


  



  



 

 

 

Abstrakt 

 

Cílem bakalářské práce je zaměřit se na princip návrhu transformátorů metodou 

konečných prvků. Zaměřím se na jednofázové transformátory s malým výkonem. Na zadaných 

typech transformátorů je proveden kompletní návrh jednotlivých parametrů, které jsou pak 

porovnány s výsledky nasimulovanými pomocí programu. V programu ANSYS Maxwell jsou 

vytvořeny 2D modely odpovídající skutečným transformátorům a následně je simulováno jejich 

chování při zkoušce naprázdno a nakrátko V závěru je provedeno vzájemné porovnání 

jednotlivých typů transformátorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The aim of Bachelors thesis is to focus on the principle of a transformer using finite 

element method. I will focus on single-phase transformers with low power. On the specified 

types of transformers are made complete proposal of individual parameters, which are then 

compared with the results simulated using program. In ANSYS Maxwell were 2D models 

created according to the real transformers and subsequently simulated their behavior under no-

load and short-circuit. In conclusion the mutual comparison between different types of 

transformers. 
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SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

       Popis Jednotka 

u1 napětí primárního vinutí [V] 

u1 napětí sekundárního vinutí [V] 

Ψ1 magneticky spřažený tok primárního vinutí [Vs] 

Ψ2 magneticky spřažený tok sekundárního vinutí [Vs] 

L1  indukčnost primárného vinutí [H] 

L2 indukčnost sekundárního vinutí [H] 

M vzájemná indukčnost [H] 

a převod transformátoru [-] 

im magnetizační proud [A] 

N1  počet závitů primárního vinutí [-] 

N2 počet závitů sekundárního vinutí [-] 

Wm magnetická energie [J] 

Φ0 magnetický tok [Wb] 

U10 indukované napětí v primárním vinutí - naprázdno [V] 

U20 indukované napětí v sekundárním vinutí - naprázdno [V] 

L1m  vlastní indukčnost primárního vinutí [H] 

L2m  vlastní indukčnost sekundárního vinutí [H] 

B magnetická indukce [T] 

U1sc indukované napětí v primárním vinutí - nakrátko [V] 

U2sc indukované napětí v sekundárním vinutí - nakrátko [V] 

L1σ rozptylová indukčnost primárního vinutí [H] 

L2σ rozptylová indukčnost sekundárního vinutí [H] 

lFe střední délka siločáry železa v jádře [mm] 

lstř střední délka siločáry ve vinutí [mm] 
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hFe hloubka jádra – rozměr v ose z [mm] 

Sj průřez jádra [mm
2
] 

So plocha okna pro vinutí [mm
2
] 

SCu1 průřez vodiče primárního vinutí [mm
2
] 

SCu2 průřez vodiče sekundárního vinutí [mm
2
] 

dCu1 průměr vodiče primárního vinutí [mm] 

dCu2 průměr vodiče sekundárního vinutí [mm] 

I0Č činná složka proudu naprázdno [A] 

I0 celkový proud naprázdno [A] 

I1Č činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí [A] 

I2ef činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím [A] 

I1ef celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení [A] 

Vj objem jádra [m
3
] 

Vv objem vinutí [m
3
] 

ΔPFe ztráty v železe [W] 

ΔPCu ztráty ve vinutí [W] 

ΔP celkové ztráty [W] 

η účinnost transformátoru [-] 
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1  ÚVOD 

 

V této práci bude objasněna a na názorném příkladu ukázána analýza transformátorů 

metodou konečných prvků. Transformátory budou simulovány užitím výpočetního programu 

ANSYS Maxwell. Princip této metody spočívá v náhradě spojitého prostředí do konečného počtu 

prvků. Nejdůležitějším důvodem užití této metody je kontrolování nejnamáhavějších míst daného 

zařízení, zobrazení různých průběhů, například napětí, proudění tepla, různých deformací nebo 

také elektromagnetických jevů. 

Předmětem analýzy jsou různé typy transformátorů (na EI jádru, toroidní, jádrový a plášťový 

transformátor), kdy nejprve budou analyticky navrhnuty. To znamená že, budou určeny jejich 

základní parametry. Pro jednotlivé typy transformátorů bude v programu ANSYS Maxwell 

sestrojen jejich odpovídající dvourozměrný model a následná simulace. Z takto získaných 

informací lze nejlépe zhodnotit jednotlivé naměřené veličiny porovnáním s nasimulovaným 

transformátorem v programu. 

V praktické části bude měřen již navrhnutý a zhotovený transformátor a to jak ve stavu 

naprázdno, nakrátko tak také při zatížení. Poté v programu sestrojíme odpovídající model a 

provedeme simulaci tohoto transformátoru. Naměřené veličiny pak porovnáme spolu s veličinami 

nasimulovanými pomocí programu ANSYS Maxwell. 
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2 ANALÝZA TRANSFORMÁTORU METODOU KONEČNÝCH 

PRVKŮ 

V úvodní části bude zprvu objasněn princip činnosti samotného transformátoru, rozdělení 

podle jednotlivých kritérií. Dále bude proveden principiální rozbor analýzy transformátoru 

metodou konečných prvků 

2.1 Princip činnosti a rozdělení transformátoru 

Transformátor je elektrické zařízení neboli netočivý stroj. Jeho základní předností je přeměna 

elektrické energie určité kvality na elektrickou energii kvality jiné. Princip funkce transformátoru 

je založen na vzájemné elektromagnetické indukci. Skládá se z jádra, které představuje 

magnetický obvod, dále z primárního a sekundárního vinutí. Zjednodušeně lze říct, že proud 

procházející primárním vinutím vytváří magnetický tok, který prochází k sekundárnímu vinutí, 

kde dle zákonu elektromagnetické indukce indukuje napětí [3]. 

Podle způsobu použití se vyrábí několik variant transformátorů. Nejznámější rozdělení 

transformátoru je dle typu magnetického obvodu – jádra transformátoru. Dělí se na jádrové, 

plášťové. Další dělení transformátorů je podle počtu fází – jednofázové, třífázové. Pro účely 

měření se používají transformátory měřící proudu a napětí. Mezi dost často používané v měřících 

laboratořích patří regulovatelné transformátory neboli autotransformátory. V rozvodných sítích 

slouží transformátory výkonové k distribuci elektrické energie, jedná se o transformátory 

s výkonem řádově stovek megawattů a jiné [3]. 

2.2 Jádrové a plášťové transformátory 

 

Obrázek 1: Typy transformátorů podle druhu provedení jádra: a) jádrový, b) plášťový 

Podle tvaru transformátorových plechů a uspořádání cívek primárního a sekundárního vinutí 

se transformátory dělí: 

 Jádrové, plášťové, toroidní a speciální. 
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Jádro jednofázového transformátoru je vyrobeno z ocelových plechů různých tvarů 

(nejznámější jsou EI) z feromagnetických materiálů. Takovéto jádro je zhotoveno velmi tenkých 

a vzájemně izolovaných plechů za účelem snížení ztrát vířivými proudy. V takovém případě je 

magnetické pole v každé části stejné po celé délce železa při zanedbání okolních vlivů, můžeme 

tedy konstrukci pro výpočet zjednodušit [2]. 

Obrázek 2: Typ - Jednofázový transformátor – jádrový, zjednodušení  

Magnetické siločáry musí být symetrické podle osy BB‘ a stejně tak i geometrická struktura 

podle osy AA‘ v případě jádrového transformátoru. (Obrázek 2b,c) Tímto zjednodušením lze 

provést analýzu pouze jedné části jádra za předpokladu osové symetrie v celém průřezu. Podobně  

Obrázek 3: Jednofázový transformátor – plášťový, zjednodušení 

 

je na tom plášťový transformátor, kde analýzu lze také zjednodušit za předpokladu, že AA‘ a BB‘ 

jsou osy symetrie jak pro geometrickou strukturu, tak pro magnetické siločáry [2]. (Obrázek 3b,c) 
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2.2.1 Náhradní zapojení transformátoru 

Při analýze transformátoru se vychází zejména z jeho náhradního schématu. Musíme však 

uvažovat bezeztrátový neboli ideální transformátor. Ve kterém jsou zanedbány veškeré okolní 

vlivy, jako jsou ztráty v železe, odpor vinutí, nasycení magnetického obvodu a další. Základní 

napěťové rovnice jsou: 

    
   

  
   

   

  
  

   

  
 (1) 

    
   

  
  

   

  
   

   

  
 (2) 

kde pro primární a sekundární vinutí jsou u1, u2 napětí na svorkách stejně tak jako procházející 

proudy i1, i2 a magnetický spřažený tok Ψ1, Ψ2. L1, L2 jsou vlastní indukčnosti jednotlivých vinutí 

a M je vzájemná indukčnost transformátoru. Po úpravě těchto rovnic získáme vztahy pro 

magneticky spřažené toky Ψ1 a Ψ2: 

 

             (3) 

             (4) 

Je potřeba zjistit velikost rozptylových indukčností L1σ a L2σ, které odpovídají primárnímu 

respektive sekundárnímu vinutí. Pro ideální transformátor platí, že je tvořený z indukčností L1m, 

L2m a vzájemnou indukčností M s perfektní vazbou. Vlastní indukčnosti primárního, 

sekundárního vinutí L1 a L2 lze potom získat sečtením těchto dvou částí, tedy: 

             (5) 

             (6) 

Vlastní indukčnost transformátoru je dána ze vztahu: 

   √         (7) 

Z takového rozdělení lze transformátor popsat pomocí ekvivalentního elektrického obvodu. 

Zpravidla jsou stanovená tři základní zapojení, které jsou ve tvaru T článku, gama Γ článku a třetí 

využívanou variantou je převrácený iΓ gama článek. Tyto zapojení se na první pohled liší svým 

uspořádáním jednotlivých prvků, ale jejich vlastnosti jsou stejné za předpokladu správného 

přepočtení parametrů [1].  
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Obrázek 4: Náhradní zapojení reálného transformátoru ve tvaru T – článku  

Důležitým parametrem je převod transformátoru a, který je dán jako podíl indukovaných 

napětí na primární a sekundární straně. Pro ideální transformátor platí, že veškeré ztráty jsou 

nulové při současně nekonečně velké magnetické vodivosti. V takovém případě jsou rozptyly 

magnetických toků nulové. Pro zapojení ve tvaru T článku (Obrázek 4) určíme převod 

transformátoru podle zapojení obvodových prvků následovně: 

   
   

 
 
 

   
 (8) 

Napětí u‘1 a proud im na primární straně získáme z převodu transformátoru: 

     
   

 
 
 

   
 (9) 

       
  

 
 (10) 

Při výpočtu lze vybrat jakýkoliv typ zapojení, volba uspořádání L1 a L2 je libovolná avšak 

musí být platné rovnice (3) a (4). Další podmínkou jsou kladné nebo minimálně nulové 

indukčnosti daného modelu. Tyto podmínky pak udávají rozmezí, ve kterých se pohybuje převod 

transformátoru   : 

 
 

  
   

  

 
 (11) 

Je-li převod transformátoru ve tvaru    
  

 
 , je rozptylová indukčnost primárního vinutí L1σ 

nulová a napětí na primární straně je u1=u‘1. Odpovídající náhradní zapojení ve tvaru Γ článku 

(Obrázek 5). Z uspořádání obvodových prvků určíme indukčnost primárního vinutí L‘1m = L1. 

Rozptylová indukčnost sekundárního vinutí L‘2σ pak je: 

      
       

  
 (12) 
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Obrázek 5: Náhradní zapojení reálného transformátoru ve tvaru Γ – článku  

Ve druhém případě je převod transformátoru ve tvaru     
 

  
 rozptylová indukčnost 

sekundárního vinutí L2σ je tak nulová a napětí na sekundární straně je u2=u‘‘2. Pak v takovém 

případě je náhradní zapojení ve tvaru převráceného gama článku, tedy iΓ článek (Obrázek 6). 

Také zde určíme vlastní indukčnost primárního vinutí L‘‘1m a rozptylovou indukčnost primárního 

vinutí L‘‘1σ: 

       
  

  
 (13) 

       
       

  
 (14) 

Převod transformátoru a můžeme také určit, jako poměr počtu závitů primárního vinutí N1 

spolu s počtem závitů sekundárního vinutí N2: 

   
  

  
 (15) 

Obrázek 6: Náhradní zapojení reálného transformátoru ve tvaru iΓ – článku 

Nyní převod transformátoru dosadíme do rovnice (8) a následným upravením získáme 

rovnost, která odpovídá pro náhradní zapojení ve tvaru T článku: 

 
   

   
 (

  

  
)
 

 (16) 
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Převod transformátoru (15) je vybírán pro stanovení zdrojů proudů metodou konečných 

prvků při určování rozptylových indukčností. Známe-li parametry náhradního zapojení 

transformátoru ve tvaru T článku, je vhodné ho upravit na jednu ze dvou variant zapojení gama 

článku (Obrázek 5) a (Obrázek 6) a to za pomoci jednoduchých přepočtů, které jsou uvedeny 

v následující tabulce (Tabulka 1) [2]. 

Tabulka 1: Převody induktivních parametrů transformátoru z T článku na Γ a iΓ 

T na Γ T na iΓ 

                   
    

         
 

     (    
   

  
) (
       

   
)
 

 
 

  
(       )           

        

         
 

 

2.3 Zkouška Naprázdno 

Abychom vypočítali velikost magnetizačních indukčností, musíme simulovat transformátor 

naprázdno. Na svorky primárního vinutí přivedeme jmenovité napětí o jmenovité frekvenci a 

měříme proud procházející primárním vinutím společně s indukovaným napětím v sekundárním 

vinutí. Dále je také možné při výpočtu naprázdno počítat změny indukovaného napětí, jakmile 

dojde k nasycení železa, budou tyto změny odpovídat různým velikostem primárního proudu. 

Magnetická energie je uložena především v železném jádře a tak v rámci analýzy naprázdno 

je vhodné zvýšit síť trojúhelníků v jádru transformátoru tak aby byla hustá zejména u okrajů, kde 

bývají nejpravděpodobnější změny. Každá část cívky primárního vinutí (Obrázek 2c) a (Obrázek 

3c) se skládá z několika vodičů, jejichž počet se liší podle provedení. V případě jádrových 

transformátorů se jedná o N1/4 vodičů kdežto u plášťových N1/2 vodičů. Při zkoušce prochází 

primárním vinutím proud naprázdno I10. Tento proud lze pro zjednodušení zakomponovat do 

vztahu pro určení počtu vodičů. Pro jádrové platí N1I10/4 a pro plášťové N1I10/2 [2]. 

Pokud je proud v dané simulaci konstantní, nastává zde magnetostatický problém, díky 

kterému zde neexistuje nerovnoměrná distribuce proudu vodičem a taková to simulace by měla 

být upřednostňována. V tomto případě konstantní proud I10 udává maximální hodnotu proudu 

sinusového průběhu. 

Na svorkách sekundárního vinutí nesmí být nic připojeno, svorky musí být rozpojeny a vinutí 

bude naprázdno s nulovou vodivostí. Jádro budeme považovat za lineární s konstantní relativní 

permeabilitou μrFe. K přesnému určení mezních podmínek je vhodné zjistit směr indukčních čar 

transformátoru za předpokladu, že vektor magnetické indukce B má pouze normálovou složku 

podél osy AA‘ (Obrázek 2c) a (Obrázek 3c). 

V případě jádrových transformátorů má vektor magnetické indukce B pouze normálovou 

složku podél symetrické osy BB‘. Podél těchto čar platí Neumannova okrajová podmínka, která 

říká, že derivace (změna) vektoru magnetické intenzity ve směru normály k dokonalému 

elektrickému vodiči musí být na tomto vodiči nulová [2]. 
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U plášťových transformátorů má vektor magnetické indukce B pouze tečnou složku podél 

symetrické osy BB‘, která je konstantní hodnota magnetického vektoru potenciálu Az = 0. Podél 

těchto čar platí Dirichletova okrajová podmínka, která říká, že ta složka vektoru magnetické 

intenzity, která je tečná k dokonalému magnetickému vodiči, musí být na tomto vodiči nulová. 

Podél ostatních čar je možné přiřadit nulovou hodnotu magnetického vektoru potenciálu tedy 

Az=0 [2]. 

2.3.1 Výpočet jednotlivých veličin - naprázdno 

Magnetická indukce 

Je součástí hustoty magnetického toku v jádru železa a získá se odvozením z magnetického 

vektorového potenciálu. 

Magnetická energie  

Akumulovanou magnetickou energii odpovídající napájecímu proudu primárního vinutí 

vypočítáme za předpokladu lineárních materiálů, ze vztahu: 

    
 

 
      

 

 
     (17) 

Při výpočtu magnetické energie v celém transformátoru integrujeme hustotu energie přes 

veškerý objem. Výsledek je získán pomocí integrálu podle plochy vynásobeným hloubkou jádra 

h   neboli rozměr v ose z a navíc musí být vynásobený čtyřkou, protože analyzujeme pouze 

čtvrtinu transformátoru. Potom výsledný vztah vypadá následovně: 

         ∫      
 

 (18) 

kde S je celková plocha odpovídající pouze analyzovaným částem (Obrázek 2c) a (Obrázek 3c). 

Další způsob jak vypočítat magnetickou energii je: 

 

          ∫
 

 
      

 

      ∫  
 

 
         

 

 (19) 

Magnetický tok 

Získáme integrováním magnetické indukce podél čáry, která prochází železným jádrem a 

vynásobením hloubkou jádra h   dostaneme tak vztahy pro hlavní magnetický tok. Konce čar 

jsou obvykle vybrány v rámci jednotlivého vinutí. 

Pro jádrové transformátory: 

       ∫      
 

 (20) 
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Pro plášťové transformátory: 

         ∫      
 

 (21) 

Magnetický spřažený tok 

Magnetický spřažený tok primárního vinutí určíme jako součin magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

             (22) 

Přesnější je výpočet, kdy integrujeme vektor magnetického potenciálu Az podle plochy všech 

vodičů, které tvoří primární vinutí. Levou část okna, které je celé zaplněno vinutí s vodiči 

označíme pozitivním směrem proudu jako SCu1+ a pravou část okna s negativním směrem proudu 

označíme jako SCu1-. Obě plochy jsou stejně veliké, lze tedy napsat: SCu1+ = SCu1- = SCu. Výpočet 

pro sekundární vinutí je na stejném principu, pouze nahradíme dolní index 1 indexem 2. Ve 

výsledku pak dostaneme vztahy pro magneticky spřažený tok: 

- Pro jádrový typ transformátoru: 

            
 

    
 (∫     

     

 ∫     
     

) (23) 

- Pro plášťový typ transformátoru: 

            
 

    
 (∫     

     

) (24) 

Indukované napětí 

Určení velikost indukovaného napětí mezi primárním a sekundárním vinutím vychází ze 

vztahu, kdy násobíme magnetický spřažený tok Ψ velikostí úhlové frekvence ω = 2πf. Nutno 

však dodat, že simulace je provedena s maximální hodnotou sinusového proudu I10. V tomto 

důsledku pak veličiny Φ0 Ψ10 E10 stejně tak pro sekundární vinutí představují maximální hodnotu, 

které je dosaženo. Efektivní hodnoty těchto veličin získáme podělením maximálních hodnot 

odmocninou ze dvou, avšak pouze za předpokladu, že nedojde k nasycení železa.  

 

 

          

          

(25) 
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Indukčnosti 

Vlastní indukčnost primárního vinutí určíme poměrem magnetického spřažení v primárním 

vinutí a proudu naprázdno nebo ji lze také určit z magnetické energie: 

 

   
   

   
 

   
    

    
 

(26) 

Vzájemná indukčnost je dána poměrem magneticky spřaženého toku sekundárního vinutí 

spolu s proudem naprázdno: 

   
   

   
 (27) 

 

Abychom mohli zjistit sekundární vlastní indukčnost, přivedeme na sekundární vinutí proud 

naprázdno     a primární vinutí necháme rozpojené tedy naprázdno, potom je indukčnost dána 

poměrem magneticky spřaženého toku sekundárního vinutí     a proudu naprázdno    : 

    
   

   
 (28) 

2.4 Zkouška nakrátko 

K zjištění velikostí rozptylových indukčností L1σ a L2σ se zavádí analýza nakrátko. Její 

podstatou je propojení sekundární vinutí nakrátko neboli do zkratu. Primární vinutí budeme 

napájet sníženým napětím tak, aby procházející proud byl roven jmenovité hodnotě proudu. 

Z toho vyplívá, že jádro pracuje při nízké magnetické indukci v lineární části B-H křivky, která 

udává magnetizační vlastnosti materiálu ze kterého je jádro vyrobeno. 

Tomu odpovídající náhradní zapojení bylo už zmíněno a je ve tvaru T článku uvedeno výše 

(Obrázek 4). Dále můžeme uvést, že převod transformátoru je podíl počtu závitů primárního 

vinutí k počtu závitu sekundárního vinutí stejně tak, jak je tomu u zkoušky naprázdno. 

Sekundární proud volíme s ohledem na primární proud, protože musí platit rovnost N1i1 = - N2i2. 

Při uvažování této rovnosti se zaměříme na magnetizační proud. Pokud dosadíme do rovnice 

(10) pro výpočet magnetizačního proudu, vyjde jeho hodnota rovna nule: 

       
  

 
    

 (
  
  
)    

(
  
  
)

   (29) 
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Magneticky spřažený tok pak odpovídá velikostem rozptylových indukčností v závislosti 

právě na jednotlivých proudech procházejících v obou vinutích: 

           (30) 

           (31) 

Proud indukovaný v sekundárním vinutí bude mít takřka nulový magnetický tok. Větší vliv 

na transformátor budou mít rozptylové magnetické toky. Při uvažování určité geometrické 

symetrie dojdeme k závěru, že analyzovat stačí pouze jednu čtvrtinu jeho celkové plochy. Pokud 

jde o okrajové podmínky tak ty záleží na typu transformátoru.  

V případě jádrových transformátorů má vektor magnetické indukce B normálovou složku 

podél symetrické osy AA‘ a také tečnou složku podél symetrické osy BB‘. I zde platí 

Neumannova a Dirichletova okrajová podmínky avšak musí být upraveny s ohledem na jejich 

tvar určený v simulaci naprázdno. 

V případě plášťových transformátorů je tomu stejně tak jako u jádrových tedy, že vektor 

magnetické indukce B má jak normálovou složku podél symetrické osy AA‘ tak i tečnou složku 

podél symetrické osy BB‘, potom okrajové podmínky jsou stejné jako v simulaci naprázdno 

(Neumannova podél osy AA‘ a Dirichletova podél osy BB‘). Jádro budeme opět předpokládat 

lineární s konstantní relativní permeabilitou železa μrFe. 

2.4.1 Výpočet jednotlivých veličin – Nakrátko 

Magnetická indukce 

Její velikost získáme derivací vektoru magnetického potenciálu podél souřadnicových os. 

Magnetická energie  

Magnetická pole odpovídající daným proudům, působí hlavně mezi vinutími v izolační 

vrstvě a v samotných vinutích. Při uvažování lineárního materiálu, vypočítáme magnetickou 

energii integrováním magnetické hustoty energie podle celého obsahu transformátoru. Jak už 

bylo napsáno výše, analyzovat budeme opět pouze jednu čtvrtinu transformátoru. Výsledný vztah 

tedy bude ve tvaru: 

           ∫      
 

 (32) 

kde S je celková plocha odpovídající pouze analyzovaným částem (Obrázek 2c) a (Obrázek 3c). 

lStř je průměrná délka vodiče (půlka jednoho závitu). Další způsob, jak vypočítat magnetickou 

energii je: 

            ∫
 

 
       

 

 
 

 
           (33) 
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Magneticky spřažený tok  

Magneticky spřažený tok v primárním vinutí určíme z integrálu magnetického vektoru 

potenciálu AZ podél obsahu odpovídajícímu vodiči primární cívky: 

- Pro jádrový typ transformátoru: 

             
 

    
 (∫     

     

 ∫     
     

) (34) 

- Pro plášťový typ transformátoru: 

              
 

    
 (∫     

     

) (35) 

Toto platí pro primární vinutí, kdybychom počítali pro sekundární vinutí, stačí pouze 

vyměnit index 1 za 2. 

Indukované napětí 

Určení velikost indukovaného napětí mezi primárním a sekundárním vinutím vychází ze 

vztahu, kdy násobíme magneticky spřažený tok velikostí úhlové frekvence ω = 2πf. V tomto 

důsledku pak veličiny                                  jsou v nějakém poměru. Maximální hodnoty 

dostaneme, vynásobíme-li efektivní hodnoty druhou odmocninou ze dvou. 

 

 

 

           

           

(36) 

Rozptylové indukčnosti 

Zkratové neboli rozptylové indukčnosti získáme dělením magneticky spřaženého toku 

s odpovídajícími proudy jednotlivých vinutí. Platí, že převod a=N1/N2 a N1I1sc=-N2Isc2. 

Magnetizační proud Im je nulový. Vztahy pro výpočet rozptylových indukčností jsou: 

 

    
   

    
 

    
   

    
 

(37) 
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3 POSTUP PŘI NÁVRHU TRANSFORMÁTORU  

V této kapitole bude podrobně rozebrán postup návrhu transformátoru. V první části se 

zaměříme na samotný analytický výpočet uvažovaného transformátoru. V další části bude 

objasněn výpočet veličin pomocí programu ANSYS Maxwell a také zde bude simulován 

navržený transformátor a sledováno jeho chování, jako názorná ukázka práce s tímto programem. 

3.1 Analytický výpočet 

V praxi se postupuje tak, že při návrhu transformátoru je zadána nebo požadována pouze 

určitá hodnota jeho zdánlivého výkonu S, napětí na primárním vinutí U1 a sekundárním vinutí U2 

a frekvence f. Vše ostatní musí být zvoleno či vypočítáno. Navrhovat budeme transformátor na 

rámovém jádře z „EI“ plechů, jehož střední sloupek je čtvercového průřezu. Jednoduchý 

jednofázový transformátor s malým výkonem má tyto základní parametry: 

Napětí na primárním vinutí:  U1ef = 230 V 

Napětí na sekundární vinutí:  U2ef = 12 V 

Zdánlivý výkon:    S = 100 VA 

Frekvence:    f = 50 Hz 

 

3.1.1 Zvolení plechů transformátoru  

Při návrhu musíme některé parametry zvolit. Jádro bude lineárního charakteru. Nejdříve 

zvolíme maximální hodnotu (amplitudu) magnetické indukce v jádře tak aby byla v oblasti, kde 

se magnetizační křivka blíží lineární závislosti. V praxi je tato hodnota volena, v rozmezí od 1,0 

T do 1,2 T. Námi zvolená hodnota tedy je:  

Magnetická indukce:                

Dále určíme materiál plechů, ze kterého bude jádro transformátoru vyrobeno. Vycházet 

budeme z katalogu firmy Cogent [7], zvolíme jeden z často používaných materiálů M530-50A o 

tloušťce plechu 0,5 mm. V katalogu pro vybraný materiál najdeme velikost měrných ztrát ΔpFe a 

relativní permeabilitu µrFe podle magnetické indukce Bmax a frekvence f. Hodnoty odpovídající 

materiálu M530-50A jsou: 

Měrné ztráty:    ΔpFe = 2,43 W/kg 

Relativní permeabilita:   µrFe = 5000 
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3.1.2 Volba proudové hustoty 

Mezi další námi zvolené parametry patří zvolení činitelů plnění železa, mědi a proudové 

hustoty, jejíž doporučená velikost je 3 A/mm
2
 pro malé transformátory chlazené přirozeným 

prouděním vzduchu: 

Proudová hustota:   σ = 3 A/mm
2
 

Činitel plnění železa:    kpFe = 0,96 

Činitel plnění mědi:   kpCu = 0,36 

 

3.1.3 Plášťový transformátor s jádrem z plechů typu „EI“  

Jádro, které je sestavené z „EI“ plechů, patří v praxi mezi nejpoužívanější v případu výroby 

jednofázových transformátorů o malém výkonu. Standardizované plechy „EI“ (Obrázek 7) tvoří 

řadu, jejímž základním parametrem je šířka středního sloupku a. Většinou se uvažuje jádro 

se středním sloupkem čtvercového průřezu tedy „EI a x a“ [1].   

Obrázek 7: Standardní „EI“ plech – náčrt 

 

3.1.4 Výpočet velikosti jádra 

Nejprve musíme určit šířku středního sloupku podle vztahu: 

 

  √
  √   

                      

 
 √

  √     

                          

 
 

           

(38) 
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Ze Standardní řady velikostí EI plechů zvolíme nejbližší šířku středního sloupku a = 32 mm. 

Jádro bude tedy sestaveno z plechu „EI 32 mm x 32 mm“ [1]. 

Průřez jádra bude: 

                    (39) 

Plocha okna pro vinutí: 

    
 

 
    

 

 
             (40) 

Střední délka siločáry železa v jádru:  

       (     )         (41) 

Střední délka siločáry ve vinutí: 

        (           )        (42) 

3.1.5 Výpočet počtu závitů primárního a sekundárního vinutí 

Počet závitů primárního vinutí: 

    
    

√                
 

   

√                       
        (43) 

Počet závitů sekundárního vinutí: 

    
    

√                
 

  

√                       
         (44) 

Přidáme 2% na kompenzaci všech napěťových úbytků, tedy N2 = 51 závitů. 

3.1.6 Určení průřezů a průměrů vodičů primárního a sekundárního vinutí 

Nyní je potřeba určit průřez a průměr vodiče primárního a sekundárního vinutí. Při výpočtu 

budeme uvažovat rozdělení okna na poloviny, kdy první polovinu (blíže středovému sloupku) 

zabere primární vinutí a na něm bude umístěno a druhou polovinu zabere sekundární vinutí [1]: 

Průřez vodiče primárního vinutí: 

      
       

    
 
        

     
           (45) 
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Průřez vodiče sekundárního vinutí: 

      
       

    
 
        

    
          (46) 

Průměr vodiče primárního vinutí: 

      √
      

 
 √

       

 
         (47) 

Průměr vodiče sekundárního vinutí: 

      √
      

 
 √

      

 
         (48) 

3.1.7 Výpočet velikosti magnetizačního proudu 

Magnetizační proud: 

 

     
                     

            
  

 
                                  

                
         

(49) 

3.1.8 Zpětná kontrola proudové hustoty 

Činná složka proudu naprázdno: 

     
   

    
 
    

   
         (50) 

Celkový proud naprázdno: 

    √            √                      (51) 

Činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí je: 

     
 

    
 
   

   
         (52) 
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Činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím je: 

      
 

    
 
   

  
         (53) 

Celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení: 

      √(       )  (        )  √(           )  (     )         (54) 

Pro kontrolu můžeme určit proudovou hustotu primárního a sekundárního vinutí: 

    
    

    
 

     

       

 

            (55) 

    
    

    
 

     

       

 

            (56) 

Z výsledků lze vidět, že došlo k navýšení oproti návrhové hodnotě σ = 3A/mm
2
. V případě 

primárního vinutí je to způsobeno proudem naprázdno a u sekundárního vinutí zvýšením počtu 

závitů o 2%. Abychom ověřili, zda je skutečná proudová hustota přijatelná, je potřeba vypočítat 

ztráty a účinnost transformátoru [1]. 

3.1.9 Indukčnost a odpor primárního a sekundárního vinutí 

Indukčnost primárního vinutí: 

             
      

   
               

              

         
         (57) 

Indukčnost sekundárního vinutí: 

             
      

   
               

             

         
          (58) 

Dále můžeme vypočítat odpor primárního a sekundárního vinutí: 

           
       

    
           

            

          
         (59) 

           
       

    
           

           

         
        (60) 
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3.1.10 Výpočet ztrát a účinnosti 

Objem jádra transformátoru pro rozměry a x a: 

           (       )                (61) 

Objem vinutí transformátoru pro rozměry a x a: 

               (       )                (62) 

Ztráty v železe: 

                                                      (63) 

Ztráty ve vinutí: 

 

                             

                           (
                 

 
)

 

         

(64) 

Celkové ztráty: 

                                 (65) 

Účinnost 

   
  

            
 

   

              
       (66) 

3.2 Simulace v programu ANSYS Maxwell 

3.2.1 O programu 

Simulaci budeme provádět v programu ANSYS Maxwell. Lze v něm vytvářet 2D a 3D 

modely magnetických obvodů, jako např. motorů, pohonů, snímačů a transformátorů. Maxwell je 

založen na metodě konečných prvků, jejíž princip spočívá v rozložení analyzovaného zařízení na 

síť o určitém počtu bodů a výpočet se provádí mezi jednotlivými body, ze kterých je pak dáno 

celkové řešení statických a časově proměnných elektromagnetických a elektrických polí.  
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3.2.2 Tvorba 2D modelu 

K vytvoření 2D modelu budeme využívat hlavně nástrojovou lištu Draw (Obrázek 9). 

Nejprve tedy sestrojíme jádro transformátoru pomoci funkce Rectangle. Jako první sestrojíme 

část jádra ve tvaru „E“ a to tak, že sestrojíme obdélník, do kterého sestrojíme další dva obdélníky  

Obrázek 8: Vytvořený 2D model „EI“ jádra 

neboli okna pro vinutí. Nyní, aby nám vzniklo jádro ve tvaru „E“ musíme použít funkce Subtract 

a dojde tak k odečtení těchto obdélníků a nám vznikne samostatná část „E“. Aby jádro bylo 

kompletní, musíme sestrojit zbývající část „I“ opět za použití obdélníku podle zadaných rozměrů. 

Máme tak hotový 2D model „EI“ jádra (Obrázek 8).  Nyní můžeme určit, z jakého materiálu je 

jádro vyrobeno pomocí Assign Material kde je potřeba nadefinovat náš nový materiál M530_50A 

a zadat jeho parametry.  

K tomuto jádru při užití stejné funkce Rectangle sestrojíme primární a sekundární vinutí. 

Primární vinutí umístíme blíže ke středovému sloupku a sekundární vinutí bude na primárním 

vinutí. Plochu okna, do které vkládáme vinutí, si rozdělíme na dvě stejně veliké části a takže 

půlku okna zabere primární vinutí a druhou půlku okna sekundární vinutí. 

Obrázek 9: Program ANSYS Maxwell nástrojová lišta - Draw 
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Máme-li sestrojené jádro spolu s vinutími, vytvoříme proudy procházející oběma vinutími. 

Toho docílíme použitím funkce Excitations, která je v nástrojové liště Maxwell 2D (Obrázek 11). 

Pro každou část obou vinutí vytvoříme odpovídající procházející proud. Nutno zde podotknout, 

že pro levou část primárního nebo sekundárního vinutí vytvoříme proud s pozitivním směrem a 

proto pak pro pravou část primárního nebo sekundárního vinutí vytvořím proud s opačným  

Obrázek 10: Program ANSYS Maxwell konzolové okno pro zadávání hodnot - Variables 

tedy negativním směrem proudu. Je tak učiněno proto, aby byl zachován směr toku proudu 

primárním vinutím, sekundární vinutí musí mít opačný směr proudu. Za velikosti těchto proudů 

nedosazujeme číselné hodnoty, avšak pro primární proud zadáme vzorec N1I1 a pro sekundární 

proud N2I2. Zavádíme to pro ulehčení, kdy pak už jen lze dosazovat jednotlivé hodnoty 

v konzolovém okně, které obsahuje všechny proměnné využívané v simulaci - Variables 

(Obrázek 10) v závislosti na typu prováděné simulace ať už naprázdno nebo nakrátko.  

Dále určíme z jakého materiálu je jádro spolu s vinutími vyrobeno. Označením jádra 

můžeme v nástrojové liště najít ikonu Assign Material, kde nastavíme náš zvolený materiál 

plechů M530_50A. Jelikož tento materiál není obsažen v knihovně programu je potřeba si ho 

vytvořit a zadat jeho parametry. Zvolíme Add Material, a nyní budeme postupně vyplňovat údaje 

o našem plechu z katalogu firmy Cogent [5].  

Jako první nastavíme Relative Permeability na nonlinear a kliknutím na B-H Curve vyskočí 

okno požadující zadání hodnot magnetizační křivky. Z katalogu postupně zadáváme hodnoty 

magnetické indukce B a intenzity magnetického pole H (Tabulka 2). Poté nastavíme editaci 

materiálu pro tento výrobek – This product. Objeví se další vlastnosti pro vyplnění, z nichž 

nejdůležitější pro nás jsou ztráty v jádře transformátoru. Nastavíme Core Loss Type na Electrical 

steel a v kolonce Calculate Properties for dáme Core Loss at One Frequency. Opět vyskočí okno 

pro zadání parametrů ztrát P v závislosti na velikosti magnetické indukce B (Tabulka 2). Dále je 

potřeba vyplnit konstantní parametry a jednotky, ve kterých jsou ztráty počítány, tedy Core Loss 

Unit – W/kg. Hustota materiálu Mass Density je 7700 kg/m
3
 při frekvenci 50 Hz. Thickness 

neboli tloušťka materiálu (rozměr v ose z Kartézské soustavy souřadnic) se mění dle zadaných 

rozměrů transformátoru. Jako poslední nastavíme vodivost Conductivity, když z katalogu známe 

odpor 31 µΩcm. Přepočtem jsme získali vodivost 3225806,452 S/m. Všechny vlastnosti 

materiálu plechu M530-50A jsou určeny. Nakonec ještě přiřadíme materiál k vinutím. Obě vinutí 

budou vyrobené z mědi, kterou v materiálové knihovně najdeme pod názvem Copper. 
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Tabulka 2: Typické data pro materiál M530-50A při frekvenci 50 Hz 

B [T] P [W/kg] H [A/m] B [T] P [W/kg] H [A/m] 

0,1 0,04 56,1 1,0 2,07 158 

0,2 0,14 74,1 1,1 2,43 174 

0,3 0,30 85,8 1,2 2,84 200 

0,4 0,48 95,6 1,3 3,30 243 

0,5 0,69 105 1,4 3,84 333 

0,6 0,92 114 1,5 4,46 573 

0,7 1,17 123 1,6 5,16 1345 

0,8 1,44 133 1,7 5,81 3367 

0,9 1,74 145 1,8 6,30 6964 

Sestrojili jsme jádro spolu s primárním a sekundárním vinutím a jimiž odpovídající proudy, 

procházející vinutími. Aby byla simulace kompletní a fungující, musíme ještě kolem celého jádra 

vytvořit oblast, ve které je náš transformátor simulován. V programu to provedeme příkazem 

Region v nástrojové liště Draw (Obrázek 9) a ke každé ose (X, Y) zadáme +10% což je odchylka 

od okraje jádra a vinutí. Kolem celého obrazce se tak vytvoří oblast, která je tvořena vakuem. 

Obrázek 11: Program ANSYS Maxwell nástrojová lišta - Maxwell 2D 
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Musíme vymezit, po jaké hranice se bude simulace provádět. Označíme okraje tohoto 

vytvořeného regionu a v nástrojové liště vybereme Boundaries (Obrázek 11) a kolem celého 

obrazce vytvořím hranice za pomoci funkce VectorPotential.  

Máme tak kompletně vytvořen dvojrozměrný model zadaného jednofázového transformátoru 

spolu s určenými proudy procházející primárním a sekundárním vinutím. V programu můžeme 

zobrazit grafické rozložení magnetické indukce B v jádru transformátoru - naprázdno (Obrázek 

13) a nakrátko (Obrázek 14) jejíž velikost odpovídá původním předpokladům.  

3.2.3 Operace s kalkulátorem 

V programu budeme provádět výpočet rozptylových indukčností. Abychom mohli tyto 

indukčnosti vypočítat je potřeba nejdříve provést výpočet jednotlivých veličin, jako jsou velikost 

magnetické energie Wm v jádře, magnetický tok Φ nebo magneticky spřažený tok Ψ. Tyto 

veličiny jsou důležité pro další výpočty. Pomocí kalkulátoru (Obrázek 12) můžeme v Maxwellu 

vypočítat tyto veličiny. Do prostředí kalkulátoru se dostaneme přes Maxwell 2D – Fields – 

Calculator. Nejdříve je však nutno podotknout, že v Maxwellu budeme provádět pouze složitější 

výpočty integrálů. Základní matematické operace, jako násobení či dělení je vhodnější provádět 

na kalkulátoru mimo program a to z důvodu složitějšího ovládání kalkulátoru v Maxwellu. 

Obrázek 12: Program ANSYS Maxwell – pracovní prostředí kalkulátoru 
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Jako první provedeme výpočet magnetické energie Wm. V programu budeme počítat výraz 

∫      
 

. Ve sloupci Input vybereme Quantity B a H. Dále je potřeba tyto vektory mezi sebou 

vynásobit a toho docílíme vybráním Dot což nalezneme pod položkou Vector. Z výrazu vidíme, 

že integrovat budeme podle plochy jádra. V položce Input vybereme Geometry – Surface a zde 

vybereme naše vytvořené jádro. Teď už stačí pouze vybrat symbol označující integrál, který 

najdeme pod položkou Scalar. Celý výraz je hotový a stačí už pouze zobrazit výsledek pomocí 

Eval. Celkovou magnetickou energii v jádře transformátoru pak získáme vynásobením hloubkou 

jádra hFe spolu s výsledkem obdrženým výpočtem v programu.  

Při výpočtu magnetického toku postupujeme stejným způsobem, avšak je integrál prováděn 

podél délky čáry, kterou je potřeba vytvořit přes středový sloupek jádra. A při výpočtu Geometry 

vybereme místo plochy Line a zde naši vytvořenou čáru. Dále postupujeme stejně a dosažený 

výsledek opět násobíme hloubkou jádra hFe. 

 

3.2.4 Simulace naprázdno 

Nastavíme jednotlivé proměnné do konzolového okna Variables a to počet závitů primárního 

vinutí N1 = 957 a jím procházející efektivní hodnota magnetizačního proudu I1ef = 0,025 A z toho 

amplituda je          √         . Počet závitů sekundárního vinutí je N2 = 51 a jím 

prochází nulový proud I2 = 0A, protože při zkoušce naprázdno je sekundární vinutí rozpojeno a 

proto jím neteče žádný proud. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

       ∫                             
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

       ∫                                
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí: 

                                   

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                 

Velikost primární indukčnosti určíme podílem magneticky spřaženého toku a proudu 

naprázdno: 

   
   

   
 
     

     
         

Sekundární indukčnost pak stejným způsobem bude: 

   
   

   
 

     

      √ 
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Obrázek 13: 2D model transformátoru, rozložení mag. indukce v jádru – naprázdno 

3.2.5 Simulace nakrátko 

Nastavíme hodnoty, jako ve zkoušce naprázdno. Počet závitů primárního a sekundárního 

vinutí musí být N1= 957 a N2= 51 a to proto, aby byla platná rovnost N1I1=-N2I2. Proud 

procházející primárním vinutím bude I1= 1A a proud sekundárním vinutím I2= 18,76 A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

        ∫                                    
 

 

Magnetický tok v jádru je: 

        ∫                                  
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                    

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                        

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítáme: 

    
    

    
 

     

(      √ ) 
          

Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 

    
    

    
 
          

(      √ )
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Obrázek 14: 2D model transformátoru, rozložení mag. indukce v jádru – nakrátko 

4 NÁVRH TRANSFORMÁTORŮ  

V této kapitole se zaměříme na návrh jednofázových transformátorů, které bude mít stejné 

základní parametry, avšak se budou lišit typem a to plášťový složený z plechů typu EI (výpočet i 

simulace je v kapitole 3.1.3), jádrový s vinutími na jedné straně, jádrový s vinutími rozdělenými 

do dvou částí, jednoduchý jádrový a transformátor s toroidním jádrem. Pro takto zvolené 

transformátory vypočítáme stejné veličiny, které pak na konci porovnáme. Tím dojdeme 

k zjištění, který z těchto transformátorů má nejlepší vlastnosti.  

4.1 Výpočet 

Požadavkem zadání je navrhnout transformátor se stejnými počátečními parametry pro různá 

uspořádání jádra transformátoru, ať už pro jádrové, plášťové s EI plechy nebo ve tvaru toroidu. 

Předměty návrhů budou jednoduché jednofázové transformátory s malým výkonem. Základní 

parametry transformátorů budou brány z kapitoly 3.1.1. 

Máme určeny základní parametry potřebné pro návrh transformátoru s různým uspořádáním 

vinutí, nebo typem jádra. Budeme pokračovat ve výpočtu pro různé varianty, což bude jednotlivě 

rozebráno v následujících kapitolách. 
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4.1.1 Jádrový transformátor 

V dalším návrhu se budeme zabývat jednoduchým jádrovým transformátorem. Při návrhu 

budeme využívat již zvolené parametry, které jsou uvedeny v kapitole 4.1. Rozměr sloupku bude 

35 mm x 35mm. 

Obrázek 15: Jádrový transformátor - jednoduchý 

 

Průřez jádra bude: 

                       (67) 

Průřez okna pro vinutí: 

                  (68) 

Střední délka siločáry železa v jádru:  

       (        )         (69) 

Střední délka siločáry ve vinutí: 

        (     )         (70) 

Počet závitů primárního vinutí: 

    
    

√                
 

   

√                       
        (71) 
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Počet závitů sekundárního vinutí: 

    
    

√                
 

  

√                       
          (72) 

Přidáme 2% na kompenzaci všech napěťových úbytků, tedy N2 =43 závitů. 

Nyní je potřeba určit průřez a průměr vodiče primárního a sekundárního vinutí. Průřez 

vodiče primárního vinutí: 

      
       

    
 
        

     
           (73) 

Průřez vodiče sekundárního vinutí: 

      
       

    
 
        

    
           (74) 

Průměr vodiče primárního vinutí: 

      √
      

 
 √

       

 
         (75) 

Průměr vodiče sekundárního vinutí: 

      √
      

 
 √

       

 
         (76) 

Magnetizační proud: 

 

     
                     

            
  

 
                                 

                
         

(77) 

Objem jádra: 

    [(         )  (        )]                     (78) 

Objem vinutí: 

    [(        )  (        )]                     (79) 
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Ztráty v železe: 

                                                      (80) 

Činná složka proudu naprázdno: 

     
    

    
 
    

   
         (81) 

Celkový proud naprázdno: 

    √            √(     )  (     )          (82) 

Činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí je: 

     
 

    
 
   

   
         (83) 

Činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím je: 

      
 

    
 
   

  
         (84) 

Celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení: 

 

     √(       )  (        )  √(           )  (       )  

         

(85) 

Indukčnost primárního vinutí: 

             
      

   
               

              

        
         (86) 

Indukčnost sekundárního vinutí: 

             
      

   
               

             

        
          (87) 

Dále vypočítáme odpor primárního a sekundárního vinutí: 

            
       

    
           

            

          
         (88) 

            
       

    
           

           

          
        (89) 
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Pro kontrolu můžeme určit proudovou hustotu primárního a sekundárního vinutí: 

    
    

    
 

     

       

 

            (90) 

 

    
    

    
 

     

       

 

            (91) 

Ztráty ve vinutí: 

 

                             

                           (
                 

 
)

 

  

         

(92) 

Celkové ztráty: 

                                  (93) 

Účinnost 

   
  

            
 

   

               
        (94) 
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4.1.2 Jádrový transformátor s vinutími rozdělenými do dvou částí 

Třetím typ transformátoru, který budeme navrhovat je opět jádrový transformátor 

s rozdělenými vinutími do dvou částí. Na levé straně sloupku jádra je umístěna polovina 

primárního a sekundárního vinutí na straně pravé pak druhé části těchto vinutí. 

Obrázek 16: Jádrový transformátor s vinutími rozdělenými do dvou částí 

Průřez jádra bude: 

                      (95) 

Průřez okna pro vinutí: 

                  (96) 

Střední délka siločáry železa v jádru:  

       (      )         (97) 

Střední délka siločáry ve vinutí: 

        (           )        (98) 

Počet závitů primárního vinutí: 

    
    

√                
 

   

√                      
         (99) 

Počet závitů sekundárního vinutí: 

    
    

√                
 

  

√                      
         (100) 
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Přidáme 2% na kompenzaci všech napěťových úbytků, tedy N2 =58 závitů. 

Průřez vodiče primárního vinutí: 

      
       

    
 
        

      
          (101) 

Průřez vodiče sekundárního vinutí: 

      
       

    
 
        

    
          (102) 

Průměr vodiče primárního vinutí: 

      √
      

 
 √

      

 
          (103) 

Průměr vodiče sekundárního vinutí: 

      √
      

 
 √

      

 
          (104) 

Magnetizační proud: 

 

     
                     

            
  

 
                                

                
         

(105) 

Objem jádra: 

    [(          )  (        )]                    (106) 

Objem vinutí: 

    [(         )  (        )]                     (107) 

Ztráty v železe: 

                                                    (108) 

Činná složka proudu naprázdno: 

     
    

    
 
   

   
         (109) 
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Celkový proud naprázdno: 

    √            √(     )  (     )          (110) 

Činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí je: 

     
 

    
 
   

   
         (111) 

Činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím je: 

      
 

    
 
   

  
         (112) 

Celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení: 

 
     √(       )  (        )  √(           )  (       ) 

         

(113) 

Indukčnost primárního vinutí: 

             
      

   
               

              

        
         (114) 

Indukčnost sekundárního vinutí: 

             
      

   
               

            

        
          (115) 

Dále vypočítáme odpor primárního a sekundárního vinutí: 

            
       

    
           

            

         
         (116) 

            
       

    
           

          

         
        (117) 

Pro kontrolu můžeme určit proudovou hustotu primárního a sekundárního vinutí: 

    
    

    
 

     

       

 

            (118) 
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            (119) 

Ztráty ve vinutí: 

 

                             

                           (
                 

 
)

 

  

         

(120) 

Celkové ztráty: 

                                (121) 

Účinnost 

   
  

            
 

   

              
        (122) 

4.1.3 Jádrový transformátor s vinutími na jedné straně 

Dalším předmětem návrhu je jádrový transformátor s primárním a sekundárním vinutím 

umístěné na jedné straně. Z náčrtu vidíme, že primární a sekundární vinutí je umístěno na pravém 

sloupku jádra. 

Obrázek 17: Jádrový transformátor s vinutími na jedné straně 
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Průřez jádra bude: 

                          (123) 

Průřez okna pro vinutí: 

                     (124) 

Střední délka siločáry železa v jádru:  

       (        )         (125) 

Střední délka siločáry ve vinutí: 

        (       )         (126) 

Počet závitů primárního vinutí: 

    
    

√                
 

   

√                       
         (127) 

Počet závitů sekundárního vinutí: 

    
    

√                
 

  

√                       
          (128) 

Přidáme 2% na kompenzaci všech napěťových úbytků, tedy N2 = 104 závitů. 

Průřez vodiče primárního vinutí: 

      
       

    
 
          

      
            (129) 

Průřez vodiče sekundárního vinutí: 

      
       

    
 
         

     
            (130) 

Průměr vodiče primárního vinutí: 

      √
      

 
 √

        

 
         (131) 
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Průměr vodiče sekundárního vinutí: 

      √
      

 
 √

       

 
         (132) 

Magnetizační proud: 

 

     
                     

            
  

 
                                  

                
         

(133) 

Objem jádra: 

    [(         )  (        )]                     (134) 

Objem vinutí: 

    [(        )  (        )]                    (135) 

Ztráty v železe: 

                                                       (136) 

Činná složka proudu naprázdno: 

     
    

    
 
     

   
         (137) 

Celkový proud naprázdno: 

    √            √(     )  (      )         (138) 

Činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí je: 

     
 

    
 
   

   
         (139) 

Činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím je: 

      
 

    
 
   

  
         (140) 
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Celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení: 

 

     √(       )  (        )  √(            )  (        )  

         

(141) 

Indukčnost primárního vinutí: 

             
      

   
               

                

         
         (142) 

Indukčnost sekundárního vinutí: 

             
      

   
               

              

         
          (143) 

Dále vypočítáme odpor primárního a sekundárního vinutí: 

            
       

    
           

              

           
         (144) 

            
       

    
           

             

           
        (145) 

Pro kontrolu můžeme určit proudovou hustotu primárního a sekundárního vinutí: 

    
    

    
 

     

        

 

            (146) 

 

    
    

    
 

     

       

 

             (147) 

Ztráty ve vinutí: 

 

                             

                          (
                   

 
)

 

  

         

(148) 

 



ÚSTAV VÝKONOVÉ ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

Vysoké učení technické v Brně 

    

 

 

49 

Celkové ztráty: 

                                   (149) 

Účinnost 

   
  

            
 

   

               
        (150) 

4.1.4 Transformátor s toroidním jádrem 

Posledním typem návrhu je toroidní transformátor (Obrázek 8), jehož základními rozměry 

jsou vnější průměr D= 82 mm, vnitřní průměr d= 52 mm a průměry R= 26 mm, r= 14 mm. 

Hloubka neboli tloušťka jádra je 35 mm. 

 

Obrázek 18: Toroidní transformátor  

Průřez jádra bude: 

      (
     

 
)      (

     

 
)           (151) 

Průřez okna pro vinutí: 

      (     )    (       )              (152) 

Střední délka siločáry železa v jádru:  

                                (153) 
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Střední délka siločáry ve vinutí: 

        (       )         (154) 

Počet závitů primárního vinutí: 

    
    

√                
 

   

√                       
         (155) 

Počet závitů sekundárního vinutí: 

    
    

√                
 

  

√                       
          (156) 

Přidáme 2% na kompenzaci všech napěťových úbytků, tedy N2 = 99 závitů. 

Průřez vodiče primárního vinutí: 

      
       

    
 
             

      
           (157) 

Průřez vodiče sekundárního vinutí: 

      
       

    
 
            

    
           (158) 

Průměr vodiče primárního vinutí: 

      √
      

 
 √

        

 
         (159) 

Průměr vodiče sekundárního vinutí: 

      √
      

 
 √

       

 
         (160) 

Magnetizační proud: 

 

     
                     

            
  

 
                                     

                
         

(161) 
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Objem jádra: 

    [(              )]                     (162) 

Objem vinutí: 

 

   [(              )  (              )]      

               

(163) 

Ztráty v železe: 

                                                       (164) 

Činná složka proudu naprázdno: 

     
    

    
 
     

   
          (165) 

Celkový proud naprázdno: 

    √            √(      )  (      )          (166) 

Činný proud zátěže přepočtený na primární vinutí je: 

     
 

    
 
   

   
         (167) 

Činný proud reálné zátěže sekundárním vinutím je: 

      
 

    
 
   

  
         (168) 

Celkový proud primárního vinutí při jmenovitém zatížení: 

 

     √(       )  (        )  √(           )  (        )  

         

(169) 

Indukčnost primárního vinutí: 

             
      

   
               

                

            
         (170) 
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Indukčnost sekundárního vinutí: 

             
      

   
               

            

            
           (171) 

Dále vypočítáme odpor primárního a sekundárního vinutí: 

            
       

    
           

              

          
         (172) 

            
       

    
           

            

          
        (173) 

Pro kontrolu můžeme určit proudovou hustotu primárního a sekundárního vinutí: 

    
    

    
 

     

        

 

            (174) 

 

    
    

    
 

     

       

 

             (175) 

Ztráty ve vinutí: 

 

                             

                            (
                   

 
)

 

  

         

(176) 

Celkové ztráty: 

                                 (177) 

Účinnost 

   
  

            
 

   

                
        (178) 
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5 SIMULACE TRANSFORMÁTORŮ 

5.1 Simulace 
Nyní budou všechny typy navrhnutých transformátorů simulovány v programu ANSYS 

Maxwell. Abychom mohli transformátor simulovat, musíme nejprve nastavit velikosti všech 

hodnot, které jsou obsaženy v okně Variables (Obrázek 10). Tyto hodnoty pak budou pouze 

měněny v závislosti na prováděné simulace – naprázdno, nakrátko a typu transformátoru. 

5.1.1 Jádrový transformátor 

Simulace naprázdno 

V analýze naprázdno si nastavíme počet závitů primárního vinutí N1 = 800 a jím procházející 

efektivní hodnota magnetizačního proudu I1ef = 0,037 A z toho amplituda je          √  

       . Počet závitů sekundárního vinutí je N2 = 43 a jím prochází nulový proud I2 = 0A, 

protože při zkoušce naprázdno je sekundární vinutí rozpojeno a proto jím neteče žádný proud. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

         ∫                                
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude násoben dvěma, protože integrujeme na krajním sloupku: 

         ∫                                 
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                     

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                    

Velikost primární indukčnosti určíme podílem magneticky spřaženého toku a proudu 

naprázdno: 

   
   

   
 
     

     
         

Sekundární indukčnost pak stejným způsobem bude: 

   
   

   
 

     

      √ 
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Obrázek 19: Jádrový transformátor – jednoduchý, rozložení mag. indukce v jádru – naprázdno 

Simulace nakrátko 

Opět musíme nastavit hodnoty stejně jako ve zkoušce naprázdno. Počet závitů primárního a 

sekundárního je N1= 800 a N2= 43. Proud procházející primárním vinutím bude I1= 1 A, proud 

sekundárním vinutím I2= 18,6 A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

        ∫                                  
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

        ∫                                      
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                    

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                    

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítáme: 

    
    

    
 

         

 (      √ ) 
           

Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 

    
    

    
 

     

 (      √ ) 
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Obrázek 20: Jádrový transformátor – jednoduchý, rozložení mag. indukce v jádru – nakrátko 

 

5.1.2 Jádrový transformátor s vinutími rozdělenými do dvou částí 

Simulace naprázdno 

Počet závitů primárního vinutí N1 = 1090 a jím procházející efektivní hodnota 

magnetizačního proudu I1ef = 0,044 A z toho amplituda je          √         . Počet 

závitů sekundárního vinutí je N2 = 58 a jím prochází nulový proud I2 = 0A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

       ∫                             
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

       ∫                                    
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                     

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                  

Velikost primární indukčnosti určíme podílem magneticky spřaženého toku a proudu 

naprázdno: 

   
   

   
 
      

     
         

Sekundární indukčnost pak stejným způsobem bude: 

   
   

   
 

     

      √ 
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Obrázek 21: Jádrový transformátor s vinutím rozděleným do dvou částí, rozložení mag. indukce 

v jádru – naprázdno 

Simulace nakrátko 

Počet závitů primárního a sekundárního je N1= 1090 a N2= 58. Proud procházející primárním 

vinutím bude I1= 1 A, proud sekundárním vinutím I2= 18,79 A. Platí rovnost N1I1=-N2I2. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

        ∫                                      
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

        ∫                                         
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                    

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                        

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítáme: 

    
    

    
 
       

       
           

Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 
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Obrázek 22: Jádrový transformátor s vinutím rozděleným do dvou částí, rozložení mag. indukce 

v jádru – nakrátko 

5.1.3 Jádrový transformátor s vinutími na jedné straně 

Simulace naprázdno 

Počet závitů primárního vinutí N1 = 1961 a jím procházející efektivní hodnota 

magnetizačního proudu I1ef = 0,022 A z toho amplituda je          √         . Počet 

závitů sekundárního vinutí je N2 = 104 a jím prochází nulový proud I2 = 0A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

       ∫                          
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

       ∫                                     
 

 

Magneticky spřažený tok: 

                                     

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                   

Velikost primární indukčnosti určíme podílem magneticky spřaženého toku a proudu 

naprázdno: 

   
   

   
 
     

     
         

Sekundární indukčnost pak stejným způsobem bude: 

   
   

   
 

     

      √ 
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Obrázek 23: Jádrový transformátor s vinutím na jedné straně, rozložení mag. indukce v jádru – 

naprázdno 

Simulace nakrátko 

Počet závitů primárního a sekundárního vinutí musí být N1= 1961 a N2= 104 aby byla platná 

rovnost N1I1=-N2I2. Proud procházející primárním vinutím bude I1= 1A a proud sekundárním 

vinutím I2= 18,85 A. 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

        ∫                                      
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí: 

                                      

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                          

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítáme: 

    
    

    
 
     

       
           

Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 
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Obrázek 24: Jádrový transformátor s vinutím na jedné straně, rozložení mag. indukce v jádru – 

nakrátko 

5.1.4 Transformátor s toroidním jádrem 

Simulace naprázdno 

Počet závitů primárního vinutí N1 = 1868 a jím procházející efektivní hodnota 

magnetizačního proudu I1ef = 0,014 A z toho amplituda je          √         . Počet 

závitů sekundárního vinutí je N2 = 99 a jím prochází nulový proud I2 = 0A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

       ∫                              
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

       ∫                                        
 

 

Magneticky spřažený tok: 

                                   

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                 

Velikost primární indukčnosti určíme: 
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Sekundární indukčnost pak stejným způsobem bude: 

   
   

   
 

     

      √ 
          

Obrázek 25: Toroidní transformátor, rozložení mag. indukce v jádru – naprázdno 

 

Simulace nakrátko 

Počet závitů primárního a sekundárního vinutí je N1= 1868 a N2= 99. Proud procházející 

primárním vinutím bude I1= 1 A, proud sekundárním vinutím I2= 1 A. 

Určím velikost magnetické energie, podle vztahu: 

        ∫                                       
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

        ∫                                         
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určím součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 

                                           

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                          

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítám: 
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Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 

    
    

    
 
           

       
         

Obrázek 26: Toroidní transformátor, rozložení mag. indukce v jádru – nakrátko 
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6 MĚŘENÍ VYROBENÉHO TRANSFORMÁTORU 

Praktickým úkolem bakalářské práce je proměřit již navržený a zhotovený transformátor 

malého výkonu (Obrázek 27) a poté simulovat pomocí programu Maxwell. Následně pak provést 

zhodnocení a porovnání naměřených a nasimulovaných hodnot. Parametry tohoto transformátoru 

jsou (Tabulka 3) převzaty z bakalářské práce Tomáše Nevřivého - Modelování jednofázového 

transformátoru malého výkonu [5] 

Obrázek 27: Rozměry EI jádra měřeného transformátoru [5] 

Tabulka 3: Převzaté hodnoty transformátoru 42V/12V [5] 

Primární napětí U1 = 42 V Počet závitů primární cívky N1 = 242 závitů 

Sekundární napětí U2 = 12 V Počet závitů sekundární cívky N2 = 81 závitů 

Zdánlivý výkon S = 28 VA Odpor primárního vinutí R1 = 2,28 Ω 

Typ plechu EI jádra M330-50A Odpor sekundárního vinutí R2 = 0,345 Ω 

Zvolená magnetická indukce B = 1,2 T Ztráty v železe ΔPFe = 1,842 W 

Účinnost transformátoru η = 84 % Ztráty ve vinutí ΔPCu = 3,5 W 

 

6.1 Měření naprázdno 

Zkouška naprázdno neboli bez zatížení, byla provedena ze strany vyššího napětí tedy 

primárního vinutí s napětím 42V. Měření bylo prováděno stupňovitě po 5V až do 42V. Při 

zkoušce naprázdno byl také zobrazen průběh napětí naprázdno a magnetizačního proudu 

(Obrázek 28). 
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Obrázek 28: Schéma zapojení při měření naprázdno [5] 

Obrázek 29: Průběh napětí naprázdno a magnetizačního proudu 

Abychom mohli vypočítat ztráty v železe je potřeba znát odpory primárního a sekundárního 

vodiče. Proto jsme změřili jednotlivé hodnoty pomocí altimetru: 

R1 = 2,3973 Ω 

R2 = 0,3974 Ω 

Výpočet ztrát v železe při měření naprázdno: 
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Tabulka 4: Naměřené hodnoty při zkoušce naprázdno  

Číslo 

měření 

U10 

[V] 

I10 

[A] 

P10 

[W] 

1. 5,001 0,0384 0,066 

2. 10,010 0,0576 0,252 

3. 15,020 0,0759 0,512 

4. 20,027 0,0965 0,828 

5. 25,031 0,1209 1,201 

6. 30,038 0,1507 1,643 

7. 35,042 0,1884 2,166 

8. 40,048 0,2391 2,790 

9. 42,050 0,2653 3,075 

6.2 Měření nakrátko 

Zkouška nakrátko při spojení konců sekundárního vinutí. Měřeno ze strany vyššího napětí. 

Obrázek 30: Schéma zapojení při měření nakrátko [5] 

 

Tabulka 5: Naměřené hodnoty při zkoušce nakrátko 

Číslo 

měření 

U1k 

[V] 

I1k 

[A] 

P1k 

[W] 

1. 1,449 0,2584 0,373 
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Provedeme výpočet primární a sekundární rozptylové indukčnosti.  

Impedance nakrátko: 

   
   

   
 
     

      
         

Účiník nakrátko: 

       
   

       
 

     

            
       

Celková rozptylová reaktance: 

                      (     (     ))          

Rozptylová reaktance primárního vinutí: 

    
  

 
 
     

 
         

Rozptylová reaktance primárního vinutí: 

    
   

(
  
  
)
  

     

(
   
  )

          

Rozptylová indukčnost primárního vinutí: 

    
   

     
 

     

      
           

Rozptylová indukčnost sekundárního vinutí: 

    
   

     
 

     

      
          

6.3 Měření na zátěži 

Zkouška transformátoru při zatížení od 0,1A až do jmenovitého sekundárního proudu 0,9A. 

Obrázek 31: Schéma zapojení při měření transformátoru se zátěží [5] 
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Tabulka 6: Naměřené hodnoty při zatížení transformátoru 

Číslo 

měření 

U1z 

[V] 

I1z 

[A] 

P1z 

[W] 

1. 42,05 0,2752 4,471 

2. 
 

0,2883 5,851 

3. 0,3048 7,272 

4. 0,3224 8,579 

5. 0,3436 9,993 

6. 0,3648 11,356 

7. 0,3884 12,699 

8. 0,4143 14,078 

9. 0,4384 15,349 

 

6.4 Simulace měřeného transformátoru 

Podle zadaných rozměrů vytvoříme dvou rozměrný model. Provedeme výpočet primární a 

sekundární indukčnosti v analýze naprázdno. Při analýze nakrátko vypočteme primární a 

sekundární rozptylové indukčnosti. 

6.4.1 Analýza naprázdno 

Nastavíme jednotlivé proměnné do konzolového okna Variables a to počet závitů primárního 

vinutí N1 = 242 a jím procházející amplituda magnetizačního proudu I1 = 0,126 A. Počet závitů 

sekundárního vinutí je N2 = 81 a jím prochází nulový proud I2 = 0A. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

       ∫                            
 

 

Magnetický tok v jádru pak bude: 

       ∫                                
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí: 

                                   

Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 
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Velikost primární indukčnosti určíme podílem magneticky spřaženého toku a proudu 

naprázdno: 

   
   

   
 
      

     
        

Sekundární indukčnost pak stejným způsobem je: 

   
   

   
 

     

      √ 
           

 

Obrázek 32: Rozložení magnetické indukce v jádru měřeného transformátoru – naprázdno 

6.4.2 Analýza nakrátko 

V analýze nakrátko nejprve nastavíme základní parametry jako počet závitů primárního 

napětí a sekundárního napětí, spolu s proudy jimi procházející. Stejně, jak tomu bylo 

v předchozích analýzách. 

Určíme velikost magnetické energie, podle vztahu: 

        ∫                                   
 

 

Magnetický tok v jádru je: 

        ∫                                
 

 

Magneticky spřažený tok primárního vinutí určíme součinem magnetického toku s počtem 

závitů primárního vinutí: 
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Pro sekundární vinutí bude jeho hodnota rovna: 

                                  

Velikost primární rozptylové indukčnosti vypočítáme: 

    
    

    
 

     

(      √ ) 
           

Sekundární rozptylová indukčnost pak bude: 

    
    

    
 

     

(      √ ) 
          

 

Obrázek 33: Rozložení magnetické indukce v jádru měřeného transformátoru – nakrátko 
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7 ZÁVĚR 

Byl proveden kompletní návrh spolu se simulacemi na zadaných typech transformátorů. Jako 

hlavní požadavkem bylo navrhovat transformátory pro stejné počáteční parametry (Bmax, U1ef, 

U2ef, S, f, atd.)  Z dosažených výsledků je zřejmé (Tabulka 7) že největší plochu magnetického 

obvodu zabírá jednoduchý jádrový transformátor naopak největší plochu pro vinutí má jádrový 

transformátor s vinutím na jedné straně. Počet závitů primárního a sekundárního vinutí nejvíce u 

jádrového transformátoru s vinutím na jedné straně což je dáno velikostí plochy okna pro vinutí. 

Z hlediska přenosu elektrické energie se potvrdily teoretické předpoklady, že typy jádrových 

transformátorů jsou zejména ztrátové s velkými rozptylovými indukčnostmi. Například nejvyšší 

rozptylové indukčnosti byly zjištěny u jednoduchého jádrového transformátoru (4.1.1), kde 

rozptylová indukčnost primárního vinutí dosahovala hodnoty L1σ = 576,03 mH a sekundárního 

vinutí L2σ = 86,41 µH. Naopak u transformátoru plášťového s EI jádrem (3.1.3), vyšla rozptylová 

indukčnost primárního vinutí L1σ = 66,06 mH, sekundárního vinutí L2σ = 9,90 µH. Můžeme vidět 

značný rozdíl v porovnání jádrového a plášťového transformátoru a jejich rozptylových 

indukčností. Důvodem je samotné rozložení a konstrukce jednotlivých transformátorů. 

U jádrového transformátoru je nevýhodou samotné umístění obou vinutí na krajních 

sloupcích transformátoru, vedoucí k velkým rozptylovým tokům, proto se často vinutí rozděluje 

na dvě části, které jsou umístěné na krajních sloupkách. Toto řešení vede k zmenšení 

rozptylových toků. Mezi výhodu jádrových transformátorů patří menší hmotnost a lepší chlazení 

například při přirozeném proudění vzduchu.  

Provedení plášťových transformátorů spočívá v umístění obou vinutí na středový sloupek 

jádra. Na primárním vinutí je umístěno sekundární vinutí, k zajištění pevnější magnetické vazby a 

souměrného rozdělení magnetického toku, spolu s omezením negativně ovlivňujících 

rozptylových toků. K omezení vzniku vířivých proudů se jejich jádra skládají z tenkých navzájem 

izolovaných plechů.  Nevýhodou plášťových transformátorů je větší hmotnost daného provedení. 

Transformátory s toroidním jádrem mají své praktické využití zejména u aplikací s požadavkem 

na omezení magnetizačního proudu naprázdno. Svým provedením mají výhodu téměř nulové 

vzduchové mezery, což vede k malé magnetické vodivosti. Můžeme tedy říct, že odpovídající 

velikost vzduchové mezery působí na rozložení magnetického toku v jádru transformátoru. 

Praktickým úkolem bylo proměřit a nasimulovat již vyrobený transformátor malého výkonu 

S = 28 VA. Předmětem měření byl transformátor s primárním napětím 42 V a sekundárním 

vinutím 12 V. Jedná se tedy o snižující transformátor, který byl proměřen naprázdno (bez 

zatížení), nakrátko (při spojení sekundárního vinutí) a při zatížení proměnným rezistorem. 

Následně byl transformátor simulován programu Maxwell, kdy při analýze naprázdno byly 

zjištěny indukčnosti primárního vinutí L1 = 1,55 H a sekundárního vinutí L2 = 314,27 mH. 

V analýze nakrátko byly nasimulovány rozptylové indukčnosti obou vinutí L1σ = 762,39 mH a 

L2σ = 69,13 µH. V porovnání se zjištěnými rozptylovými indukčnostmi při měření transformátoru 

nakrátko můžeme vidět, že výsledky jsou s určitou odchylkou téměř shodné. 
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Rozdíly mezi vypočtenými a simulovanými indukčnostmi primárního a sekundárního vinutí 

(Tabulka 8) jsou způsobeny odlišností řešení analytického výpočtu a simulace pomocí programu 

ANSYS Maxwell, který pracuje na principu metody konečných prvků, jsou tedy výsledky 

mnohem přesnější než výpočty s konstantními hodnotami. 

Tabulka 7: Přehled vypočtených parametrů pro různé typy transformátorů 

 

Průřez 

Jádra 

[mm
2
] 

Průřez 

okna 

[mm
2
] 

Počet závitů 

[-] 

Odpor 

[Ω] 

Proudová 

hustota 

[A/mm
2
] 

EI jádro  

(kap. 3.1.3) 
Sj = 1024 So = 768 

N1 = 957 

N2 = 51 

R1 = 29,48 

R2 = 0,09 

σ1 = 3,10 

σ2 = 3,07 

Jádrový 

jednoduchý 

(kap. 4.1.1) 

Sj = 1225 So = 680 
N1 = 800 

N2 = 43 

R1 = 33,34 

R2 = 0,10 

σ1 = 2,97 

σ2 = 2,94 

Jádrový s 

vinutím na dvě 

části (kap. 4.1.2) 

Sj = 900 So = 900 
N1 = 1090 

N2 = 58 

R1 = 15,95 

R2 = 0,05 

σ1 = 3,05 

σ2 = 3,00 

Jádrový 

s vinutím na 

jedné straně 

(kap. 4.1.3) 

Sj = 500 So = 1600 
N1 = 1961 

N2 = 104 

R1 = 80,12 

R2 = 0,23 

σ1 = 3,12 

σ2 = 3,00 

Toroidní (kap. 

4.1.4) 
Sj = 525 So =1507,96 

N1 = 1868 

N2 = 99 

R1 = 50,59 

R2 = 0,14 

σ1 = 3,09 

σ2 = 3,03 

 

Tabulka 8: Přehled vypočtených a simulovaných indukčností primárního a sekundárního vinutí 

 
EI jádro  

(kap. 3.1.3) 

Jádrový 

jednoduchý 

(kap. 4.1.1) 

Jádrový s 

vinutím na dvě 

části 

(kap. 4.1.2) 

Jádrový 

s vinutím na 

jedné straně 

(kap. 4.1.3) 

Toroidní  

(kap. 4.1.4) 

Vypočítané 
L1 = 30,69 H 

L2 = 87,16mH 

L1 = 20,69 H 

L2 = 59,8mH 

L1 = 17,23 H 

L2 = 48,78mH 

L1 = 34,52 H 

L2 = 97,08mH 

L1 = 54,68 H 

L2 = 153,6mH 

Simulované 
L1 = 32,18 H 

L2 = 97,53mH 

L1 = 14,87 H 

L2 = 68,27mH 

L1 = 15,6 H 

L2 = 48,67mH 

L1 = 35,06 H 

L2 = 94,28mH 

L1 = 56,58 H 

L2 = 97,53mH 
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