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Návrh realizace transformátoru Thane C. Heinse III.
© Ing. Ladislav Kopecký, ervenec 2016
Ve t etí ásti lánku se vrátíme k variant TH transformátoru s jádrem EE a provedeme návrh s konkrétním
typem jádra. Zvolíme feritové jádro EE6527 (viz obr. 1 a tabulka s parametry pod ním).

Obr. 1: Rozm ry jádra EE6527

Tabulka parametr jádra EE6527
Nejd íve provedeme simulaci transformátoru bez vzduchové mezery, kde primární cívku navineme na
prost ední sloupek a na krajní sloupky navineme dv sekundární cívky o stejném po tu závit jako jsme
navinuli na st ední sloupek. Budeme sledovat magnetickou indukci ve všech t ech sloupcích v závislosti na
proudu v jednotlivých vinutích. Na obr. 2 máme obrázek simulace našeho transformátoru, kde primárním
vinutím protéká proud 1A a sekundární cívky nejsou zatíženy. Uprost ed jádra je ervená ára, která zna í
místa, kde budeme sledovat pr h magnetické indukce B. Na obr. 3 najdete pr h B v místech, jimiž probíhá
zmín ná ervená ára. Na obr. 3 m žete vid t, že ve st edním sloupku je B kolem 0,14T a stejn velká indukce
opa ného znaménka je v krajních sloupcích. Nyní do obou krajních cívek p ivedeme proud 0,95A a budeme
sledovat, co to ud lá s B. Na obr. 4 m žete vid t, že magnetická indukce ve všech t ech sloupcích dramaticky
poklesla. Aby B zase stoupla, museli bychom zv tšit proud, což by vyvolalo nár st sekundárního proudu, který
vytvo í v tší sekundární magnetický tok, který p sobí proti primárnímu toku. Vidíme tedy, že se tyto toky
vzájemn p etla ují, proto nelze pomocí klasického transformátoru transformovat elektrickou energii s
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inností v tší než 100%. Ve skute nosti bude vždy menší, protože v transformátoru p sobí ztráty jednak ve
vinutí, jednak ve feromagnetickém jád e. Abychom dosáhli ú innosti v tší než 100% musíme vytvo it
nesymetrii. Thane Heins ji vytvo il tak, že za ídil, aby sekundární magnetický tok nep sobil proti toku primární
cívky, ale uzav el se jinou magnetickou cestou.

Obr. 2: Simulace transformátoru naprázdno

Obr. 3: Pr

Obr. 4: Pr

h magnetické indukce v transformátoru - naprázdno

h magnetické indukce v transformátoru – pod symetrickou zát ží
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My nesymetrii vytvo íme tak, že r zn zatížíme sekundární cívky. Aby to bylo z ejmé, zatížíme pouze jednu z
cívek a budeme op t sledovat pr h B ve sloupcích magnetického obvodu transformátoru.

Obr. 5: Simulace transformátoru bez mezery s nesymetrickou zát ží

Obr. 6: Pr

h magnetické indukce v transformátoru – nesymetrická zát ž

Na obr. 6 vidíme, že B v prost edním sloupku sice poklesla, ale ne tak dramaticky jako p i symetrické zát ži. V
levém sloupku B dokonce vzrostla na více než 0,15T.
Kdybychom m li jednu sekundární cívku maximáln zatíženou a druhou naprázdno, jako to máme ve výše
uvedené simulaci, žádnou výhodu tím nezískáme, protože pravým sloupkem nete e tém žádný magnetický
tok a v levé cívce zase nete e žádný proud. Musíme proto zvolit vhodný kompromis: p i ur ité hodnot zát že
levé cívky budou výkon a ú innost maximální, p emž zatížení pravé cívky se bude rovnat tém zkratu.
Ani takto to nebude žádná výhra, protože z pom rn velkého jádra získáme malý výkon. Pro ? U b žného
transformátoru, kde dochází k „p etla ování“ mezi primárním a sekundárním magnetickým tokem, dosáhneme
enosu výkonu mnohem v tšího, protože tím, že toky p sobí proti sob , nem že dojít k p esycení jádra.
Prakticky m žeme zvyšovat p enesený výkon, dokud se nebude p eh ívat vinutí. V TH transformátoru budeme

4
pot ebovat jen malé magnetomotorické nap tí Fm = N.I, kde N je po et závit a I je proud, abychom dosáhli
maximální p ípustné magnetické indukce B. Jestliže pro daný proud I a indukci B nám sta í málo závit vinutí,
bude se v sekundární cívce indukovat malé nap tí, protože pro indukované nap tí platí
ui = N.d /dt
Jak zajistíme, abychom mohli na cívky navinout více závit ? Pro odpov
zákon:
= Fm/Rm
kde

si vezmeme na pomoc Hopkinson v

je magnetický tok, Fm je magnetomotorické nap tí a Rm je odpor magnetického obvodu. Protože
Fm = N.I

musíme zv tšit Rm, abychom dosáhli v tšího po tu závit N pro daný magnetický tok . V praxi to znamená,
že do magnetického obvodu vložíme vzduchovou mezeru. Jak ukazuje tabulka výše, jádra EE se vzduchovou
mezerou se vyráb jí. Zvolíme tedy mezeru nap . 0,5mm. Zvýšíme proud primární cívkou tak, abychom dostali
indukci cca 0,14T p i sekundáru naprázdno. Simulace ukázala, že p i proudu 6A je pr
rná hodnota
B = 0,142726T. Potom zatížíme pravou sekundární cívku proudem 0,95A, provedeme op t simulaci a zjistíme
pr h B.

Obr. 7: Transformátor s mezerou na st edním sloupku
Na obr. 7 a 8 vidíme, že proud pravou sekundární cívkou nesta í p etla it tok primární cívky. Dále jsme zjistili,
v prost edním sloupku klesla indukce na B = 0,127876T, což je asi o10,4% mén oproti situaci, kdy je
sekundární cívka bez proudu.
Nyní zvýšíme proud v pravé cívce tak, aby v pravém sloupku nebyl tém žádný mag. tok. Na výsledek se
žete podívat na obr. 9. Proud pravou cívkou jsme zvýšili na hodnotu 2A, p emž st ední hodnota indukce v
prost edním sloupku poklesla na B = 0,109867T. Pro kontrolu se vrátíme k transformátoru bez mezery a
provedeme stejný postup. Výsledek najdete na obr. 10. V tomto p ípad jsme v pravé cívce nastavili proud
0,85A a st ední hodnota indukce v prost edním sloupku je B = 0,0769945T. M žeme tedy u init záv r, že
vzduchová mezera u prost edního sloupku zmenšuje závislost magnetické indukce na zát ži a m žeme se
domnívat, že ím v tší mezera je, tím ta závislost bude menší. Zárove se zvýší výstupní výkon.
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Obr. 8: Pr

h B u trafa s jednou mezerou – s menší zát ží

Obr. 9: Pr

h B u trafa s jednou mezerou

Obr. 10: Pr

h B u trafa bez mezery

Nyní vyšet íme p ípad, kdy jsou mezery u všech t í sloupk . Op t nejd íve nastavíme proud primárem se
sekundárem naprázdno. P i proudu 9,4A je st ední hodnota indukce ve st edním sloupku B = 0,142307T. Nyní
zopakujeme postup z p edchozích p ípad a zobrazíme pr h indukce.
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Obr. 11: Transformátor s mezerami na všech sloupcích

Obr. 12: Pr
Na obr. 12 máme zobrazený pr
B = 0,0924878T.

h B u trafa se t emi mezerami

h B pro I1 = 9,4A, I2 = 6,7A. St ední hodnota indukce klesla na hodnotu

Záv r
V tomto lánku jsme vytvo ili transformátor s nesymetrickou zát ží pomocí feritového jádra EE a zkoumali t i
ípady: 1) bez vzduchové mezery, 2) s jednou mezerou uprost ed a 3) se t emi mezerami. Zkoumali jsme vliv
nesymetrické zát že na magnetickou indukci ve st edním sloupku. Ukázalo se, že nejmenší vliv byl ve 2.
ípad a nejv tší byl v 1. p ípad . Ve 3. p ípad zase lze dosáhnout nejv tšího výstupního výkonu, protože
díky t em mezerám je nutné na sekundární cívky navinout nejvíc závit . Tato vlastnost je rozhodující, proto se
ikláním k preferování trafa se t emi mezerami. D vod je z ejmý: Když zatížíme pravou sekundární cívku jako
v p ípad 2, tj. I2 = 2A, poklesne indukce ve st edním sloupku na B = 0,127564T, což je nejlepší výsledek ze
všech t í variant.

