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WPŁYW DOBORU RDZENIA DŁAWIKA NA CHARAKTERYSTYKI 

PRZETWORNIC BOOST  

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk przetwor-

nicy boost uzyskanych z zastosowaniem dławików z różnymi rdzeniami ferro-

magnetycznymi. Otrzymane wyniki badań wskazują, że rdzenie ze sproszkowanego 

żelaza powinny być używane w przetwornicach o małej rezystancji obciążenia, a rdzenie 

ferrytowe – w przetwornicach pracujących przy dużych rezystancjach obciążenia. 

Rdzenie nanokrystaliczne umożliwiają uzyskanie trybu CCM w szerokim zakresie zmian 

rezystancji obciążenia. 

Słowa kluczowe: dławik, rdzeń ferromagnetyczny, przetwornica boost 

INFLUENCE OF CHOSING OF A CORE OF A CHOKING-COIL ON THE 

CHARACTERISTICS OF BOOST CONVERTERS  

Summary. In the paper some results of measurements of characteristics of the boost 

converter obtained at the use of choking-coils with different ferromagnetic cores are 

presented. These results show that powder cores should be used in converters operated at 

small values of the load resistance, whereas ferrite cores - in converters operating at large 

values of the load resistance. Nanocrystalline cores make possible to obtain CCM in  

a wide range of changes of the converter load resistance. 

Keywords: choking-coils, ferromagnetic cores, boost converters  

1. WPROWADZENIE  

Tranzystorowe przetwornice dc-dc stanowią podstawowy blok funkcjonalny zasilaczy 

impulsowych, powszechnie używanych we współczesnych urządzeniach elektronicznych. 

Przetwornice takie wykorzystują typowo dławiki w charakterze elementów magazynujących 

energię [1, 2]. Do grupy takich przetwornic, nazywanych przetwornicami dławikowymi [1], 

należy m.in. przetwornica boost.  
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Podstawowym parametrem dławika jest maksymalna wartość energii gromadzonej w tym 

elemencie, która jest proporcjonalna do wartości indukcyjności dławika i kwadratu wartości 

prądu tego elementu [1]. Na skutek nieliniowości charakterystyki magnesowania rdzenia 

ferromagnetycznego zawartego w dławiku, obserwowana jest nieliniowa zależność 

indukcyjności dławika L od prądu i [3, 4]. Jak pokazano m.in. w pracach [5, 6], przebieg 

zależności L(i) dławika istotnie zmienia się w zależności od doboru materiału, z którego 

wykonano rdzeń dławika.  

Między innymi w pracach [7, 8, 9] pokazano, że nieliniowość zależności L(i) powoduje 

zmiany w przebiegu charakterystyk przetwornic dławikowych, a różnice w przebiegu 

charakterystyk tych przetwornic uzyskanych z zastosowaniem liniowego i nieliniowego 

modelu dławika uwidaczniają się głównie w trybie nieciągłego przepływu prądu (DCM).  

W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych, ilustrujące wpływ doboru ma-

teriału rdzenia ferromagnetycznego na charakterystyki przetwornicy boost. Badania przepro-

wadzono dla trzech arbitralnie wybranych rdzeni toroidalnych o podobnych rozmiarach. 

Rdzenie te wykonane są ze sproszkowanego żelaza (RTP), ferrytu (RTF) oraz nanopermu 

(RTN). 

2. BADANY UKŁAD  

Pomiary przeprowadzono dla przetwornicy boost, której schemat pokazano na rys. 1.  

W rozpatrywanym układzie zastosowano tranzystor MOSFET typu IRF540, diodę Schot-

tky’ego 1N5822 oraz elementy bierne o następujących wartościach: RG = 33 Ω, CO = 47 µF, 

C2 = 22 nF. Rezystor R0 stanowi obciążenie przetwornicy, a źródło napięciowe UWE – źródło 

zasilania. Sygnał sterujący bramkę tranzystora jest uzyskiwany z drivera IR2110, pełniącego 

funkcję wzmacniacza mocy, zasilanego ze źródła napięciowego UZAS o wydajności 15 V  

i sterowanego z generatora prostokątnego sygnału o poziomach TTL UG. Na wyjściu drivera 

uzyskano przebieg trapezoidalny o poziomach równych odpowiednio 0,2 oraz 14,8 V. 

W rozważanym układzie wykonano pomiary stosując kolejno trzy dławiki. Każdy z dła-

wików zawierał 20 zwojów drutu miedzianego w emalii o średnicy 0,8 mm nawiniętego na 

rdzeniu ferromagnetycznym. Wykorzystano następujące rdzenie ferromagnetyczne: rdzeń 

nanokrystaliczny RTN-26x16x12 z materiału M-070, rdzeń ze sproszkowanego żelaza RTP-

26,9x14,5x11 z materiału T106-26 oraz rdzeń ferrytowy RTF-25x15x10 z materiału F-867. 

Wszystkie wymienione rdzenie miały kształt toroidów o zbliżonych rozmiarach, tzn. ich śre-

dnica zewnętrzna wynosi około 26 mm, średnica wewnętrzna – około 15 mm, a wysokość – 

około 11 mm. Wartości podstawowych parametrów zastosowanych rdzeni zebrano w tabeli 1. 

Z tabeli tej widać, że największą wartość przenikalności początkowej i osiąga rdzeń RTN, 

ale jednocześnie cechuje się on największą stratnością PV i najwyższą temperaturą Curie TC. 
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Z kolei, największą wartość indukcji nasycenia Bsat cechuje się rdzeń RTP. 
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Rys. 1. Schemat badanej przetwornicy boost z układem sterującym 

Fig. 1. The diagram of the investigated boost converter with the control circuit  

 

  Tabela 1  

Wartości podstawowych parametrów rdzeni badanych dławików [11, 12, 13] 

parametr Bsat [T] TC [
o
C] i PV @ f = 100 kHz [kW/m

3
] 

RTN 1,2 600 >20000 882 

RTF 0,51 215 >2300 600 

RTP 1,38 250 75 83 

Ze względu na różnice w przenikalności magnetycznej zastosowanych rdzeni rozważane 

dławiki cechują się różnymi przebiegami L(i). Przebiegi te, odpowiadające temperaturze 

pokojowej, zmierzono za pomocą układu pomiarowego opisanego w pracy [10] i pokazano na 

rys. 2.  
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Rys. 2. Zmierzone zależności L(i) badanych dławików 

Fig. 2. Measured L(i) dependences of the investigated choking-coils  
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Jak można zauważyć, indukcyjność wszystkich rozważanych dławików jest malejącą 

funkcją prądu. Charakter tej zależności wynika z nieliniowości krzywej magnesowania rdze-

nia ferromagnetycznego [14, 15], skutkującej nieliniowością zależności przenikalności 

magnetycznej rdzenia od natężenia pola magnetycznego. Ze względu na kształt krzywych 

magnesowania rozważanych rdzeni, pokazanych w pracach [1, 14, 15, 16, 17], obserwowany 

jest w rozważanym zakresie prądów silny spadek indukcyjności dławika z rdzeniem RTF oraz 

RTN (nawet tysiąckrotny) oraz słaby spadek wartości indukcyjności dławika RTP (zaledwie  

o 50%). Zmierzone wartości indukcyjności rozważanych dławików różnią się między sobą 

nawet kilkadziesiąt razy. Z tego powodu należy oczekiwać różnic w przebiegach charakte-

rystyk badanych przetwornic, wynikających głównie z różnic we właściwościach rdzeni 

rozważanych dławików.  

3. WYNIKI BADAŃ  

Przeprowadzono pomiary przetwornicy boost z rys. 1 z rdzeniami opisanymi w po-

przednim rozdziale. Przeanalizowano wpływ częstotliwości f i współczynnika wypełnienia d 

sygnału sterującego tranzystor oraz rezystancji obciążenia R0 na takie parametry 

eksploatacyjne przetwornicy boost, jak napięcie wyjściowe Uwy, sprawność energetyczna , 

temperatura obudowy tranzystora TT, temperatura obudowy diody TD oraz temperatura 

rdzenia dławika TL. Wybrane wyniki pomiarów zamieszczono na rys. 3-5. Wszystkie pomiary 

przeprowadzono w temperaturze pokojowej przy napięciu wejściowym Uwe = 12 V. 

Na rys. 3 zilustrowano wpływ rezystancji obciążenia R0 na napięcie wyjściowe, 

sprawność energetyczną oraz temperaturę rdzenia dławika. Wartość tej temperatury 

zmierzono za pomocą pirometru PT-3S. Prezentowane wyniki uzyskano przy częstotliwości 

sygnału sterującego f = 200 kHz oraz współczynnika wypełnienia tego sygnału d = 0,5. 

Jak można zauważyć na rys. 3, przetwornica zawierająca dławik z rdzeniem proszkowym 

(RTP) przechodzi w tryb DCM przy najmniejszej wartości rezystancji obciążenia. Przejawia 

się to dużym wzrostem wartości napięcia wyjściowego przy wzroście rezystancji R0. Napięcie 

wyjściowe przyjmuje największe wartości z zastosowaniem dławika z rdzeniem proszkowym, 

a najmniejsze – z zastosowaniem rdzenia nanokrystalicznego (RTN). Różnice w wartościach 

napięcia wyjściowego między przetwornicami z rdzeniem RTP i RTN przekraczają nawet 

kilkadziesiąt procent w trybie DCM. Z kolei, dla małych wartości R0 (w trybie CCM) rodzaj 

materiału rdzenia praktycznie nie wpływa na wartość napięcia wyjściowego Uwy. 

Duże różnice między zmierzonymi wartościami napięcia Uwy dla badanych przetwornic 

pracujących w trybie DCM są skutkiem dużej rozbieżności między wartościami 

indukcyjności zastosowanych dławików i zależności tej indukcyjności od prądu. Wpływ 

indukcyjności dławika na napięcie wyjściowe przetwornicy boost zawierającej elementy 
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idealne został opisany analitycznie m.in. w pracy [1]. 
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Rys. 3. Zmierzone zależności napięcia wyjściowego Uwy (a), sprawności energetycznej  (b) oraz 

temperatury rdzenia dławika TL (c) od rezystancji obciążenia R0 

Fig. 3. Measured dependences of the output voltage Uwy (a), the watt-hour efficiency  (b) and the 

temperature of the core of the choking-coil TL (c) on the load resistance R0 

 

Sprawność energetyczna osiąga największe wartości z zastosowaniem rdzenia 

proszkowego w zakresie małych rezystancji obciążenia. Przy rezystancjach obciążenia 

przekraczających kilkadziesiąt omów największą sprawność energetyczną uzyskuje się 
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stosując dławik z rdzeniem ferrytowym (RTF). Sprawność ta osiąga największe wartości, 

przekraczające nawet 90%, dla rezystancji R0 z zakresu od kilkudziesięciu omów do 1 k. 

Warto zauważyć, że różnice między wartościami sprawności energetycznej dla przetwornicy 

boost z rozważanymi rdzeniami są największe przy dużych wartościach R0. Przykładowo, dla 

R0 = 10k sprawność przetwornicy z rdzeniem RTF jest nawet trzykrotnie większa niż dla 

przetwornicy z rdzeniem RTP.  

Temperatura rdzenia dławika jest typowo malejącą funkcją rezystancji obciążenia. 

Największą wartość, dochodzącą do 60
o
C, temperatura ta osiąga dla rdzenia proszkowego,  

a najmniejszą – dla rdzenia ferrytowego. Wartość tej temperatury zależy od stratności rdzenia 

oraz prądu dławika. 

Na rys. 4 i 5 zilustrowano wpływ współczynnika wypełnienia sygnału sterującego na 

napięcie wyjściowe, sprawność energetyczną oraz temperaturę rdzenia dławika. Prezento-

wane wyniki uzyskano przy dwóch wartościach częstotliwości sygnału sterującego f równych 

50 kHz i 400 kHz. Wyniki prezentowane na rys. 4 uzyskano przy rezystancji obciążenia  

R0 = 10,3 , zaś na rys. 5 – przy R0 = 100 . 

Jak widać na rys. 4a oraz 5a, zależność Uwy(d) jest dla wszystkich badanych przetwornic 

funkcją monotonicznie rosnącą. Pod wpływem wzrostu częstotliwości sygnału sterującego f, 

wartość napięcia wyjściowego maleje, co może być wywołane inercją elektryczną elementów 

półprzewodnikowych zawartych w przetwornicy oraz wzrostem strat w rdzeniu dławika. 

Można zauważyć, że przy małej wartości rezystancji obciążenia (rys. 4a) różnice między 

wartościami napięcia uzyskanymi dla przetwornic zawierających różne rdzenie są niewielkie  

i rosną wraz ze wzrostem wartości współczynnika wypełnienia sygnału sterującego d, osiąga-

jąc maksymalnie kilkanaście procent. Największą wartość napięcie wyjściowe osiąga dla 

dławika z rdzeniem RTP. 

Sprawność energetyczna jest malejącą funkcją współczynnika wypełnienia d, przy czym 

wyższe wartości sprawność osiąga przy wyższej częstotliwości sygnału sterującego. Wartość 

tej sprawności jest najwyższa dla przetwornicy zawierającej dławik z rdzeniem RTP, a 

najniższa dla przetwornicy zawierającej dławik z rdzeniem RTN. Przy częstotliwości f = 50 

kHz zmiana rdzenia dławika powoduje zmianę sprawności nawet o 20%, a przy f = 400 kHz – 

o zalewie kilka procent. 

Temperatura rdzenia dławika jest również rosnącą funkcją współczynnika wypełnienia d 

i przy częstotliwości f = 50 kHz przekracza nawet 130
o
C (rys. 4c) dla dławika z rdzeniem 

RTF. Wzrost częstotliwości f powoduje zmniejszenie wartości temperatury rdzenia dławika, 

będące następstwem zmniejszenia wartości prądu dławika spowodowanego, widocznym na 

rys. 4a, obniżeniem wartości napięcia wyjściowego. Przy identycznych wartościach współ-

czynnika d i rezystancji obciążenia R0, temperatura rdzenia dławika jest przy częstotliwości  

f = 400 kHz nawet o 90
o
C niższa niż przy f = 50 kHz.  
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Na rys. 5a widać, że wzrost rezystancji obciążenia R0 spowodował wzrost wartości 

napięcia wyjściowego. Można zauważyć, że dla obu rozważanych wartości częstotliwości f, 

najmniejsze wartości napięcia Uwy uzyskano dla rdzenia RTN. Są one nawet o 20% mniejsze 

od wartości tego napięcia uzyskanych z zastosowaniem rdzeni RTP lub RTF.  
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Rys. 4. Zmierzone zależności napięcia wyjściowego Uwy (a), sprawności energetycznej  (b) oraz 

temperatury rdzenia dławika TL (c) od współczynnika wypełnienia sygnału sterującego d przy 

rezystancji obciążenia R0 = 10,3  

Fig. 4. Measured dependences of the output voltage Uwy (a), the watt-hour efficiency  (b) and the 

temperature of the core of the choking-coil TL (c) on the duty factor of the control signal at the 

load resistance R0 = 10,3  
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Z rys. 5b wynika, że wyższą wartość sprawności przetwornicy można uzyskać 

podwyższając częstotliwość sygnału sterującego f. Przy f = 400 kHz najwyższą sprawność 

zapewnia zastosowanie rdzenia RTF. Wysokie wartości sprawności w szerokim zakresie 

zmian częstotliwości i współczynnika d zapewnia zastosowanie rdzenia RTP. Przetwornica  

z rdzeniem RTN w całym rozważanym zakresie częstotliwości i współczynnika wykazuje 

najniższą wartość sprawności. 
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Rys. 5. Zmierzone zależności napięcia wyjściowego Uwy (a), sprawności energetycznej  (b) oraz 

temperatury rdzenia dławika TL (c) od współczynnika wypełnienia sygnału sterującego d przy 

rezystancji obciążenia R0 = 100  

Fig. 5. Measured dependences of the output voltage Uwy (a), the watt-hour efficiency  (b) and the 

temperature of the core of the choking-coil TL (c) on the duty factor of the control signal at the 

load resistance R0 = 100  
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Widoczny rys. 5c wykres zależności temperatury rdzenia od współczynnika d jest funkcją 

rosnącą. Ze względu na dużą wartość rezystancji obciążenia, obserwowane różnice między 

temperaturami rdzeni RTF oraz RTN są niewielkie i nie przekraczają kilku 
o
C. Jedynie 

temperatura rdzenia RTP przy częstotliwości 50 kHz jest znacznie, nawet o ponad 20
o
C, 

wyższa niż temperatura pozostałych rdzeni. 

4. PODSUMOWANIE 

W pracy przedstawiono wybrane wyniki pomiarów charakterystyk przetwornicy boost, 

zawierającej dławiki z różnymi rdzeniami. Z przedstawionych rezultatów badań wynika, że 

przy wyborze materiału rdzenia należy uwzględnić rezystancję obciążenia przetwornicy oraz 

częstotliwość i współczynnik wypełnienia sygnału sterującego. Jeżeli rezystancja obciążenia 

jest mała, to najkorzystniejsze jest zastosowanie rdzenia ze sproszkowanego żelaza, 

zapewniające uzyskanie wysokiej wartości sprawności energetycznej. Z kolei, dla dużych 

rezystancji obciążenia korzystniej jest stosować dławik z rdzeniem ferrytowym, który 

zapewnia wysoką sprawność w szerokim zakresie zmian częstotliwości przy wartościach 

współczynnika wypełnienia d poniżej 0,6.  

W rozważanej przetwornicy boost nie znaleziono zakresu pracy, w którym rdzeń 

nanokrystaliczny zapewniałby najkorzystniejsze wartości parametrów eksploatacyjnych. 

Zaletą tego rdzenia jest umożliwienie pracy przetwornicy boost w trybie CCM przy dużych 

rezystancjach obciążenia. Jednak wysoka cena tego rdzenia w relacji do rdzeni ze 

sproszkowanego żelaza i ferrytowego (nawet kilkunastokrotnie wyższa) powoduje, że obecnie 

nie widać uzasadnienia dla stosowania tych nowoczesnych materiałów na rdzenie przetwornic 

używanych do zasilania urządzeń elektronicznych.  

 

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na 

podstawie decyzji numer DEC-2011/01/B/ST7/06738. 
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