
 



 



ABSTRAKT 
Po úvodu do magnetismu se práce dále věnuje konstrukci transformátoru s jádrem EI. 
V ní je kladen důraz na výpočet jinak tabulkově udávaných údajů pro EI jádra z jejich 
rozměrů a z vlastností materiálu pro vinutí a jádro. V následující části se práce zabývá 
transformátory proudu a jejich návrhem. Ze získaných poznatků jsou vytvořeny postupy 
vhodné pro automatizovaný výpočet, které jsou následně realizovány v prostředí 
Matlab. 
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ABSTRACT 
After the general introduction to magnetism the work is further on concentrating on the 
construction of the transformator with the EI core. The work puts the emphasy 
especially on the calculation of the otherwise chartered data for the EI cores according 
to their size and the used material features suitable for the above mentioned core. 
Current transformer and its design is analyzed in next part. From the gained knowledge 
are than constructed the suitable procedures for the automated calculations, which are 
than realized in the Matlab environment.  
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ÚVOD 
Hlavní část práce se věnuje rozboru a návrhu transformátorů. Nejprve jsou představeny 
potřebné vztahy a veličiny z magnetismu, dále pak konstrukce a vlastnosti 
transformátoru s EI jádrem. V teoretické části jsou představeny také měřicí 
transformátory proudy, požadavky na jejich konstrukci a postup jejich návrhu. V druhé 
kapitole je popsána tvorba programů pro návrh transformátoru s EI jádrem a 
proudových transformátorů v prostředí Matlab. Třetí kapitola se věnuje ověření návrhů 
transformátorů realizací, měřením vyrobených vzorků a zhodnocením výsledků. 
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1 TEORIE NÁVRHU  
V následujícím textu jsou představeny základní pojmy a veličiny z magnetismu 
potřebné pro návrh transformátoru. Dále je uveden rozbor konstrukce transformátoru 
s EI jádrem pro návrh síťového transformátoru. Následující podkapitola se věnuje 
problematice ztrát a oteplení. V závěru jsou uvedeny požadavky a postup pro návrh 
transformátoru proudu. 

1.1 Magnetické pole 

Kolem každého vodiče protékaného proudem vzniká magnetické pole. Základní 
veličinou, která jej popisuje, je magnetická indukce B , vektorová veličina s jednotkou 
tesla [T]. Pomocí ní je možné posuzovat silové účinky magnetického pole na vodiče 
protékané proudem, náboje v pohybu či jiné magnety. Lze ji graficky znázornit pomocí 
uzavřených orientovaných křivek nazývaných indukční čáry, k nimž sestrojená tečna 
v daném místě má směr magnetické indukce. Směr indukčních čar lze určit pomocí 
Ampérova pravidla pravé ruky, viz [1].  

Pro posouzení celkové magnetické indukce procházející určitou plochou se zavádí 
magnetický tok φ , jehož jednotkou je weber [Wb]. V praxi lze s malou nepřesností 
často považovat magnetické pole uvnitř této plochy za homogenní (např. jádro 
transformátoru) a plochu kolmou ke směru šíření magnetické indukce. Maximální 
hodnota magnetického toku je pak podle [1] rovna) 

SB ·mm =φ  [Wb; T, m2], ( 1.1 ) 

kde mB  je max. hodnota magnetické indukce procházející plochou S. (Pozn.: všechny 
veličiny dále označené indexem „m“ jsou uvažovány jako maximální hodnoty časově 
proměnných veličin. Pokud je indexem „ef“ nebo není-li uveden, jedná se o efektivní 
hodnotu, viz [1]. Vektory jsou označovány tučným písmem, pro jejich absolutní 
velikosti (moduly) platí stejná pravidla jako pro časově proměnné veličiny.) 

Další významnou vektorovou veličinou je intenzita magnetického pole H , 
jednotka [A/m]. Z Ampérova zákona celkového proudu udávajícího vztah mezi 
magnetickým polem a proudem, který jej vytvořil, se určí intenzita magnetického pole  

∫ ∑=
l

IldH  [A/m, m; A], ( 1.2 ) 

kde l je jako uzavřená křivka hranicí plochy, kterou protékají proudy I. Pro součet 
těchto proudů platí, že kladné znaménko mají ty proudy, které se shodují se směrem 
proudu určeným z Ampérova pravila pravé ruky pro zvolený směr uzavřené smyčky l. 
Pro výpočet magnetického obvodu se uvažuje zjednodušení, že existuje pouze jediná 
magnetická siločára označovaná jako střední střl . Její délka se určí z geometrických 

rozměrů magnetického obvodu, jak bude naznačeno dále. Součet všech proudů 
procházejících touto smyčkou je pro cívku s N závity protékanou proudem I roven 
součinu NI, protože proud I prochází touto smyčkou tolikrát, kolik má cívka závitů. 
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Intenzita magnetického pole bude pak po celé délce integrační dráhy konstantní a lze 
její velikost určit ze vztahu uvedeného v [1] 

stř
ef

·

l

IN
H = , 

stř

m
m

·

l

IN
H =  [A/m; -, A, m]. (1.3) 

Převod mezi efektivní I a maximální Im hodnotou magnetizačního proudu ve vztahu 1.3 

s činitelem výkyvu 2v =K  lze provést pouze za zjednodušení, že tento proud je 

harmonického průběhu. V praxi tak lze uvažovat pro magnetické indukce do 0,6 T pro 
elektrotechnické plechy (viz [2]), pro větší hodnoty se do výpočtu vnáší chyba, protože 
magnetizační proud obsahuje výrazné zkreslení. Jak je uvedeno v [1], magnetickou 
indukci lze určit z rovnice 

HB ·· r0 µµ=  [T; H/m, -, A/m], (1.4) 

kde [H/m]10π4 7
0

−⋅=µ  je magnetická permeabilita vakua, rµ  je mag. relativní 

permeabilita prostředí, H  intenzita mag. pole. Pro dosažení velké magnetické indukce 
je tedy třeba velké intenzity magnetického pole nebo relativní permeability. Protože je 
relativní permeabilita dána vlastnostmi materiálu magnetického obvodu, je vhodné 
vybrat jej tak, aby tato hodnota byla vysoká. Jádro je pak magneticky dobře vodivé. 
Tyto materiály se označují jako feromagnetické.   

Jedním z možných vyjádření Faradayova indukčního zákona jak uvádí [1] je vztah 
definující napětí indukované ve smyčce jako časovou změnu magnetického toku φ , 
ve kterém se smyčka nachází. Pro cívku s N závity při zanedbání rozptylových toků 
a úvaze stejné plochy všech těchto závitů se pak uvažuje spřažený (celkový) 
magnetický tok roven N násobku magnetického toku jedním závitem. Indukované 
napětí je tedy bez uvažování jeho znaménka: 

t

N

t
u

d

d

d

d
i

φψ ==  [V; Wb, s], (1.5) 

kde ψd  je časová změna spřaženého magnetického toku cívkou s N závity. Jak uvádí 
[2], tato rovnice platí i pro vytvoření magnetického toku pomocí cívky s N závity 
připojené ke zdroji s časově proměnným napětím 1u . Nejčastěji je napětí harmonického 
průběhu a lze jej tedy popsat rovnicí: 

( ) ( )tfUtu ·π·2sin··2 11 =  [V; V, Hz, s], (1.6) 

kde 1U  je efektivní hodnota vstupního napětí (výraz m12 UU =  pak představuje jeho 
maximální hodnotu), f je jeho frekvence a t udává časový okamžik, ve kterém se určí 
hodnota napětí 1u . Porovnáním vztahů 1.5 a 1.6 a úpravou se získá vztah pro průběh 
mag. toku  [2] 

 ( ) ( )tfU
Nf

t ·π·2cos··
·π·2

2
1=φ  [Wb; V, Hz, s; Hz, -]. (1.7) 
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Jeho max. hodnota pak bude pro výraz cos (…) roven jedné, tedy: 

1m ·π·2

2
U

Nf
=φ  [Wb; V; Hz, -]. (1.8) 

Ve vztahu 1.8 lze nyní nahradit mφ  vztahem 1.1. Výsledný tvar se někdy označuje jako 
transformátorová rovnice. Pro indukované napětí naprázdno je její tvar  

mommomi ···π·2···
2

π2
SBNfSBNfU ==  [V; Hz, -, T, m2], (1.9) 

kde f je frekvence magnetického toku (v případě transformátoru tedy i vstupního 
napětí), N je počet závitů cívky, mB  je mag. indukce plochou mag. obvodu moS . 

1.2 Transformátor a jeho konstrukce 

Tento netočivý elektrický stroj slouží k převodu velikosti střídavého napětí a proudu ze 
zdroje na požadované hodnoty stejného kmitočtu, případně ke galvanickému oddělení 
obvodů. Využití nachází především v distribuční síti elektrické energie, následně v 
odběrných místech k transformaci na napětí a proud potřebné pro napájení spotřebičů 
(síťové transformátory), dále pak v měřicích, sdělovacích a jiných aplikacích. Síťové 
transformátory pak rozdělujeme podle připojení k síti na jednofázové a třífázové. 
Skládá se ze 3 základních částí: magnetického obvodu (jádra), vinutí  a konstrukčních 
prvků.  

1.2.1 Magnetický obvod 
Magnetický obvod je tvořen z feromagnetického, magneticky měkkého materiálu, jehož 
hlavním prvkem je zpravidla železo. Materiály lze v základu rozdělit na 
elektrotechnické oceli, slitiny železa, amorfní kovové slitiny a ferity. 

Pro síťové transformátory se používají především elektrotechnické oceli. Jak je 
uvedeno v [2], rozdělují se dále na plechy elektrotechnické tabulové (Et), 
elektrotechnické orientované (Eo) a elektrotechnické izotropní (Ei). Plechy se liší 
jednak technologií výroby (především Et válcované za tepla, Eo a Ei za studena), dále 
pak obsahem křemíku, kterým je ocel legována. Plechy Eo mají orientované krystaly; 
železo krystaluje v kubické soustavě a hrana krychle je směrem snadného magnetování, 
stěnová úhlopříčka již horším a nejhůře se krychle magnetuje ve směru tělesové 
úhlopříčky (viz [3]). Hrany krychle jsou orientovány ve směru válcování plechu Eo a 
proto jej lze snadno magnetovat v tomto směru. Z elektrotechnických plechů pak 
dosahuje největší indukce nasycení cca 1,7 T. 

Mezi slitinami železa jsou nejvýznamnější slitiny Fe a Ni označované jako 
permalloye.  Vlastnosti se mění s množstvím příměsi Ni (a případně přidáním dalších: 
Cr, Cu, Mo,…) a podle [3] se permalloye rozdělují na 3 skupiny. První skupina se 76% 
Ni má největší permeabilitu, ale indukci nasycení do 1 T. Je vhodná pro přístrojové 
transformátory. Slitiny druhé skupiny s 50% Ni se vyznačují menší permeabilitou, ale 
vyšší indukcí nasycení (cca 1,6 T) a třetí skupina s 36% Ni má pak nejmenší měrné 
ztráty (vhodné pro vyšší frekvence).   
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Amorfní kovové slitiny (viz [4]) se vyrábějí rychlým zchlazením taveniny (řádově 
sC /106° ), např. litím na rychle rotující kotouč za daných podmínek, tím se vytvoří 

sklovitá nekrystalická struktura. Výhodou je, že takto vzniká již tenký pásek, který není 
nutno dále výrobně upravovat. Vyrábějí se 3 základní druhy slitin na bázi: Fe (obsahuje 
80% železa), FeNi (40% + 40%) a Co (70%). Zbývající část slitiny tvoří příměsi, např. 
B, Cr, Si, Ni, Fe, Mo. Jejich širokému uplatnění pro výhodné vlastnosti brání zatím 
vyšší cena, dále technologie výroby a značná křehkost slitiny (jádra se umisťují do 
plastových obalů). 

Ferity mají dobrou magnetickou vodivost a minimální ztráty vířivými proudy, 
protože jsou tvořeny izolovanými částicemi a jejich elektrický odpor je proto velký. 
Používají se hlavně v aplikacích pracujících na vysokých kmitočtech, pro napájecí 
transformátory pracující na kmitočtu 50 Hz nejsou vhodné pro svoji nízkou indukci 
nasycení (cca 0,5 T).  

Pro vytvoření velké magnetické indukce je výhodná velká relativní permeabilita 
použitého materiálu. Elektrotechnické plechy tuto podmínku dobře splňují, nevýhodou 
ovšem je, že jejich relativní permeabilita je značně závislá na intenzitě magnetického 
pole, která na ně působí. Protože nelze přesně tuto závislost popsat matematicky, uvádí 
se ve formě křivky zjištěné měřením pro daný materiál. Někdy se uvádí přímo závislost 

)( mr Hf=µ , mnohem častěji se ale uvádí závislost )( mm HfB = . Závislost vychází ze 
vztahu 1.3 a obvykle je udávána pro maximální hodnoty obou veličin. Označuje se jako 
magnetizační křivka. Je praktičtější, protože již přímo umožňuje odečíst magnetickou 
indukci při zvolené intenzitě mH . Při řešení magnetického obvodu se uvažuje pouze 
jediná křivka s ohledem na zjednodušení návrhu, označuje se jako křivka komutační a 
prochází vrcholy hysterezních křivek pro jednotlivé rozkmity mH . Její příklad je na 
obr. 1.1 vpravo. Tvarem se podobá křivce prvotní magnetizace, která se získá měřením 
mag. indukce odmagnetovaného materiálu od nulové po maximální intenzitu mag. pole, 
jak je naznačeno na obr. 1.1. V praxi se však indukce liší podle předchozího stavu, její 
průběh v závislosti na intenzitě mag. pole vykazuje značnou hysterezi. Nejlépe to 
vystihuje obr. 1.1 vpravo, na kterém je zachycena tučně uvažovaná magnetizační křivka 
pro volbu magnetické indukce maxB  a skutečné křivky při změně intenzity mag. pole.  

Pracovní mag. indukci však nelze volit libovolně, volí se pouze v rozsahu do indukce 
nasycení, při které se relativní permeabilita blíží k jedné. V praxi se tedy podle typu 
plechů volí v rozsahu přibližně 1,3 až 1,7 T. 

 

 

Obr. 1.1: Hysterezní smyčka s křivkou prvotní magnetizace a komutační křivka 
(převzato z [1]). 
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V příloze A.1 je ukázka magnetizačních křivek pro Ei plechy. Pro upřesnění je vhodné 
uvést, že graf je ocejchován v měřítku magnetické polarizace J  [T]. Jak je zmíněno 
v [2], pro magnetickou indukci platí: 

JHB += ·0µ  [T; H/m, A/m, T]. (1.10) 

Dosazením ze vztahu 1.4 za B  a úpravou získáme vztah: 

HHHJ ··)1(··· 0r0r0 µµµµµ −=−=  [T; -, H/m, A/m]. (1.11) 

V porovnání se vztahem 1.4 pro magnetickou indukci obsahuje upravená rovnice navíc 
pouze zmenšení relativní permeability o jedničku. Vzhledem k tomu, že rel. 
permeabilita používaných materiálů pro jádro se pohybuje přibližně v řádu stovek až 
tisíců, je možno s minimální chybou považovat velikost mag. indukce za rovnu mag. 
polarizaci.  

V jádře vznikají ztráty, které lze rozdělit na 2 složky: ztráty způsobené hysterezí a 
ztráty vzniklé vířivými proudy. Hystereze se uvažuje tedy pouze jako příčina oteplení 
jádra. Vhodnější je materiál s úzkou hysterezní smyčkou, označovaný za magneticky 
měkký, protože její plocha odpovídá energii potřebné na přemagnetování jednotkového 
objemu. Ztráty vířivými proudy jsou způsobeny nežádoucí elektromagnetickou indukcí 
v elektricky vodivém jádře. Pro jejich snížení jsou jádra tvořena vzájemně izolovanými 
plechy nebo se jeho elektrická vodivost sníží jiným vhodným způsobem. Pro její snížení 
se používá také např. legování plechů křemíkem (přibližně 1 až 4 %). V praxi se pak 
nejčastěji udávají měrné ztráty p [W/kg], které udávají celkové ztráty pro daný plech při 
dané frekvenci v závislosti na velikosti magnetické indukce, p = f (Bm). V příloze A.2 je 
uvedena ukázka této závislosti. Častěji se však vyskytují pouze tabulkové hodnoty pro 
jednu velikost magnetické indukce namísto celé závislosti. Ta bývá vyznačena indexem 
u značky měrných ztrát, např. 5,1p  udává měrné ztráty pro daný kmitočet a velikost 

mag. indukce rovné T.5,1pm =B  V [2] je pak uveden vztah pro přepočet měrných ztrát 

pro pracovní mag. indukci mB : 

2

pm
BpB 













=

B

B
pp m   [W/kg; W/kg, T, T], (1.12) 

kde Bpp  jsou známé měrné ztráty při mag. indukci pmB . Odchylka způsobená touto 

aproximací se pohybuje přibližně do 20%. Tento vztah také neplatí, když se dosáhne 
saturace. Anizotropii plechů vlivem výroby uvádí tabulka v příloze A.3. Pohybuje se 
v rozmezí 10 až 17 %, proto lze s vyhovující přesností použít vztah 1.12. Celkové ztráty 
v jádře jP  pro daný transformátor se následně určí podle vztahu 

jBj ·mpP =  [W; W/kg, kg], (1.13) 

kde Bp  jsou měrné ztráty při pracovní indukci mB  a jm  je celková hmotnost jádra. 

Hmotnost lze odečíst v tabulkách jader, nebo určit výpočtem z geometrickým rozměrů 
jádra a hustoty elektrotechnických plechů.  
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Plechy Et a Ei mají rozdíly v měrných ztrátách v různých směrech téměř 
minimální. Jsou proto vhodné pro jádra skládaná, která se označují podle tvaru výseků 
např. EI, M, UI. Magnetický tok zde protéká jádrem v různých směrech vzhledem 
k rovině válcování. Někdy se ale používají i plechy Eo, které mají ve směru válcování 
výrazně menší měrné ztráty než ve směru kolmo na něj. Pokud se výseky vytvoří 
vhodně ve směru válcování, je ve větší části jádra směr magnetizace shodný se směrem 
válcování. 

Používají se také jádra vinutá, která se vyrábí navinutím z jednoho pásu plechu, 
označovaná jako toroidní a C jádra (dělená po navinutí pro snadnější montáž kostry 
s vinutími). Magnetický tok zde tedy vzhledem k uspořádání plechů protéká pouze ve 
směru válcování. Používají se pro ně hlavně Eo plechy.  

Pokud je jádro složeno z izolovaných plechů, není průřez magnetického obvodu 
shodný s průřezem určeným z vnějších rozměrů jádra. Vlivem izolace plechů (oxidací, 
lakem,…) je průřez magnetického obvodu vždy menší. Z tohoto důvodu se zavádí 
činitel plnění jádra [2] 

j

mo
j S

S
f =  [-; m2, m2], (1.14) 

kde moS  je čistý průřez magnetického obvodu a jS  je průřez určený z vnějšího rozměru 

jádra. Činitel plnění se pohybuje v rozsahu 0,85 až 0,97. Někdy se uvádí v procentech. 
Kromě použité izolace závisí také na nominální tloušťce plechů a její nepřesnosti 
vlivem výroby. Pokud se pro stejný magnetický obvod použijí slabší plechy, bude jich 
třeba více a bude tedy i více vrstev izolace, proto je pro slabší plechy zpravidla menší 
činitel plnění. 

1.2.2 EI jádro  
 

6a

5a

h

2a

3a

5aa

a

a

 

Obr. 1.2: Geometrické rozměry EI jádra   
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Tento typ jádra nepatří mezi nejmodernější, ale stále se používá. Mezi hlavní 
výhody patří možnost bezodpadového lisování, kdy vystřižením dvou kusů tvaru E proti 
sobě vzniknou v prostoru okénka dva kusy tvaru I potřebné pro složení celého tvaru 
jádra EI. Další předností je snadná montáž plechů do kostry a také snadné navíjení 
vinutí na kostru. Jak je uvedeno v [5], rozměry celého jádra jsou odvozené od 
základního rozměru a, kromě výšky svazku h. 

Na obr. 1.2 je náčrt jádra skládaného z EI plechů. Označuje se ve tvaru 
 , 2 EI ha× kde první rozměr představuje šířku středního sloupku a druhý rozměr výšku 

svazku, nebo  , 6 EI ha× kde první rozměr je šířkou transformátoru. Z těchto rozměrů se 

určí průřezu středního sloupku jS , který je dán rozměry ha× 2 . Dále se úpravou vztahu 

1.14 vypočte čistý průřez mag. obvodu pro činitel plnění použitých plechů. Hmotnost 
jádra jm  lze určit z jeho rozměrů a hustoty materiálu 

jjj  ·Vm ρ=  [kg; kg/m3, m3]  

( ) haaaafm  ·  · 3 2·-5 · 6 ·· jjj ρ=  [kg; kg/m3, -, m, m]  

hafm  ·24 · · 2
jjj ρ=  [kg; kg/m3, -, m, m], (1.15) 

kde jρ  je objemová hustota plechů, jf činitel plnění jádra, a základní rozměr jádra a h 

výška svazku. Tabulka v příloze A.3 udává již celkovou hustotu jádra, tj. součin jj  · fρ  

pro daný typ plechu. Vzhledem k hmotnosti navrhovaných síťových transformátorů (cca 
do 20kg) lze uvažovat konstantní celkovou hustotu jádra přibližně jj  · fρ = 7800 kg/m3 

jak je možné zjistit výpočtem z hmotností jader v [5]. 

Plochu, kterou bude vyzařovat jádro ztráty v něm vzniklé podle vztahu 1.13, lze 
určit jako plochu, kterou bude jádro v přímém styku s okolním prostředím. Z obr. 1.1 
s uvažováním kostry s vinutími na středním sloupku bude ochlazovací povrch jádra  

p_čelap_obvodup_j 2SSS +=  [m2; m2, m2]  

( ) hahaaaaS  · 22 · 6565p_obvodu =+++=  [m2; m, m]  
2

p_čela 183 · 45 · 6 aaaaaS =−= [m2;m] 
22

p_j 36 · 2218 · 2 · 22 ahaahaS +=+= [m2; m, m], (1.16) 

kde p_obvoduS  je plocha obvodu jádra,p_čelaS  plocha jednoho čela jádra bez části, ve které 

je kostra s cívkou, a je základní rozměr jádra a h výška svazku. Takto vypočtená plocha 
odpovídá údajům v [6]. 
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Obr. 1.3 Nákres čela jádra s naznačením střední magnetické siločáry (čerchovaně) 

Pro určení délky střední magnetické siločáry je uveden nákres na obr. 1.3. Její 
délka se tedy odvodí od základního rozměru a úvahou, že tvar je obdélníkový s 
kruhovým zaoblením v rozích s poloměrem a/2, tj. průměrem a. Naznačeným 
rozdělením je vidět, že její délka bude odpovídat obvodu okénka zvětšenému o čtyři 
zaoblení v rozích; každé z nich má délku čtvrtiny obvodu kružnice o průměru a. Celkem 
je tedy délky 

( )4/π · 433stř aaaaal ++++=  

( )π8 · π8stř +=+= aaal  [m; m], (1.17) 

kde a je základní rozměr jádra. 

1.2.3 Vinutí, kostra 
Ze základního principu transformátoru je třeba pro jeho funkci vytvořit proměnné 
magnetické pole. Cívka potřebná k vytvoření tohoto pole se označuje jako primární, její 
vývody tvoří vstup transformátoru. Vinutí, ve kterém je požadována indukce napětí 
s daným převodem, se pak označuje jako sekundární. Podle potřeby bývá sekundárních 
vinutí i více. Všechna vinutí jsou podle konstrukce mag. obvodu vhodným způsobem 
umístěna tak, aby jimi protékal indukční tok. Pro EI jádro se cívky navíjí na kostru, do 
které se následně skládají lisované výseky plechů. Typ kostry se označuje podle 
uspořádání vinutí jako jednokomorový a dvoukomorový. V případě prvním se obvykle 
navíjí nejdříve primární vinutí z důvodu bezpečnosti (výstupní napětí bývá zpravidla 
nižších hodnot než vstupní) a po vložení prokladu se navíjí vinutí sekundární. Většinou 
bývá kostra opatřena čely, která drží tvar vinutí. Druhý typ kostry obsahuje navíc 
přepážku (vzniknou tedy dvě komory, odtud název), takže vinutí nejsou navinuta na 
sobě s prokladem, ale v oddělených částech. Výhodou tohoto uspořádání je zvýšení 
bezpečnosti na úkor většího magnetického rozptylu a pevně stanoveného prostoru pro 
primární a sekundární vinutí. 
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Obr. 1.4 Detail okénka s vinutími a kostrou 

Okénko pro kostru a vinutí je vymezeno rozměry a a 3a. Na obr. 1.5 je detail 
okénka s vinutími a jednokomorovou kostrou s čely, z kterého je vidět, že celá plocha 
není využita pro vinutí. Základní rozměry okénka jsou zmenšeny o tloušťku materiálu 
kostry a mezery, která je způsobena větším vnitřním rozměrem kostry oproti 
uvažovanému rozměru středního sloupku. Důvodem pro větší rozměr je snadnější 
vkládání plechů do kostry a také výrobní tolerance šířky výseků od požadovaného 
rozměru. Plocha okénka pro vinutí s proklady se tedy určí jako: 

( ) ( )mamaS −−=  · 23w  [m2; m, m], (1.18) 

kde a je základní rozměr jádra a m je součet tloušťky materiálu, z níž je vyrobena 
kostra, a mezery mezi jádrem a kostrou na každé straně (viz obr. 1.5). Oba tyto údaje 
závisí na základním rozměru jádra a. Z údajů o kostrách uvedených v [6] lze mezeru 
uvažovat přibližně konstantní 0,5 mm.  

Vinutí se postupně navíjí izolovanými vodiči na kostru a vkládají se mezi ně 
proklady z izolačního materiálu. Nutnost použití prokladů však závisí na vlastnostech 
izolačního laku vodiče a bezpečnostních požadavcích zařízení, v němž bude 
transformátor použit. Pro vodiče se nejčastěji používají měděné smaltované dráty 
kruhového průřezu. Délka drátu pro každé vinutí se vypočítá pro určení spotřeby vodičů 
a odporu vinutí. Může se určit ale jen přibližně, protože se uplatní nepřesnosti při 
navíjení a také výrobní tolerance všech použitých částí (kostra, vodič a jeho izolace, 
proklady mezi vinutími). V [6] je uveden postup, kdy se pro určení délky nejprve určí, 
v jaké výšce okénka od středního sloupku je vinutí navinuto. Podle toho se vybere délka 
jednoho závitu pro vinutí v jedné čtvrtině, v polovině, nebo ve třech čtvrtinách výšky 
okénka. Délka vodiče se poté určí vynásobením délky závitu počtem závitů. Tento 
návrh byl upraven podle postupu, který bude nyní představen.  
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Obr. 1.5 Řez EI jádrem s cívkou a vinutím 

Na obr. 1.5 je znázorněn řez transformátorem s EI jádrem a kostrou s první vrstvou 
vinutí. Rozměry středního sloupku jsou 2a a h. Pokud se označí součet tloušťky 
materiálu a mezery mezi jádrem a kostrou  jako m (stejně jako pro vztah 1.18), bude 
základní obvod kostry  

( ) mahmamho 842222·2k ++=+++=  [m; m]. (1.19) 

Pro první vrstvu vinutí se uvažuje délka závitu vypočtená z vnějších rozměrů kostry, 
které budou zvětšeny o maximální vnější průměr použitého vodiče s izolací vd  na 

každé straně. Pro vysvětlení se jedná o „vnější“ obvod jednoho závitu navinutého na 
kostře, přičemž se tvar závitu považuje za čtvercový. Délka závitu v první vrstvě bude 

vvkzáv1 88428 dmahdol +++=+=  [m; m]. (1.20a) 

Vztah 1.20a lze zobecnit pro další vrstvy vinutí do tvaru 

vvvvkzáv 8884288 hdmahhdol ′++++=′++=  [m; m], (1.20b) 

kde vd  je průměr vodiče s izolací v aktuální vrstvě a vh′  je výška předcházejících vinutí 

s proklady, která se určí součtem průměrů vodičů s izolací použitých pro každou 
předchozí vrstvu a tloušťky každého vloženého prokladu. (Pozn.: označení výška vinutí 
se uvádí vzhledem k vodorovné poloze kostry, zatímco šířka okénka vzhledem k svislé 
poloze transformátoru.) Tímto způsobem určení výšky vinutí se uvažuje nejhorší možný 
případ, kdy závity vyšší vrstvy nezapadají do vrstvy předchozí. Je tak zajištěno, že 
prostor okénka bude pro vinutí dostačující, ale skutečné plnění okénka bude nižší 
obzvláště při strojním navíjením cívek, kdy vodiče zapadají zpravidla do sebe. V tomto 
případě je možné určit zvětšení výšky vinutí s každou další vrstvou podle obr. 1.6. 
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Obr. 1.6 Vrstvení vodičů 

Při pravidelném vrstvení vodičů lze hledaný přírůstek výšky vinutí h∆  určit podle 
obr. 1.6 z pravoúhlého trojúhelníka o stranách vd , 2/vd  a h∆ : 

( ) ( )2
2
v2

2

v2
v 42

h
d

h
d

d ∆+=∆+






=  [m; m], 

4

3

4 v

2
v2

v ⋅=−=∆ d
d

dh  [m; m], (1.21) 

kde vd je vnější průměr vodiče s izolací. Pro první vrstvu na kostře a na každém 

prokladu se uvažuje přírůstek o celý vnější průměr vd , pro další vrstvy pak podle 1.21.  

 Počet závitů v jedné vrstvě se určí zaokrouhlením na nejbližší nižší celé číslo ze 
vztahu 

v

23

d

ma
Nv

−=  [-; m, m, m], (1.22) 

kde a je základní rozměr transformátoru, m je zmenšení okénka z každé strany o 
materiál kostry a mezeru mezi ní a jádrem a vd  je průměr vodiče vinutí s izolací. Pro 

každou sudou vrstvu nad prokladem je vhodné počet závitů na vrstvu snížit o jeden. 
Vyplývá to z obr. 1.6, na kterém druhá (spodní) vrstva posunuta o 2/vd  z každé strany. 

K výpočtu vlastností kruhového vodiče se uvažuje čistý průměr mědi bez izolace d. 
Pro kovový vodič, který má po celé své délce stálý průřez, se vypočítá jeho elektrický 
odpor podle vztahu z [1] 

S

l
R ϑρ=  [Ω; Ω·m, m; m2], (1.23) 

kde ϑρ  je měrná rezistivita materiálu vodiče, l je jeho délka a S průřez. Měrná 

rezistivita není pro daný materiál konstantní, závisí především na teplotě materiálu. Pro 
kovové vodiče lze tuto závislost považovat za lineární a určit ji podle [1] z rovnice 

( )( )0101 ·1· ϑϑαρρ ϑϑ −+=  [Ω·m; Ω·m, K–1, °C, °C], (1.24) 
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kde 0ϑρ  je známá měrná rezistivita při teplotě 0ϑ , 1ϑρ  je měrná rezistivita při teplotě 

1ϑ  a α je teplotní součinitel materiálu. Většinou bývá C, 200 °=ϑ  pro měď je podle [7] 
8

20 10  781 −= ·,ρ [Ω·m] a 310  0,4 −= ·α  [K–1]. 

Průchodem proudu I vzniká na vinutí o odporu R úbytek napětí U podle Ohmova 
zákona [1] 

 IRU ·=  [V; Ω, A]. (1.25) 

Výstupní napětí naprázdno (bez zátěže), označované 20U , je při zanedbání rozptylového 

toku větší než výstupní napětí se zátěží 2U  právě o toto napětí. Odpor vinutí se tedy 
projeví jako vnitřní odpor zdroje napětí a způsobí pokles výstupního napětí s rostoucím 
zatížením (podrobněji v [1]). 

Ve vodiči vznikají také Jouleovy ztráty podle vztahu [7] 

2
R ·IRP =  [W; Ω, A], (1.26) 

kde R je odpor vodiče a I proud jím protékající. Tyto ztráty představují vyzářené teplo, 
dochází k oteplení vinutí. Protože odpor vodiče roste podle 1.23 s jeho délkou, která je 
v případě transformátorů dána počtem závitů vinutí, je vhodné snížit odpor vodiče 
zvětšením jeho průřezu S. Ze vztahu 1.3 vyplývá požadavek na minimální délku střední 
magnetické siločáry pro vytvoření co největší intenzity magnetického pole při daném 
počtu závitů cívky a proudu, který jimi protéká. Magnetický obvod by měl být tedy co 
nejmenší, ale tím se zmenší i prostor pro vinutí. Z toho plyne nutnost použít tenčí 
vodiče, které budou mít větší odpor, a proto se i více oteplí vzhledem k 1.26. Omezení 
pak plyne z maximálního přípustného oteplení vinutí.  

 Pro rovnoměrný ohřev celého vinutí se volí většinou jednotná proudová hustota 
J, definovaná podle [7] jako 

S

I
J =  [A/m2; A, m2], (1.27) 

kde I je proud rovnoměrně protékající celým průřezem vodiče S. Udává tedy proud 
jednotkovým průřezem vodiče. Z praktických důvodů se používá častěji jednotka 
A/mm2 dosazením průřezu vodiče v mm. Potřebný průměr vodiče d s kruhovým 
průřezem se pak určí úpravou tohoto vztahu do tvaru 

π

4

4
π

2 S
d

d
S =→=  

J

I
d

π

4=  [mm2; A, A/mm2]. (1.28) 

Podle tabulky dostupných vodičů se pak vybere vodič se stejným nebo nejbližším 
větším průměrem. 
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Z délky vodičů lze určit celkovou hmotnost vinutí součtem hmotností jednotlivých 
vodičů, tedy 

CuCuCu  ·Vm ρ=  [kg; kg/m3, m3]  

4
 π· · ·

2

CuCuCuCu
i

ii

d
lVm ∑∑ == ρρ  [kg; kg/m3, m, m]  

( )∑= 2
CuCu  · ·

4

π
ii dlm ρ  [kg; kg/m3, m, m], (1.29) 

kde Cuρ  je objemová hustota měděného vodiče (podle [2] lze uvažovat 8900Cu =ρ  

[kg/m3]), il  je vypočtená délka vodiče a id je průměr vodiče bez izolace pro i-té vinutí. 

Pro zhodnocení využití okénka se zavádí činitel plnění okénka wf , který udává 

poměr využité plochy s vinutími a proklady k ploše okénka .wS  Dosazením 1.18 se určí 

podle vztahu 

( ) ( )
( ) ( ) ma

h

mama

hma

S

hma
f

−
=

−−
−

=
−

= vv

w

v
w

 

 · 23

 · 23 · 23
 [-, m, m, m], (1.30) 

kde vh  je celková výška vinutí s proklady na kostře, výraz ma −  pak představuje šířku 

okénka. Zpravidla se předem staví jeho max. velikost a při určování délky vodiče podle 
1.20b se kontroluje, jestli aktuální výška vinutí vh′  není větší než maximální přípustná 

vzhledem k max. činiteli plnění. Jeho velikost se volí menší než 1,0 (tj. 100 %) 
s ohledem na nepravidelnost navíjení a vytvoření potřebné rezervy. 

 Pro některé případy, např. odhad počáteční hmotnosti vinutí, je vhodné zavést 
činitel plnění mědi (vinutí) podle [5]. Určí se jako poměr celkového průřezu mědi 
v okénku k ploše okénka 

( )
w

2

w

2

w

Cu
Cu

  ·
4

π 
4

π
 ·

S

dN

S

d
N

S

S
f

ii

i
i ∑∑

==









==  [-; -; m, m2], (1.31) 

kde iN  je počet závitů a id  průměr vodiče bez izolace i-tého vinutí, wS je plocha 

okénka podle 1.18. Odhad hmotnosti mědi je pak podle [5] určen vztahem obdobným 
rovnici 1.29, kde se uvažuje pouze jediný závit vodiče o průřezu CuS  a délce rovné 

střední délce závitu v okénku záv_střl  podle 

ha
a

h
a

al 28
2

2
2

22 · 2záv_stř +=






 +++=  [m; m, m]. (1.32) 

Přibližná hmotnost vinutí s užitím vztahů 1.31 a 1.32 je  

wCuzáv_střCuCuzáv_střCuCuCuCu  · · · · · · SflSlVm ρρρ ==′=′   
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( )  28 · · · wCuCuCu haSfm +=′ ρ  [kg; kg/m3, -,m2, m]. (1.33) 

Celkové ztráty vzniklé ve vinutích podle 1.26 pro každé z nich budou 
vyzařovány plochou, kterou je vinutí ve volném styku s okolím. Z obr. 1.5 je vidět, že ji 
tvoří 2 shodné části. Její velikost závisí na celkové výšce vinutí s proklady vh . Při 

úvaze vinutí čtvercového tvaru s šířkou vinutí rovné výšce okénka ma 23 −  podle 
vztahu 1.18 bude celková plocha rovna  

( ) ( )( )vp_Cu 22 · 23 · 2 hamaS +−=  [m2; m]. (1.34) 

Tento výpočet se shoduje s údaji uvedenými v [6] pokud se šířka vinutí uvažuje 3a 
(tedy bez úvahy materiálu kostry a mezery k jádru) a výška vinutí ah =v  (odpovídá 

plnění okénka 100%). Podle obr. 1.5 by bylo možné usoudit, že na ochlazení vinutí 
bude mít vliv i plnění okénka. Při malém plnění, tj. nízké výšce vinutí, vzniká mezi 
jádrem a vinutím v prostoru okénka mezera, kterou se lépe chladí část vinutí uvnitř 
jádra. Částečné zvětšení chladící plochy v této části ale nejspíše kompenzuje zmenšení 
chladícího povrchu vinutí z čela transformátoru. Pravděpodobně z tohoto důvodu je v 
[6] uvedena pouze plocha pro maximální plnění okénka, kterou lze tedy vždy uvažovat 
při návrhu s malou chybou. 

Rozptylová indukčnost je způsobena částí mag. toku, který neprotéká oběma 
vinutími a uzavírá se mimo ně. Určení její velikosti není jednoduché a nelze jej popsat 
přesně tak, aby výpočet odpovídal skutečnosti. Pro snahu o zlepšení návrhu byl podle 
následujících úvah odvozen vzorec pro její výpočet s tím, že se velikost rozptylového 
toku určí měřením napětí naprázdno na sestaveném transformátoru. Indukčnost 
induktoru a jeho reaktanci lze určit z následujícího vztahu z [1] a dosazením z 1.1 

m

mom

m

m

m

r
r I

SBN

I

N

I

N
L

⋅⋅′⋅
=

⋅′⋅
=

⋅
=

σφσφ
 [H; -, -, T, m2; A] (1.35) 

m

mom
rr π2π2

I

SBN
fLfX

⋅⋅′⋅
⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=

σ
 [Ω; Hz, -, -, T, m2; A], (1.36) 

kde f je frekvence, N počet závitů vinutí, kterým protéká proud Im, σ ′  je poměrný 
rozptylový tok, udávající, jaká část celkového mag. toku tvoří tok rozptylový., Bm je 
mag. indukce jádrem s průřezem mag. obvodu o ploše Smo. 

 

1.2.4 Toroidní jádro 
Nejlepší vlastnosti z hlediska účinnosti, magnetického rozptylu a celkové velikosti mají 
jádra toroidní za cenu vyšších nákladů na výrobu. Z náčrtu na obr. 1.6 je vidět, že 
toroidní jádro má tvar mezikruží a základní údaje o něm udávají rozměry: vnější průměr 
d1, vnitřní průměr d2 a výška h. Vinutí se navíjí na jádro opatřené krytkami čel nebo 
bandáží, která chrání vodiče před poškozením izolace o hranu jádra. V některých 
případech se používají jádra se sraženou hranou [8], která se mohou po povrchové 
úpravě navíjet přímo. Izolace se tak nepoškodí a navíc se sníží namáhání vodičů při 
ohybu na hraně. Pokud bude transformátor zalit do pryskyřice, je nutné jádro opatřit 
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obalem, jinak hrozí vlivem tlaku při zalévání znehodnocení magnetických vlastností 
především u orientovaných plechů a slitin [3]. 

Jádro má výhodné vlastnosti, především nízký rozptylový tok, nízkou hlučnost a 
hmotnost. Nevýhodou je, že pro navíjení vodičů je potřeba speciální stroj. 

d

d

h

h

jádro

bandáž

vodič s izolací

(d -d )/21

2
1 2

střední mag. siločára

 

Obr. 1.7 Náčrt toroidního jádra a jeho řez 

Hmotnost jádra se určí z jeho objemu a hustoty použitého materiálu: 

jjj  ·Vm ρ=  [kg; kg/m3, m3]  

h
dd

fm  · 
4

π-
4

π ··
2
2

2
1

jjj 







= ρ  [kg; kg/m3, -, m, m]  

( ) hddfm ⋅−= 2
2

2
1jjj  ·

4

π
 · ·ρ  [kg; kg/m3, -, m, m], (1.37) 

kde jρ  je hustota materiálu jádra, fj je jeho činitel plnění, d1 vnější průměr, d2 vnitřní 

průměr a h je výška jádra. 

Průřez jádra jS  je dán podle obr. 1.6 rozměry
( )

h
dd

×
−
2

 21 . Z něj a z činitele 

plnění použitého materiálu se vypočítá průřez mag. obvodu vztahem 1.14: 

( )
h

dd
fSfS ⋅

−
⋅=⋅=

2
 21

jjjmo  [m2; -, m, m, m], (1.38) 

Střední délka mag. siločáry se uvažuje jako obvod kružnice ve středu jádra: 

2
π 21

stř

dd
l

+
=  [m; m], (1.39) 

kde d1 je vnější průměr a d2 vnitřní průměr jádra. Pro délku jednoho závitu pak platí 
vztah obdobný vztahu 1.20b, kde rozměry průřezu toroidního jádra podle obr. 1.4 budou 
zvětšeny o tloušťku bandáže či obalu jádra: 
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( )vv1vv1
21

záv 22222
2

2 dhmhdhm
dd

l +′+++






 +′++
−

=   

vv2121záv 48424 dhmhmddl +′++++−=  [m; m], (1.40) 

kde d1 je vnější průměr, d2 vnitřní průměr jádra, h jeho výška, m1 zvětšení (zmenšení) 
vnějšího (vnitřního) průměru a m2 zvětšení výšky jádra z každé strany o bandáž nebo 
obal, dv vnější průměr vodiče a vh′  je výška předchozích vrstev. Při ovinutí jádra páskou 

bývá zpravidla změna rozměrů ve všech směrech stejná, tedy 21 mm = . Na rozdíl od 
vztahu 1.14 se uvažuje přírůstek délky závitu o 4 místo 8 vnějších průměrů vodiče dv. 
To vyplývá z úvahy, že část závitů další vrstvy zapadne mezi závity vrstvy předchozí na 
vnějším obvodu jádra. 

Z vnitřního průměru jádra s bandáží se vypočítá počet závitů ve vrstvě v aktuálního 
vinutí podle 

( )
v

vv12 )2122(

d

hdvmd
Nv

′−⋅−−−⋅
=

π
 [-; m, m, m, m], (1.41) 

kde d2 je vnitřní průměr jádra, m1 zmenšení vnitřního průměru z každé strany o bandáž, 
dv vnější průměr vodiče aktuálních vinutí a vh′  je výška předchozích vinutí. Takto 

získaný počet závitů se zaokrouhlí na nejbližší menší celé číslo. 

Obdobně jako se u EI jader sleduje plnění okénka vodiči, je nutné u toroidních 
jader sledovat vnitřní průměr, který se s rostoucím počtem vrstev zmenšuje. Omezením 
bývá zpravidla minimální vnitřní průměr, na který lze navíjecím strojem navíjet nebo 
který bude vyhovovat rozměrům primárního vinutí a potřebné izolaci (viz 
transformátory proudu 1.4). 

1.3 Oteplení 

Oteplení jádra i vinutí musí vyhovovat tepelné třídě izolace transformátoru, pro 
kterou je navrhován. S ohledem na ni se volí i materiál kostry, prokladů a izolace 
vodičů pro vinutí. V tab. 1 jsou uvedeny tepelné třídy a jejich maximální přípustné 
teploty všech částí transformátoru. 

Tab. 1 Přehled některých teplotních tříd (převzato z [2]) 

Tepelná 
třída 

Maximální 
teplota [°C] 

Y 90 
A 105 
E 120 
B 130 
F 155 
H 180 
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Maximální dovolené oteplení se určí ze vztahu 

0max ϑϑϑ −=∆  [K; °C, °C], (1.42) 

kde maxϑ je maximální teplota zvolené teplotní třídy a 0ϑ  teplota okolí. Podle [2] se 

typicky používá při návrhu teplota okolí C. 400 °=ϑ  

V transformátoru lze uvažovat dva zdroje tepla. Prvním z nich je jádro; tepelné 
ztráty v něm se určí podle vztahu 1.13. Druhým je vinutí, ve kterém jsou celkové ztráty 
rovny 

∑= iPP RCu  [W; W], (1.43) 

kde iPR  jsou ztráty pro i-té vinutí vypočtené podle 1.26. Oteplení každé části 

transformátoru ϑ∆  bude dáno vztahem [2] 

S

Pz

c·
=∆ϑ  [K; W, W·K–1·m–2, m2], (1.44) 

kde Pz je tepelný ztrátový výkon, S ochlazovací plocha (pro jádro ze vztahu 1.16, pro 
vinutí 1.43) a c je ochlazovací konstanta. Tato konstanta udává, jaký výkon ve wattech 
vyzářený plochou jeden metr čtvereční způsobí oteplení o jeden kelvin. Podle [2] se volí 
pro EI jádra v rozsahu 14 – 23 W·K–1·m–2 pro ochlazení jádra, pro vinutí pak 10 – 18 
W·K–1·m–2. Její velikost závisí především na objemu jádra, proudové hustotě ve vinutí a 
impregnování celého transformátoru ([2]).  

V [5] se uvažuje společná plocha pro ochlazení jádra i vinutí, tedy ochlazovací 
plocha celého transformátoru. S ohledem na zvolené maximální oteplení se určí podle 
1.44 celkový maximální ztrátový výkon. Tento postup má nevýhodu v tom, že pokud je 
jádro z kvalitního materiálu a ztráty v něm jsou tedy malé, nelze celé ztráty zbývající do 
maximálních přesunout do vinutí, protože by došlo k nerovnoměrnému ohřevu a 
případně až ke zničení vinutí. 

Pro vyšetření oteplení obecně jakéhokoliv tělesa lze zavést také tepelný odpor, 
který udává, o jakou teplotu se těleso oteplí, vyzařuje-li jednotkový ztrátový výkon. 
Definuje se podle [2] (nebo i [9]) jako: 

z
th P

R
ϑ∆=  [K·W–1; K, W], (1.45) 

kde ϑ∆  je změna teploty tělesa při vyzářeném tepelném výkonu Pz. Tepelný odpor se 
tedy vztahuje přímo k danému tělesu, např. k jádru. Srovnáním vztahů 1.44 a 1.45 se 
zjistí, že tepelný odpor odpovídá převrácené hodnotě součinu ochlazovací plochy S a 
konstanty c. Pro transformátor odpovídá stanovení tepelného odporu určení konstanty c 
pro každé jádro (a vinutí) při stejném výpočtu ochlazovací plochy S z rozměrů 
transformátoru. Jeho velikost je však vhodnější určit měřením skutečného oteplení. Pro 
EI transformátory tyto hodnoty uvádí v [10] výrobce plechů a výlisků firma Waasner 
zvlášť pro jádro a vinutí; údaje byly určeny měřením oteplení na velkém počtu 
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transformátorů různých rozměrů. Zvýšení teploty vinutí transformátoru nad teplotu 
okolí o rozdíl teplot ϑ∆  je pak dáno vztahem v (viz [9]) 

jthjCuthCu PRPR ⋅+⋅=∆ ∑ϑ  [K; K·W–1, W, K·W–1, W], (1.46) 

kde thjR  a thCuR  je tepelný odpor pro dané jádro a vinutí a jP  a ∑ CuP  jsou celkové 

ztráty v jádře a ve všech vinutí. Omezení pro toto zvýšení teploty je dáno tepelnou 
třídou transformátoru a teplotou okolí. V porovnání s předchozím postupem se tedy 
uvažuje, že vinutí se zahřívá nejen z vlastních ztrát, ale i ze ztrát v jádře. To si lze 
představit např. na prvním vinutí na kostře, které je obklopeno dalšími. První vinutí se 
při stejné proudové hustotě ve všech vodičích oteplí více, a proto se podle [7] volí 
v některých případech proudová hustota tímto vinutím menší asi o 15% oproti ostatním. 
Vzhledem k úvaze pro výpočet ochlazovací plochy vinutí podle 1.34 lze tuto chybu 
zanedbat. 

Určením max. oteplení pro zvolenou třídu podle 1.42 je možné ze vztahu 1.44 nebo 
1.45 určit max. dovolené ztráty v jádře a ve vinutí. Pro jádro tak plyne omezení max. 
hodnoty magnetické indukce mB  z hlediska ztrát v jádře. Její velikost se určí dosazením 
vztahu 1.12 pro měrné ztráty do 1.13 pro celkové ztráty a úpravou do tvaru 

jBp

j_max
pmm ·mp

P
BB =  [T; T, W, W/kg, kg], (1.47) 

kde j_maxP  jsou maximální ztráty v jádře s ohledem na max. oteplení,Bpp  jsou měrné 

ztráty při max. hodnotě mag. indukce ,pmB  jm  je celková hmotnost jádra. Pro vinutí lze 

odvodit vztah pro max. proudovou hustotu následujícím způsobem. Při úvaze jediného 
závitu délky záv_střl  a průřezu wCuCu ·SfS =  (jako při odvození 1.34) bude podle 1.34 

jeho hmotnost wCuzáv_střCuCu  · · · Sflm ρ=′ . Odpor tohoto vodiče pak podle 1.23 je 

( )  ,·· wCuzáv_stř SflR ϑρ= proud vodičem určený dosazením do 1.27 bude .·· wCu SfJI =  

Ztráty pro jedno vinutí dosazením do vztahu 1.43 z předchozích budou 

( )( )( )2
wCuwCuzáv_stř

2
RCu ······ SfJSflIRPP i ϑρ===∑  

wCuzáv_stř
22

w
2

Cu
2-1

w
-1

Cuzáv_střCu ·········· SflJSfJSflP ϑϑ ρρ ==  

Cu
2

Cu
CuCu

2
Cu ··· mJmJP ′=′=

ρ
ρρρ ϑ

ϑ  [W, Ω·m, kg/m3, A/m2, kg]  

Cu
2

Cu

12
Cu ·10 mJP ′=

ρ
ρϑ  [W, Ω·m, kg/m3, A/mm2, kg], (1.48) 

kde ϑρ  je měrná rezistivita mědi při teplotě ϑ , Cuρ  je objemová hustota mědi, J 

proudová hustota vinutím a Cum′  je hmotnost vinutí. Ze vztahu plyne, že ztráty ve vinutí 

závisí na jeho hmotnosti. Do vztahu lze tedy dosadit i skutečnou hmotnost mědi Cum  

podle 1.29 vypočítanou z délek a průřezů vodičů všech vinutí. Pro max. ztráty ve vinutí 
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Cu_maxP vypočtené podle 1.44 nebo 1.46 se získá úpravou 1.48 užitečný vztah pro max. 

proudovou hustotu J  

Cu
12

Cu_maxCu

··10

·

m

P
J

ϑρ
ρ

= . (1.49) 

Vztah 1.48 a 1.49 obdobně uveden bez odvození v [5], ale k výpočtu se používá 

konstantní podíl 
6,2

1

·1012
Cu =

ϑρ
ρ

, který tedy neuvažuje změnu rezistivity s teplotou. 

1.4 Transformátory proudu 

Na rozdíl od dosud řešených síťových transformátorů se používají transformátory 
proudu k měřicím, jistícím a regulačním účelům. Proudy o velikostech až v řádu 
kiloampér jsou transformovány na nižší hodnoty, pro které jsou standardně vyráběny 
měřicí přístroje. Základní rozdělení transformátorů proudu je na transformátory měřicí, 
které slouží k převodu signálu pro měřicí přístroje, a jisticí, které slouží pro převod 
signálu pro ochranné a ovládací zařízení. 

1.4.1 Základní pojmy 
Před vlastním návrhem je třeba uvést některé základní pojmy pro transformátory 
proudu, jejich znění vychází z normy [11], kde jsou jejich úplné definice.  

Primární proud, pro který je transformátor navržen, se označuje jako jmenovitý 
primární proud I1n a je uveden na štítku transformátoru. Předpokládá se však, že se bude 
měnit jeho velikost v jistém rozsahu, v kterém jsou podle předem stanovených 
podmínek dány vlastnosti proudového transformátoru. Pro návrh jádra je však důležitý 
součin primárních závitů a proudu, který jimi protéká. Tento součin se označuje se jako 
proudění ([3]) nebo magnetomotorické napětí Fm ([1]). Jeho jednotkou je ampér [A], 
dříve se používala jednotka ampérzávit [Az], s kterou je možné se v některých 
případech setkat i dnes, proto je vhodné ji uvést. Pokud se neuvažuje vliv primárního 
vodiče, návrh je (při zachování všech dalších požadavků) pro stejná proudění shodný. 
Průměr primárního vodiče se volí jednak s ohledem na oteplení při běžném provozu a 
také podle požadavku na jmenovitý krátkodobý tepelný nadproud Ith, který, pokud 
protéká primárním obvodem po stanovenou dobu (zpravidla 1 sekunda), nesmí způsobit 
poškození transformátoru. Sekundární obvod je dán jmenovitým sekundárním proudem 
I2n a břemenem Z, které tvoří připojené zařízení a přívody k němu. Pro břemeno je 
uváděn zdánlivý příkon ve voltampérech při daném účiníku.  

Požadavek na ideální transformátor proudu je, aby převáděl primární proud na 
sekundární bez změny fáze v požadovaném jmenovitém převodu proudu, který je 
definován vztahem 

n

n

I

I
k

2

1
In =  [-; A, A], (1.50) 

kde I1n a I2n je jmenovitý primární a sekundární proud. Počet závitů je pak v poměru 
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opačném. Ve skutečnosti je tento převod zatížen chybou, která se označuje jako chyba 
proudu a podle [3] je definována jako 

100·
·

1

12In
I I

IIk
ε

−
=  [%; A, A], (1.51) 

kde I1 a I2 je skutečný primární a sekundární proud a kIn je jmenovitý převod proudu. 
Vlivem ztrát v reálném transformátoru je sekundární proud menší než předpokládaný. 
Pro minimalizaci chyby proudu se proto používá závitová korekce, která spočívá ve 
zmenšení počtu sekundárních závitů; tím se zvětší sekundární proud a chyba proudu se 
roste od záporných hodnot k nule a pak dále do kladných hodnot. Skutečný převod 
proudu kIs je pak dán poměrem sekundárních N2 a primárních N1 závitů: 

1

2
Is N

N
k =  [-; -, -]. (1.52) 

U ideálního transformátoru je sekundární proud fázově posunutý o 180° oproti 
primárnímu. Pro účely určení chyby úhlu se uvažuje, že jsou oba proudy ve fázi a chyba 
úhlu pro ideální transformátor je tedy nulová (viz [11]). Pro skutečný transformátor je 
chyba úhlu kladná tehdy, předbíhá-li fázor sekundárního proudu 2I  fázor proudu 

primárního 1I : 

( ) ( )12I argarg II −=δ  [°; °, °]. (1.53) 

Pro zaručení vlastností transformátorů byly stanoveny třídy přesnosti (TP) 
udávající nejvyšší dovolené chyby proudu a chyby úhlu vzhledem k velikosti 
primárního proudu v procentech. Tyto třídy jsou normalizovány, např. podle [11], a liší 
se pro transformátory jisticí a měřicí. Pro měřicí transformátory jsou požadavky na 
chyby proudu a úhlu přísnější a jsou vyžadovány pro větší rozsah primárního proudu 
(např. od 5 do 120 % I1n ).  

Důležitým parametrem transformátoru proudu je požadavek na celkovou chybu 
podle [11]. Pro měřicí transformátory je pevně stanovena hodnota 10% a pro jmenovitý 
primární nadproud musí být tato chyba rovna nebo větší. Tím je zajištěno, že sekundární 
proud již nebude úměrný proud primárnímu, bude tedy omezena jeho velikost a nedojde 
k poškození měřicích přístrojů. Poměr jmenovitého primárního nadproudu a 
jmenovitého primárního proudu se označuje jako nadproudové číslo FS (security 
factor). Pro jisticí transformátory stanovuje celkovou chybu TP. Transformátor musí při 
jmenovitém primárním nadproudu při dané TP mít na rozdíl od měřicích transformátorů 
celkovou chybu menší. Poměr jmenovitého primárního nadproudu při dané TP a 
jmenovitého primárního proudu se označuje jako nadproudový činitel ALF (accuracy 
limit factor). Výpočet celkové chyby je dán normou [11]; lze jej také provést 
zjednodušeným způsobem za jistých předpokladů, jak bude uvedeno dále.  
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Izolace mezi primárním a sekundárním vinutím musí mít takovou tloušťku, aby 
vzhledem k dielektrické pevnosti použité izolace vyhověla nejvyššímu napětí zvolené 
izolační hladiny transformátoru. Hodnoty napětí jsou dány normou [11]. Minimální 
tloušťka izolace je 

p

U
h max

izol =  [mm; kV, kV/mm], (1.54) 

kde maxU  je nejvyšší hladina napětí pro transformátor a p představuje dielektrickou 

pevnost izolace se zahrnutím rezervy z hlediska výrobních možností. 

1.4.2 Náhradní schéma 
Návrh transformátoru proudu vychází ze zjednodušeného náhradního schématu 

transformátoru na obr. 1.7, které bylo spolu s fázorovým diagramem v měřítku 
efektivních hodnot (dále jsou všechny fázory uvažovány v efektivních hodnotách) na 
obr. 1.8 sestaveno podle postupů v [3] a [11]. Pro další výpočet se předpokládá 
zjednodušení, že všechny časově proměnné veličiny jsou harmonického průběhu. 

R

Z
RL

LI

II

N :N1 I2c I2 v2 r

µ j

jµ

U20

I0

1 2

 

Obr. 1.8 Náhradní schéma transformátoru proudu 

Při úvaze, že primární vinutí je tvořeno malým počtem závitů vodiče s dostatečným 
průřezem v ohledu na velikost primárního proudu, lze odpor tohoto vinutí zanedbat. 
Jádro se používá toroidní pro svůj malý rozptylový tok, který se ještě zmenší při 
rovnoměrném rozmístění vinutí po celém obvodu jádra. Na jádro se zpravidla navíjí 
pouze sekundární vinutí. Primární vinutí se provlékne středem transformátoru (případně 
opakovaně pro dosažení daného počtu závitů).  

Průřez sekundárního vodiče se určí ze vztahu 1.28 podle požadovaného I2n a 
volbou vhodné proudové hustoty (cca 1,5 až 3 A/mm2). Výsledek se porovná s tabulkou 
dostupných vodičů a zvolí se nejbližší větší průřez. Počet sekundárních závitů se stanoví 
z převodu proudu a počtu primárních závitů podle 1.52 při počáteční úvaze, že skutečný 
převod proudu je roven jmenovitému kIs = kIn. Z vnějšího průměru vodiče s izolací se 
vypočítá počet vodičů na první vrstvu vztahem 1.41 a délka jednoho závitu z 1.40. 
Postupuje se do dalších vrstev pro navinutí všech závitů a sčítají se délky závitů pro 
určení celkové délky vodiče. Z měrné rezistivity mědi pro zvolenou teplotu (zpravidla 
75 °C – viz [11]), průřezu a délky vodiče se podle 1.23 určí odpor sekundárního 
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vinutí Rv2. Rozptylovou indukčnost a její reaktanci lze určit vztahem 1.35 a 1.36, ale 
nejprve je třeba stanovit velikost mag. indukce v jádře.  

Napětí 20U  v transformátoru fyzikálně neexistuje, jedná se o „vnitřní“ napětí 

modelu, které se použije při výpočtu. Jeho velikost se určí z Ohmova zákona  

( ) ( )2rv220 j IZU ×+⋅+= XR  [V; Ω, A], (1.55) 

kde první část výrazu představuje celkovou vnější zátěž sekundární strany: Rv2 odpor 
sekundárního vinutí, Xr rozptylová reaktance, Z komplexní zátěž; j je imaginární 
jednotka a 2I  je fázor sekundárního proudu (jeho fáze se zvolí jako nulová). Nejprve se 
odhadne rozptylová reaktance (např. nulová). Následně se určí mag. indukce ze vztahu 
1.9 pro indukované napětí (to odpovídá modulu vnitřního napětí U2):  

mo2

20
m ··2ππ

·2

SNf
B

U
=  [T; V, Hz, -, m2], (1.56) 

kde 20U  je fázor napětí podle 1.55, f frekvence měřeného proudu, N2 počet 

sekundárních závitů a Smo průřez mag. obvodu podle 1.38. Nyní lze již určit rozptylovou 
reaktanci Xr podle 1.36. Porovnáním vypočítané hodnoty s hodnotou dosazenou do 1.55 
se v případě velké odchylky opakuje předchozí postup. S novou hodnotou  Xr  se znovu 
vypočítá napětí 20U  podle 1.55 a mag. indukce vztahem 1.56. Opakováním se docílí 

požadované přesnosti výpočtu rozptylové reaktance pro stanovený rozptylový tok. Jeho 
velikost lze při použití toroidního jádra a rovnoměrného navinutí závitů po celém 
obvodu případně zanedbat.  

Ztráty v reálném transformátoru představují nelineární rezistor Rj a induktor Lµ, 
zapojené paralelně s větví zátěže. Proudy, které jimi protékají, způsobují chybu proudu 
a fáze, což je názorně vidět na fázorovém diagramu tohoto schématu na obr. 1.8. 
Rezistor Rj představuje ztráty hysterezní a ztráty vířivými proudy. Nelineární je proto, 
že závislost měrných ztrát materiálu jádra udává funkce p = f (Bm). Proud, který 
rezistorem protéká, se vypočítá podle vztahu 

( ) ( )2020jj arg/ UUI ∠= P  [A; W, V], (1.57) 

kde jP  jsou celkové ztráty v jádře podle 1.13 (hmotnost jádra se určí vztahem 1.37) a 

20U  je fázor napětí, který podle obr. 1.7 odpovídá napětí na rezistoru. Na obr. 1.8 je 

vidět, že tento proud má stejnou fázi právě jako 20U . Induktor Lµ pak představuje 

nelineární závislost magnetizačního proudu, která je dána nelineární závislostí intenzity 
mag. pole na mag. indukci, H = f (B). Velikost tohoto proudu se určí odečtením 
intenzity mag. pole pro zvolenou mag. indukci z magnetizační křivky a dosazením do 
vztahu 1.3. Fázor magnetizačního proudu je pak 

( ) °−∠






= 90arg
·

20
střef UI

N

lH
µ  [A; A/m, m, -], (1.58) 
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kde efH je efektivní hodnota intenzita mag. pole pro danou indukci mB , střl  střední 

délka mag. siločáry (ze vztahu 1.39), N počet sekundárních závitů. Z fázorového 
diagramu lze určit jeho fázi, která je posunuta o – 90° od fáze 20U .  
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I µ 
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δI 

εI 
I 0 

Re 

Im 

 

Obr. 1.9 Fázorový diagram náhradního schématu v měřítku efektivních hodnot 

Skutečný proud sekundárním vinutím I 2c je pak dán vektorovým součtem proudů 
I 2, I j a I µ, jak je vidět z fázorového diagramu na obr. 1.8. Tento proud transformovaný 
na primární stranu ve skutečném převodu kIs bude skutečným proudem primárním 
vinutím I 1. Dosazením jeho efektivní hodnoty do vztahu 1.51 se určí chyba proudu: 
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Chyba úhlu se určí v souladu s 1.53, přičemž se fáze sekundárního proudu 
zvolila při výpočtu jako nulová. Pokud je chyba úhlu dostatečně malá, lze celkovou 
chybu vypočítat podle obr. 1.8 v souladu s [11] při zanedbání vyšších harmonických 
složek ze vztahu  

100·
·

1

0In
c I

Ik
ε =  [%; A, A], (1.60) 

kde I1 je primární proud, I0 je velikost výsledného fázoru proudu I 0, který se získá 
součtem fázorů I j a I µ; kIn je jmenovitý převod proudu. Výpočet celkové chyby je 
důležitý pro určení nadproudového čísla / činitele (FS/ALF).  

Pro zvolený typ transformátoru a třídu přesnosti jsou stanoveny maximální 
dovolené chyby proudu a úhlu při dané velikosti primárního proudu (jako násobku jeho 
jmenovité hodnoty). Z tohoto důvodu je třeba celý tento výpočet zopakovat, aby bylo 
možné vypočtené hodnoty chyb podle 1.59 a 1.53 porovnat s maximálními přípustnými. 
Ve výpočtu se však nevolí velikost primárního proudu I1, ale velikost proudu zátěží I2. 
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Jeho velikost se zvolí úvahou, že chyba proudu je zanedbatelná a proud zátěží bude tedy 
úměrný primárnímu proudu. Je-li např. požadováno určení chyb pro velikost primárního 
proudu I1 =  20% I1n, zvolí se sekundární proud také jako 20% z jeho jmenovité hodnoty 
I2 =  20% I2n. Pro měřicí transformátory je navíc dán požadavek, že chyba proudu a fáze 
musí vyhovovat i pro 25% jmenovité zátěže. 

2 TVORBA PROGRAMŮ PRO NÁVRH 
V prostředí Matlab verze 7.7.0 byly vytvořeny programy s grafickým uživatelským 
rozhraním pomocí vestavěného nástroje GUI (Graphics User Interface). Tento nástroj 
umožňuje vytvořit jednotlivé objekty grafického rozhraní programu, upravovat jejich 
vlastnosti a vytvářet vazbu na funkce, které se spustí při požadované události (např. 
stisk tlačítka, změna vybrané položky,…). Každý z programů se spouští z konzole 
Matlabu zadáním jeho názvu malými písmeny. Otevře se tím soubor obsahující kód 
k vytvoření grafického rozhraní; dále také tento soubor obsahuje funkce pro obsluhu 
událostí v programu. 

2.1 Program pro návrh síťových transformátorů 

V této části je představen vytvořený program EITRAN pro návrh jednofázového 
síťového transformátoru. V další podkapitole bude podrobněji popsán postup návrhu 
implementovaný do prostředí Matlab. Při návrhu se předpokládá, že sekundární vinutí 
jsou trvale zatížena zadaným odběrem proudu při zvoleném výstupním napětí.   

Spuštěním programu se nejprve obnoví uložená matice s potřebnými konstantami 
pro výpočet a načtou se hlavní data ze souboru data.xls. Tento soubor tabulkového 
editoru Microsoft Excel obsahuje tři listy tabulek; první z nich pro jádra a tepelný odpor 
jádra a vinutí (rozměry převzaty z [6], tepelné odpory z [10]), druhý pro plechy (údaje 
z příloh A.1, A.2, A.3 a [2]) a třetí pro vodiče (údaje převzaty z [15]). Při dodržení 
obsahu sloupců lze všechny tyto záznamy pohodlně upravovat. 

Výsledný vzhled programu je v příloze B.1. V nabídce Menu lze nalézt položku 
Nastavení, která umožňuje měnit některé údaje pro výpočet. Jednotlivé položky budou 
představeny postupně při rozboru funkce programu. V levé horní části programu se zadá 
počet vinutí, požadovaná napětí a proudy. Níže se do údajů o kostře uvede tloušťka 
materiálu cívky a prokladů, počet vrstev primárních vinutí, po kterém se má vložit 
proklad, a maximální plnění okénka. Mezera mezi kostrou a jádrem je položkou 
Nastavení, výchozí hodnota byla stanovena na 0,5 mm. Vpravo se nastaví teplota okolí 
a teplotní třída, dále se vybere typ plechů pro jádro s případnou možností úprav jejich 
hodnot. Program umožňuje ruční zadání pracovní magnetické indukce (úpravou max. 
indukce pro vybraný plech) a proudové hustoty, stejně tak je možno ručně vybrat 
rozměr jádra. V obou případech, pokud nebude návrh úspěšný, je uživatel informován 
upozorněním. Při automatické volbě rozměru jádra se vybírá řešení s ohledem na 
nastavenou optimalizaci. V tabulce vpravo jsou pak uvedeny parametry transformátoru 
při úspěšném návrhu, v tabulce dole jsou vlastnosti jednotlivých vinutí. Návrh 
transformátoru se zahájí stiskem tlačítka Výpočet. Nejprve se zkontrolují všechny 
zadané hodnoty, především, jsou-li to čísla a vyhovuje-li jejich velikost nastaveným 
mezím. Tuto část programu obsluhuje funkce kontrola. Pokud se během ní zjistí chybně 
zadaná hodnota, uživatel je o ní informován upozorněním, ve kterém je uveden 
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dovolený rozsah hodnot chybně zadaného parametru. Například pro teplotu okolí je 
dovoleno zadat teplotu, která je alespoň o 10 °C nižší než maximální teplota zvolené 
teplotní třídy. 

Pouze pokud je tato kontrola provedena úspěšně, pokračuje se v programu funkcí 
Eivyp. Tato funkce obsluhuje pouze výběr jádra a způsob optimalizace, vlastní výpočet 
pak provádí funkce navrh. Pro rozbor algoritmu funkce EIvyp v následující podkapitole 
je třeba uvést, že funkce navrh má dva vstupní parametry a tři výstupní. První výstupní 
parametr obsahuje informaci o tom, které omezení bylo při návrhu překročeno (min. 
nebo max. velikost plnění okénka, nedostatečně silný vodič v databázi, případně 
oteplení vinutí nad povolenou mez); pokud je parametr roven nule, je návrh vyhovující 
ze všech hledisek. Druhý výstupní parametr tvoří matice obsahující parametry 
navrženého transformátoru, třetí pak matice s údaji o vinutí. Vstupními parametry jsou 
index jádra v tabulce jader, pro který se má návrh provést, a proměnná, která udává 
zvolený poměr magnetické indukce k proudové hustotě pro návrh (dále jen poměr B/J). 
Je-li tento poměr zadán jako nulový, vypočte se proudová hustota podle 1.49 
z maximálních ztrát ve vinutí. Pokud je v programu zatrženo zadání proudové hustoty 
ručně, je vstupní parametr udávající jejich poměr ignorován a použije se tato hodnota. 

2.2 Výběr vhodného rozměru jádra 

Blokový diagram funkce Eivyp je uveden na obr. 2.1. Nejprve se načtou všechny zadané 
hodnoty z uživatelského rozhraní do globálních proměnných, což znamená, že k nim 
mohou mít přístup i další funkce. Je to výhodné, protože načítání dat z uživatelského 
rozhraní pro každý nový výpočet by zbytečně prodlužovalo dobu celkového výpočtu.  
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Obr. 2.1 Blokový diagram funkce Eivyp 

Následuje inicializace funkce XYkrivka, která proloží zadané hodnoty mag. křivky 
aproximací. Vytvoří se tak velký počet hodnot odpovídajících bodům z mag. 
křivky, které se uloží. Pokud je během výpočtu programu potřeba určit hodnotu z mag. 
křivky, nejprve se hledají mezi uloženými hodnotami 2 body, mezi kterými leží 
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požadovaná hodnota. Mezi nimi se provede znovu aproximace a tím je určení hledané 
hodnoty dostatečně přesné. Výpočet opakované aproximace je časově náročný; tímto 
způsobem se tedy zrychlí chod programu. 

Pokud je vybráno jádro ručně, provede se návrh transformátoru pouze pro něj. 
Proudová hustota se při návrhu vypočítá ze vztahu 1.49 z max. možného oteplení vinutí. 
Skončí-li návrh bez chyby, zobrazí se parametry a návrh vinutí v uživatelském rozhraní. 
V opačném případě se zobrazí informace, že nelze transformátor navrhnout. 

Pro případ automatického výběru jádra se nejprve určí požadovaný zdánlivý 
sekundární výkon SP  podle vztahu [2]: 

∑
=

⋅=
k

n
nn IUP

1
S  [VA; V, A], (2.1) 

kde k je počet sekundárních vinutí, nU  a nI  jsou efektivní hodnoty požadovaného 

napětí a proudu pro dané vinutí n.  

Pro počáteční odhad přenášeného výkonu SP′  transformátorem se základním 

rozměrem a a výškou svazku h se použije vztah uvedený v [2] (získá se dosazením do 
2.1 z transformátorové rovnice 1.9 za napětí a úvahou, že primární vinutí zabírá 
polovinu okénka pro kostru s vinutím):  

IUPS ⋅=′  [VA; V, A]  

( ) 






 ′⋅
⋅⋅⋅⋅⋅=′

N

SJ
SBNfP jS

w
maxπ2 [VA; Hz, -, T, m2, A/m2, m2, -]  

wjmax
6

S ······1022,2 SJSBfP ′=′  [VA; Hz, T, m2, A/mm2, m2]  

( ) ( )aafJhaBfP ·3····2····1022,2 Cumax
6

S =′  [VA; Hz, T, m, A/mm2, -, m], 

kde maxB je max. pracovní mag. indukce (načtená z programu), J proudová hustota, Cuf  

činitel plnění mědi a f frekvence vstupního napětí. Odhadem proudové hustoty 
J = 3 A/mm2, činitele plnění 5,0Cu =f  a dosazením f = 50 Hz se získá zjednodušený 

vztah  

haBP ···10 3
max

9
S ≈′  [VA, T, m, m]. (2.2) 

Tento odhad je nadsazený, ale je tím zajištěno, že se vždy zvolí nejmenší možné jádro. 
V tabulce dostupných jader se postupuje od nejmenšího a hledá se jádro tak, aby tento 
odhad přenášeného výkonu podle 2.2 byl alespoň roven zdánlivému sekundárnímu 
výkonu podle 2.1. Pro takto určené jádro se provede návrh s určením proudové hustoty 
z 1.49. Není-li úspěšný, opakuje se návrh pro následující jádro v seznamu tak dlouho, 
dokud jsou další jádra k dispozici, jak je vidět z diagramu na obr. 2.1. První úspěšný 
návrh je tedy pro nejmenší možný základní rozměr a transformátoru. Pro tuto 
optimalizaci je návrh ukončen. Pro případ optimalizace na max. účinnost nebo min. 
hmotnost je následující část společná. 

Pro právě vybrané jádro se nyní bude opakovat návrh a měnit postupně poměr B/J s 
krokem 0,025 tak dlouho, dokud neskončí výpočet neúspěšně (nevyhoví plnění okénka 
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nebo oteplení vinutí). Jak bude vysvětleno pro vlastní výpočet dále, hodnota magnetické 
indukce se počítá stále stejně pro všechny návrhy. V dalším výpočtu se stanoví pevně 
proudová hustota pomocí zadaného poměru B/J. To má za následek změnu poměru ztrát 
v jádře a ve vinutí, ovlivnění účinnosti a hmotnosti. Všechny návrhy, které skončí bez 
chyby, se uloží do matice (ukládá se index jádra, poměr B/J, vypočtená účinnost a 
celková hmotnost). Návrh se opakuje případně pro další jádra v seznamu a to nejvýše 
pro šest následujících. Při počtu nalezených řešení větším než padesát se další výpočet 
ukončí. Z matice řešení se nyní vybere to, které má podle zvolené optimalizace 
maximální účinnost nebo minimální hmotnost. Pro něj se výpočet zopakuje pro uložené 
hodnoty indexu jádra a poměru B/J. Získají se tak parametry transformátoru a návrh 
vinutí, které se zobrazí do programu. 

2.3 Algoritmus návrhu 

Jak již bylo uvedeno výše, funkce s názvem navrh realizuje vlastní výpočet návrhu 
transformátoru. Vstupními parametry jsou index jádra, pro které se má počítat, a 
poměr B/J. 

Nejdříve se zpřístupní všechny zadané hodnoty v globálních proměnných. 
Následně se určí všechny potřebné údaje z rozměrů jádra, tedy: průřez mag. obvodu 
(1.14), hmotnost jádra (1.15), střední délka mag. siločáry (1.17), rozměry okénka a jeho 
plocha (1.18), přibližná hmotnost vinutí podle (1.33) s odhadem plnění mědi 3,0Cu =f , 

ochlazovací plocha vinutí (1.34), měrná rezistivita pro teplotu okolí (1.24) a max. výška 
vinutí ze zadaného max. plnění okénka (1.30). Dále se podle 1.45 určí maximální ztráty 
v jádře při dovoleném oteplení o teplotu danou jako část z maximálního oteplení 
transformátoru (výchozí hodnota v Nastavení je 40%). Podle 1.46 se určí odhad 
maximálních ztráty ve vinutí. 

Magnetická indukce B se vypočte nejprve podle 1.47 z maximálních ztrát v jádře a 
poté se ověří, jestli tato hodnota není větší než max. dovolená mag. indukce pro zvolené 
plechy. Vždy se použije menší z těchto hodnot. Dále se stanoví max. magnetická 
indukce vzhledem k nejvyšší přípustné hodnotě magnetizačního proudu. Kód pro tento 
výpočet je v příloze B.3. Nejprve se vypočítá proud primárním vinutím vztahem 
obdobným k 2.1 z příkonu transformátoru (součet zdánlivého sek. výkonu podle 2.1 a  
ztrát v jádře a ve vinutí) děleného primárním napětí. Z transformátorové rovnice 1.9 se 

úpravou vypočítá počet závitů na jeden volt ( )mom1V π21 SBfN ⋅⋅⋅= . Z něj se 

stanoví počet závitů; pro primární vinutí platí podle [2] vztah 

( )111V1 1··U kNN −=  [-; -/V, V, -], (2.3) 

kde 1k  je poměrný úbytek napětí na prim. vinutí; jeho výpočet bude uveden dále, při 
prvním návrhu se uvažuje nulový pro všechna vinutí. Pro primární vinutí se úbytek 
napětí na odporu jeho vodiče projeví tedy jako vnitřní odpor zdroje napětí. 

Pro vytvoření intenzity mag. pole o max. hodnotě H, je třeba magnetizační proud 
podle rovnice 1.3. Pokud se stanoví požadavek, aby mag. proud byl maximálně 
0,3 násobkem (výchozí hodnota v Nastavení) primárního proudu s ohledem na chod 
transformátoru naprázdno, lze pak určit dosazením max. hodnoty tohoto proudu do 1.3 
maximální hodnotu intenzity mag. pole. Funkce XYkrivka pak určí pro tuto intenzitu 
mag. pole odpovídající hodnotu mag. indukce. Vypočítaná hodnota se porovná 
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s hodnotou získanou z hlediska ztrát v jádře a povolené hodnoty mag. indukce pro daný 
plech. Vždy se volí nejmenší z těchto hodnot; je-li to hodnota určená z omezení mag. 
proudu, část programu pro určení mag. indukce se opakuje s vypočtenými ztrátami 
v jádře (1.13) pro nově zvolenou hodnotu. 

Pokud je zadaný poměr B/J roven nule, určí se proudová hustota podle 1.49. 
Maximální ztráty ve vinutí se při opakovaném výpočtu stanoví vztahem 1.46 již se 
zahrnutím skutečných ztrát v jádře pro zvolenou mag. indukci podle 1.13. Je-li poměr 
B/J různý od nuly, určí se proudová hustota jako podíl B a zadaného poměru B/J. Dále 
se nemění. 

Potřebný počet závitů pro i-té sekundární vinutí se určí z počtu závitů na volt 1VN   

vztahem obdobným k 2.3 pro primární vinutí (uvedeno v [2]) 

( )iii kNN += 1··U1V  [-; -/V, V, -], (2.4) 

kde ik  je poměrný úbytek napětí na vinutí a výraz ( )ii k+1·U  je pak napětím naprázdno 

(bez zátěže). 

Výpočtem ze vztahu 1.28 se určí potřebný průměr vodiče pro každé vinutí. 
V tabulce vodičů se poté vybere shodný nebo nejbližší větší průměr vodiče a uloží se 
jeho průměr a vnější průměr podle zvolené izolace. Ze stanovených počtů závitů a 
vnějších průměrů vodiče se vypočte jejich délka pro primární vinutí a následně pro 
sekundární vinutí od prvního zadaného. Celková délka vodiče se určí postupně 
násobením počtu závitů na vrstvu (1.22) a délky jednoho závitu (1.20b). Dokud nejsou 
takto namotány všechny závity pro dané vinutí, postupuje se do dalších vrstev. Pokud je 
zadáno použití prokladů, zvětšuje se výška vinutí navíc o vložený proklad. Přírůstek 
výšky vinutí je dán průměrem vodiče pro první vrstvu nad prokladem, v dalších 
vrstvách vztahem 1.21. Část kódu, která provádí takto výpočet délky vodičů, je 
s doplněnými komentáři v příloze B.3. Z délky se určí odpor každého vinutí podle 1.23. 
Náhradní impedance i-tého sekundárního vinutí Z i je dána součtem tohoto odporu a 
rozptylové reaktance podle 1.36, která tvoří její jalovou složku. Skutečná hmotnost 
mědi se vypočítá z měrné hmotnosti mědi, z délky a průměru (bez izolace) všech vodičů 
vztahem 1.29. Ztráty ve vinutí se určí podle 1.43. Poměrný úbytek napětí ki pro i-té 
vinutí se určí jako podíl úbytku napětí na vinutí s modulem náhradní impedance |Z i| (pro 
primární vinutí je rovna jeho odporu Ri), kterým protéká proud I i, a požadovaného 
napětí na něm Ui : 

  
·

i

ii
i U

I
k

Z
=  [-; -/V, V, -]. (2.5) 

Pro ukončení návrhu musí být rozdíl nově vypočtené hmotnosti vinutí a hodnoty 
použité k výpočtu menší než dvě desetiny gramu a rozdíl nově vypočteného a 
předešlého počtu primárních závitů menší než jeden závit. Pokud to není splněno, 
pokračuje se opakováním celého návrhu pro novou hmotnost vinutí a ztráty v něm. 
Z vypočtených ztrát se určí oteplení vinutí dosazením do vztahu 1.46. Tato teplota se 
dosadí do vztahu pro výpočet rezistivity (1.24). Odpor vinutí se při opakovaném návrhu 
vypočítá s respektováním teploty vinutí. Na závěr se zkontroluje oteplení vinutí a plnění 
okénka v rozmezí min. (z Nastavení) a max. hodnoty. Nejsou-li tyto podmínky splněny, 
ukončí se návrh parametrem chyby větším než nula a není tedy považován za úspěšný. 
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2.4 Program pro návrh transformátorů proudu 

Druhým vytvořeným programem je program s názvem KATRAN, který slouží k návrhu 
transformátorů proudu. Z celkového náhledu v příloze B.4 je vidět, že program lze 
rozdělit na 3 základní části a nabídku Menu. 

Nabídku Menu tvoří 3 položky. První z nich - Uložit návrh - je možnost uložení 
výsledků návrhu do souboru formátu xls, která je dostupná pouze pokud výpočet splní 
všechny požadavky zadání. Po výběru umístění a názvu souboru je uživatel informován 
o úspěšnosti uložení. Další položkou je Nastavení, které umožňuje měnit některé údaje 
pro výpočet. Jednotlivé položky budou dále postupně uváděny. Poslední položka slouží 
k ukončení programu. V nabídce Informace je základní nápověda k práci s programem a 
také údaje o programu. 

V levé horní části programu se zadají vstupní požadavky. První položkou je typ 
transformátoru; kromě měřicího a jisticího transformátoru je na výběr kombinovaný typ 
zahrnující požadavky TP měřicích transformátorů v pracovní oblasti s požadavky TP 
jisticích transformátorů na celkovou chybu v nadproudové oblasti. Podle typu 
transformátoru se aktualizuje nabídka třídy přesnosti. Údaje pro třídy přesnosti jsou 
v souladu s [11] nastaveny v programu a nelze je z uživatelského prostředí měnit. 
Vstupní parametry pak lze vybrat z nabízených možností, které byly zvoleny podle [16] 
a [11], nebo zvolit poslední možnost v nabídce a do editačního pole zapsat vlastní 
hodnotu. V části Zátěž se zvolí velikost jmenovitého sekundárního proudu a 
předpokládané břemeno. Vpravo se zvolí materiál jádra, jeho rozměr a také typ 
bandáže. Při automatické volbě rozměru je možné vybrat optimalizaci na minimální 
vnější průměr jádra nebo jeho minimální výšku. Počet úspěšných návrhů, z kterých se 
vybírá nejvhodnější, je možné změnit v Nastavení. V souboru data.xls obdobně jako 
v předchozím programu jsou uloženy údaje pro některé položky. Pro materiál jádra je 
zde uveden jeho název, měrná hmotnost, činitel plnění, průběh magnetizační křivky 
Bm = f (Hef) a křivky celkových ztrát p = f (Bm). Pro tyto křivky není stanoven pevně 
počet bodů; pro magnetizační křivku se pouze uvažuje, že poslední zadaný bod leží 
v oblasti nasycení. Křivku ztrát stačí zadat jednou hodnotou. V tomto případě výpočet 
celkových ztrát při dané indukci probíhá podle vztahu 1.12. Obě křivky jsou 
automaticky doplněny o počátek v nule. Na dalším listu souboru data.xls jsou uvedeny 
rozměry jader – jejich vnější průměr, vnitřní průměr a jejich výška. Názvy jader pro 
výběr se generují automaticky z rozměrů. Pro bandáže se uvádí, o jakou hodnotu se 
změní základní rozměry jádra. Poslední položku tvoří databáze sekundárních vodičů, 
která obsahuje průměry vodičů bez a s izolací. 

Další položka s označením Offset slouží k nastavení požadované hodnoty střední 
chyby proudu pro automatickou korekci závitů. Pole Závitová korekce pak umožňuje 
úpravu počtu závitů dále ručně po automatické korekci. Tato volba je možná pouze při 
ručním výběru jádra. Vpravo se zvolí dále teplotní třída, která slouží k výpočtu odporu 
sekundární vinutí při zadané teplotě. Izolační hladinou se stanoví požadavek na izolaci 
mezi primárním vodičem a jádrem. Návrh se zahájí stiskem tlačítka. 

Po výpočtu jsou zobrazeny ve spodní polovině programu závislosti chyby proudu a 
úhlu na velikosti primárního proudu společně s omezeními pro zvolenou třídu přesnosti. 
Také je zde zobrazen průběh celkové chyby v závislosti na primárním proudu. 
V poslední části vpravo nahoře jsou uvedeny parametry návrhu. Pokud řešení 
nevyhovuje zadaným požadavkům, je uživatel upozorněn. 
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2.4.1 Postup výpočtu 
Vlastní výpočet se zahájí kontrolou zadaných hodnot z uživatelského prostředí 
podprogramem k_kontrola obdobně jako v předchozím programu. V případě chybně 
zadané hodnoty je na ni uživatel upozorněn. Pokud nebyla zjištěna chyba, postupuje se 
ke spuštění programu k_navrh. Ten obsahuje hlavní část návrhu a obsluhuje rutinu pro 
vlastní výpočet v programu k_vypocet.  

Nejprve se v programu k_navrh smažou předchozí výsledky zobrazené v programu. 
Následuje načtení vstupních hodnot a dalších údajů, které se nekontrolují; např. křivky 
pro vybraný materiál, zvolená bandáž, omezení chyb proudu a fáze pro zvolenou třídu 
přesnosti a další. Dále se vybere vhodný průřez sekundárního vodiče z tabulky podle 
zadané proudové hustoty v sekundárním vinutí a jmenovitého sekundárního proudu. Na 
rozdíl od programu pro výpočet síťových transformátorů se uvažuje, že volba proudové 
hustoty odpovídá zkušenosti. Během návrhu se navíc nemění její velikost, proto je 
vhodné vzhledem k zrychlení výpočtu provést určení vodiče před vlastním výpočtem a 
předávat jeho rozměry jako vstupní parametry dalšímu výpočtu. Ze zvolené teplotní 
třídy, zadané měrné rezistivity mědi při 20 °C a teplotního součinitele se určí rezistivita 
mědi podle 1.24. Izolační vzdálenost mezi primárním vinutím a magnetickým obvodem 
je určena vztahem 1.54 pro vybranou izolační hladinu a izolační pevnost materiálu 
zvolenou v Nastavení. Z vybrané položky v nabídce rozměru jader se zjistí, jestli je 
vybrána první položka, která odpovídá automatickému výběru. Pokud ano, bude první 
návrh v automatickém režimu probíhat pro první rozměr jádra v databázi, jinak se 
provede výpočet pouze pro zvolené jádro. Následuje inicializace funkce XYkrivka, která 
vytvoří počáteční aproximaci mag. křivky stejně jako v předchozím programu. Nyní se 
provede vlastní výpočet programem k_vypocet.  

Vstupními parametry této funkce je počet závitů korekce, údaje o průměrech 
sekundárního vodiče a maximální celková chyba v nadproudové oblasti. Ostatní údaje 
jsou v programu zpřístupněny z globálních proměnných. V prvním kroku se určí 
rozměry jádra se zvolenou bandáží. Dále se vypočítá potřebný průřez primárního vodiče 
ze jmenovitého primárního proudu I1n a také ze jmenovitého krátkodobého primárního 
nadproudu Ith. Pro oba tyto proudy jsou stanoveny proudové hustoty v Nastavení. 
V [11] je doporučeno, že pro většinu případů vyhovuje požadavek na Ith pro proudovou 
hustotu 180 A/mm2. Tato hodnota byla nastavena jako výchozí. Z těchto vypočtených 
průřezů vodiče se zvolí větší z nich. Protože není k dispozici databáze vodičů pro 
primární vinutí, která pro návrh magnetického obvodu a sekundárního vinutí není nutná, 
je stanoven průměr vodiče přibližně z jeho předpokládaného činitele plnění mědí 
zvoleného v Nastavení. Vypočítaný čistý průřez mědi odpovídající 1 vodiči se tedy 
vydělí činitelem plnění, získá se tak celková plocha primárních vodičů a vnější průměr 
tohoto svazku. Při určování délky vodiče sekundárního vinutí se s rostoucím počtem 
vrstev zmenšuje vnitřní průměr jádra (viz 1.41). Proto se v každém kroku sleduje, jestli 
je dodržena stanovená izolační vzdálenost mezi jádrem a vnějším průměrem primárního 
svazku vodičů. Pokud je vzdálenost menší, je výpočet ukončen pro nevyhovující vnitřní 
průměr jádra. Výpočet dále probíhá postupem uvedeným v kapitole 1.4.2 pro zátěž 
100% a 25%, v rozsahu jmenovitého sekundárního proudu od 0,5% do 130%. Počet 
sekundárních závitů stanovený ze jmenovitého převodu se upraví o požadovaný počet 
závitů korekce. Proložení bodů mag. křivky zajišťuje funkce XYkrivka. Měrné ztráty pro 
danou mag. indukci určí ze zadaných hodnot funkce pBkrivka. Oba tyto údaje, jak 
měrné ztráty, tak intenzitu mag. pole určenou z mag. křivky, lze pomocí zadané 
tolerance v Nastavení zvětšit (zmenšit) o daný počet procent a simulovat tak změnu 
těchto závislostí rozptylem při výrobě. Pokud je během výpočtu chyba proudu větší, než 
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je zvoleno v Nastavení, je výpočet přerušen a označen za neúspěšný. Pokud vyhovuje, 
postoupí se k výpočtu nadproudové charakteristiky. Pro její určení se sekundární proud 
postupně zvětšuje v násobcích jmenovitého sekundárního proudu a zároveň se sleduje, 
pro kterou hodnotu bude celková chyba podle 1.60 větší než tato chyba daná TP. 
Následně se proud zmenšuje s jemnějším krokem, dokud není celková chyba menší než 
daná. V okolí této hodnoty se následně zvolí 15 hodnot sekundárního proudu a pro ně se 
určí celková chyba. Tyto body pak tvoří nadproudovou charakteristiku. Výstupní data 
tvoří tedy informace o úspěšném výpočtu a průběhy chyby proudu, úhlu a celkové 
chyby v závislosti na velikosti primárního proudu.  

Ze získaných výsledků se nejprve zkontroluje, jestli chyby proudu odpovídají 
podmínkám daným třídou přesnosti. Tento krok zajišťuje další funkce, kochyb. Jejím 
výstupem je pak informace o tom, jestli jsou hodnoty v daných rozmezích, překračují je 
jen do záporných, jen do kladných či obou hodnot. Dále je použit systém automatické 
korekce závitů s nastavitelným offsetem chyby proudu. Pokud překračují vypočtené 
chyby proudu meze stanovené třídou přesnosti jen do záporných hodnot, zmenší se 
počet sekundárních závitů a opakuje se výpočet. V případě, že chyba proudu je 
v rozmezí daném TP, je návrh úspěšný. V tomto případě se vypočítá střední hodnota 
chyby proudu v pracovní oblasti (s vynecháním oblasti malých primárních proudů – cca 
do 5% I1n – pro které je chyba zpravidla větší). Pokud je tato střední hodnota menší než 
zvolený offset chyby proudu, zmenší se počet závitů o jeden a návrh se opakuje. 
Protože se stále ukládá informace o střední hodnotě chyby proudu pro předchozí návrh, 
je možné poté, co střední chyba přesáhne offset, určit, jestli předchozí řešení nebylo 
blíže offsetu. V tomto případě se tedy přidá jeden závit korekce a po výpočtu se návrh 
ukončí. Překračují-li hodnoty hranici TP do kladných hodnot a návrh pro předchozí 
počet závitů byl úspěšný, lze se k tomuto návrhu vrátit. Nastavení offsetu je tedy jen 
možnost posunout střední hodnotu chyby proudu k zadané hodnotě, pokud to dovolí 
třída přesnosti. Jsou-li překročeny meze TP do kladných i záporných hodnot, je návrh 
neúspěšný.  

V dalším kroku se zkontroluje, zda omezením TP vyhovuje chyba fáze, následně se 
určí FS nebo ALF aproximací v nadproudové oblasti pro maximální přípustnou 
celkovou chybu. Tyto hodnoty se porovnají se zadanou hodnotou, ale vzhledem 
k možné nepřesnosti je v Nastavení uvedena rezerva FS/ALF v procentech. To 
znamená, že v případě FS musí být jeho vypočtená hodnota o tuto rezervu menší, aby 
byla zajištěna pro zvolené nadproudové číslo velikost celkové chyby větší, než je 
stanoveno normou. Naopak pro ALF musí být jeho vypočtená hodnota o tuto rezervu 
větší, aby bylo zaručeno, že pro zvolenou hodnotu nadproudového činitele bude celková 
chyba menší než je stanoveno.  

V případě ručního výběru jádra je návrh ukončen a uživatel je případně 
informován, pokud návrh alespoň z jednoho důvodu nevyhovuje. Při automatickém 
výběru se úspěšný návrh uloží do tabulky správných řešení, v opačném případě se zvolí 
následující jádro s větší výškou. Pokud ovšem návrh skončí s chybou, která označuje 
malý vnitřní průměr nebo nevyhovuje nadproudové číslo (s rostoucí výškou jádra se 
posouvá daná velikost celkové chyby k větším proudům, proto pokud není splněn 
požadavek na FS, je zbytečné pokračovat vyšším jádrem), postoupí se k následujícímu 
rozměru jádra s jinými průměry. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud jsou 
k dispozici další jádra nebo dokud není nalezen počet řešení zvolený v Nastavení. 
Následně se z těchto řešení vybere podle zvolené optimalizace nejvhodnější jádro (s 
nejmenším vnějším průměrem nebo výškou). Pokud automatický výběr nenalezne 
řešení, uživatel je upozorněn odpovídajícím sdělením. Program zobrazí následně 
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vypočítané výsledky. Návrh bez chyby je uložen do souboru a zpřístupní se položka pro 
uložení celého návrhu v Menu. 
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3 OVĚŘENÍ NÁVRH Ů 

3.1 Síťové transformátory 

V programu EITRAN byly vytvořeny návrhy pěti transformátorů, které se nechaly 
vyrobit. Cílem je ověřit přesnost výpočtu s naměřenými hodnotami a to pro různě 
zvolené optimalizace. Rozměry transformátorů byly v databázi upraveny tak, aby 
odpovídali jádrům, která běžně používá výrobce transformátorů - firma BVelektronik. 
Výlisky jsou vyráběny z plechů z orientované oceli s označením M 165-35S. Tyto 
plechy mají malé měrné ztráty a vysokou indukci nasycení. Jak bylo uvedeno v kapitole 
1.2.1, lze tyto plechy použít. Vlastnosti plechu jsou uvedeny v příloze A.4. 
Transformátory byly navrženy pro primární napětí 230 V, teplotu okolí 40 °C a teplotní 
třídu A, pro kterou je maximální teplota 105 °C. Sekundární vinutí byla zvolena pro 
jmenovité zatížení 12 V / 1 A a 5 V / 0,4 A. Transformátor č. 1 byl navržen 
s požadavkem minimální hmotnosti transformátoru, č.2 byl vyroben shodně s prvním, 
pouze v impregnovaném provedení pro posouzení jejího vlivu na oteplení. Třetí 
transformátor je v porovnání s předchozími v provedení s dvoukomorovou kostrou pro 
oddělené primární a sekundární cívky; podle předpokladu v [5] má mít větší 
rozptylovou indukčnost a tím i větší napětí naprázdno. Pro čtvrtý transformátor byla 
zvolena v programu optimalizace na maximální účinnost. Poslední transformátor měl 
při návrhu omezenou maximální mag. indukci na nižší hodnotu.  

Náhled programu v příloze B.1 je uveden pro návrh prvního transformátoru. Volba 
rozptylového toku σ ′  do programu zvolena tak, aby napětí vzrůst napětí naprázdno 
odpovídal přibližně údajům v [2]. Pro dvoukomorovou kostru uvádí [5], že pro toto 
uspořádání je rozptylový tok výrazně větší, proto byla zvolena dvojnásobná hodnota 
oproti předchozí. Výpočtem pro všechna zadání se získaly parametry transformátorů; 
část z nich je shrnuta do tabulky 2, která obsahuje rozměr jádra, počty závitů (N1 pro 
primární, N21 a N22 pro první a druhé sekundární vinutí), vypočtenou pracovní mag. 
indukci Bm, proudovou hustotu J, proud primárním vinutím naprázdno I0, ztráty v jádře 
Pj, zvolený rozptylový toku σ ′  a předpokládanou účinnost η.  

Tab. 2 Přehled návrhu transformátorů 

Číslo 
trans. 

Rozměr 
6a × h 

N1 
[-] 

N21 

[-] 
N22 

[-] 
Bm 
[T] 

J 
[A/mm2] 

I0 

[mA]  
Pj 

[W] 
σ' 

[%] 
η 

[%] 

1, 2 60 × 20 1565 107 45 1,60 5,61 17 0,54 10,5 80,2 

3 60 × 20 1556 125 53 1,60 5,35 17 0,54 20 78,7 

4 66 × 30 1020 63 26 1,57 2,00 21 0,95 10 89,4 

5 66 × 30 1631 118 49 0,90 6,61 2 0,31 11 76,7 

 

Pro každý transformátor se nejprve změřil stejnosměrný odpor vinutí při teplotě okolí 
25°C. Dále se změřila zatěžovací charakteristika obou vinutí, primární proud a ztráty 
naprázdno a účinnost. Zátěž transformátoru se měnila posuvem reostatů v krocích tak, 
aby se měřené sekundární proudy měnily po 10%. Výsledky měření zatěžovacích 
charakteristik jsou v příloze C.1, jejich grafické zpracování pak na obr. 3.2.  
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Obr. 3.1 Zatěžovací charakteristiky pro sekundární vinutí 
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Z průběhů zatěžovacích křivek je vidět, že stanovení rozptylového toku pro 
dvoukomorovou kostru bylo chybné a způsobilo výrazné zvýšení sekundárních napětí. 
Sekundární napětí při zatížení pro ostatní transformátory jsou přibližně shodná.  

Pro stanovení velikosti primárního proudu se pomocí osciloskopu měří napětí na 
předřadníku zapojeném sériově s primárním vinutím. Velikost úbytku napětí na tomto 
rezistoru je úměrná proudu, který jím protéká. Protože tento proud protéká i primárním 
vinutím, lze podílem efektivní hodnoty tohoto napětí a hodnoty odporu předřadníku 
určit velikost primárního proudu. Pokud se druhým kanálem sleduje průběh vstupního 
napětí, lze pomocí funkce násobení obou signálů v čase určit příkon transformátoru. 
Ten odpovídá průměrné hodnotě výsledku násobení v čase dělenému odporem 
předřadníku. Účinnost transformátoru se určí jako podíl jeho celkového sekundárního 
výkonu a příkonu na primární straně. Takto byl pro celý rozsah zátěže transformátoru 
stanoven průběh účinnosti. Výsledky jsou uvedeny v příloze C.1, grafické zpracování 
na obr. 3.2. 

 

Obr. 3.2 Závislost účinnosti transformátorů na zatížení 

Při zatížení sekundárních vinutí jejich jmenovitým proudem se při změně oteplení 
menší než 1°C za časový interval 15 minut považovalo oteplení za ustálené (měřeno 
bylo termočlánkem na jádře transformátoru) a v co možná nejkratší době se změřil 
odpor primárního vinutí a následně i vinutí sekundárních. Z teplotní závislosti změny 
rezistivity mědi podle 1.24 se určí skutečná teplota vnitřního vinutí. Výsledné hodnoty 
jsou uvedeny v tabulce 4. Písmeno v indexu veličin „v“ značí v dalších tabulkách 
hodnotu vypočtenou programem a „m“ pak hodnotu změřenou. 
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Tab. 3 Porovnání naměřených a vypočtených odporů vinutí a teplot  

 Výpočet odporu vinutí při tprovozví Přepočet při teplotě 25°C 

Číslo 
trans. 

R1v 
[Ω] 

R21v 
[Ω] 

R22v 
[Ω] 

tprovozví 
[°C] 

R‘1v 
[Ω] 

R‘21v 
[Ω] 

R‘22v 
[Ω] 

1 224,93 1,312 1,487 85,1 170,857 0,997 1,130 

2 224,93 1,312 1,487 85,1 170,857 0,997 1,130 

3 235,46 1,497 1,754 90,0 174,240 1,108 1,298 

4 63,73 0,339 0,308 52,5 56,720 0,302 0,274 

5 293,75 1,774 1,988 85,3 222,898 1,346 1,508 

 Naměřeno při 25°C  Naměřeno po oteplení 

Číslo 
trans. 

R1m 
[Ω] 

R21m 
[Ω] 

R22m 
[Ω] 

tnaměřená 
[°C] 

R‘1m 
[Ω] 

R‘21m 
[Ω] 

R‘22m 
[Ω] 

1 175,2 1,094 1,173 54,1 195,6 1,25 1,3 

2 174,1 1,058 1,143 53,1 193,65 1,19 1,258 

3 180,9 1,156 1,308 59,0 205,5 1,36 1,516 

4 53,568 0,302 0,264 42,4 57,3 0,335 0,303 

5 206 1,397 1,51 66,3 240 1,55 1,63 
Příklad výpočtu oteplení pro první transformátor: 
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Návrh transformátoru programem je sestaven tak, že vypočítané oteplení 
transformátoru představuje zvýšení teploty nad zadanou teplotu okolí. Naměřená teplota 
je nižší z důvodu nižší teploty okolí. Pro přesné určení teploty a porovnání s návrhem 
by muselo být přizpůsobena teplota okolí zadané teplotě při výpočtu. Ta byla zvolena 
podle běžné praxe 40°C, jak uvádí [2]. 

V chodu naprázdno (bez připojených zátěží na sekundární vinutí) byl pomocí stejné 
metody jako při stanovení účinnosti měřen příkon a proud naprázdno. Tento příkon 
zmenšený o ztráty ve vinutí (jehož odpor se uvažuje při teplotě okolí), kterým protéká 
primární proud naprázdno, odpovídá ztrátám v jádře. Takto získané hodnoty jsou 
uvedeny v tab. 4 společně s vypočtenou a změřenou účinností pro plné zatížení.  

Tab. 4 Srovnání ztrát v jádře, proudu naprázdno a účinnosti při zatížení 

Číslo 
trans. 

I0v 
[mA] 

I0m 
[mA] 

Pjv 
[W] 

Pjm 
[W] 

ηv 
[%] 

ηm 
[%] 

1 17 68 0,54 1,4517 80,2 73,58 

2 17 68 0,54 1,5268 80,2 77,46 

3 17 63 0,54 1,6029 78,7 74,15 

4 21 130 0,95 1,7447 89,4 80,99 

5 2 8 0,31 0,5168 76,7 76,90 

Pro změření průběhu závislosti ztrát v jádře na mag. indukci a určení měrných ztrát 
podle 1.13 pro danou indukci z hmotnosti jádra se měnilo vstupní napětí na 
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regulovatelném zdroji. Ztráty v jádře se určila výše uvedeným způsobem. Mag. indukce 
se pak získá měřením magnetického indukčního toku pomocí fluxmetru na některém 
vinutí a dosazením do vztahu 1.1. Výsledný průběh je na obr.3.3. 

 

Bm[T]  

pm [w/kg] 

 

Obr. 3.3 Křivka měrných ztrát 

Magnetizační křivka se určí měřením primárního proudu a dosazením do 1.3. 
Magnetická indukce se získá měřením fluxmetrem jako v předchozím případě pro 
křivku ztrát. 

 

Obr. 3.4 Skutečná a naměřená mag. křivka 
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3.2 Transformátory proudu 

Pro ověření kvality návrhu transformátorů proudu byly provedeny ve vytvořeném 
programu návrhy 4 transformátorů proudu. 

Výrobce transformátorů proudu, firma ABB s.r.o., poskytla pro návrh 
transformátorů potřebné údaje, především magnetizační křivku materiálu, který bude 
použit pro výrobu magnetického obvodu, dále pak tabulku používaných rozměrů jader, 
bandáží a také vodičů pro sekundární vinutí. Tyto údaje byly vloženy do tabulky 
programu data.xls. Průměr jádra byl dohodnut s výrobcem a nebyl omezen rozměrem 
primárního vodiče, protože se vyráběla pouze jádra s navinutým sekundárním vodičem, 
která pro měření postačila. Výška jádra se zvolila podle výpočtů programu tak, aby 
transformátory odpovídaly zvoleným parametrů. Navrženy byly celkem 4 
transformátory: 2 měřicí a 2 jisticí. Společnými parametry návrhu byla volba 
primárního proudění 600 A a břemene 10 VA při účiníku cosφ = 0,8. Pro měřicí 
transformátory byla zvolena třída přesnosti 0,5, nadproudové číslo FS = 10 a proudová 
hustota sekundárním vinutím 2,6 A/mm2. Jisticí transformátory byly navrženy pro třídu 
přesnosti 5P, nadproudový činitel ALF = 10 a proudovou hustotu sekundárním vinutím 
1,6 A/mm2. Pro každý typ transformátoru byly vytvořeny 2 návrhy: první pro jmenovitý 
sekundární proud 5 A a druhý pro 1 A. Náhled programu s návrhem měřicího 
transformátoru s výše uvedenými parametry a jmenovitým sekundárním proudem 5 A je 
uveden v příloze B.4. Všechny návrhy byly uloženy do souboru a dále zpracovány do 
tabulek v přílohách C.3 až C.6. 

Podle návrhů byla navinuta toroidní jádra požadovaným vodičem a počtem závitů. 
Ověření vlastností proběhlo měřením ve zkušebně výrobce. Pro měření proudových 
transformátorů zde používají 2 přístroje. První z nich je Omicron CT Analyzer. Základní 
informace o tomto přístroji lze nalézt např. v brožuře výrobce [17]. V ní je uvedeni, že 
zařízení používá nepřímou metodu měření vlastností proudového transformátoru, ve 
které se uvažuje jeho náhradní schéma. Výrobce uvádí, že pro transformátory 
s převodem proudu do 2000 je zaručováno stanovení převodu s přesností 0,05%, chyba 
úhlu s přesností 3‘ a určení odporu sekundárního vinutí s přesností 0,1% + 1 mΩ. Tyto 
údaje jsou vzhledem k neznámé přesnosti návrhu programu dostačující. Přístroj měří i 
nadproudové číslo FS nebo nadproudový činitel ALF pomocí 2 metod, které se označují 
jako přímá a nepřímá. V příloze C.7 jsou fotografie z měření, na kterých je možné vidět 
čtyřsvorkové připojení sekundárního vinutí k přístroji. Primární obvod tvoří jeden vodič 
provléknutý jádrem.  

Pro porovnání bylo měření provedeno dalším přístrojem s označením Tettex 2767. 
Informace o tomto přístroji jsou uvedeny v [18]. Měření probíhá diferenční metodou, 
při níž se hodnoty proudu měřeného transformátoru porovnávají s hodnotami 
referenčního transformátoru. Výsledky z měření byly zpracovány do tabulek pro každý 
transformátor společně s vypočtenými údaji. Z nich pak byly vytvořeny průběhy chyby 
proudu a fáze v závislosti na velikosti primárního proudu. Tyto grafy jsou uvedeny pro 
svůj rozsah v přílohách; pro měřicí transformátor 600//5 v příloze C.3, pro 600//1 v C.4, 
pro jisticí transformátory pak pro převod 600//5 v C.5 a pro 600//1 v příloze C.6. 

Naměřené a vypočtené průběhy chyby proudu se nejvíce liší pro oblast do 20% I1n, 
pro kterou je absolutní odchylka chyby proudu až 0,5%. Výjimkou je poslední 
transformátor; pro ten je chyba menší. V oblasti větších primárních proudů je shoda 
naměřených a vypočtených hodnot vysoká, s absolutní odchylkou do 0,25%. Důvodem 
těchto odchylek je výrobní rozptyl vlastností použitého materiálu a z něj navinutých 
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toroidních jader. Tento rozptyl se projeví změnou magnetizační křivky a měrných ztrát 
v jádře. Dále se uplatnila nepřesnost návrhu, který uvažuje zjednodušený model 
transformátoru, částečně také použitá aproximace na proložení bodů magnetizační 
křivky. (Důvod této odchylky je vidět ze změřených magnetizačních křivek jader, které 
mají rozdílnou strmost oproti křivce použité při návrhu. Tyto křivky ale nemohou být 
zveřejněny.) Chyby úhlu dosahují největších odchylek pro oblast do 10% I1n; absolutní 
odchylka chyby úhlu je menší než 10'. Z hlediska zvolené třídy přesnosti TP 0,5 pro jisticí 
transformátory jsou naměřené a vypočítané chyby úhlu v toleranci s dostatečnou rezervou. Ze 
změřených údajů vyplývá, že pro přísnější požadavky TP (např. TP 0,2) by návrh nemusel být 
dostatečně přesný. V těchto případech pro dosažení minimální chyby proudu je možné kromě 
celozávitové korekce použít korekci menší, např. čtvrt závitu. Z výrobního hlediska je dosažení 
části závitu v praxi nerealizovatelné, proto se nepoužívá v těchto případech jeden sekundární 
vodič, ale dvojice bifilárně navíjených vodičů se zvoleným poměrem průřezů. Tenčí vodič pak 
slouží ke korekci chyby proudu. Tento způsob korekce je uveden podrobněji v [3], odkud byl 
převzat.  

Typ a převod 
transformátoru 

Výpočet 
FS/ALF 

Přímá m. 
FS/ALF 

δp [%] 
Nepřímá m. 

FS/ALF 
δn [%] 

měřicí 600//5 7,91 7,67 3,03 7,41 6,32 

měřicí 600//1 7,86 8,15 -3,69 7,62 3,05 

jisticí 600//5 12,25 12,2 0,41 11,91 2,78 

jisticí 600//1 12,34 12,67 -2,67 12,15 1,54 

Tab. 5 Srovnání výpočtu a měření FS/ALF 

V tab. 3 je uvedeno srovnání naměřených a vypočtených hodnot nadproudového 
čísla a činitele. Relativní odchylka přímé metody δp a nepřímé metody δn je vztažena 
k vypočtené hodnotě. Tyto odchylky se pohybují do 5%, pouze nepřímá metoda určení 
FS pro měřicí transformátor s převodem 600//5 dosahuje hodnoty 6,32%.  

 

Typ a převod 
transformátoru 

Výpočet 
Rv2 [mΩ] 

Měření 
Rv2 [mΩ] 

δR [%] 

měřicí 600//5 159 178,5 -12,26 
měřicí 600//1 3946 3901 1,14 
jisticí 600//5 120 132 -10,00 
jisticí 600//1 2906 2959 -1,82 

Tab. 6 Srovnání odporu vinutí 

Následující tab. 4 srovnává odpor vodičů vinutí vypočítaný programem a určený 
měřením. Pro transformátory se jmenovitým sekundárním proudem I2n = 1 A je relativní 
chyba vztažená k vypočtené hodnotě menší než 2%. Tato chyba je zanedbatelná a 
potvrzuje správnost výpočtu odporu vinutí a tedy i jeho délky. Pro transformátory 
s I2n = A je tato chyba přibližně –12 a –10%. Důvodem může být použitá měřicí metoda, 
která by ale měla garantovat určení odporu s přesností 0,1% + 1 mΩ. Další možností 
může být výrobní tolerance průměru použitého vodiče, která by ovlivnila jeho odpor. 
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4 ZÁVĚR 
Ze získaných poznatků je nejprve vytvořen program pro výpočet síťových 

transformátorů. V tomto programu bylo navrženo 5 transformátorů; následně byly 
vyrobené transformátory změřeny. Rozdíly oproti návrhu sledovaných parametrů 
v tab. 4 jsou dány především použitím orientovaných plechů, které způsobí deformaci 
magnetizační křivky, jak je vidět z obr. 3.4. Rozdíl měrných ztrát lze posoudit z obr. 3.3 
srovnáním s přílohou A.4. Vzrůst je přibližně trojnásobný oproti předpokladu. 
Vlastnosti jádra jsou zhoršeny proto, že v rozích je orientovaný materiál magnetován 
kolmo na směr válcování, navíc jsou ve výliscích otvory právě v rozích, což vede 
k dalšímu zhoršení vlastností mag. obvodu. Pro EI jádra je tedy možné plechy 
orientované použít, ale je třeba v návrhu zahrnout možnou změnu jeho vlastností, která 
ovšem v realizovaném návrhu nebyla předpokládána v takové míře. Následkem toho 
jsou vyšší hodnoty proudu naprázdno a nižší účinnost u měřených vzorků. Návrh by 
bylo vhodné opakovat s použitím naměřených hodnot pro magnetizační křivku a 
celkové ztráty v jádře z těchto plechů. 

Program pro návrh transformátorů proudu byl navržen na základě představeného 
náhradního schématu transformátoru. Realizované vzorky poskytují vysokou shodu 
požadovaných parametrů s návrhem. Vhodným rozšířením by byla možnost návrhu 
nového rozměru jádra přímo pro zadané požadavky. 

Oba programy obsahují možnosti automatizovaného výběru jádra, které rozšiřují 
možnosti programů pro vývoj nových transformátorů. Všechny údaje potřebné pro 
návrh lze pohodlně zadat z uživatelského prostředí nebo vložením dat do tabulkového 
souboru xls. 
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SEZNAM ZKRATEK 
max.  maximální 

mag.  magnetický 

prim.  primární 

sek.  sekundární 

pozn.  poznámka 

FS  nadproudové číslo 

ALF  nadproudový činitel 

TP  třída přesnosti 

SEZNAM SYMBOL Ů 
φ   magnetický indukční tok 

B  magnetická indukce 

H  intenzita mag. pole 

S  plocha, průřez 

l  délka 

f  frekvence 

N  počet závitů 

U  elektrické napětí (efektivní hodnota) 

Um  elektrické napětí (maximální hodnota) 

I  elektrické napětí (efektivní hodnota) 

Im  elektrické napětí (maximální hodnota) 
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A VLASTNOSTI PLECH Ů EI 

A.1 Magnetizační křivky 

 
Převzato ze stránek výrobce plechů [12]. 
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A.2 Závislost měrných ztrát plechů na magnetické polarizaci 

 
 

Převzato ze stránek výrobce plechů [13]. 
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A.3 Přehled vlastností plechů Ei 

 

Údaje převzaty ze stránek výrobce plechů [14]. (Údaje B, H a J v max. hodnotách.) 

název podle 
nomi-
nální 

tloušťka 

měrné 
ztráty p 

[W/kg] při f 
=50 Hz a 

při B =…[T] 

minimální hodnota 
mag. polarizace [T] 
ve střídavém poli o 

intenzitě H = …[A/m] 

max. 
anizo-

tropie p 

činitel 
plnění 

počet 
ohybů 

celková 
hustota 
jádra 

EN 10027-1  [mm] 1,5  1,0 2500 5000 10000 [%] [-] [-] [kg/dm3] 

M 250-35A 0,35 2,50 1,00 1,49 1,60 1,70 ± 17 0,95 2 7,60 
M 330-35A 0,35 3,30 1,30 1,49 1,60 1,70 ± 17 0,95 3 7,65 
M 270-50A 0,50 2,70 1,10 1,49 1,60 1,70 ± 17 0,97 2 7,60 
M 290-50A 0,50 2,90 1,15 1,49 1,60 1,70 ± 17 0,97 2 7,60 
M 310-50A 0,50 3,10 1,25 1,49 1,60 1,70 ± 14 0,97 3 7,65 
M 330-50A 0,50 3,30 1,35 1,49 1,60 1,70 ± 14 0,97 3 7,65 
M 350-50A 0,50 3,50 1,50 1,50 1,60 1,70 ± 12 0,97 5 7,65 
M 400-50A 0,50 4,00 1,70 1,53 1,63 1,73 ± 12 0,97 5 7,70 
M 470-50A 0,50 4,70 2,00 1,54 1,64 1,74 ± 10 0,97 10 7,70 
M 530-50A 0,50 5,30 2,30 1,56 1,65 1,75 ± 10 0,97 10 7,70 
M 600-50A 0,50 6,00 2,60 1,57 1,66 1,76 ± 10 0,97 10 7,75 
M 700-50A 0,50 7,00 3,00 1,60 1,69 1,77 ± 10 0,97 10 7,80 
M 800-50A 0,50 8,00 3,60 1,60 1,70 1,78 ± 10 0,97 10 7,80 



 48

A.4 Vlastnosti plechů M 165-35S 

 

Převzato od výrobce plechů  
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B VYTVOŘENÝ PROGRAM  

B.1 Náhled programu EITRAN 
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B.2 Kód pro určení mag. indukce z omezení mag. proudu 

%___________Omezení B velikostí mag. proudu_______  
cnt = 0; 
while  cnt < 10 
    %ztráty v železe  
    P_Fe = p_plechy * (B/B_p).^2 * 0.001 * m_Fe; 
    %účinnost  
    ucin = vykon / (vykon + P_Fe + P_Cu); 
    %počet závit ů na volt    
    N_V = sqrt(2) /(2* pi * INdata(1,1) * S_Fe * B ); 
    %počet prim. závit ů opravený o úbytek na n ěm 
    N_prim = U_prim * (1 - vinuti(1,5)) * N_V; 
    %proud prim. vinutím  
    I_prim = vykon /(ucin * U_prim); 
    %určení H pro max. p řípustný mag. proud  
    H = (N_prim * 0.3 * I_prim * sqrt(2))/l_stredni ;  
    %určení B z vypo čteného H  
    B_mag = BHkrivka( 'urciB' ,H,mat_B,mat_H); 
    %je-li vypo čtené B_mag menší než B  
    if  (B_mag < B) && (abs(B_mag - B)> 0.001)  
        B = (B + B_mag)/2; 
        cnt = cnt + 1; 
    else  
        break ; 
    end  
end  

B.3 Kód pro určení délky vodičů 

%____________Ur čení délky vodi če pro vinutí______________________  
%celková výška vinutí  
vyska = 0; 
for m = 1:(pocet_sek + 1) %pro všechna vinutí  
 
N = vinuti(m,3); %počet závit ů vybraného vinutí  
vinuti(m,2) = 0; %počítá se délka znovu  
vrstva = 1; %počet vrstev primárního vinutí  
switch (m) 
    case  1 %pro primární vinutí bez proklad ů 
        zavit = zavit + 8 * 1e-3 * vinuti(m,7); 
        vyska = 1e-3 * vinuti(m,7); 
    case  2 
        if  komora == 1 %mezi prim. a sek. vinutí se vloží prokl. 2  
            zavit = zavit + 8 * 1e-3 * (vinuti(m,7)  + prok2); 
            vyska = vyska + 1e-3 * (vinuti(m,7) + p rok2); 
        else   %dvoukomorová kostra, po čítá se znova pro 2. komoru  
            zavit = 1e-3 * 2 * (EInum(ind,1) + 2 * kostra ...  
                + 2 * INdata(1,2)) + 1e-3 * 2 * (EI num(ind,2) ...  
                + 2 * kostra + 2 * INdata(1,2))  ... 
                + 8 * 1e-3 * vinuti(m,7); 
            if  (vyska + 1e-3 * prok4) > (k1 * plneni_okenka) 
                chyba = 1; %kontrola pln ění okénka pro prim. část  
            end  
            vyska = 1e-3 * (vinuti(m,7)); 
        end  
    otherwise  %pro další sek. vinutí se vloží proklad 3  
        zavit = zavit + 8 * 1e-3 * (vinuti(m,7) + p rok3); 
        vyska = vyska + 1e-3 * (vinuti(m,7) + prok3 ); 
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end  
%počet závit ů na vrstvu  
N_vrstva = floor(pp_vinuti/(1e-3 * vinuti(m,7))); 
while  N > 0 
    %dokud je více závit ů než se namotá do 1 vrstvy  
    if  mod(vrstva,2) %lichá vrstva  
        if  N > N_vrstva 
            %délka vodi če se zv ětší o po čet závit ů ve vrstv ě 
            vinuti(m,2) = vinuti(m,2) + (N_vrstva *  zavit); 
            %zbývá dalších (N - N_v_1_vrstv ě) závit ů 
            N = N - N_vrstva; 
        else  %jinak následuje poslední vrstva  
            %délka vodi če se zv ětší o po čet závit ů ve vrstv ě 
            vinuti(m,2) = vinuti(m,2) + (N * zavit) ; 
            %vše namotáno  
            N = 0; 
        end 
    else  %sudá vrstva  
        if  N > (N_vrstva - 1) 
            %délka vodi če se zv ětší o po čet závit ů ve vrstv ě 
            vinuti(m,2) = vinuti(m,2) + ((N_vrstva - 1) * zavit); 
            %zbývá dalších (N - N_v_1_vrstv ě - 1) závit ů 
            N = N - (N_vrstva - 1); 
        else  %jinak následuje poslední vrstva  
            %délka vodi če se zv ětší o po čet závit ů ve vrstv ě 
            vinuti(m,2) = vinuti(m,2) + (N * zavit) ; 
            %vše namotáno  
            N = 0; 
        end  
    end  
    %zadaný po čet vrstev prim. vinutí - vloží se proklad  
    if  (N > 0) && (m == 1) && vrstva == poc_vrstev ; 
        zavit = zavit + 8 * 1e-3 * (vinuti(m,7) + p rok1); 
        vrstva = 1; %opět proklad po daném po čtu vrstev  
        vyska = vyska + 1e-3 * (vinuti(m,7) + prok1 ); 
        %v jiných p řípadech se jen postoupí do další vrstvy  
    else  
        %zvětšení délky závitu  
        zavit = zavit + 8 * 1e-3 * vinuti(m,7); 
        %další vrstva pro dané vinutí  
        vrstva = vrstva + 1; 
        %vzroste výška vinutí  
        vyska = vyska + 1e-3 * sqrt(0.75)*vinuti(m, 7); 
    end  
end  
if  m == (pocet_sek + 1) %za poslední vinutí vložit izolaci  
    vyska = vyska + 1e-3 * prok4; 
end 
end 
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B.4 Náhled programu KATRAN 

 

 

Pozn.: rozměry jádra, název plechů a bandáže byly vyretušovány z autorských důvodů. 
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C SROVNÁNÍ NÁVRHU A M ĚŘENÍ  

C.1  Síťové transformátory – přehled naměřených hodnot 

 

Průběh účinnosti v závislosti na zatížení sekundárních vinutí: 

 

Průběh účinnosti v závislosti na zatížení sekundárních vinutí: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo 
tran. 

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 

Zátěž 
[%] 

U21 
[V] 

U22 
[V] 

U21 
[V] 

U22 
[V] 

U21 
[V] 

U22 
[V] 

U21 
[V] 

U22 
[V] 

U21 
[V] 

U22 
[V] 

0 15,96 6,7 15,91 6,69 18,56 7,82 14,4 5,95 16,79 7,13 
10 15,5 6,52 15,67 6,58 18,07 7,61 14,32 5,92 16,45 6,98 
20 15,43 6,32 15,4 6,48 17,94 7,39 14,2 5,87 16,11 6,84 
30 15,16 6,37 15,14 6,38 17,62 7,4 14,08 5,82 15,79 6,69 

40 14,93 6,26 14,91 6,27 17,3 7,26 13,98 5,79 15,47 6,56 
50 14,66 6,17 14,64 6,15 16,94 7,12 13,89 5,75 15,14 6,42 
60 14,45 6,06 14,34 6,04 16,61 6,96 13,79 5,71 14,79 6,27 

70 14,17 5,94 14,11 5,94 16,29 6,83 13,7 5,67 14,43 6,11 
80 13,89 5,82 13,86 5,83 15,95 6,7 13,59 5,63 14,08 5,97 
90 13,63 5,72 13,6 5,72 15,64 6,54 13,49 5,59 13,75 5,82 

100 13,36 5,6 13,39 5,64 15,24 6,39 13,37 5,55 13,4 5,68 

Zátěž 
[%] 

η [%] 
tr. č. 1 

η [%] 
tr. č. 2 

η [%] 
tr. č. 3 

η [%] 
tr. č. 4 

η [%] 
tr. č. 5 

10 47,34 44,53 52,20 38,54 78,70 
20 62,74 60,68 67,24 55,16 85,76 
30 69,17 69,38 73,15 64,35 85,89 

40 72,64 74,52 76,60 68,98 86,68 
50 74,15 76,17 76,70 73,59 85,96 
60 74,88 75,88 77,58 76,85 85,42 

70 75,04 77,45 76,75 77,35 83,48 
80 73,84 78,51 76,63 79,46 81,58 
90 74,04 77,50 76,42 80,97 79,51 

100 73,58 77,46 74,15 80,99 76,90 
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C.2 Fotografie z měření síťových transformátorů 

Vyrobené transformátory: 

 

Měřicí pracoviště: 
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0,5

1

1,5

2

[%]

Chyba proudu    v závislosti na primárním proudu In

Omezení TP + Omezení TP -
Výpočet Z = 100% Výpočet Z = 25%
Měření 1 Z = 100% Měření 1 Z = 25%
Měření 2 Z = 100% Měření 2 Z = 0%

C.3 Transformátor proudu měřicí 600//5 

600//5  0,5FS10  10VA/0,8  jádro: 145/105x20  závitů: 120  vodič: 1,60 mm 

Chyba proudu ɛI [%] 

In [%] 0,508 5,037 10,061 20,107 50,232 100,42 120,5 

ɛI [%] Z = 100% -1,605 -0,738 -0,610 -0,530 -0,463 -0,423 -0,413 

In [%] 0,503 5,015 10,025 20,043 50,093 100,17 120,21 
Výpočet 

ɛI [%] Z = 25% -0,626 -0,295 -0,248 -0,214 -0,186 -0,173 -0,170 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

ɛI [%] Z = 100% -2,834 -1,268 -0,942 -0,701 -0,491 -0,384 -0,360 
Měření 1 
Omicron 

ɛI [%] Z = 25% -1,651 -0,671 -0,505 -0,385 -0,268 -0,207 -0,194 

In [%] 5,6 19,7 99,4 120,8       

ɛI [%] Z = 100% -1,231 -0,706 -0,387 -0,362       

In [%] 5,2 19,4 100,2 120,3       

Měření 2  
Tettex 

ɛI [%] Z = 0% -0,472 -0,301 -0,165 -0,157       

In [%] 5 20 100 120       

+ ɛI [%] 1,5 0,75 0,5 0,5       
Omezení 

TP 
- ɛI [%] -1,5 -0,75 -0,5 -0,5       

Chyba úhlu δI ['] 

In [%] 0,508 5,037 10,061 20,107 50,232 100,42 120,5 

δI ['] Z = 100% 86,184 30,227 21,885 16,611 12,246 9,746 9,164 

In [%] 0,503 5,015 10,025 20,043 50,093 100,17 120,21 
Výpočet 

δI ['] Z = 25% 63,091 22,461 16,621 12,302 8,828 7,207 6,846 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

δI ['] Z = 100% 88,32 26,6 16,25 10,24 6,09 3,98 3,46 
Měření 1 
Omicron 

δI ['] Z = 25% 94,21 26,93 17,05 11,01 6,43 4,54 4,16 

In [%] 5,6 19,7 99,4 120,8       

δI ['] Z = 100% 24,6 10,15 3,92 3,34       

In [%] 5,2 19,4 100,2 120,3       

Měření 2  
Tettex 

δI ['] Z = 0% 29,8 13,76 5,97 5,45       

In [%] 5 20 100 120       

+ δI ['] 90 45 30 30       
Omezení 

TP 
- δI ['] -90 -45 -30 -30       

FS Odpor vinutí 

Požadavek 10 Výpočet [mΩ] 159,0 při 75°C 

Rezerva -20% Měření 1 [mΩ] 149,6 při 25°C 

Výpočet 7,91 Měření 1 [mΩ] (přepočet) 178,5 při 75°C 

Měření 1 - přímé           7,67 Měření 1: Omicron CT-analyzer 

Měření 1 - nepřímé       7,41 Měření 2: Tettex 2767 
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C.4 Transformátor proudu měřicí 600//1 

600//5  0,5FS10  10VA/0,8  jádro: 145/105x20  závitů: 597  vodič: 0,71 mm 

Chyba proudu ɛI [%] 

In [%] 0,51 5,01 10,01 20,01 49,98 99,93 119,90 

ɛI [%] Z = 100% -1,120 -0,243 -0,115 -0,033 0,035 0,075 0,085 

In [%] 0,50 4,99 9,98 19,94 49,84 99,67 119,60 
Výpočet 

ɛI [%] Z = 25% -0,126 0,206 0,253 0,287 0,315 0,328 0,331 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

ɛI [%] Z = 100% -2,077 -0,711 -0,404 -0,176 0,029 0,134 0,157 
Měření 1 
Omicron 

ɛI [%] Z = 25% -1,008 -0,117 0,032 0,144 0,251 0,309 0,322 

In [%] 5,3 19,3 99,4 119,6       

ɛI [%] Z = 100% -0,714 -0,186 0,131 0,153       

In [%] 5,5 20 100,2 119,5       

Měření 2  
Tettex 

ɛI [%] Z = 25% 0,059 0,224 0,347 0,355       

In [%] 5 20 100 120       

+ ɛI [%] 1,5 0,75 0,5 0,5       
Omezení 

TP 
- ɛI [%] -1,5 -0,75 -0,5 -0,5       

Chyba úhlu δI ['] 

In [%] 0,51 5,01 10,01 20,01 49,98 99,93 119,90 

δI ['] Z = 100% 86,688 30,408 22,014 16,713 12,321 9,806 9,22 

In [%] 0,50 4,99 9,98 19,94 49,84 99,67 119,60 
Výpočet 

δI ['] Z = 25% 63,366 22,562 16,696 12,359 8,869 7,241 6,878 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

δI ['] Z = 100% 78,51 25,27 15,2 9,36 5,34 3,35 2,87 
Měření 1 
Omicron 

δI ['] Z = 25% 86,3 24,37 15,81 10,11 5,81 4,01 3,67 

In [%] 5,3 19,3 99,4 119,6       

δI ['] Z = 100% 24,3 9,88 3,41 3,02       

In [%] 5,5 20 100,2 119,5       

Měření 2  
Tettex 

δI ['] Z = 25% 30 13,84 5,84 5,43       

In [%] 5 20 100 120       

+ δI ['] 90 45 30 30       
Omezení 

TP 
- δI ['] -90 -45 -30 -30       

FS Odpor vinutí 

Požadavek 10 Výpočet [Ω] 3,946 při 75°C 

Rezerva -20% Měření 1 [Ω] 3,271 při 25°C 

Výpočet 7,86 Měření 1 [Ω] (přepočet) 3,901 při 75°C 

Měření 1 - přímé          8,15 Měření 1: Omicron CT-analyzer 

Měření 1 - nepřímé       7,62 Měření 2: Tettex 2767 
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C.5 Transformátor proudu jisticí 600//5 

600//5  0,5FS10  10VA/0,8  jádro: 145/105x30  závitů: 120  vodič: 2,00 mm 

Chyba proudu ɛI [%] 

In [%] 0,51 5,03 10,05 20,08 50,16 100,29 120,34 

ɛI [%] Z = 100% -1,268 -0,551 -0,450 -0,375 -0,317 -0,288 -0,281 

In [%] 0,50 5,01 10,02 20,03 50,06 100,11 120,13 
Výpočet 

ɛI [%] Z = 25% -0,504 -0,217 -0,177 -0,148 -0,122 -0,110 -0,108 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

ɛI [%] Z = 100% -2,034 -0,879 -0,630 -0,456 -0,313 -0,248 -0,233 
Měření 1 
Omicron 

ɛI [%] Z = 25% -1,038 -0,468 -0,341 -0,250 -0,166 -0,124 -0,116 

In [%] 99,4 119,2           

ɛI [%] Z = 100% -0,252 -0,237           

In [%]               

Měření 2  
Tettex 

ɛI [%] Z = 25%               

In [%] 100             

+ ɛI [%] 1             
Omezení 

TP 
- ɛI [%] -1             

Chyba úhlu δI ['] 

In [%] 0,51 5,03 10,05 20,08 50,16 100,29 120,34 

δI ['] Z = 100% 65,641 22,716 16,602 12,001 8,55 6,784 6,378 

In [%] 0,50 5,01 10,02 20,03 50,06 100,11 120,13 
Výpočet 

δI ['] Z = 25% 46,258 16,068 11,76 8,709 5,868 4,637 4,387 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

δI ['] Z = 100% 62,02 15,51 8,82 5,29 3,17 2,23 2,01 
Měření 1 
Omicron 

δI ['] Z = 25% 68,03 17,06 10,09 6,16 3,38 2,36 2,18 

In [%] 99,4 119,2           

δI ['] Z = 100% 2,1 1,82           

In [%]               

Měření 2  
Tettex 

δI ['] Z = 25%               

In [%] 100             

+ δI ['] 60             
Omezení 

TP 
- δI ['] -60             

ALF Odpor vinutí 

Požadavek 10 Výpočet [mΩ] 120,0 při 75°C 

Rezerva 20% Měření 1 [mΩ] 110,6 při 25°C 

Výpočet 12,25 Měření 1 [mΩ] (přepočet) 132,0 při 75°C 

Měření 1 - přímé         12,20 Měření 1: Omicron CT-analyzer 

Měření 1 - nepřímé     11,91 Měření 2: Tettex 2767 
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C.6 Transformátor proudu jisticí 600//1 

600//5  0,5FS10  10VA/0,8  jádro: 145/105x30  závitů: 600  vodič: 0,90 mm 

Chyba proudu ɛI [%] 

In [%] 0,51 5,03 10,05 20,08 50,16 100,29 120,34 

ɛI [%] Z = 100% -1,267 -0,550 -0,449 -0,373 -0,316 -0,286 -0,279 

In [%] 0,50 5,01 10,02 20,03 50,06 100,11 120,13 
Výpočet 

ɛI [%] Z = 25% -0,502 -0,215 -0,175 -0,147 -0,120 -0,109 -0,106 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

ɛI [%] Z = 100% -1,191 -0,525 -0,399 -0,317 -0,246 -0,206 -0,197 
Měření 1 
Omicron 

ɛI [%] Z = 25% -0,765 -0,271 -0,198 -0,149 -0,110 -0,091 -0,087 

In [%] 99,5 119,3           

ɛI [%] Z = 100% -0,053 -0,051           

In [%]               

Měření 2  
Tettex 

ɛI [%] Z = 25%               

In [%] 100             

+ ɛI [%] 1             
Omezení 

TP 
- ɛI [%] -1             

Chyba úhlu δI ['] 

In [%] 0,51 5,03 10,05 20,08 50,16 100,29 120,34 

δI ['] Z = 100% 65,31 22,592 16,508 11,926 8,487 6,732 6,328 

In [%] 0,50 5,01 10,02 20,03 50,06 100,11 120,13 
Výpočet 

δI ['] Z = 25% 45,827 15,892 11,636 8,611 5,797 4,574 4,327 

In [%] 1 5 10 20 50 100 120 

δI ['] Z = 100% 28,8 9,03 6,11 4,2 2,76 1,96 1,76 
Měření 1 
Omicron 

δI ['] Z = 25% 35,93 8,69 5,59 3,81 2,48 1,88 1,76 

In [%] 99,5 119,3           

δI ['] Z = 100% 1,81 1,73           

In [%]               

Měření 2  
Tettex 

δI ['] Z = 25%               

In [%] 100             

+ δI ['] 60             
Omezení 

TP 
- δI ['] -60             

ALF Odpor vinutí 

Požadavek 10 Výpočet [Ω] 2,906 při 75°C 

Rezerva 20% Měření 1 [Ω] 2,481 při 25°C 

Výpočet 12,34 Měření 1 [Ω] (přepočet) 2,959 při 75°C 

Měření 1 - přímé         12,67 Měření 1: Omicron CT-analyzer 

Měření 1 - nepřímé     12,15 Měření 2: Tettex 2767 
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C.7 Fotografie z měření transformátorů proudu 

Měření přístrojem Omicron CT Analyzer, transformátor měřicí č. 1 (5 A): 

 

Měření přístrojem Omicron CT Analyzer, transformátor měřicí č. 2 (1 A): 

 

 


