załączaniem.  

3. Rdzeń nie stanowi przeszkody w dalszym zwiększaniu częstotliwości pracy 

przekształtnika. Ocenia się, że przy rdzeniu z materiału 3F4 możliwe jest uzyskanie 

częstotliwości kluczowania na poziomie 5 MHz. 

4. Zastosowanie kaskody umożliwiło dziewięciokrotne zmniejszenie energii sterowania 

zaworem w stosunku do zaworu zbudowanego na podstawie tranzystora MOS. 

5. Obliczenia wykazały możliwość wykonania transformatora na rdzeniu typu RM4, co znacznie 

zmniejsza jego gabaryty. 

6. Uzyskana masowa gęstość mocy wynosi 1 kW/kg. 

7. Kolejnym etapem badań jest analiza dynamiki kaskody oraz poszukiwanie tranzystorów  

z mniejszą pojemnością złączową diody kolektorowej. 
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Abstract 

 

The paper presents an analysis of a high frequency DC-DC flyback-topology SMPS. The 

aim of an analysis was to determine the maximum switching frequency which enables to work 

with an 50% efficiency of the converter. SMPS has 230 V AC input and one 5 V, 5 W output 

stabilized by closed-loop circuit with opto-isolated feedback. The cascode switch (fig. 4b) is 

used instead of standard MOS transistor. Using cascode switch enabled to increase the 

switching frequency up to 3 MHz mainly due to significant reducing switch off time (fig. 9 

and fig. 1) and decrease driver’s power consumption. In the cascode switch the high voltage 

MOS transistor 2SK2128 (fig. 4a) was replaced with two transistors: high voltage BJT 

2SC4231 controlled by low voltage MOS NTHD4N02F. The computer model of the 

converter was built using Simplorer software. The model was including real parameters of: 

diodes, transistors and transformer. Spice models of diodes and transistors supported by its 

manufactures were used in simulation. The model of the transformer was made using PEmag 

software, basing on FEM calculations on a 2D model of the transformer [11]. The model of 

the transformer was positively verified by measurements (fig. 6a for idle operation of the 

transformer and fig. 6b for the transformer being short-circuited). Computer model of the 
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converter was verified by laboratory measurements, enabling to obtain the maximum 

switching frequency (3 MHz) and the features of the high frequency flyback converter. The 

analysis of the efficiency of the SMPS (fig. 8) shown that driving cascode switch is using 4% 

of the input power and power loses in the transistor are totaling up to the 22% of the input 

power. The analysis of a dynamic behavior of the cascode switch shown that reducing 

cascode BJT collector’s capacitance can strongly improve converter’s waveforms and its 

efficiency. 


