
“Drukowanych” oznacza, ¿e uzwojenia
transformatorów nowej generacji mo¿na
wykonywaæ w postaci p³askich cewek na
powierzchni standardowych p³ytek obwo-
dów drukowanych. Dziêki takiemu rozwi¹-
zaniu transformatory maj¹ bardzo ma³e
wymiary, s¹ niezwykle p³askie, niewiele
wa¿¹, a dziêki p³askiemu u³o¿eniu uzwo-
jeñ ich rozporoszna indukcyjnoœæ jest bar-
dzo ma³a. Dziêki temu, ¿e cewki wykonane
s¹ z p³askich œcie¿ek miedzianych, efekt
naskórkowoœci zosta³ zminimalizowany,
co wydatnie zwiêksza sprawnoœæ energe-
tyczn¹ transformatora. Znacznie ³atwiej-
sze ni¿ w przypadku tradycyjnych techno-
logii jest zapewnienie ch³odzenia uzwojeñ
transformatora (dziêki szerokim, p³askim
œcie¿kom, maj¹cym bezpoœredni kontakt
z otaczaj¹cym p³ytkê powietrzem), co ma
du¿e znaczenie w przypadku projektowa-
nia transformatorów do przetwornic napiê-
cia o wiêkszych mocach.

Dziêki nowemu pomys³owi mo¿na bez
trudu wykonywaæ transformatory zintegrowa-
ne z obwodami na p³ytce (jak na rys. 1) lub
oddzielne transformatory, które mo¿na sto-
sowaæ w miejsce standardowych (rys. 2).
£atwo zauwa¿yæ, ¿e produkcja planarnych
transformatorów z drukowanymi uzwoje-
niami jest znacznie prostsza ni¿ standar-
dowych, a to ze wzglêdu na ograniczenie
procesu monta¿u do z³o¿enia i sklejenia

lub spiêcia rdzenia za pomoc¹ odpowied-
niej klamry.

Nowa technologia produkcji transfor-
matorów planarnych pozwala na wykony-
wanie wielu uzwojeñ, zarówno po stronie
pierwotnej, jak i wtórnej. Na rys. 3 poka-
zano konstrukcjê transformatora z cztere-
ma uzwojeniami, zrealizowanego na 4-war-
stwowej p³ytce drukowanej. W prezento-
wanym przyk³adzie zastosowano kszta³tki
“E”, dla których alternatywnym jest zestaw
kszta³tek “E”+”PLT” - rys. 1. W zale¿noœci
od sposobu monta¿u transformatora do-
stêpne s¹ kszta³tki w wersjach:
- PLT+E - do monta¿u klejonego,
- PLT/S+E/R - do monta¿u za pomoc¹

sprê¿ystych spinek.
Rdzenie planarnych transformatorów

wykonane z ferrytowej ceramiki mog¹ pra-
cowaæ w bardzo szerokim zakresie czêstot-
liwoœci. Parametry materia³u 3F3 zoptyma-
lizowano pod katem zastosowañ w prze-
twornicach du¿ej mocy o czêstotliwoœci
kluczowania do 500kHz. W przetwornicach
o wy¿szych czêstotliwoœciach kluczowania
(0,5..3MHz) mo¿na stosowaæ materia³ 3F4,
a w przypadku wymaganych bardzo du¿ych
mocy wyjœciowych nale¿y stosowaæ rdze-
nie z materia³u 3C85. W tym przypadku
maksymalna czêstotliwoœæ kluczowania nie
powinna przekraczaæ 200kHz. Specjalnie
do filtrów oraz d³awików opracowano mi-
niaturowe rdzenie z materia³u 3E6. Tak
wiêc praktycznie dla ka¿dej aplikacji do-
stêpne s¹ odpowiednie materia³y o zopty-
malizowanych parametrach.
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W artykule wykorzystano materia³y
udostêpnione przez firmê Eurodis,
tel. (0-71) 3675-741, e-mail: marketing-
@eurodis.com.pl.

Na p³ycie CD-EP4/2000B, w katalogu
\Philips - drukowane transformatory\ zna-
jduj¹ siê nastêpuj¹ce materia³y:
- katalog podzespo³ów z grupy ACM firmy

Philips,
- opis metod projektowania transformato-

rów planarnych,
- opis przyk³adowej konstrukcji przetwor-

nicy o mocy 25W.

Philips znów

w awangardzie − jednym

z najnowszych opracowań

działu Advanced Ceramics

and Modules tej firmy są

planarne rdzenie

z ceramiki ferrytowej, które

umożliwiają wykonanie

drukowanych, bardzo

płaskich transformatorów.
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