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KONSTRUKCE
TRANSFORMÁTORU
Tato kapitola popisuje návrh a konstrukci jádra, cívky, vinutí a prokladù transformátorù, vhodných pro pouití s obvody TOPSwitch. Pøíklad výpoètu transformátoru je
proveden pro zdroj s výstupním napìtím 12 V, výstupním výkonem 15 W a univerzálním rozsahem napájecích napìtí.

Katalogy feritových jader
Výrobci jader publikují katalogy svých výrobkù, kde jsou uvedeny vechny potøebné rozmìry a magnetické parametry pro návrh transformátoru. Nìkteøí výrobci také
poskytují dodateèné informace konstruktérùm ve formì dùleitých grafù, jako je napø.
závislost AL na tlouce vzduchové mezery. Jak mechanické, tak elektrické parametry jader stejného oznaèení mívají obvykle obdobné parametry i u rùzných výrobcù.

Katalogy cívkových tìlísek
Obvykle výrobci jader doporuèují ke kadému typu jádra pøíslunou kostru (cívkové
tìlísko), která je pro daný typ jádra pouitelná. Koster cívky se vyrábí celá øada a lií
se zejména provedením podle montáe transformátoru a poètem vývodù.
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Obr. 3.01

Typické zapojení zpìtnovazebního transformátoru s EE jádrem

Tabulky vodièù
Tabulky vodièù výrobcù poskytují jednak rozmìrové velièiny jako je prùmìr vodièe,
prùmìr vodièe s izolací, prùøez vodièe a dalí, jednak velièiny elektrické. Tìmi jsou
zejména odpor na metr délky, povolený proud pøi rùzných proudových hustotách,
elektrická pevnost izolace a dalí.
Existují tøi rozíøené zpùsoby oznaèování vodièù a to AWG, SWG a metrický. Vechny rozmìry vodièù amerických výrobcù transformátorù jsou zaloeny na oznaèování
AWG. Tabulka pøevodu tohoto oznaèení i SWG na metrické míry je v Pøíloze I.
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3.1

KONSTRUKÈNÍ MATERIÁLY
TRANSFORMÁTORÙ

Následující odstavce popisují základní nezbytné díly a materiály pro konstrukci výkonových transformátorù pro spínané zdroje.

Feritová jádra
Vhodnými feritovými materiály pro výrobu spínaných transformátorù, pracujících
na kmitoètu 100 kHz jsou TDK PC40, Philips 3C85, Siemens N67, Thomson B2 nebo
jiné podobné materiály. Jader je k dispozici velké mnoství a jsou snadno dostupná.
Nejèastìji uívaná EE jádra mají nízkou cenu, irokou dostupnost a nií rozptylové
indukènosti.
Jsou také pouitelné jiné tvary jádra a provedení, jako napøíklad jádra ETD, EER a EI.
Diagramy pro nalezení vhodného feritového jádra a jeho typu pro rùzné výkony
a konstrukce transformátoru jsou v katalozích výrobcù a zjednoduenì také v Pøíloze II.

Cívky
Cívky s vinutími pro síové napìtí zpìtnovazebních transformátorù by mìly brát
ohled na bezpeèné vzdálenosti a izolace, poadované bezpeènostními pøedpisy
a normami. Musí být dodreny minimální vzdálenosti primárních vývodù od sekundárních a to jak na cívce, tak na ploném spoji.
Cívky by mìly být nejlépe zhotoveny z termosetù, jako je napø. fenolová pryskyøice,
bez deformací a do nejvyích provozních teplot. Cívková tìlíska z materiálù polybutylen, polyetylen, tereftalát (PBT, PET) a polyfenylen sulfid (PPS) jsou také pøijatelná, aèkoliv jsou mnohem více citlivá na vysoké teploty ne fenolické pryskyøice.
Nylonovým kostrám by se mìl konstruktér nejradìji vyhnout, protoe se snadno
taví ji pøi teplotách v poadovaných rozsazích èinnosti. Problémem je i zabezpeèit
stabilní polohu jejich vývodù pøi pájení. Pokud jsou pøesto pouity, pak by mìly být se
zalisovanými skelnými vlákny pro zvýení tuhosti, kdy je pak lze pouívat a do teplot
130 °C.

Izolaèní materiály
Bìné izolaèní materiály, pouívané v transformátorech jsou mylarové nebo polyesterové fólie, které jsou k dispozici ve formì listù nebo pásky. Tento materiál se
také vyrábí jako lepicí páska, která je obzvlá vhodná v konstrukci transformátoru,
protoe jednotlivé závity izolace po sobì nesklouznou. Výrobci tìchto pásek je oznaèují jako 3M, Tesa a CHR.
Pro okraje izolaèních prokladù v transformátoru je vhodné pouívat tlustí pásku,
aby bylo poadované tlouky (a elektrické pevnosti) dosaeno pouitím pomìrnì
málo vrstev.
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Vodièe pro vinutí
Preferovanou izolací pro vodièe pro vinutí transformátorù je nylon-polyuretanový
lak. Tato izolace umoòuje pájení bez jejího pøedcházejícího mechanického odstraòování, které je pøíèinou èastých následných poruch (ulomení vodièe). Tento typ izolovaného vodièe je k dispozici témìø u vech výrobcù pod rùznými obchodními názvy:
Solderon, Nyleze, Beldsol, atd.
Izolace vodièù pro primární vinutí by mìla být znaèena jako tìká nebo dvojnásobná. Obyèejný vodiè by nemìl mít zejména polyimidovou izolaci, protoe tato izolace musí být odstraòována pøed pájením mechanicky.

Trojitì izolovaný vodiè
Pouití trojitì izolovaného vodièe v transformátorech se zvýenou elektrickou pevností zjednoduuje konstrukci izolací zejména primárního vinutí a sniuje velikost
transformátorù, u nich je poadovaná zvýená bezpeènost. Trojitì izolovaný vodiè
se skládá z Cu jádra se tøemi zøetelnì oddìlitelnými vrstvami izolace.

Lakování (impregnace) transformátoru
Mnoho transformátorù jejich výrobci impregnují vhodným dielektrickým lakem. Tím
se naplòuje i vnitøek transformátoru, kde lak zlepuje pøenos tepla z vinutí do okolí
a zlepuje prùrazná napìtí mezi jednotlivými vinutími transformátoru. Také uzavírá
vinutí proti vlivu vzduné vlhkosti a spojuje jednotlivé èásti jádra tak, aby se zabránilo
vzniku hluku v pásmu slyitelných kmitoètù. Jediná nevýhoda impregnování lakem
je, e lakování prodrauje a prodluuje výrobu transformátoru.

3.2

METODY KONSTRUKCE
TRANSFORMÁTORÙ

Aby transformátor vyhovìl bezpeènostním pøedpisùm, musí pro pouití jako izolaèní
transformátor od síového napìtí mít pøimìøenou izolaci mezi primárním a sekundárním vinutím. Pro transformátory se standardními jádry a cívkami existují dvì základní
monosti metody izolace: vinutí s definovanými okraji a trojitì izolovaný vodiè.

3.2.1

Vinutí s definovanými okraji

Mezinárodní bezpeènostní pøedpisy vyadují pro izolaèní síové transformátory, které
pouívají vinutí vodièem:
n zesílenou izolaci mezi primárním a sekundárním vinutím,
n

zaruèenou vzdálenost mezi primárním a sekundárním vinutím tam, kde není pouita zesílená izolace.
Pøíèný øez typického okraje vinutí transformátoru navreného na základì uvedených podmínek je na obr. 3.02. Vzdálenost vodièù, poadovaná mezi primárním a
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sekundárním vinutím bezpeènostními pøedpisy je typicky (2,53) mm pro síové vstupní napìtí v rozsahu okolo 115 V a (56) mm pro vstupní napìtí 230 V nebo univerzální vstupní napìový rozsah.
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Obr. 3.02

Øez vinutím s okraji

Tato vzdálenost vodièù je udrovaná fyzickými bariérami, nazývanými okraje. Pøi
praktickém návrhu transformátoru jsou tyto okraje na kadé stranì cívky vymezeny
pouitím elektricky izolaèní pásky s vinutími, umístìnými mezi páskami. Celková minimální vzdálenost mezi primárním a sekundárními vinutími je rovná dvojnásobku
íøky okraje M, jak je znázornìno na obr. 3.03. Tak vlastnì nastavujeme minimální
íøku okraje jednou její polovinou v kadé vrstvì vinutí vzdáleností (1,251,5) mm
pro 115 V a (2,53) mm pro 230 V nebo univerzální vstup.
Nutnost zesílení izolace mezi primárními a sekundárními vinutími je vyøeená tím,
e se pouívá tøí vrstev elektrické izolaèní pásky místo dvou, které ji z hlediska výpoètového mohou vyhovovat plnému zkuebnímu napìtí, které je 2000 V (efektivní
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Obr. 3.03
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Vyznaèení izolaèní vzdálenosti 2M pøi íøce okraje M transformátoru
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hodnota!) pro 115 V vstupního napìtí a 3000 V pro 230 V vstupního napìtí. Vrstvy
pásky by mìly pokrýt celou íøku cívky od její jedné pøíruby k druhé, jak je uvedeno na
obr. 3.22.
Polyesterová izolaèní páska se základní tloukou alespoò 0,025 mm je dostateènou izolací pro pouití v tìchto aplikacích. Sekundární vinutí jsou úèinnì uloena
v boxech s okraji a zesílenou izolací, která je izoluje od primárního vinutí. Pøívody od
zaèátku a konce kadého vinutí na okraj cívkového tìlíska a na pájecí vývody vyadují zvlátì silnou izolaci.
Izolaèní buírky mají mít tlouku alespoò 0,4 mm a jsou pouity tak, e pokrývají
celý zaèátek a konec vinutí transformátoru. Tato izolace by se mìla prodlouit z vývodu transformátoru do vnitøku vinutí, jak je uvedeno na obr. 3.04.
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Obr. 3.04

EXåtUND

Izolace koncù vinutí buírkou

Uití techniky definovaných okrajù vinutí pro transformátory dovoluje vytváøet konstrukce transformátoru s obyèejným vodièem s jednoduchou izolací a pøesto dostateènì bezpeèné. Je vak nutné k tomu izolovat buírkou zaèátky a konce vinutí. Jinou
alternativou, kdy odpadnou okraje vinutí je pouití trojitì izolovaných vodièù.

3.2.2

Konstrukce transformátoru
pøi pouití trojitì izolovaných vodièù

Trojitì izolované vodièe podle obr. 3.05 mají tøi oddìlené vrstvy, kde jakékoliv dvì
z nich musí vyhovovat bezpeènostním pøedpisùm na zkuební napìtí 3000 V. Trojitì
izolovaný vodiè tak uspokojuje potøeby pro zesílenou izolaci podle pøedpisù VDE/IEC
a mùe být pouit pro konstrukci transformátor bez okrajù. Pøíèný øez vinutí transformátoru z trojitì izolovaných vodièù je na obr. 3.06. Trojitì izolovaný vodiè se pouívá
jak na primární, tak na sekundární vinutí transformátoru.
Sekundární vinutí má ale obvykle mnohem mení poèet závitù ne vinutí primární
a také silnìjím vodièem, take výhodnost pouití trojité izolace sekundárního vodièe
je minimalizovaná. Trojitá izolace vodièe je tedy výhodná pouze tam, kde dosahujeme plného vyuití íøky kostry, tj. na primární stranì, nebo u sekundárních vinutí na
vyí napìtí.
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