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MODELOWANIE STRAT MOCY W TRANSFORMATORZE 
LINIOWYM  MODULARNYM WYSOKIEJ CZ ĘSTOTLIWO ŚĆI 

Streszczenie. Artykuł jest poświęcony modelowi hybrydowemu 2D-3D analizy 
polowej strat mocy transformatora liniowego modularnego wysokiej częstotliwości. 
Analizuje się pole elektromagnetyczne harmoniczne metodą elementów skończonych 
(MES). Zaproponowany model jest złoŜony z dwóch części 2D i 3D, które umoŜliwiają 
obliczanie strat mocy, odpowiednio, w części liniowej oraz w złoŜonych konstrukcyjnie 
połączeniach międzyuzwojeniowych i wyprowadzeniach. Straty całkowite są 
odpowiednią sumą strat obliczonych za pomocą modelu 2D i 3D. Straty uzyskane 
obliczeniowo (MES) są zbieŜne ze stratami wyznaczonymi eksperymentalnie.  

Słowa kluczowe: transformator modularny, straty mocy, ANSYS, MES, model hybrydowy 2D-3D 

SIMULATION OF POWER LOSSES OF LINEAR MODULAR HIGH 
FREQENCY TRANSFORMER 

Summary.  The paper is devoted to the 2D-3D hybrid model of field analysis of 
high frequency linear modular transformer power losses. The harmonic electromagnetic 
field is analysed by means of the finite element method (FEM). The proposed model 
consists of two parts 2D and 3D that enable power losses calculation in linear part and in 
more complex part embracing winding interconnections and leads, respectively. The 
overall power losses are the relevant sum of power losses calculated with 2D and 3D 
model. The power losses calculated by means of FEM are in good agreement with those 
measured.  

Keywords: transformer modular, power losses, ANSYS, FEM, 2D-3D hybrid model 

1. WSTĘP 

Praca jest poświęcona modelowaniu polowemu transformatora liniowego modularnego 

wysokiej częstotliwości jako przykład trudny do analizy. Transformator ten jest zbudowany  

z modułów elementarnych – rys. 1. Drugą, bardziej złoŜoną, konstrukcją jest moduł bazowy – 

rys. 2. Składa się on z dwóch modułów elementarnych. Moduł bazowy umoŜliwia budowę 



8 B. Grzesik, K. Bodzek 

transformatora o bardziej złoŜonej strukturze, którego przykładem w niniejszej pracy jest 

transformator eksperymentalny – rys. 3. Jest on złoŜony z trzech modułów bazowych, lub, 

dopatrując się w tej konstrukcji modułów elementarnych, z sześciu modułów elementarnych. 

Moduł bazowy stanowi moduł podstawowy opisywanego transformatora modułowego.  

Transformator liniowy modularny jest to transformator o symetrii osiowej, przy osi 

stanowiącej linię prostą. Z zaprezentowanych powyŜej trzech konstrukcji tylko moduł 

elementarny jest transformatorem liniowym. Transformatorem liniowym nie jest ani moduł 

bazowy, ani transformator eksperymentalny. Te dwie konstrukcje moŜna by nazwać 

transformatorami kawałkami liniowymi. Moduł elementarny ma przekładnię napięciową 

i zwojową 1:1. Moduł bazowy teŜ ma przekładnię napięciową 1:1. ChociaŜ taka przekładnia 

wydawać się moŜe przeszkodą na drodze do transformatora o dowolnej przekładni, to naleŜy 

podkreślić, Ŝe istnieje moŜliwość konstruowania transformatorów w przybliŜeniu o dowolnej 

przekładni [2]. Konkretnym przykładem jest transformator eksperymentalny – rys 3, który ma 

przekładnię 1:(2/3). W analizowanym transformatorze współczynnik sprzęŜenia jest znacznie 

wyŜszy niŜ w znanych transformatorach modularnych, np. [1], gdzie jedno z uzwojeń jest 

nawinięte standardowym drutem o przekroju kołowym. 

Transformator elementarny jest zbudowany tak, jak to zilustrowano na rys. 4. Zarówno 

uzwojenie wewnętrzne, jak i uzwojenie zewnętrzne stanowią rurki miedziane. Zwoje są 

oddzielone izolacją z PTFE.  Na uzwojenie zewnętrze jest nałoŜony rdzeń z pierścieni 

ferrytowych z materiału 3F3 firmy Ferroxcube. Transformator jest chłodzony wodą płynącą 

w uzwojeniach rurkowych.  Zwoje dwóch modułów elementarnych są połączone na ich 

jednym końcu z sobą tak, Ŝe wewnętrzny zwój jest połączony ze zwojem wewnętrznym, 

a zewnętrzny ze zwojem zewnętrznym. Takie połączenie dwóch modułów elementarnych 

w module bazowym jest podyktowane potrzebą redukcji rezystancji i indukcyjności ich 

połączenia, które byłyby znacznie większe, gdyby np. połączenia wykonane były pomiędzy 

drugimi końcami przy takim samym ułoŜeniu modułów elementarnych. NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe 

konstrukcja modułu bazowego umoŜliwia wykonanie jego połączeń z odpowiednimi 

transformatorami bazowymi transformatora złoŜonego o minimalnej rezystancji 

i indukcyjności (Trzeba dodać, Ŝe nazwa „transformator złoŜony” w niniejszej pracy oznacza 

transformator eksperymentalny).   

 

Rys. 1. Moduł elementarny (liniowy) 
Fig. 1. (Linear) elementary  module 
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Opisywana konstrukcja transformatora zapewnia bardzo wysoki współczynnik sprzęŜenia 

pomiędzy uzwojeniami, szczególnie przy uzwojeniach o małej ich grubości i przy małej 

grubości izolacji międzyuzwojeniowej. Gwarantuje to uzyskanie: 

• wysokiej sprawności, 

• duŜej gęstości mocy, 

• minimalnej mocy zainstalowanej. 

Modelowanie polowe opisywanego transformatora, a w tym modelowanie pola 

elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości (rzędu MHz), jest związane z określonymi 

trudnościami. Wynikają one ze zjawiska naskórkowości i zjawiska zbliŜenia. Zjawiska te 

zmuszają do zagęszczenia siatki elementów skończonych w zwojach, w połączeniach 

międzyzwojowych i wyprowadzeniach uzwojeń. Prowadzi to do powstania modeli o duŜej 

liczbie elementów skończonych. 

Ze względu na symetrię transformatory liniowe mogą być analizowane w modelach  

MES 2D. Modele takie nie uwzględniają jednak wpływu wyprowadzeń i połączeń 

międzyuzwojeniowych transformatorów na parametry transformatora. Pełna analiza 

właściwości energetycznych transformatora z uwzględnieniem wyprowadzeń połączeń 

międzyuzwojeniowych moŜliwa jest jedynie w modelu 3D. Powoduje to znaczne zwiększenie 

wymaganej mocy obliczeniowej, która, przy wysokiej gęstości siatki wynikającej z wysokiej 

częstotliwości, często wykracza poza istniejące moŜliwości obliczeniowe dostępnego 

komputera. Uniknięcie tego mankamentu jest moŜliwe przy zastosowaniu modelu 

hybrydowego, łączącego model 2D z modelem 3D. 

2. TRANSFORMATOR EKSPERYMENTALNY 

Nazwa „transformator eksperymentalny” jest nazwą umowną, odnosząca się do 

transformatora analizowanego w niniejszej pracy. Jest on zilustrowany na rys. 3. Nazwa ta 

podkreśla, Ŝe transformator ten został przebadany równieŜ eksperymentalnie.  
 

 

Rys. 2. Moduł bazowy  
Fig. 2. Base module  
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NaleŜy przypomnieć, Ŝe transformator ten jest złoŜony z sześciu modułów 

elementarnych, które z kolei tworzą trzy moduły bazowe - rys. 2. KaŜdy z modułów 

elementarnych i takŜe bazowych ma przekładnię 1:1. Transformator eksperymentalny ma 

przekładnię 1:(2/3).  

Transformator eksperymentalny jest przykładem transformatora modularnego.  

W ogólnym przypadku dowolna przekładnia (w przybliŜeniu wyraŜona ułamkiem 

wymiernym) moŜe być uzyskana [2] przez łączenie modułów rozszerzonych. Transformator 

elementarny ma długość 80 mm.  
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Rys. 3. Transformator eksperymentalny 
Fig. 3. Experimental transformer 

3. MODELE 2D MODUŁU ELEMENTARNEGO  

3.1. ZałoŜenia 

Symetria transformatora elementarnego (rys. 1, rys. 4) pozwala wykorzystać do jego 

symulacji model 2D. Takie podejście pozwala na ograniczenie rozmiarów modelu, a co za 

tym idzie czasu obliczeń i kosztów.  

ZałoŜenia przy analizie 2D transformatora elementarnego: 

• obliczenia z wykorzystaniem programu ANSYS v12 (APDL), 
• analiza 2D, 
• wykorzystano element PLANE53, 
• model planarny, 
• stała przenikalność magnetyczna, 
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• straty w rdzeniu wyznaczono z charakterystyki strat mocy w funkcji indukcji  i często-
tliwości, uzaleŜniając od napięcia zasilania [4], 

• pominięto wpływ wyprowadzeń, 
• zasilanie napięciem sinusoidalnym o częstotliwości 1 MHz. 

 

 

Rys. 4. Przekrój modułu elementarnego  
Fig. 4. Cross-section of elementary module  

3.2. Model 2D modułu elementarnego liniowego 

 Moduł elementarny został zamodelowany jako nałoŜone na siebie i umieszczone 

współosiowo obszary (rys. 5a). Podział na elementy skończone musiał uwzględnić duŜe 

zmiany gęstości prądu, występujące na brzegach uzwojeń (rys. 5b). Grubość uzwojeń wynosi 

0,5 mm, natomiast prąd, ze względu na zjawisko naskórkowości, płynie tylko przez warstwę  

powierzchniową uzwojenia. Dla częstotliwości napięcia zasilającego równej 1 MHz prąd 

płynie warstwą o grubości około 130 µm. Z tego powodu wymagana jest siatka elementów 

skończonych o duŜej gęstości. Transformator jest zasilany przez obwód zewnętrzny  

i obciąŜony rezystancją (rys. 6b).  
 

 

Rys. 5. Model 2D transformatora liniowego: a) obszary; b) elementy skończone 
Fig. 5. 2D model of linear transformer: a) area; b) finite elements 
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3.3. Model 2D transformatora eksperymentalnego 

Transformator eksperymentalny składa się z sześciu modułów elementarnych 

połączonych odpowiednio w celu uzyskania przekładni 1:(2/3). Ze względu na to, Ŝe linie sił 

pola nie wychodzą poza obszar rdzenia, transformator moŜna zamodelować jako sześć 

oddzielnych transformatorów połączonych obwodowo. Do łączenia modułów zostały uŜyte 

elementy CIRCU124 (rys 6b). 
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Rys. 6. Model 2D transformatora eksperymentalnego: a) obszary; b) obwód  (poza modelem 
polowym) 

Fig. 6. 2D model of experimental transformer: a) area; b) circuit (outside field model)  

Uzyskanie przekładni róŜnej od 1:1 wymaga odpowiedniego połączenia trzech modułów 

bazowych ((1-2), (3-4), (5-6)), tak jak wyjaśnia się na rys. 3, rys. 6 i rys. 8. Połączenia 

międzyzwojowe oraz wyprowadzenia generują dodatkowe straty mocy, które są zauwaŜalne 

przy tak wysokiej sprawności. Straty te nie są uwzględniane w modelu 2D, poniewaŜ model 

2D nie ma połączeń i wyprowadzeń. Uwzględnienie ich wymaga obliczeń 3D.  

4. MODEL HYBRYDOWY  

Sposób połączeń modułów bazowych w transformatorze eksperymentalnym jest 

przedstawiony na rys. 7. MoŜna tutaj wyróŜnić trzy połączenia pomiędzy uzwojeniami 

zewnętrznymi (pierwotnymi), trzy połączenia pomiędzy uzwojeniami wewnętrznymi  

(wtórnymi) oraz cztery wyprowadzenia. Analiza strat mocy w ww. elementach jest moŜliwa 

wyłącznie w modelach 3D. PoniewaŜ analiza transformatora eksperymentalnego wraz  

z wyprowadzeniami i połączeniami międzyuzwojeniowymi o długości 80 mm, ze względu na 

wysoką częstotliwość, a co za tym idzie, konieczność stosowania elementów skończonych  

o niewielkich rozmiarach (przynajmniej trzykrotnie mniejszych niŜ podwójna głębokość 

wnikania), przy stosunkowo duŜych wymiarach transformatora, nie była moŜliwa na 

dostępnym 32-bitowym systemie operacyjnym [3]. 

a) b) 
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Rys. 7. Połączenie modułów bazowych w transformatorze eksperymentalnym  
Fig. 7. Interconnection of base modules in experimental transformer 

 

Rys. 8. Model 3D c) wyprowadzeń; b) połączenia międzyuzwojeniowe transformatora 
eksperymentalnego; a) fotografia transformatora 

Fig. 8. 3D model of c) leads; b) interconnections of experimental transformer; a);  photograph of the 
transformer  

a) b) 

c) 
ilustracja modelu 

3D 
połączenia 

ilustracja modelu 
3D 
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W pracy został zaproponowany alternatywny sposób wyznaczania strat mocy, nazwany 

modelem hybrydowym. W modelu tym wyznaczanie strat mocy przebiega w czterech 

etapach. 

W etapie pierwszym są wyznaczane straty mocy w połączeniach międzyuzwojeniowych. 

Na rys. 8b oraz rys. 9 został przedstawiony model połączeń międzyuzwojeniowych. Ujmuje 

on fragment modułu bazowego z połączeniami międzyuzwojeniowymi i zawiera trzy rdzenie 

po 5 mm grubości kaŜdy. Straty mocy w połączeniach nie obejmują strat części modelu 

zawierającego rdzeń i są wyznaczane osobno dla uzwojenia wewnętrznego oraz 

zewnętrznego. Straty mocy są wyznaczone dla najgorszego przypadku połączeń 

międzyuzwojeniowych. Oznacza to usytuowanie równoległe połączeń wewnętrznego 

i zewnętrznego (rys. 2, rys. 7, rys. 8, rys. 9) oraz wybór do obliczeń obydwu połączeń 

o największej długości, takich jak  połączenie (1-5) na rys. 7, na poziomie 2. Ponadto, 

najgorszy przypadek oznacza, Ŝe straty w poszczególnych połączeniach nie są większe  

z powodu innego ich ułoŜenia względem siebie niŜ połączenia ułoŜone względem siebie 

równolegle. Takie podejście gwarantuje, Ŝe straty w transformatorze eksperymentalnym, 

wyznaczone pomiarowo, mogą być jedynie niŜsze niŜ te otrzymane z analizy. W analizie 

załoŜono równieŜ, Ŝe pojedyncze połączenia międzyuzwojeniowe są jednakowe zarówno po 

jednej, jak i drugiej stronie transformatora. 
 

połączenia między 

uzwojeniami 

pierwotnymi

połączenia między 

uzwojeniami 

wtórnymi

rdzenie 

ferrytowe

a) b)

 

Rys. 9. a) model 3D połączeń międzyuzwojeniowych; b) siatka elementów skończonych  
Fig. 9. a) 3D model of winding interconnections; b) finite elements 

W drugim etapie są wyznaczane straty mocy w wyprowadzeniach wykorzystując krótki 

(50 mm) model modułu elementarnego (rys. 8c oraz rys. 10). Moduł o takiej długości został 

wybrany, ze względu na ograniczenia mocy obliczeniowej 32-bitowego systemu 

komputerowego. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wyprowadzenia w transformatorze eksperymentalnym 

jak i w krótkim modelu pracują przy takim samym prądzie. Wyprowadzenia w modelu są 

przesunięte, w stosunku do wyprowadzeń w transformatorze eksperymentalnym, o kąt 90 

stopni. Nie wpływa to jednak na straty mocy wyznaczone obliczeniowo. 
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Etap trzeci to wyznaczenie strat mocy w uzwojeniach oraz rdzeniach za pomocą modelu, 

który nie ma ani połączeń międzyuzwojeniowych, ani wyprowadzeń. Analiza jest wykonana 

za pomocą modelu 2D transformatora eksperymentalnego.  
 

 

Rys. 10. a) model 3D transformatora elementarnego (długość 50 mm); b) elementy skończone  
Fig. 10. a) 3D model of elementary transformer (50 mm of length); b) finite elements 

W ostatnim, czwartym, etapie sumowane są wszystkie wyznaczone straty mocy: 

• w połączeniach międzyuzwojeniowych (model 3D – rys. 9); (12xPpoł), 

• w wyprowadzeniach (model 3D – rys. 10); (4xPwypr), 

• w uzwojeniach oraz rdzeniach (model 2D – rys. 6); (6xPuzw-rdz). 

Takie podejście pozwala zdecydowanie przyspieszyć obliczenia lub poprawić dokładność 

przez zagęszczenie siatki elementów skończonych.  

5. SPRAWDZENIE POPRAWNOŚCI METODY OBLICZENIOWEJ  

W celu sprawdzenia poprawności obliczeń porównano ze sobą sprawności transformatora 

elementarnego otrzymane z pełnej analizy 3D (wszystkie straty otrzymano z modelu 3D), 

z wynikami analizy hybrydowej (3D-2D) oraz analizy 2D. Kryterium porównawczym była 

tutaj maksymalna sprawność modułu elementarnego moŜliwa do uzyskania dla zadanej 

długości. NaleŜy tutaj dodać, Ŝe wraz ze zmianą długości transformator pracował w róŜnych 

warunkach prądowo-napięciowych, ale były one jednakowe dla kaŜdego z modelu. Na rys. 11 

są przedstawione wyniki analizy. Moc wyjściowa dla modułu elementarnego o długości 

50 mm wynosi odpowiednio: 4,12 kW dla modelu 2D oraz 4,00 kW dla modelu 3D-2D oraz 

3D. 

Model 2D nie uwzględnia strat mocy w połączeniach międzyuzwojeniowych i wypro-

wadzeniach. Skutkuje to duŜymi błędami, w szczególności dla krótkich transformatorów. 

Wyniki analizy 2D róŜnią się znacznie od wyników dwóch pozostałych. Rezultaty analizy 

3D-2D oraz 3D są do siebie zbliŜone. RóŜnica pomiędzy stratami mocy w wyprowadzeniach, 

dla modułu elementarnego o długości 50 mm, wynosi 0,05 %. Analiza potwierdza więc 

poprawność zastosowanej metody obliczeń.  

b) 

długość

a) 
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Rys. 11. Sprawność dla róŜnych modeli modułu elementarnego 
Fig. 11. Efficiency of different model of elementary module 

6. WYNIKI  

6.1. Wpływ grubości uzwojeń na straty mocy 

W przypadku gdy grubość uzwojeń, połączeń międzyuzwojeniowych  jest równa 

podwójnej głębokości wnikania, straty w przewodniku są najmniejsze. Jednak wraz ze 

zmniejszaniem grubości rośnie rezystancja. Skutkuje to zwiększeniem się strat mocy. 

Zwiększenie grubości powyŜej podwójnej głębokości wnikania powoduje pojawienie się 

prądu płynącego w kierunku przeciwnym, co równieŜ powoduje zwiększenie się strat. 

W tabeli 1 porównano straty mocy w uzwojeniach modułu elementarnego. Zmiana 

grubości uzwojeń została wykonana przy załoŜeniu niezmienionej odległości między 

uzwojeniami oraz między uzwojeniem a rdzeniem.  

Badania zostały przeprowadzone przy załoŜeniach: 

• częstotliwość 1 MHz (δ = 66 µm), 

• sinusoidalne napięcie zasilania; 120 V (wartość maksymalna), 

• prąd wtórny 60 A (wartość maksymalna),  

• długość modułu 100 mm, 

• wymiary rdzenia Ø w =8 mm; Ø z =16 mm. 

Minimalne straty mocy w uzwojeniach, na poziomie 42 W, uzyskano dla grubości 

uzwojeń równej podwójnej głębokości wnikania 2δδδδ przy mocy wyjściowej równej 3,6 kW.  

Zmniejszenie grubości uzwojeń poniŜej 2δδδδ    powoduje znaczący wzrost strat mocy nawet  

o ponad 25% (tabela 1) (w przypadku zmniejszenia grubości obydwóch uzwojeń). 

Zwiększenie grubości równieŜ powoduje zwiększenie strat mocy. Wzrost ten jest jednak 

mniejszy. 
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 Tabela 1 
Obliczone straty mocy modułu elementarnego przy róŜnych grubościach uzwojeń  

(odniesione do grubości wynikającej z częstotliwości zasilania = 2δ)  
 

Uzwojenie 
pierwotne 

D/2δδδδ 

Uzwojenie 
wtórne 

D/2δδδδ 

Straty  
w uzwojeniu 
pierwotnym 

∆∆∆∆P1/∆∆∆∆P|2δδδδ∗100%∗100%∗100%∗100% 

Straty  
w uzwojeniu 

wtórnym 

∆∆∆∆P2/∆∆∆∆P|2δδδδ∗1∗1∗1∗100%00%00%00% 

Straty  
w uzwojeniach 

∆∆∆∆P/∆∆∆∆P|2δδδδ∗100%∗100%∗100%∗100% 

1 (3,6 kW*) 1 (3,6 kW*) 100 (21,4 W) 100 (20,2 W) 100 (41,6 W) 

1 0,5 100 (21,4 W) 127 (25,7 W) 113 (47,1 W) 

1 2 100 (21,4 W) 108 (21,9 W) 104 (43,3 W) 

2 2 108 (23,1 W) 108 (21,9 W) 108 (45,0 W) 

2 1 108 (23,1 W) 100 (20,2 W) 104 (43,3 W) 

2 0,5 108 (23,1 W) 127 (25,6 W) 117 (48,7 W) 

0,5 0,5 126 (27,0 W) 127 (25,6 W) 126 (52,6 W) 

0,5 1 126 (27,0 W) 100 (20,2 W) 113 (47,2 W) 

0,5 2 126 (27,0 W) 108 (21,8 W) 117 (48,8 W) 

 * moc wyjściowa modułu elementarnego 
 

Z przeprowadzonej analizy wynika, Ŝe grubość wyprowadzeń, połączeń 

międzyzwojowych i uzwojeń naleŜy dobrać do częstotliwości pracy, Ŝeby uzyskać jak 

najwyŜszą sprawność transformatora. 

6.2. Wyznaczenie sprawności poprzez eksperyment 

Straty mocy w transformatorze eksperymentalnym zostały wyznaczone metodą kalo-

rymetryczną. Transformator został odizolowany od  wpływu czynników zewnętrznych przez 

umieszczenie w kalorymetrze i zasilony z falownika klasy E prądem sinusoidalnym  

o częstotliwości 1 MHz [2]. Mierzy się moc odprowadzaną, w stanie cieplnym ustalonym, 

osobno dla transformatora badanego i obciąŜenia. Mierząc róŜnicę temperatur wody 

chłodzącej uzwojenia na wejściu i wyjściu transformatora, jego straty mocy moŜna 

wyznaczyć, korzystając ze wzoru (1). 

 TfdcPQ ∆⋅⋅⋅== . (1) 
 

gdzie: Q -  strumień ciepła, W;  P - straty mocy, W;  c - ciepło właściwe, J/kg⋅K; d - gęstość 

wody, kg/m3;  f  - przepływ, m3/s;  ∆T - wzrost temperatury, K. 
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6.3. Porównanie wyników analizy z wynikami eksperymentu 

Wykorzystując modele MES wyprowadzeń oraz połączeń międzyuzwojeniowych, 

zostały wyznaczone straty mocy w funkcji prądu (rys. 12) dla pojedynczego połączenia 

zewnętrznego i wewnętrznego, jak równieŜ dla dwóch wyprowadzeń uzwojenia 

wewnętrznego i zewnętrznego. Dla prądu 40 A moc wyjściowa modułu bazowego wynosiła 

3,3 kW. 

W transformatorze eksperymentalnym występują 2 wyprowadzenia uzwojenia 

wewnętrznego, 2 wyprowadzenia uzwojenia zewnętrznego oraz dwanaście połączeń 

międzyuzwojeniowych (rys. 7). Analizując sposób połączeń (rys. 7 oraz rys. 3), moŜna 

zauwaŜyć, Ŝe przez połączenia płynie róŜny prąd, i tak w transformatorze eksperymentalnym 

rozróŜniamy: 

• 2 połączenia zewnętrzne obciąŜone prądem strony pierwotnej I1 

• 4 połączenia zewnętrzne obciąŜone połową prądu strony pierwotnej ½ I1 

• 1 połączenie wewnętrzne obciąŜone prądem strony pierwotnej I1 

• 5 połączeń wewnętrznych obciąŜonych połową prądu strony pierwotnej ½ I1. 

Korzystając z charakterystyk z rys. 13, moŜna obliczyć całkowite straty mocy  

w wyprowadzeniach i połączeniach międzyuzwojeniowych transformatora ekspery-

mentalnego. Charakterystyka taka, dla dwóch częstotliwości pracy, jest przedstawiona na 

rys. 13. Moc wyjściowa transformatora dla prądu 40 A wynosiła 2,6 kW. Obliczone straty 

mocy zostały wykorzystane w modelu hybrydowym 3D-2D. 
 

 

Rys. 12. Obliczone straty mocy w wyprowadzeniach i jednym połączeniu międzyzwojowym  
Fig. 12. Calculated power losses in leads and a single interconnection 

Na rys. 14 przedstawiono sprawności obliczone z wykorzystaniem MES 2D, MES 3D-2D 

(model hybrydowy), a takŜe sprawność pomierzoną. Do analizy został wybrany transformator 

eksperymentalny o długości 80 mm i grubości uzwojeń 0,5 mm. 
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Moc wyjściową transformatora regulowano w zakresie od 50 W do 450 W, co 

odpowiadało zmianie wartości DC napięcia zasilania falownika klasy E od 48 V do 132 V. 
 

 

Rys. 13. Obliczone straty mocy w wyprowadzeniach i połączeniach międzyzwojowych transformatora 
eksperymentalnego  

Fig. 13. Calculated power losses in leads and interconnections of experimental transformer 

 

Eksperyment pozwolił na zweryfikowanie poprawności metody MES. Porównując 

wyniki eksperymentu z obliczeniami, moŜna potwierdzić poprawność metody MES, a róŜnicę 

między wynikami eksperymentu a modelu MES moŜna tłumaczyć nieuwzględnieniem  

w obliczeniach zmian strat mocy w rdzeniu w funkcji temperatury, jak równieŜ niedosko-

nałością samego kalorymetru. 

 

Rys. 14. Sprawność transformatora eksperymentalnego (1 MHz)  
Fig. 14. Efficiency of experimental transformer (1 MHz) 



20 B. Grzesik, K. Bodzek 

7. WNIOSKI 

1. Zaproponowany model polowy hybrydowy 2D-3D transformatora liniowego 

modularnego 2D-3D daje  skrócenie czasu obliczeń w porównaniu z czasem obliczeń 

modelu 3D przy tej samej gęstości siatki elementów skończonych lub pozwala on na 

zagęszczenie siatki elementów skończonych przy niezmiennym czasie obliczeń.  

2. Model hybrydowy 2D-3D pozwala na uwzględnienie wyprowadzeń oraz połączeń 

międzyzwojowych w analizie, które nie mogą być zamodelowane w analizie 2D ze 

względu na złoŜoność kształtu, wymagając w analizie 3D mocno zagęszczonej siatki.  

3. Straty mocy w wyprowadzeniach i połączeniach pomiędzy uzwojeniami to około 5% strat 

całkowitych dla transformatora o długości 50 mm.  

4. Najmniejsze straty w uzwojeniach i pozostałych częściach przewodzących obserwuje się 

przy ich grubości równej podwójnej głębokości wnikania. 

5. Metoda zastosowana do budowy modelu hybrydowego 3D-2D moŜe być wykorzystana do 

budowy modeli polowych, w których pewien ich fragment wymaga modowania 3D.  

6. Straty mocy obliczone za pomocą modelu hybrydowego 3D-2D są zbieŜne ze stratami 

uzyskanymi pomiarowo róŜniąc się dla transformatora eksperymentalnego o długości 

80 mm o 0,3%. RozbieŜności wynikają z nieuwzględnienia temperaturowej zaleŜności 

strat w rdzeniu magnetycznym oraz z niedoskonałości kalorymetru.  
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Abstract 

The hybrid 2D-3D fiele model is proposed for calculation of power losses in the high 

frequency (1MHz) coaxial linear transformer. The transformer – fig. 3.  has many advantages: 

high efficiency, high coupling of windings and high power density. The main drawbacks are 

relatively high power losses generated in interconnections and leads – fig. 7.  

The paper contains analysis of losses in transformer that has been done with ANSYS 

(FEM), basing on 2D and 3D models. In comparison with transformers described in [1], 

analysed transformer have higher coupling between primary and secondary windings and 

higher efficiency. One of windings in known transformers [1] is made of standard wire. 

Windings in (linear) elementary module are made of copper coaxial pipes. There is an 

electrical insulation in between the primary and the secondary (e.g. PTFE-

polytetrafluoroethylene). The transformer has one-to-one turn ratio. Using elementary 

transformers it is possible to build transformer of near any turn-to-turn ratio [2]. 

The losses in interconnections and leads of the transformer and efficiency are analyzed 

with FEM (ANSYS) software. The losses are measured in the experimental transformer 

(fig. 3, fig. 4, fig. 6, fig. 7, fig. 8). Analysis was done for planar 2D, 3D and hybrid model 

called 3D-2D. In hybrid model the losses in interconnections and leads are taken from 3D 

(fig. 13) model while in windings and ferrite core taken from planar 2D transformer. 3D-2D 

model allows one to carry on analysis of transformer of any length. It is necessary to 

underline that results from 3D-2D model are close with the ones obtained from 3D. 

The thickness interconnection has an effect on its power losses – Table 1. Power losses in 

interconnection is the least at thickness equal double skin penetration depth that is 132 µm for 

1 MHz. 

The results obtained from FEM analysis are with good agreement with those obtained 

experimentally. The discrepancy between efficiency of 2D/3D and experiment  

(0.3% - fig. 14) comes from e.g. power losses in ferrite core taken for temperature that is 

different in comparison with temperature in experiment. The inaccuracy of calorimeter gives 

lower efficiency 

Taking power losses in leads and interconnection into consideration, together with power 

losses in windings and core, it can makes better model of experimental transformer.  

 


