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Transformatory przekształtnikowe
Transformatory,  które  stanowią  część  układu  przekształtnikowego  półprzewodników powinny 
być zaprojektowane w sposób szczególny. Ma to również odniesienie do sytuacji, gdy są one 
zastosowane  w  układach  zasilania  o  zawartości  wyższych  składowych  harmonicznych,  na 
przykład w budynkach biurowych i centrach komputerowych. 

W  nominalnym  prądzie  eksploatacyjnym  lub  mocy  znamionowej  transformatora  należy 
uwzględnić  wartości  średniokwadratowe fali  podstawowej  oraz harmonicznych (suma średnia 
kwadratowa) 

Oznacza  to,  że  moc  użyteczna  jest  zredukowana  stosownie  do składowych  harmonicznych 
(średnio 5% na zaciskach B6. Zob. załącznik) 

Jednocześnie, straty obciążeniowe w trybie przekształtnikowym ulegają zwiększeniu ze względu 
na zależność dodatkowych strat obciążeniowych od częstotliwości. 

Straty  dodatkowe  wywołane  są  wiroprądami  i  strumieniem  rozproszenia  w  uzwojeniach  i 
pakietach. 

W przypadku transformatorów konwertorowych, należy mieć pewność, że straty dodatkowe są 
niskie,  na  poziomie  50  Hz  (zob.  certyfikaty  prób).  Transformator  o  wysokich  stratach 
dodatkowych może ulec przedwczesnemu wypaleniu w trybie przekształtnikowym.
 
Straty dodatkowe,  a stąd również obciążenie cieplne uzwojenia,  są ustalone poprzez model 
obliczeniowy  SGB.  Wzrost  temperatury jest  tak dobrany,  aby przetwornik  mógł  być  zasilany 
bezzakłóceniowo. 

SGB produkuje transformatory przekształtnikowe do pracy 6-12-18 i 24-pulsowej. 

W takim przypadku, warstwowe uzwojenie górnego napięcia w izolacji monolitycznej o niskim 
poziomie wibracji  jest szczególnie odpowiednie w odniesieniu do krótkich cyklów przełączeń, 
raptownie zmieniających się obciążeń, przeciążeń przejściowych i działania komutacyjnego. Jest 
to szczególnie ważne dla przekształtników wyposażonych w obwód łączący napięcie. 

Załącznik pokazuje szczegóły w zakresie harmonicznych dla zastosowań standardowych. Jeśli 
zastosowania są inne od standardowych, prosimy o przesłanie nam stosownych parametrów.
Zwracamy również uwagę, iż dane liczbowe w zakresie hałasu mogą być znacznie wyższe w 
porównaniu do tych występujących dla 50Hz. 
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