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SUMMARY

The driver and watch circuits for the lamps of the present
generation of traffic control systems consist of an auto
transformer, solid-state switches, circuits for measuring the
voltage over and the current through the lamp and for each lamp a
transformer, that transforms the mains voltage down to 10 V for
the supply of the 50 W-halogen lamp.
The intention is to replace these four named components in the
future by a compact power- electronics lampmodule, that has to be
placed together with the lamp in the holder.
The research was mainly dedicated to the converter of the
lampmodule, that converts the mains voltage into a voltage, which
is adjustable between 6 and 10 V, including the design of the
transformer in such a converter.
To obtain a view of the distributed system in which the
lampmodule has to function, two possible concepts of such systems
are being discussed briefly. Especially the watch functions,
which have to take care of the fail-save security of the system,
become very complex by decentralising the functions of the
system. Therefore, the question is whether the savings, which are
obtained by sUbstituting the four component~ by the lampmodules,
are high enough to cover the costs of the development of the new
system.
A high efficiency converter is needed in the lampmodule. From the
four main converter types, which are suited for application in
the lampmodule, the forward converter is selected as the best
candidate.
A high-frequency transformer is used in the converter for
galvanic separation and for reducing the losses in the driven
semiconductor switches.
For a compact converter the transformer should be as small as
possible. The smallest volume of the transformer, that can be
attained, depends on the frequency and the thermal losses, that
are generated in the transformer. The thermal losses consist of
copper losses and core losses. The factors, which affect these
losses are being investigated. A design procedure for a
transformer has been treated, with which the total transformer
losses can be minimized. With a short-circuit measurement and an
open-circuit measurement of a transformer, which has been
designed for the projected forward converter, the calculated
copper and core losses has been verified.
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SAMEHVATTING

Bij de huidige generatie verkeerlichtinstallaties van Philips
bestaat de lampsturing met de bewaking uit: een dimtransformator,
solidstate-schakelaars, circuits voor het meten van de
lampspanning en de lampstroom en per lamp een transformator, die
de lichtnetspanning omlaag transformeert naar een
voedingsspanning van 10 V voor de 50 W-halogeenlamp. Bet is de
bedoeling dat de vier genoemde componenten in de toekomst
vervangen gaan worden door een compact vermogens
electronisch-lampmoduul, dat bij de lamp in de lamphouder
geplaatst moet worden.
Bet onderzoek behelst voornamelijk de omzetter uit het lampmoduul
die de 220 V-lichtnetspanning moet omzetten naar een spanning,
die regelbaar is tussen 6 en 10 V, inclusief het ontwerp van de
transformator in een dergelijke omzetter.
Om een idee te krijgen van het gedecentraliseerde systeem, waarin
het lampmoduul zou moeten gaan functioneren, worden er eerst twee
mogelijke concepten van dergelijke systemen summier besproken.
Door de decentralisatie worden vooral de bewakingsfuncties, die
moeten zorgen voor een fail-safe syteem, zeer complex. Bet is
daarom zeer onzeker of de besparingen, die het weglaten van de
vier componenten moeten opleveren, voldoende zijn voor het
dekken van de ontwikkelingskosten van het nieuwe systeem.
Voor het lampmoduul is een compacte omzetter nodig met een hoog
rendement. Uit de vier hoofdtypen omzetters, die in aanmerking
komen voor toepassing in het lampmoduul, wordt na een
selectieprocedure de voorwaartse convertor als beste kandidaat
gekozen.
In de omzetter wordt een hoogfrequent-transformator gebruikt voor
de galvanische scheiding en voor reductie van de verliezen in de
gestuurde halfgeleiderschakelaar(s). Voor een compacte omzetter
moet de transformator zo klein mogelijk gemaakt worden. Bet
kleinst mogelij ke volume van de transformator, dat bereikt kan
worden, wordt o.a. bepaald door de frequentie en het thermische
verlies dat in de transformator opgewekt wordt. Bet thermische
verlies bestaat uit koperverliezen en kernverliezen. De factoren
die deze verliezen bepalen, zijn onderzocht. Er wordt een
ontwerpprocedure voor een transformator opgesteld waarmee de
totale verliezen in de transformator geminimaliseerd kunnen
worden. M.b.v. een kortsluitmeting en een nullastmeting aan een
transformator, die ontworpen werd voor de geproj ecteerde
voorwaartste convertor, zijn de berekende koper- en kernverliezen
geverifieerd.
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SYMBOLENLlJST
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effectieve doorsnede van de transformatorkern.
oppervlakte van het wikkelvenster.
breedte van een geleider.
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t.g.v. het proximity-effect.
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kopervulfactor van een wikkeling.
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hoogte van de wikkelruimte.
sperstroom bij een diode.
stroomdichtheid
de gemiddelde windinglengte.
breedte van de luchtspleet.
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overzetverhouding van de transformator.
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aantal windingen in een wikkellaag.
aantal windingen dat doorvoervermogen transporteert.
het doorvoervermogen van een transformator.
ijzer- of kernverliezen
koperverliezen
wervelstroomverliezen.
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totale thermische verliezen (Pw + Pc)
aantal lagen in een wikkelportie.
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rae (Q/m)

Rth (K/W)
Ts (s)
ton (s)
torr (s)
ts (s)
Ur

Up (V)
Us (V)
Usp (V)
UF
Ve (m3

)

wJ> (m)
pk (Orn)
p3eB (Orn)

,pm (Wb)

weerstand van een wikkeling per meter draadlengte
voor een wisselstroom. (rae = Fp. rde)
thermische weerstand
de periodetijd van de schakelfrequentie.
stijgtijd bij een mosfet.
daaltijd bij een mosfet.
schakeltijd bij een schottky-diode.
gedeelte van de wikkelruimte dat gebruikt wordt door
wikkelingen die vermogen transporteren. Bij een
transformator van een voorwaartse convertor, waar
aIle drie de wikkelingen (primair, secundair, reset)
evenveel ruimte in beslag nemen, geldt: Ur = 2/3.
primaire transformatorspanning.
secundaire transformatorspanning.
sperspanning
voorwaartse spanning bij een diode.
effectief volume van een transformatorkern.
de windingspoed
soortelijke weerstand van koper bij lOOoC.
soortelijke weerstand van 3C8 materiaal.
( P3cB = O. 4 Orn)
de fluxzwaai.
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signaalgroep

DEFINITIES

twee of drie lampen (rood,(geel),groen), die een
eenheid vormen. In Nederland kan er maar een lamp
van een signaalgroep tegelijkertijd branden.

phasegroep een of meer signaalgroepen,
lichtbeeld tonen.

die het zelfde

een fail-safe
systeem

een systeem dat defecten en fouten zelf kan
detecteren en dat ongeacht de fout of het defect
altijd een veilige eindtoestand bereikt.
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INLEIDING

De afdeling Rugged Systems in Hilversum, een onderdeel van PTDSN
(Philips Telecommunications and Data Systems, Nederland), houdt
zich bezig met het ontwerpen van systemen voor het openbaar ver
voer en het verkeer. Onder dergelijke systemen vallen ook
verkeersregelaars (verkeerslichten) en snelwegsignaleringssyste
men.
De huidige generatie van deze systemen neemt een behoorlijk
kastvolume in beslag. Dit komt vooral door de relais (mechanisch
of solid-state) en de transformatoren die gebruikt worden bij de
sturing van de lampen. De lampsturing verzorgt het aan- en
uitschakelen, bewaken en dimmen van de lampen. Het is de
bedoeling dat er een nieuwe generatie systemen komt, waarbij de
volumineuze onderdelen, voornamelijk om prijstechnische redenen,
worden vervangen door compactere elektronische componenten.
In zowel de verkeersregelaars als snelwegsignaleringssystemen is
een moduul nodig dat laagspanningshalogeenlampen (10-70V) kan
voeden uit het lichtnet. Dit moduul moet tevens zorgen voor het
schakelen en dimmen van de lampen en het moet de lampspanning en
de lampstroom kunnen meten. Omdat de omgeving waarin het moduul
moet gaan functioneren (uitgangsvermogen, interface etc) voor
beide installaties anders is, wordt nu verder aIleen aandacht
besteed aan een moduul voor een verkeersregelaar. De principes
kunnen dan later ook toegepast worden in een lampmoduul voor de
snelwegsignalering.
Voor de bepaling van een aantal ontwerpeisen, zoals uitgangsver
mogen, een moduul per lamp of per signaalgroep etc., moest eerst
een globaal concept van het nieuwe systeem geformuleerd worden.
Het nieuwe systeem moet functioneel minimaal het zelfde kunnen
als het huidige systeem. In het eerste hoofdstuk worden daarom
een aantal onderdelen van het huidige systeem beschreven. Aan de
hand van dit hoofdstuk kan dan een beeld gevormd worden van het
huidige systeem.
In het tweede hoofdstuk komen twee concepten voor een nieuw
systeem en het lampmoduul als onderdeel van zo'n concept aan bod.
Een belangrijk onderdeel van het lampmoduul vormt de convertor,
die de 220 V / 50 Hz omzet naar een regelbare spanning tussen
6 en 10 V.
Er bestaan verschillende typen convertoren elk met hun voor- en
nadelen. In hoofdstuk 3 worden 4 convertoren besproken, die
gebruikt zouden kunnen worden in het lampmoduul. Dit hoofdstuk
beschrijft de werking en de eigenschappen van de verschillende
convertoren. Later in hoofdstuk 6 zullen de voor- en nadelen van
de convertoren besproken worden.
In elke convertor komt een transformator voor, die o.a. zorgt
voor de galvanische scheiding. Deze transformator moet voor
optimale werking ontworpen worden. In de literatuur wordt een
procedure beschreven voor het ontwerpen van een optimale trans
formator. De theorie achter deze ontwerpprocedure komt in
hoofdstuk 4 aan bod.
Bij het ontwerpen van een transformator spelen de kern- en
koperverliezen een belangrijke role In hoofdstuk 5 worden de
kern- en koperverliezen, die berekend zijn met de theorie uit

6



hoofdstuk 4, vergeleken met de kern- en koperverliezen die
verkregen zijn m.b.v. een nUllastmeting en een kortsluitmeting
aan een transformator die ontworpen is voor een voorwaartse
convertor.
In hoofdstuk 6 zullen naast de voor- en nadelen een van de
verschillende convertoren een aantal selectiecriteria besproken
worden, die gebruikt worden in een selectieprodure voor de keuze
van een geschikte convertor. uit de selectieprocedure blijkt dat
de voorwaartse convertor de beste kanditaat is voor gebruik in
het lampmoduul. De selectie van de convertor en de
literatuurstudie over het wikkelen van transformatoren hadden
zoveel tijd gekost, dat het niet meer mogelijk was om de
gekozen voorwaartse convertor samen met het lampmoduul binnen
de afstudeerperiode te bouwen en te testen. Het gedeelte van de
voorwaartse convertor dat gebouwd en getest is, wordt besproken
in hoofdstuk 7.

7



I.HET VERKEERSREGELAPPARAAT

In dit hoofdstuk zal de globale opbouw en werking van de huidige
generatie verkeersregelaars van Philips beschreven worden.
Een verkeersregelaar bestaat uit de volgende onderdelen:

- een centrale kruispuntkast, die aIle elektronica bevat.
- een aantal palen of portalen, waarop of waaraan de

verkeerslichten bevestigd zijn. Op dit moment worden 10
Volt-, 50 Watt-halogeenlampen gebruikt. In de lampen
houders zijn daarom transformatoren opgenomen, die
220 Volt omzetten naar 10 Volt. AIle lampsturing en
bewaking gebeurt voor de transformator op het 220 Volt
niveau.

- eventueel drukknoppen voor voetgangers en / of
fietsers.

- eventueel detectielussen voor auto's en soms ook VOOI
fietsen.

Een groep van drie visueel bij elkaar behorende lampen (rood,
geel en groen) wordt een signaalgroep genoemd. De huidige
verkeersregelaar kan maximaal 32 signaalgroepen sturen.
Binnen de besturingssoftware worden de signaalgroepen
onderverdeeld in phasegroepen. Zo'n phasegroep bestaat uit een of
meerdere signaalgroepen die constant het zelfde lichtbeeld
vertonen.

8
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Figuur 1.1: Blokschema van de basisuitvoering van de
verkeersregelaar (VRA) [1]

In het bovenstaande blokschema kunnen de volgende onderdelen
onderscheiden worden:

- Het controlepaneel;
Via dit paneel kan de installatie met de hand bediend
worden.

- Drukknoppen;
Dit zijn de eerder genoemde drukknoppen met bijbehoren
de elektronica voor fietsers en voetgangers.

- Detectors;
Dit zijn de in de weg aangebrachte detectielussen met
de bijbehorende elektronica.

- Communicatie;
Dit is de interface waarmee de verkeersregelaar kan
communiceren met zijn omgeving. Die omgeving kan
bijvoorbeeld bestaan uit een centrale computer of
testapparatuur.

9



- Regelaari
Dit blok bestuurt het verkeersregelapparaat en bevat
daarvoor o.a. een processor met de benodigde software.

- Bewaker;
Dit blok controleert de correcte werking van het
systeem en onderneemt actie indien er fouten geconsta
teerd worden. Die fouten kunnen zowel veroorzaakt
worden door fouten in de software als door storingen in
de hardware.

- Lampsturing;
Dit zijn de schakelingen, die op bevel van de regelaar,
lampen aan- of uitschakelen.

- Spanning-jstroommeetcircuiti
Dit blok bevat een schakeling die periodiek de spanning
en stroom van de lampen meet.

10



1.1.De modulen van de verkeersregelaar

In de komende paragrafen zullen de belangrijkste modulen van het
blokschema nader besproken worden. Er zal vooral gelet worden op
de functies, die de verschillende modulen vervullen.

1.1.1.De regelaar en de bewaker

De regelaar verzorgt de verkeersregeling. Deze regeling gebeurt
via een bepaald regelprogramma. De parameters in dit programma,
die de verschillende rood- en groentijden bepalen, kunnen
befnvloed worden door het verkeersaanbod, het tijdstip op de dag
of externe commando's.
De bewaker controleert voortdurend allerlei functies van de
installatie. Het aanwezig zijn van belangrijke voedingsspanningen
wordt bijvoorbeeld in de gaten gehouden. De bewaker controleert
m.b.v. de spanning over en de stroom door de lamp of deze niet
defect is en in- of uitgeschakeld is op het juiste moment. Het
moet namelijk voorkomen worden dat twee conflicterende verkeers
stromen tegelijkertijd groen kunnen krijgen. Als de bewaker een
storing constateert, neemt hij afhankelijk van de ernst van de
storing maatregelen. Als de installatie door de storing niet meer
veilig kan functioneren, (een belangrijke rode lamp is bijvoor
beeld defect), dan gaat de installatie over op geelknipperen of
wordt volledig uitgeschakeld. Om dit laatste mogelijk te maken,
worden de lampen aangesloten via een hoofdrelais dat bediend
wordt door de bewaker.
Voor de regelaar en de bewaker bevat de installatie twee
identieke processorkaarten. De geladen software bepaalt of de
kaart zich gedraagt als bewaker of regelaar.

1.1.2.Het lampsturingsmoduul

Een lampsturingsmoduul bevat 6 solid state schakelaars. Hierop
kunnen 2 onafhankelijke signaalgroepen aangesloten worden. Per
schakelaar mogen maximaal 6 halogeenlampen van 50 Watt parallel
(met bijbehorende transformatoren) aangesloten worden.
De lampen worden op de nuldoorgang van de lampspanning gescha
keld, omdat daarmee de levensduur van de lamp significant
verlengd wordt.
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1.1.3.Het stroom-/spanningsmeetmoduul

Dit moduul meet periodiek de lampspanning en de lampstroom per
signaalgroep. Als de gemeten spanning of stroom buiten een
ingesteld referentiegebied valt, dan wordt dit doorgegeven aan de
bewaker.

1.1.4.De dimschakeling

De dimschakeling bestaat uit een autotransformator, een magneet
schakelaar en een stuurrelais. In deze schakeling wordt de net
spanning omlaag getransformeerd en vervolgens toegevoerd aan de
transformator bij de lampen.
De dimspanning kan door de regelaar ingesteld worden tot op 60
percent van de nominale netspanning in stappen van 5 percent.
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1.2.0mgevingscondities

De verkeersregelaar moet gedurende een lange onafgebroken periode
betrouwbaar blijven functioneren. Daarom worden er aIleen
onderdelen .gebruikt, die vooraf getest zijn op hun
specificaties.
Voor de totale installatie, ingebouwd in een metalen kast, zijn
een aantal omgevingscondities gedefinieerd, waaronder de
installatie betrouwbaar moet blijven functioneren.

Voor de huidige regelaar
gedefinieerd:

omgevingstemperatuur

relatieve vochtigheid

spanning

netspanningsonderbreking

zijn de volgende omgevingscondities

-25 DC tot + 70 DC [1]

99 % . condensatie kan voorkomen [ 1],

220 Vi -20 % , + 15 % [1]

< 60 ms doorregelen.
> 80 ms opnieuw inschakelen. [1]

Bij netonderbrekingen korter dan 60 ms moet de verkeersregelaar
na de onderbreking doorgaan met zijn regelprogramma. Behalve
door een korte vermindering van de lichtintensiteit zal een
dergelijke onderbreking verder niet waarneembaar zijn voor de
verkeersdeelnemers.
Bij een netonderbreking groter dan 80 ms moet de installatie na
de onderbreking overschakelen naar de inschakelprocedure. Tijdens
deze inschakelprocedure gaan aIle signaalgroepen eerst via geel
op rood. Na deze procedure begint het regelprogramma weer te
lopeno
Het gebied tussen 60 en 80 ms is niet eenduidig gedefinieerd.
Afhankelijk van de afregeling van de detectors, die de onderbre
king moeten detecteren, voIgt de installatie een van beide
procedures.

Buiten bovengenoemde omgevingscondities moet de apparatuur aan
een aantal mechanische eisen (o.a trilling) voldoen. Ook op het
gebied van netvervuiling gelden nog een aantal eisen. Deze eisen
vallen buiten het kader van deze afstudeeropdracht en daarom
wordt er verder geen aandacht aan besteed.
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2.EEN NIEUW CONCEPT

2. 1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen twee concepten besproken worden volgens
welke de verkeersinstallatie opgesplitst kan worden tot een
gedistribueerd systeem. Eerst wordt er een vierlagenconcept
besproken. Deze oplossing leidt tot een zeer flexibel systeem. Er
is echter een hoeveelheid extra hardware en software nodig om een
fail-safe systeem te kunnen garanderen. Dit maakt dit concept
complex en duur. Als alternatieve oplossing wordt er een
tweelagenconcept besproken. Dit systeem komt sterk overeen met de
huidige verkeersregelaar. Het tweelagenconcept is een stuk minder
flexibel dan het vierlagenconcept, maar het is eenvoudiger en
daardoor vermoedelijk goedkoper.
In beide concepten is er een omzetter nodig. Tijdens de afstu
deerperiode wordt verder aIleen naar omzetters gekeken die een
10 V-halogeenlamp moeten kunnen voeden uit het lichtnet. De
concepten in dit hoofdstuk moeten dan ook niet gez ien worden
als specificaties van de rest van een gedistribueerd systeem,
maar als beschrijvingen van de omgeving waarin het moduul
met de omzetter zou kunnen gaan functioneren. Nadere
uitwerking van deze concepten valt buiten het kader van de
afstudeeropdracht.
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2.2.De uitgangspunten

Bij de huidige regelaar vindt aIle lampsturing en bewaking plaats
vanuit een centrale kast. AIle lampen van een signaalgroep
worden met een zesaderige kabel doorverbonden met de bijbehorende
solid state schakelaars in de centrale kast, die de lampen
voorzien van hun (geschakelde) 220 V voedingsspanning.
Bij de nieuwe concepten moeten een aantal sturings- en bewakings
functies van de lampen lokaal, d.w.z. zo dicht mogelijk bij de
lamp, geregeld gaan worden. Bij het nieuwe concept worden de
volgende uitgangspunten meegenomen:

- functioneel moet de nieuwe installatie minimaal het zelfde
aankunnen als de huidige installatie.

- de installatie moet onder de zelfde omgevingscondities
kunnen werken als de huidige installatie.

- de overgang van een centraal systeem naar een gedistribueerd
systeem mag geen invloed hebben op de verkeersveiligheid van
het totale systeem. D.w.z. dat bijvoorbeeld voor correcte
conflictbewaking dezelfde garanties moeten gelden als bij
het oude centrale systeem.

- de overgang naar een gedistribueerd systeem mag geen
invloed hebben op de eindtoestand van het totale systeem na
een willekeurige storing. Ongeacht de storing moet het sys
teem altijd in een voorspelbare eindtoestand komen of blij
ven.
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2.3.overwegingen bij de keuze van een concept

Het belangrijkste gedeelte van het lokale moduul gaat bestaan uit
een convertor, die 220 Volt wisselspanning omzet naar een
regelbare wissel- of gelijkspanning van maximaal 10 Volt. In
deze paragraaf worden nu een aantal zaken besproken, die invloed
hebben op het ontwerp van de convertor en daardoor tevens op
het totale concept. De criteria, die gebruikt gaan worden bij
de uiteindelijke keuze van de convertor, maar die geen invloed
hebben op het totale systeemconcept, komen in een later
hoofdstuk aan bod.

Gelijk- of wisselspanning

Bij de huidige verkeersregelaar worden de lampen gevoed met
10 VISO Hz wisselspanning. De keuze wissel- of gelijkspanning heej
geen invloed op de levensduur van de halogeenlampen. Die
levensduur wordt vooral bepaald door de effectieve waarde van de
voedingsspanning. Deze keuze wordt daarom later bepaald bij het
ontwerpen van de uiteindelijke convertor.

Aantal lampen dat parallel aangesloten kan worden

Op dit moment kunnen er 6 halogeenlampen parallel aangesloten
worden. In de praktijk komt dat aantal echter bijna nooit voor.
Volgens de NEN-normen voor verkeerslichten, moeten de rode lampen
dubbel uitgevoerd worden. Op dit moment wordt er echter in de
praktijk maar een lamp gebruikt. Toch zal er met deze NEN-norm
rekening gehouden moeten worden. Er moeten dus minimaal 2
lampen (2 x 50 = 100 Watt) aangestuurd kunnen worden. Het
uitgangsvermogen van het moduul heeft een behoorlijke invloed
op de grootte van het benodigde koeloppervlak en daarmee op
het volume van het moduul.
Circa tweederde van de benodigde 1ampmodulen (geel en groen)
heeft aan 50 Watt voldoende. Een moduul voor 50 Watt is
kleiner en dus vermoedelijk ook goedkoper. Daarom wordt er voor
een universeel moduul van 50 Watt gekozen. Bij het ontwerp
van de aansturing voor de lampmodulen wordt er rekening
gehouden met de mogelijkheid om twee modulen parallel aan te
sturen.
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Galvanische scheiding tussen lamp en lichtnet

Bij een aantal omzetters van 220 Volt naar 10 Volt, waar de
transformator (i.p.v. een spoel) niet gebruikt wordt als
energiebuffer, kan dit meestal duurste en grootste onderdeel
weggelaten worden. Dit heeft weI als consequentie dat de
galvanische scheiding tussen lichtnet en lamp verdwijnt.
De huidige NEN-normen zeggen niets over een galvanische scheiding
tussen de 10 Volt-halogeenlamp en het lichtnet. Er wordt aIleen
een scheiding voorgeschreven tussen de delen van het systeem, die
aan het lichtnet liggen en de overige laagspanningslogica. Deze
scheiding wordt meestal gerealiseerd m.b.v. optocouplers.
vermoedelijk wordt er in de huidige NEN-normen voor verkeerslich
ten nog geen rekening gehouden met elektronische omzetters. Als
de normen later eventueel aangepast zouden worden, is er een kans
dat er een galvanische scheiding tussen laagspanningslamp en
lichtnet voorgeschreven wordt. Een moduul zonder galvanische
scheiding kan dan niet meer toegepast worden.
Zonder scheiding kan er door een defect 220 Volt (t.o.v.
aardpotentiaal) op de lampaansluiting komen te staan. M.b.v.
stickers zou een service-monteur daarop geattendeerd kunnen
worden. Aannemende dat deze storing niet vaak voorkomt, zal een
monteur er in de praktijk al gauw van uitgaan dat er 10 Volt op
de lampaansluiting staat. Zonder scheiding wordt er volgens mij
dus een moduul ontworpen met een potentieel gevaar.
Dit lijken mij twee redenen om te streven naar een ontwerp met
een galvanische scheiding. Mocht later bij het uiteindelijke
ontwerp blijken dat de transformator door zijn produktiekosten en
/ of volume de bottleneck vormt bij de uitvoerbaarheid van het
concept dan kan er alsnog gekeken worden naar een omzetter zonder
transformator.
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2.4.Een vierlaqenconcept

2.4.1.De functionele beschrijving

Voor een verkeersregelaar kan een top-down-structuur opgesteld
worden. In zo'n structuur kan een functie uit een hoger niveau
opdrachten geven aan functies uit een lager niveau en informatie
opvragen van een lager niveau. De functies op een bepaald niveau
zijn dus de baas over de functies uit het daaronder gelegen
niveau. Deze top-down-structuur leidt tot de volgende niveaus:

kruispuntniveau
phasegroepniveau
signaalgroepniveau
lampsturingsniveau

Een phasegroep bevat een of meerdere signaalgroepen die het
zelfde lichtbeeld tonen. De signaalgroepen van een phasegroep
hoeven zich niet in het zelfde portaal te bevinden.

kruispuntniveau
I

I I I
phase 1 phase 2 phase 3

/ \ I I
sg a sg b sg c sg d

------ ------- ------- -------
I I I I I I I I I I I I
X X X X X X X X X X X X
r 9 9 r 9 9 r 9 9 r 9 9
0 e r 0 e r 0 e r 0 e r

Figuur 2.1 : Boomstructuur van een vierlagensysteem

Voor een verkeersregelaar kunnen globaal de volgende functies per
laag gespecificeerd worden:

kruispuntniveau
* regelt lichtbeeld totale kruispunt.
* bewaakt communicatie met aangesloten phasegroepen

en onderneemt actie als de communicatie met een
phasegroep uitvalt.

* bewaakt conflictsituaties.
* bewaakt de essentiele hardware van het totale

systeem en onderneemt actie als er een defect in
die hardware geconstateerd wordt.

* regelt lichtbeeld totale kruispunt als er ergens
een storing of defect geconstateerd wordt.

18



- phasegroep / signaalgroep.
(In een later stadium moet nog bekeken worden welke van
de onderstaande functies geimplementeerd worden op
phasegroepniveau en welke op signaalgroepniveau.)

* regelt het lichtbeeld van de groep op commando van
de kruispuntniveau.

* voegt geeltijden toe bij het overschakelen van
groen naar rood.

* verzorgt lokale knipperlichtfunctie.
* bewaakt m.b.v. de lampstromen het ingestelde

lichtbeeld.
* bewaakt de communicatie met aangesloten signaal

groepen / lampmodulen en onderneemt actie als de
communicatie wegvalt.

* bewaakt voedingsspanning van de groep.
* geeft storingen door aan het kruispuntniveau.
* bewaakt communicatie met het kruispuntniveau en

onderneemt actie als de communicatie wegvalt.
* regelt diminstelling van de aangesloten lampmodu

len.
* interpreteert gemeten lampstroom m.b.t. de

diminstelling.

De signaalgroep krijgt ook de mogelijkheid om twee rode
lampen parallel aan te sturen en te bewaken.

- lampmoduul
* schakelt op commando lamp aan of uit.
* dimt de lamp tot de opgegeven diminstelling.
* meet periodiek de lampspanning en lampstroom en

geeft die door aan de signaalgroep.
* onderneemt actie bij het verbreking van de

communicatie met de signaalgroep.

Bovenstaande lagenstructuur gaat
4 niveaus. Op elk niveau zijn
zorgen voor de regeling van de
zorgen voor de bewaking.

2.4.2.De implementatie in hardware

uit van een verdeling in
functies te onderscheiden, die
installaties en functies die

Bij de
systeem,
niveaus.
centrale

implementatie van dit concept tot een gedistribueerd
moet een scheidingslijn getrokken worden tussen twee

De niveaus boven die lijn komen bij elkaar in een
kast terwijl de lokale onderdelen verdeeld worden over
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het kruispunt. Een phasegroep kan signaalgroepen bevatten, die
verdeeld zijn over het hele kruispunt. De phasegroepen kunnen
daarom beter ondergebracht worden in de centrale kast. Bij deze
verdeling bestaat het gedistribueerde systeem uit de volgende
gedeelten:

- het centrale gedeelte dat de modulen voor het kruis
puntniveau en de phasegroepen bevat.

- lokale gedeelten die de signaalgroepmodulen en
lampmodulen bevatten.

Bij de implementatie van het vierlagenconcept in hardware komen
de onderdelen voor het kruispuntniveau en de phasegroepen in een
kast. Bij deze hardware implementatie zou de scheiding tussen
phaseniveau en kruispuntniveau dus kunnen vervallen.
Door in de hardware ook een strikte scheiding tussen de niveaus
te behouden, ontstaat er een flexibeler systeem. Op een kruispunt
hoeven nooit meer phasegroepmodulen geplaatst te worden dan er op
dat moment nodig zijn. Bij latere veranderingen kunnen deze
modulen eenvoudig toegevoegd of verwijderd worden. Als bij het
ontwerp van de software bijvoorbeeld het aantal aangesloten
phasegroepen wordt bijgehouden met een parameter dan kan dat
eenvoudig gewijzigd worden.
Elk moduul op kruispunt- , phasegroep- of signaalgroepniveau
vormt een eenheid en bevat de volgende onderdelen:

- interfaces voor communicatie met het hogere en het
lagere niveau.

- hardware voor de regelfuncties.
- hardware voor de bewakingsfuncties.

In figuur 2.2 wordt een blokschema weergegeven van het
vierlagenconcept.
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Figuur 2.2 Blokschema van de vierlagenstructuur.
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2.4.3.De bewaking

Er kunnen twee soorten gevallen onderscheiden worden waarbij de
bewaking moet ingrijpen:

storingen die ook voorkomen in het huidige systeem,
zoals conflicten, kapotte lampen etc.

- verbreking van de communicatie tussen twee modulen van
twee opeenvolgende niveaus.

Bij een storing van de eerste categorie (conflicten etc) moet het
systeem overeenkomstig het oude systeem handelen. Deze storingen
worden afgehandeld door de bewaking op het kruispuntniveau.

Het wegvallen van de communicatie kan drie oorzaken hebben:

1.Een draadbreuk.
2.Een storing in een zend- of ontvangstgedeelte.
3.Een storing waardoor een moduul niet correct meer functio

neert.

Omdat de
zelfde is,

reactie van de bewaking op deze drie storingen het
worden ze verder aIle drie als een breuk beschouwd.

Bij het huidige systeem is de bewaking gescheiden van de rest van
het systeem. Hierdoor is de kans klein dat storingen in andere
onderdelen van het systeem invloed hebben op de bewaking. Er zal
nog onderzocht moeten worden of deze scheiding ook nodig is bij
dit nieuwe concept. Deze scheiding zou o.a. de consequentie
hebben dat er tussen aIle niveaus twee onafhankelijke communica
tie kanalen nodig zijn. (Een voor de regeling en een voor de
bewaking. )

Als de bewakingsfuncties op elk niveau min of meer autonoom
kunnen ingrijpen dan is er vermoedelijk maar een communicatieka
naal nodig. Op elk niveau zijn de bewakingsfuncties dan in staat
om het gedeelte van het systeem dat ze controleren naar een
voorspelbare eindtoestand te brengen in het geval van een breuk.
Als voorbeeld worden nu de acties beschreven, die door de
bewakingsfuncties ondernomen moeten worden, bij een breuk tussen
phase 1 en sg a uit figuur 2.1.

phase 1;
* De bewakingsfuncties van phase 1 merken dat sg a niet

meer bereikbaar is. Dit kan bijvoorbeeld opgemerkt
worden omdat er geen bevestiging of correcte
bevestiging wordt teruggemeld na een verzonden
commando. Dit wordt gemeld aan de bewakingsfuncties
op het kruispuntniveau. Deze functies zorgen dat de
s ignaalgroepen b, c en d naar de eindtoestand gaan,
die gedefinieerd is voor een dergelijke storing.
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sg a;
Er moeten twee gevallen onderscheiden worden.
1 De lokale bewakingsfuncties van sg a merken dat phase 1

niet meer bereikbaar is. Ze sturen de aangesloten
lampgroepen dan naar de eindtoestand.

2 Bet moduul sg a functioneert niet correct meer. Dit
moet opgemerkt worden door de aangesloten lampmodulen.
Deze schakelen dan hun lampen uit.

Voor de eindtoestand van het systeem na een breuk zijn twee
mogelijkheden:

- aIle lampen worden uitgeschakeld.
- systeem gaat over op de knipperfunctie.

De eerste oplossing is het eenvoudigste en kan bij elke breuk
gebruikt worden. De tweede oplossing zorgt dat het systeem nog
een zekere attentiefunctie behoudt voor de weggebruikers. Bij de
knipperfunctie kunnen echter synchronisatie-problemen ontstaan
tussen de lampen die centraal knipperen en de lampen van het
afgesneden gedeelte, die lokaal gestuurd worden. Zeker bij een
phasegroep, die twee of meer signaalgroepen bevat, ontstaan er
synchronisatie-problemen als deze signaalgroepen onafhankelijk
onder lokale besturing gaan knipperen. Als er bij een breuk een
knipperfunctie nodig is, dan zullen de lokale afgesneden
knipperfunctie s, bij v oorbeeld via de 220 Volt aansluiting,
gesynchroniseerd moeten worden.

Ik denk dat de problemen uit deze en voorgaande paragrafen
aantonen dat het zeer lastig wordt om een gedistribueerd systeem
te ontwerpen dat kan voldoen aan fail-safe garanties. Deze fail
safe garanties zijn voor dit concept nog niet gedefinieerd en er
is dan ook uitgegaan van het huidige systeem. Ik denk dat er nog
verder nagedacht moet worden over deze garanties. De definitie
van deze garanties valt buiten het kader van deze afstudeerop
dracht.
Ook als het technisch lukt om een dergelijk systeem te ontwerpen
wordt het vermoedelijk zo complex dat het om prijstechnische
redenen niet meer haalbaar is.

In de komende paragraaf wordt daarom kort een eenvoudiger
alternatief concept beschreven.
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2.5.Een tveelagenconcept

Door de opsplitsing van de verkeersregelaar over 4 niveaus is er
op elk niveau extra hardware en soms ook software nodig om te
kunnen voldoen aan fail-safe garanties. Dit maakt dat concept
ingewikkeld en duur.
Bij het tweelagenconcept worden aIleen de lampmodulen
gedistribueerd. Elk lampmoduul krijgt een eigen verbinding met de
centrale kast. Gezien de beperkte ruimte, die er beschibaar is
voor het lampmoduul, wordt het moduul zo simpel mogelijk
gehouden. AIleen de dimfunctie en de stroom- en spanningsmeting
worden ondergebracht op het lampmoduul. De metingen kunnen net
als in het huidige systeem opgestart worden door de nuldoorgang
van het lichtnet.
Per lampmoduul zijn er dan de volgende verbindingen met de
centrale kast nodig:

- aan/uit/dimmen lamp;
- gemeten lampstroom en lampspanning.
- 220 Volt voedingsspanning.

Bij dit concept worden de lampsturing, stroom- en spanningsmeting
en de dimtransformator vervangen door een lokaal bij de lamp
ondergebracht lampmoduul. De rest van de huidige verkeersregelaar
kan grotendeels ongewijzigd blijven.
Per signaalgroep kunnen de 220 Volt en de draad voor de massa
vermoedelijk gecombineerd worden. Per signaalgroep van 3
Iampmodulen zijn er dan de volgende aders nodig:

- aan/uit/dimmen
- stroommeting
- spanningsmeting
- massa
- 220 Volt

3
3
3
1
2

In figuur 2.3 wordt een blokschema van dit tweelagenconcept
weergegeven.
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Figuur 2.3 : Een blokschema van de lampsturing van het huidige
systeem en van een nieuw concept.

Verdere uitwerking van beide concepten en de beslissing welke het
beste toepasbaar is, vallen buiten het kader van deze afstudeer
opdracht. In beide concepten is een lampmoduul nodig dat 220 V
kan omzetten naar een regelbare spanning tussen 5 en 10 V. In de
komende paragraaf wordt de opzet van een lampmoduul besproken
waarmee dat gerealiseerd kan worden.
In het lampmoduul wordt ook een schakeling opgenomen waarmee de
lampspanning en de lampstroom gemeten kunnen worden. Eventuele
andere bewakingsfuncties en de exacte interface met de omgeving
kunnen pas gedefinieerd worden als het totale concept ontwikkeld
is.
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2.6.Het lampmoduul

Dit moduul moet de volgende functies verrichten:

- op gepaste wijze aan- en uitschakelen van een 50 Watt
10 Volt-halogeenlamp.

- dimmen in stappen van 5 % van 100 tot 60 %.
- periodiek meten van de lampstroom en de lampspanning.

De uitgang moet kortsluitvast zijn.

Het lampmoduul krijgt de volgende ingangen:

- aan/uit signaal.
- signaal dat dimpercentage aangeeft.
- 220 Volt.

Het moduul krijgt de volgende uitgangen:

- gemeten lampspanning en lampstroom.
- 10 Volt voor de lampaansluiting.
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Figuur 2.4 : Het blokschema van een lampmoduul.

Het blokschema geeft een globaal overzicht van het lampmoduul.
Het blok "controle" is een regel-ic voor schakelende voedingen
met minimaal de volgende mogelijkheden:

- slow-start functie;
Deze functie zorgt dat de spanning over de lamp bij het
inschakelen niet te snel stijgt. Daardoor gaan de
lampen aanzienlijk langer mee.

- De duty-cycle moet op twee manieren beinvloed kunnen
worden:

1.Via de teruggekoppelde uitgangspanning V(FB), die
zorgt dat de lampspanning op de ingestelde waarde
blijft staan.

2.Via een referentiespanning, waarmee de dimfunctie
uitgevoerd kan worden.

De gemeten lampstroom kan ook gebruikt worden in een kortsluitbe
veiligingscircuit. De meeste regel-ie's hebben een regelingang
waarop een spanning gezet kan worden, die afgeleid is uit de
uitgangsstroom.
Het blokje LDF is een laagdoorlaatfilter dat de blokspanning
omzet in een gelijkspanning.
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In de blokjes "scheiding" z1Jn optocouplers opgenomen, die de
220 Volt scheiden van de overige logica .
In het blokje besturing worden de signalen gegenereerd die nodig
zijn voor de stroom- en spanningsmetingen.
Het lampmoduul moet later zoveel mogelijk geintegreerd kunnen
worden op een vermogens-IC. Bij de keuze van een schakeling
moet daarom rekening gehouden worden met de volgende punten:

- Spoelen en transformatoren kunnen niet geintegreerd
worden. Dus een convertor zonder dergelijke componenten
zou ideaal zijn.

- Vermogenstransistoren kunnen geintegreerd worden. Ze
nemen echter een aanzienlijke hoeveelheid ruimte in
beslag. Des te groter een geintegreerde schakeling
wordt, des te hoger is het uitvalpercentage bij
produktie door bijvoorbeeld stofdeeltjes. Zo'n hoog
uitvalpercentage leidt tot een aanzienlijke verhoging
van de produktiekosten.

- Omdat de convertor ondergebracht moet worden in een
relatief klein volume, moet het rendement hoog zijn.

uit beveiligingsoverwegingen moet nog aandacht geschonken worden
aan de volgende aspecten:

- Er moet een voorziening komen om de transformator
te beschermen als de~schakelaar in blijft staan. Door
een transformator, die ontworpen is voor ca 100 kHZ,
gaat een enorme stroom lopen als de transformator wordt
aangesloten op een gelijkspanning. Dat gebeurt als de
schakelaar in blijft staan. Een zekering in het
primaire circuit kan de transformator in dat geval
beschermen.

- Bij het huidige systeem is de bewaking gescheiden van
de rest. Het meetgedeelte is een onderdeel van de
bewaking en mag dus volgens deze filosofie mogelijk
niet samen met de rest van het moduul geintegreerd
worden.
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3.GELI3KSPANNINGSOHZETTERS

In het lampmoduul moet een omzetter (convertor) opgenomen worden,
die 220 Volt wisselspanning omzet naar een spanning van 10 Volt.
De eerste trap van de omzetter bestaat uit een gelijkrichter, die
onbelast een spanning van ca. 310 Volt (V2 220) levert. De tweede
trap bestaat uit een gelijkspanningsomzetter, die een uitgangs
spanning levert, die regelbaar is tussen 6 en 10 Volt. Daarmee
is de lamp voldoende dirnbaar.

2

chopper +-
20 V gelijkrichter LFD uitga

- galvanische scheiding

I
I

v_ref sturing galvanische

chopper scheiding

ng

Figuur 3.1: blokschema van de gelijkspanningsomzetter.

Voor de levensduur van de halogeenlamp maakt het niet uit of die
10 Volt een gelijk- of een wisselspanning is. Het laagdoor
laatfilter (LDF) uit het bovenstaande blokschema zou weggelaten
kunnen worden als er geen andere overwegingen waren. De lamp
wordt dan gevoed met een blokvormige spanning, waarvan de
effectieve waarde gelijk is aan de gewenste voedingsspanning
van de halogeenlamp.
Zonder LDF staat er tijdens de geleidingsperiode van de
schakelaar in de chopper een spanning over de lamp, die
afhankelijk van de overzetverhouding van de transformator en de
duty cycle, aanzienlijk hoger dan 10 V kan zijn. Door deze hoge
spanning wordt de lampspiraal tijdens deze geleidingsperiode een
stuk warmer. Deze extra verhitting zorgt voor ionisatie van het
halogeengas waardoor er een doorslag d.m.v. een gasontlading kan
optreden. Deze effecten worden op dit moment onderzocht in een
lichtlaboratorium van Philips in Aken. Op dit moment is nog niet
bekend welke overspanning een halogeenlamp voor kortere of
langere periode kan hebben. Daarom kan de lamp beter via een LDF
aangesloten worden.
Er bestaan verschillende typen convertoren. In hoofdstuk 6 zal
aan de hand van een aantal criteria bekeken worden welke
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in de loop der jaren
variaties. AIleen de

besproken worden. Naast
bestaat er nog een type

Dit type convertor wordt niet

convertor het meest geschikt is voor toepassing in het
lampmoduul. In dit hoofdstuk 3 zullen een aantal convertoren
nader besproken worden. De volgende typen zullen aan bod komen:

- de terugslagconvertor (flyback convertor)
- de voorwaartse convertor (forward convertor)
- de balansconvertor (push-pull convertor)
- de resonantieconvertor.

De bovenstaande convertoren zijn
uitgevoerd in verschillende
basisschakelingen zullen hier
bovengenoemde type convertoren
convertor,nl. de Cuk-convertor.
bekeken, omdat:

- het voordeel, dat deze convertor bezit t.o.v. de 3 eerste
convertoren uit bovenstaande opsomming, (rimpelvrije
in- en lof uitgangsstroom) geen rol speelt bij de keuze
van de convertor. De ingangsstroom kan bij de andere types
ook rimpelvrij gemaakt worden.

- op de convertor een aantal patenten rusten. Commerciele
toepassing is dan niet zondermeer mogelijk.

- er nog geen geschikte buffercondensatoren beschikbaar zijn.
De twee buffercondensatoren in de CUk-convertor, die een
behoorlijke capaciteit hebben, moeten een relatief grote
rimpelstroom kunnen verwerken. Tot nu toe worden er meestal
elco's gebruikt als buffercondensatoren. Uit onderstaande
tabel blijkt dat aIleen elco's voor hogere spanningen in
staat zijn,door hun grotere omvang en kleinere
serieweerstand, om een behoorlijke rimpelstroom te
verwerken. Op dit moment worden er keramische condensatoren
ontwikkeld met een grote capaciteit en een lage
serieweerstand. Deze condensatoren kunnen de tot nu toe
gebruikte elco's gaan vervangen. Ze zijn echter nog zeer
duur en moeilijk verkrijgbaar.

C IlF spanning serieweerstand max rimpelstroom

470 10 V 470 ron 325 mA
470 16 V 370 ron 415 mA
470 40 V 285 ron 575 mA
470 100 V 178 ron 1090 mA

Tabel 3.1 Gegevens van Philips elco's voor schakelende
voedingen.
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3.1.De terugslagconvertor (flyback convertor)

0 .
I 0

+ •. 1I p C
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+

Figuur 3.2: De terugslagconvertor.[2]

De terugslagconvertor kent t.a.v. de schakeltransistor twee
toestanden:

1.De schakeltransistor geleidti(de aantoestand)
Er loopt dan primair een stroom door de transformator, die
lineair toeneemt met de tijd. Deze stroomverandering
induceert in de secundaire wikkeling een spanning, die zorgt
dat de diode D1 spert. Secundair loopt er dus geen stroom.
De primaire stroom zorgt voor opbouw van magnetische flux in
de transformatorkern. Deze flux zorgt voor de opslag van
magnetische energie in de transformator. Via een luchtspleet
kan de hoeveelheid energie, die in de transformator
opgeslagen kan worden, vergroot worden. Deze luchtspleet
zorgt dat de permeabiliteit u, die het verband tussen B en H
bepaalt, kleiner wordt. Daardoor komt de transformator pas
bij een grotere stroom in verzadiging komt. De luchtspleet
zorgt ook voor het toenemen van de lekinductie en dus voor
het toenemen van de spanningspiek over de schakeltransistor
bij het uitschakelen.

2.De schakeltransistor sperti(de uittoestand)
De primaire stroom kan nu niet meer doorlopen. De flux in de
transformatorkern, die niet plotseling afgebroken kan
worden, is ook gekoppeld met de secundaire wikkeling.
Door deze flux koppeling gaat er secundair een stroom is
lopeno Deze stroom voert de in de transformator opgeslagen
magnetische energie af. Uit de continuiteit van de flux door
de transformator voIgt voor het uitschakeltijdstip:
n. i p = i •.
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De secundaire stroom neemt (bij constante Uo) lineair met de
tijd af en deze stroomverandering induceert primair een
spanning (up), die samen met de spanning U1 de
sperspanning van de transistor vormt.

De terugslagconvertor kan in twee bedrijfstoestanden werken:

- leemtebedrijf
- leemtevrij bedrijf.

Bij leemtevrij bedrij f loopt er continu een stroom door de
transformator. Tijdens de intijd is dat de primaire stroom i p en
tijdens de uittijd de secundaire stroom is. In figuur 3.3 geeft
het onderste diagram U: Ni) de sommatie van deze trans forma
torstromen weer. Bij een constante belasting en een constante
duty cycle 0 stelt er zich na een tijdje een evenwicht in. De
hoeveelheid magnetische energie in de transformator aan het begin
van elke intijd is dan constant.
Bij leemtebedrijf is gedurende een gedeelte van de uittijd de
stroom door de transformator o. AIle magnetische energie is dan
voor het einde van de uittijd overgedragen aan de belasting. Op
de grens van leemte- en leemtevrij bedrijf is de stroom door de
transformator precies nul bij het begin van een nieuwe intijd.
Bij leemtevrij bedrijf voIgt uit de volt-seconden-balans van de
transformator onder de aanname dat Uo en U1 constant zijn
gedurende het beschouwde tijdsinterval:

o U1
Uo = (1-0) • n

{3.1}

In leemtebedrijf geldt:

01 U1
Uo = 02 en

{3.2}

Hierin is 01.Ts de intijd en 02.Tshet tijdsinterval tijdens de
uittijd waarin de stroom (is) door de transformator loopt.
Tijdens de uittijd geldt voor de sperspanning (Uce) over de
schakeltransistor:

Uce = U1 + n Uo
{3.3}

Bij leemtevrij bedrijf geldt:

Uce = 1
--=-1--=0- U1

{3.4}

Uit deze uitdrukking voIgt dat de duty cycle niet te groot mag
worden (bijv 0.9) omdat de sperspanning (Uce) dan sterk toeneemt.
Normaal wordt een terugslagconvertor ontworpen met een duty cycle

32



kleiner dan of gelijk 0,4. De sperspanning wordt dan niet groter
dan ca 2. Ul.

Bij leemtebedrijf geldt:

01 = Ul ( 01 +0202)Uce = Ul + 02 Ul
{3.5}

Tijdens leemtevrij bedrijf kan de uitgangsspanning Uo via de duty
cycle geregeld worden en deze uitgangsspanning is binnen zekere
grenzen onafhankelijk van de belastingsweerstand. De convertor
gedraagt zich dan als een spanningsbron.
In het leemtebedrijf is
de uitgangsspanning afhankelijk van de ingestelde duty cycle 01
en de tijd dat er een stroom loopt door de transformator
gedurende de uittijd (02.Ts) Oeze laatste tijd is ondermeer
afhankelijk van de belastingsweerstand die daarmee dus invloed
heeft op de uitgangsspanning. De convertor gedraagt zich in het
leemtegebied als een vermogensbron. Het produkt Po = Io.Uo blijft
constant. Als een verandering van de belasting 0 niet verandert,
dan veranderen zowel Uo als 10.

Via de duty cycle 0 kan de uitgangsspanning Uo in
leemtevrij bedrijf dus geregeld worden. Als de
belastingsweerstand groter wordt en 0 blij ft constant, dan
blijft Uo aanvankelijk constant {3.l}. De stroom door de
belasting en de met de ampere-windingen gekoppelde stroom door de
transformator (I:.Ni) nemen af. uit figuur 3.3 blijkt dat de
convertor overgaat naar leemtebedrijf als deze stromen maar ver
genoeg afnemen. In leemtebedrij f gaan dan de formules {3.2 } en
{3.3} gelden en neemt Uo toe. Oaardoor stijgt ook de
geinduceerde primaire spanning over de schakeltransistor
tijdens de uittoestand. Als er geen maatregelen genomen worden
(verkleining van D), dan kan de transistor doorslaan. Normaal
zorgt een regelcircuit via de duty cycle, dat de
uitgangsspanning constant blij ft. De onderstaande figuur geeft
een overzicht van de verschillende spanningen en stromen in
de terugslagconvertor tijdens 1eemtevrij bedrijf en
leemtebedrijf. Bij deze figuur zijn Uo en Ul constant. De
condensator C heeft dus geen serieweerstand en is oneindig groot
gedacht.
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Figuur 3.3 : Spanningen en stromen in een terugslagconvertor.[2]

In het leemtegebied geldt bij verwaarlozing van de verliezen in
de convertor:

~ 2
Po == 1/2 !.if 1p f.

{3.6}

Po == uitgangsvermogen van de convertor
!.if == zelfinductie van de transformator gezien vanaf de primaire
" zijde.
i p == de topwaarde van de primaire stroom i p , die bereikt wordt

aan het einde van de intijd.
f. == de schakelfrequentie.
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Met Ul = III dip
dt voIgt:

"-

Ul = III i p =
o Ts

"-
III i p fs

o {3. 7}

uit {3.6} en {3.7} voIgt:

"-
i p =

Met 0 = 0.4 voIgt:

i p (max) =

2 Po
Ul 0

Po
5 Ul

{3.B}

{3.9}

Er moet dus een transistor gekozen worden die een relatief grote
piekstroom kan verwerken en afhankeIij k van Ul meestal ook een
hoge sperspanning. Oeze transistoren zijn behoorlijk duur.

Bij Ieemtevrij bedrijf worden de volgende stromen gedefinieerd:

ip,a : stroom die Ioopt bij het begin van de intijd
ip,b : stroom die Ioopt bij het eind van de intijd.

b .------------P,

p,a

D.T
s

(1 - D)T
s

Figuur 3.4 De stroom L Ni tijdens Ieemtevrij bedrijf.

Bij stationaire toestand (Ul en Uo zijn constant) geIdt:

energie overgedragen aan belasting =

energie in transformator bij het einde van de intijd

energie in transformator bij het begin van de intijd
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Po T 1/2 T.. ( • 2 • 2 )• s = .L1l l.p, b - l.p, a =

= 1/2 IiI ( i p,b + i p,a ) ( ip, b - i p,a )
{3.l0}

di
U1 = IiI dt = IiI ( ip, b - i p,a)

D.Ts
{3.ll}

De transformator kan beschouwd worden als een spoel met de
volgende eigenschappen:

- tijdens de intijd:

spanning: U1
stroom: ip(t).

- tijdens de uittijd:

spanning -Uo (bij verwaarlozing spanning over diode)
stroom : is (t)
i p(DTs) = n. is (DTs) .

De gemiddelde stroom door deze spoel wordt gegeven door:

ip(gem) =

is(gem) =

1'2 ( i p , b + i p , a )

n'2 ( i p , b + i p , a

(primair)

(secundair)

{3.l2}

Secundair loopt er gedurende het tijdsinterval (l-D)Ts een stroom.
Gedurende deze tijd wordt er vermogen overgedragen aan de
belasting.
Bij een constante U1 en Uo en verwaarlozing van de spanningsval
over de diode geldt nu de volgende energievergelijking:

Ts.Po = ( 1-0 )Ts.Uo.is(gem) = ( 1-0 )Ts.UO.¥ (ip,b + ip,a )

{3.l3}
uit {3.l} en {3.l3} voIgt:

2.Po (ip,b + ip,a )=D. U1
{3.l4}

Uit {3.ll} voIgt:

Ul. D. Ts (ip,b - ip,a )=LH
{3.l5}
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Uit {3.14} en {3.15} voIgt:

De stromen ip,a en ip,b voldoen ook aan {3 .10} .

Uit {3.15} en {3.16} voIgt:

Poi p , a = --=--=,.....-
D.Ul

ip,b = Po + Ul • D. Ts
2. LH

Ul • D.Ts
2.LH

{3.16}

{3.17}

Formule {3.16} geeft de piekstroom door de schakelaar weer. Op de
grens van leemte- en leemtevrij bedrijf wordt {3.17} juist nul.
Dan voIgt:

Po
D. Ul = Ul. D. Ts

2. LH {3.18}

Uit {3.18} kan de minimale LH bepaald worden, waarbij
leemtevrij bedrijf mogelijk is.

LH(mln) =
2 2

Ul • D • Ts
2 Po

{3.19}

Ruim in het leemtevrije gebied geldt:

Po
D. Ul

» Ul • D. Ts
2. LH

{3.20}

Uit {3.8},{3.16} en {3.20} voIgt dan dat bij vergelijkbare
omstandigheden de piekstroom door de schakelaar in het
leemtevrije gebied kleiner (of maximaal gelijk) is aan de
piekstroom in leemtebedrijf
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3.2.De voorwaartse convertor (forward convertor)

W1 W2 W3 + U La

n: n: 1
La

'0+ .
+ Ip~. +

U WI RL U a

+
U be

J1..JL
s

Figuur 3.5 de voorwaartse convertor met een demagnetiserings
wikkeling.[2]

wI = primaire wikkeling
w2 = demagnetiseringswikkeling
w3 = secundaire wikkeling

Bij een voorwaartse convertor kunnen
tijdsintervallen onderscheiden worden:

de volgende

De aantijd

Tijdens dit tijdsinterval is de stuurbare schakelaar
gesloten. De voedingsbron (Ul) ziet (bij een constante Uo) een
inductieve belasting. De primaire stroom (door WI) neemt daarom
lineair met de tijd toe.
Deze stroom bestaat uit twee componenten:

- de magnetiseringsstroom van de transformator
- de stroom, die gekoppeld is met de secundaire stroom door

w3.

De beginwaarde van i p na het sluiten van de schakelaar wordt
bepaald door de waarde van stroom door de vrijloopdiode D3 en de
spoel In.
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De topwaarde van de magnetiseringsstroom voIgt uit:

/'. U1
im = D. TSlb

met lb = zelfinductie van de primaire wikkeling.

De uittijd

{3.21}

Bij het begin van dit tijdsinterval wordt de schakelaar S
geopend. De demagnetiseringswikkeling w2 neemt de
magnetiseringsstroom over van wl. Deze stroom neemt lineair met
de tijd af. Deze stroomverandering induceert spanningen in wl en
w3, die tegengesteld zijn aan de spanning van de intijd.

De uittijd kan worden opgesplitst in twee tijdsintervallen:

1.De tijd dat er een stroom loopt in w2.
2.De tijd dat de transformator stroomloos is.

Tijdens het eerste tijdsinterval bestaat de sperspanning over de
schakelaar uit de voedingsspanning U1 en de spanning, die
opgewekt wordt door de stroomverandering in w2.

Door de negatieve spanning over w3, gaat D2 sperren. De vrijloop
diode D3 neemt dan de stroom io van D2 over. Deze stroom blijft
lopen totdat aIle in Lo opgeslagen energie, afgevoerd is.

De spanning over Lo tijdens de intijd wordt gegeven door:

= U1 _ Uo
n

{3.22}

De spanning over 10 tijdens de uittijd wordt gegeven door:

u
LO

= -Uo
{3.23}

Bij een constante belasting, duty cycle en UO is de toename van
de met de spoel gekoppelde flux tijdens de intijd gelijk aan de
afname van die flux tijdens de uittijd.

DTs

1 I (U1 )- n - Uo dt +TB
o

Ts

;s J(-Uo) .dt = 0

DTs
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uit {3.24} voIgt:

D =
Uo.n

Ul
{3.25}

UO)dt

Deze convertor heeft ook weer twee bedrijfsgebieden:

- Ieemtebedrijf
- Ieemtevrij bedrijf.

Op de grens van Ieemtebedrij f en Ieemtevrij bedrij f wordt de
stroom door de spoel Lo juist 0 aan het eind van de uittijd.

Bij de volgende afleiding wordt het tijdstip t = 0 gekozen bij
het begin van de intijd en er wordt een schakeIcycIus beschouwd
tijdens stationair bedrijf (Rl en D constant). Op t = 0 heeft de
stroom door Lo zijn minimale waarde i CO) bereikt.LO
Voor de stroom door Lo tijdens de intijd 0 < t < D.Ts geIdt:

t

iLoeaanl (t) - iLo(O) + Jt, [ ~'
o

Uit {3.25} en {3.26} voIgt:

i (t) = i CO) +~ (I-D)tLO (aan) LO n. Lo

{3.26}

{3.27}

Voor de stroom door Lo tijdens de uittijd D.Ts < t < Ts geIdt:

t

i (t)= i (D.Ts) + ~~ J{-UO)dtLO(ull) LO ~

DTs {3.28}

Als in {3.28} voor iLo{D.Ts) de waarde, die voIgt uit {3.27}
wordt ingevuld dan gaat {3.28} over in:

Ul Ul
i (t) - i CO) + -L- (I-D) D.Ts - -- D (t-D.Ts)LO(ull) LO o.n Lo.n

= i CO) + Ul. D.Ts
LO Lo. n
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Bij een belastingsweerstand Rl geldt voor de gemiddelde stroom
(10) door de spoel:

Ts
[ D.T. T. ]Uo 1 .!... i t dt + J iLOlultl (tlIo = Rl = Ts Ji (t)dt= T. ! LOl~1 )LO

0 D.Ts

{3.30}
uit {3.25},{3.27},{3.29} en {3.30} voIgt:

i (0) = D. U1
LO n. Rl

U1 • D. Ts
2.n.Lo ( I-D)

{3.31}

Bij de Ieemtegrens geIdt:i (0) = 0 ~
LO

2.w = (I-D)
Ts .Rl

{3.32}

De minimale waarde van W bij gegeven Ts, Rl en D waarbij nog net
Ieemtevrij bedrijf mogelijk is, wordt gegeven door:

W(mln)
= (I-D)Ts.Rl

2
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Figuur 3.6: Verloop van spanningen en stromen in een voor
waartse convertor tijdens leemtevrij bedrijf.[2]

De donkere gedeelten in bovenstaande figuur representeren de
magnetiseringsstroom van de transformator.

De transformator mag niet in verzadiging komen. Daarom moet per
cyclus (intijd plus uittijd) aIle in de transformator
opgebouwde flux ook weer afbroken worden. Als wikkeling wI en w2
evenveel windingen hebben, dan hebben ze, als ze beide met
dezelfde spanningsbron verbonden zijn, dezelfde volt
seconden-integraal. Het opbouwen van flux in de transformator
duurt dan evenlang als het afbreken van die flux. De duty cycle
mag dan niet groter dan 0.5 zijn. Ais het aantal windingen van
w2 verkleind wordt t.o.v. het aantal windingen van wI, dan wordt
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{3.34}

de transformator sneller gedemagnetiseerd. Hierdoor kan de duty
cycle dan groter dan 0.5 worden. De sperspanning over de
schakelaar (Uce) neemt echter ook toe.

n1
Uce = Ul + n2 Ul

Bij bovenstaande schakeling wordt de in de transformator
opgeslagen energie teruggeleverd aan de voedingsbron. De diode D1
kan ook verbonden worden met het secundaire circuit. De energie
uit de transformator wordt dan aan de belasting geleverd. De in
de transformator opgeslagen energie kan in dat geval de regeling
uitgangsspanning via de duty cycle ongunstig beinvloeden.

Net als bij de terugslagconvertor kan voor de voorwaartse
convertor ook een verband afgeleid worden tussen de piekstroom
door de schakeltransistor en het uitgangsvermogen. Bij deze
afleiding wordt uitgegaan van het volgende vervangingsschema voor
het secundaire circuit van de voorwaartse convertor.

I 10
10=

n

Figuur 3.7

c

Vervangingsschema transformator en secundair
circuit gezien vanaf de primaire zijde.[2]

In dit vervangingsschema is III de zelfinductie van de primaire
wikkelingvan de transformator en n2La de naar de primaire zijde
getransformeerde smoorspoel La.

De maximale stroom door de schakelaar wordt gegeven door:
1'\

1'\ 1'\ i LOic = ill + n
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{3.27} met t
A

= D. Ts geeft i
LO

! = i ( 0 ) + ....!!.!...- (1-D) D• Ts
LO LO n.1.o

{3.36}

Uit figuur 3.6 voIgt dat de gemiddelde uitgangsstroom 10 precies
de hel ft is van de minimale en maximale stroom door 1.0 (iLo (0) is
de minimale stroom door 1.0)

! = 10 + U 1 ( 1-D) D • Ts
LO 2.n.1.o

uit {3.21},{3.36} en {3.37} voIgt:

!c = 10 + D.Ts.Ul (-...!... + (1-D) )
n LH 22.n .1.0

{3.37}

{3.38}···

Ruim in het leemtevrije gebied ( 10 » wisselstroomcomponent)
worden de tweede term (de wisselstroomcomponent) uit {3.38} en de
magnetiseringsstroom verwaarloosd.

A 10ic ~
n {3. 39}

Via het verband tussen ingangsvermogen (Pin) en het
uitgangsvermogen (Po) kan ook weer een verband gevonden worden
tussen ic en Po. Bij verwaarlozing van de verliezen in de
convertor geldt:

Pin = Po '*
DTs

is JUl . ic. dt = Po

o {3.40}

Bij verwaarlozing van im en de wisselstroomcomponent in i en
LO

het feit dat Ul constant wordt verondersteld t ij d ens de
schakelperiode Ts geeft:

A

ic ~
Po
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Met D = 0.4 voIgt:

" Poic :::: 2,5 Ul
{3.42}

In vergelijking met een terugslagconvertor is de piekstroom door
de componenten (schakelaars en transformator) bij de zelfde Po, D
en Ul een stuk kleiner.
Als de convertor ontworpen wordt voor leemtevrij bedrij f dan
moeten D2 en D3 snelle (fast recovery) diodes zijn. Bij dit type
diode is de recoverystroom, die ontstaat bij het afvoeren van de
ladingdragers uit de barriere bij de overgang van de
geleidingstoestand naar de spertoestand, verwaarloosbaar klein.
Een grote recoverystroom door D2, bij het begin van het
uitinterval, wordt opgevangen door de resetdiode Dl. De dijdt van
deze recoverystroom induceert een spanningspiek over de
schakelaar s.
Een grote recoverstroom door D3 zorgt voor een stroompiek door S
bij het begin van de intijd. In leemtebedrij f voert D3 geen
stroom meer bij het begin van de intijd. Er kan dan dus een
gewone diode gebruikt worden.
De diode Dl voert geen stroom meer bij de overgang van geleiding
naar spertoestand. Voor deze diode kan dus zondermeer een normaal
type gebruikt worden.
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3.3.De tveefasen balansconvertor (push-pull convertor)

+ U LO

Q1 Ie 1
D 1 La

10n: 1

Uce + ~
+IL- • I D 1 +

Ux C RL Uo

+

+ •

U,-=-

Q2

C2 D2

Figuur 3.8 De tweefasen balansconvertor [2]

Deze convertor bestaat uit twee voorwaartse convertoren, die
tegengesteld aan elkaar werken. Dus als de transistor van de ene
geleidt, dan spert de andere transistor. Om te voorkomen dat
beide transistoren tegelijkertijd zouden geleiden, wat tot
kortsluiting van de voedingsspanning leidt, moet de duty cycle D
kleiner dan 0.5 zijn. Meestal wordt 0.4 (per halve periode) als
maximum aangehouden. Figuur 3.8 geeft het verloop van de
spanningen en stromen weer.
Op het moment dat de ene transistor geleidt, staat er over de
andere transistor een sperspanning, die opgebouwd is uit de som
van de voedingsspanning Ul en de spanning die geinduceerd wordt
door de stroomverandering in de andere primaire winding.

Uce(llax) = 2 Ul.

Tijdens de uittoestand loopt er primair geen stroom. De
vrijloopstroom van de smoorspoel Lo en de getransformeerde
magnetiseringsstroom (n.im) verdelen zich over de twee diodes D1
en D2. Afhankelijk van de transistor Q1 of Q2, die geleid heeft
gedurende de voorgaande intijd, is de bijdrage van de
magnetiseringsstroom in de diodestroom positief of negatief. Op
het moment dat Q1 geleidt, loopt er secundair een stroom door D2.
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Tijdens de daarop volgende uittijd geldt voor de diodestromen:

I = ILO + (n.im)
01 2

I = ILO (n.im)
02 2

Tijdens de volgende schakelcyclus geleiden Q2 en 01 en geldt voor
de diodestromen tijdens de uittijd:

1
01

= ILO
2

(n.i.) = ILO + (n. im)
2

I 01
-~f__--_+-~--~.---"I----_+--

Ux~ Ul hir--U~lrl, ~
I I I I :
I I I I' I
I I I I I I
I I I I I I

-hi Ih-
leI : l: :: I

I I I I I I
, I I I I I
! I! I I I
I I I Ii,

: LJ D':-t----'c-'-- 2 u 1

U CE 1~ b----w
I " I I Il !! I I I
I I I I I i
I I I , I
, I I I I
I ,I : I
I I I
I ,
I I
I I

..
I

,
I
I I
I I

I.-_D_I_1 ~
I 2,
'4

I,
---t----+---+----+-t-----l---

I
I
I
I,,
I
I
1--
I

I
I
I
I
I

I L

I 02

Ts
Figuur 3.9: Het verloop van spanningen en stromen in een

balansconvertor.[2]
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Het verband tussen U1 en Uo is het zelfde als bij de voorwaartse
convertor.
Bij de berekening van de zelfinductie van de smoorspoel Lo, die
de grens bepaald tussen leemtevrij en leemtebedrijf, kan gebruik
gemaakt worden van de zelfde formules als bij de voorwaartse
convertor. AIleen moet D door 2D.
In de onderstaande tabel worden een voorwaartse convertor en een
balansconvertor met elkaar vergeleken. De parameters waar niets
achter staat zijn gekozen waarden. De parameters waar achter een
formule verwijzing staat, zijn berekend met die formule. Er wordt
uitgegaan van een convertor die werkt op de rand van leemte- en
leemtevrij bedrijf.

voorvaartse convertor balansconvertor

U1 300 V 300 V

Uo 12 V 12 V

Ts 10- 5 sec 10- 5 sec

D 0.4 0.8

n {3.25} 10 20

Rl 2 n 2 n
1\

i {3.27} 12 A 12 A
LO

10 (Uo/R 1 ) 6 A 6 A

Lmln {3.33} 6 ~H 1 ~H

Po 72 W 72 W

1\

ic {3.42} 0.75 A 0.375 A

Tabel 3.2 : Vergelijking balansconvertor met voorwaartse
convertor.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de zelfinductie van de
smoorspoel en de maximale collectorstroom bij een balansconvertor
kleiner zijn dan bij een vergelijkbare voorwaartse convertor. Ook
de overzetverhouding n van de transformator is anders. In
hoofdstuk 6 wordt daar nader op teruggekomen.
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Bij een balansconvertor wordt de transformatorkern in twee
richtingen gebruikt. De kern wordt dus beter benut dan in een
voorwaartse convertor of een terugslagconvertor.
Door verschillen in de karakteristieken van de
schakeltransistoren, kunnen er verschillen ontstaan in de aan- en
uittijden van de beide transistoren. Hierdoor raakt de
transformator langzaam in verzadiging. Met een luchtspleet in de
transformator of m.b.v. een circuit dat verzadiging kan
detecteren, kan dit probleem verholpen worden. De luchtspleet in
de transformator zorgt dat de lekflux van de transformator
toeneemt. Hierdoor ontstaan er spanningspieken over de
transistors, die met een snubbercircuit onderdrukt moeten worden.
Daardoor nemen de verliezen toe.
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3.4.De serieresonantieconvertor

Bij een resonantieconvertor wordt er energie overgedragen m.b.v.
een resonantieschakeling. Er zijn twee soorten resonantieschake
lingen, die opgebouwd zijn met een spoel en een condensator:

- een serieresonantieschakeling
- een parallelresonantieschakeling.

In beide gevallen wordt er energie rondgeslingerd tussen de
condensator en de spoel. Beide schakelingen worden daarom verder
aangeduid met de naam: slingerkring.

L. C.
rv-Y')~-U---

c,

Figuur 3.10 De serieschakeling De parallelschakeling

Resonantieconvertoren hebben de volgende voordelen t.o.v. de
voorgaande convertoren, die werken volgens het chopperprincipe.

- De stromen en spanningen in de slingerkring gaan periodiek
door nul. Als de schakelaars in de slingerkring schakelen op
zo'n nuldoorgang, dan zijn de schakelverliezen zeer klein.

- Er lopen aIleen bijna sinusvormige stromen. De netvervuiling
en de straling is daardoor veel lager dan bij de
convertoren, die werken volgens het chopperprincipe. (Bij
dezelfde schakelfrequentie)

Resonantieconvertoren hebben de volgende nadelen:

- Door het opslingeren van de spanning over de condensator uit
de slingerkring, moet(en) de schakelaar(s) een hoge
sperspanning kunnen weerstaan. Bij voeding uit het lichtnet
kan die spanning oplopen tot 1500 Volt.

- Slechts een gedeelte van de energie, die opgeslagen is in de
slingerkring, wordt overgedragen aan de belasting. Het
andere gedeelte van de energie slingert rond tussen de
spoelen en condensatoren in de kring. Voor een hoog
rendement moeten deze elementen daarom een kleine serieweer
stand hebben.

- De regeling van de uitgangsspanning van de convertor is
ingewikkelder dan de regeling bij choppers.
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Er Z1Jn in de loop der jaren verschillende convertoren
gepubliceerd, die werken met een serie- of parallelkring of een
combinatie van een serie- en een parallelkring.
Er bestaat een resonantieconvertor met een gestuurde schakelaar
en een transformator. [5] Deze convertor bevat dus weinig
niet-integreerbare onderdelen en zou daarom eventueel in
aanmerking kunnen komen voor toepassing in het lampmoduul. Daarom
wordt deze resonantieconvertor nu verder uitgewerkt. Eerst wordt
de basisschakeling besproken, die in [3] gepresenteerd wordt als
een serieresonantieconvertor. Aan het eind van de paragraaf zal
aangetoond worden hoe de twee spoelen (Ls en Ll) in deze
schakeling vervangen kunnen worden door een transformator.

L s

-'--

-,.- C s

y y

---;----=
IS

-f-

~~ D,
_.... U

1-,.... C,

-'--

-,.- C
o

1

Figuur 3.11: Een (serie)resonantieconvertor [3]

Bovenstaand figuur is een basisschema waarin de snubbercircuits
voor de di/dt en de dV/dt-beveiliging van de GTO weggelaten zijn.
Deze beveiliging kan bestaan uit een klein seriespoeltje bij
de GTO.

De resonantiekring (Ll, Cl en Co) moet gevoed worden vanuit een
stroombron. De gelijkspanningsbron Us en de spoel Ls vormen samen
een quasi-stroombron.

Er geldt:

Ls » Ll en Is « Il {3.43}

Na het inschakelen wordt gewacht totdat Cl en Co geladen zijn tot
de spanning Us en de oscillaties gedempt zijn. De GTO gaat dan
een korte tijd geleiden. Dit tijdsinterval duurt juist lang
genoeg om Cl te ontladen tot 0 Volt. Via Ll wordt Cl dan weer
opgeladen en de spanning Ul slingert dan door tot 2Us. De
stroom in de slingerkring (il) keert om en de
condensatoren worden weer ontladen. De spoel Ll en de
condensatoren Co en Cl vormen samen de resonantiekring. Op
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het moment dat U1 z1Jn minimale waarde bereikt,dus z1Jn stroom
nul is, wordt de GTO weer even ontstoken. C1 wordt dan tot 0
Volt ontladen en het proces kan weer opnieuw beginnen. Door de
demping in de resonantiekring is het minimum van U1 groter dan 0
volt. De figuren 3.11 en 3.12 zijn getekend zonder demping. Met
demping en zonder energietoevoer liggen opeen volgende maxima en
minima op een expotentieel afnemende kromme.(zie bijlage I).
De demping in de kring bestaat uit twee componenten:

- de inwendige weerstand van de L en C uit de kring
- een "fictieve" weerstand, die het vermogen representeert dat

aan de belasting afgegeven is.

Bij een zeer kleine duty cycle kunnen voor de stromen en de
spanningen de volgende uitdrukkingen opgesteld worden:

wo 1

/ L1. Ctot'

C1.CO
Ctot = C1 + Co

(de resonantiefrequentie)

{3 • 44 }

{3.45}

"Us / Ctot
i = Zo = Us. L1

i (t) =Us. / Ctot
L1

(zie bijlage I)

sin wot

{3.46}

{3.47}

u (t) = Us (1 - cos We t )
1

U1max = 2 Us

met is« i1 geldt:

{3.48}

UOmax

UOmin

" C1= Us +U1. CO

" C1= Us - U1.Co

{3.49}

{3.50}

Fguur 3.12 geeft
weer.

het verloop van deze spanningen en stromen
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2rr / L 1 C tot
2 Us

Us

u, 0
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I 1 0
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rLI I
I I

GTG uit I I

Figuur 3.12: Spanningen en stromen in de resonantieconvertor
bij een kleine intijd van de GTO.
(zonder demping) [3]

De intijd
ontstaat is
dan groter.
componenten:

van de GTO kan verlengd worden. De situatie die dan
getekend in figuur 3.13. De stroompiek van il wordt
Nadat Cl ontladen is, bestaat il ui t de volgende

- een gedeelte van is
- een ontlaadstroom vanuit Co.

Doordat de spanning over La toeneemt, neemt is toe en dus ook de
bij drage van is in h.
De "gestuurde" schakelaar in de slingerkring bestaat uit twee
componenten:

die het positieve gedeelte van il voor zijn rekening- de GTO,
neemt.

- de diode
rekening

Dl, die het negatieve gedeelte van il voor zijn
neemt.

De schakelaar is dus aIleen stuurbaar tijdens de positieve
gedeeltes van il.
Tijdens de intijd, dus bij gesloten schakelaar, vormen Ll en Co
de slingerkring. Bij geopende schakelaar vormen Ll en de
serieschakeling van Co en Cl de slingerkring. Bij een grotere
duty cycle geldt (3.45) niet meer. De resonantiefrequentie gaat
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varieren tussen de waarde uit {3.45} en de waarde, die voIgt uit
{3. 45}, als Ctot wordt vervangen door Co.
Ooordat de piekstroom door L1 toegenomen is, is de in de
slingerkring opgeslagen energie ook toegenomen. De piekspanningen
van Ul en uo nemen dan ook toe. Via de intijd kan de topspanning
van uo geregeld worden.

-u, C 1

Co

U.
Uo 0

U 1

i 1

- [)J-Ut

U. --
0 I I

I
I
I

0

oon

GTO uit

Figuur 3.13 : Spanningen en stromen in de resonantieconvertor
bij een lange intijd van de schakelaar
(zonder demping) [3]

Uit bovenstaand figuur blijkt dat de lengte van de aantijd in het
gebied waar U1 kleiner dan 0 wil worden, geregeld wordt door het
dichtsturen van de GTO tijdens het positieve gedeelte van 11. Als
de stroom i1 zijn minimum bereikt, is de spanning U1 geIijk aan
nul. De diode 01 begint dan te geleiden en dit is het begin van
de aantijd.
Voor een regeling van de convertor via de duty cycle moet de GTO
dich zijn voordat it door 0 gaat omdat anders de diode 01 de
stroom meteen overneemt.
Bij de resonantieconvertor kan via Co of Ls energie
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onttrokken worden voor een belasting.

C blok

C uit R bel

Figuur 3.14 : koppeling van de belasting via Co [3]

Co

Ls + La

t
GTO D

1

U,

C1 ~

Figuur 3.15: Koppeling van de belasting via Ls[3]

Vanaf Co wordt de belasting via een van de mogelijkheden uit
figuur 3.14 aangesloten. De schakeling uit figuur 3.15 bevat
aIleen een transformator, die echter weI op een speciale manier
gewikkeld moet worden. De koppel factor tussen de secundaire en
primaire wikkeling moet een bepaalde waarde hebben. Voor meer
informatie over deze convertor wordt verwezen naar [5].
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4. DE TRANSFORMATOR IN EEN GELI3KSPANNINGSOMZETTER

4. 1. Inleiding

Een van de onderdelen, die een belangrijke invloed hebben op het
volume en de prijs van het lampmoduul, is de transformator.
De transformator vervult twee functies:

- galvanische scheiding tussen het lichtnet en de 10 Volt
halogeenlamp.

- vermindering van de verliezen in de gestuurde schakelaars.

De eerste functie van de transformator is in hoofdstuk 2
besproken. De tweede functie zal in hoofdstuk 6 aan de orde
komen. Daar worden de verliezen in de gestuurde schakelaars
besproken. In dit hoofdstuk 4 zal onderzocht worden hoe een
zo klein mogelijke transformator ontworpen kan worden voor het
lampmoduul.
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4.2.De tranformatorvergelijkingen

Voor het afleiden van de relaties tussen de spanningen en stromen
in een transformator wordt gebruik gemaakt van de onderstaande
figuur van twee gekoppelde spoelen.

Figuur 4.1 : Twee gekoppelde spoelen.

Bij de afleiding wordt eerst aangenomen dat:

- de koppeling tussen de spoelen ideaal is.
- de be1astingsweerstand Rb oneindig groot is.

De spanningsbron Un

magnetiseringsstroom im
een een flux ~m. Bij
wikkeldraden geldt:

zorgt dat er in de· spoe1 m een
gaat lopeno Deze stroom is gekoppeld met
verwaarlozing van de weerstand van de

d~1D
Um = U1 = N1. dt

{4.1}

Door de ideale koppeling gaat deze flux ~m ook volledig door de
spoel N2. In deze spoel wekt de flux ~ID een spanning U2 op. Voor
U2 geldt:

- U2
{4.2}

Ais (4.2} in (4.1} gesubstitueerd wordt dan voIgt daaruit:

N2
U2 = N1 • U1

Na integratie gaat {4.3} over in:
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Voor de flux door de toroide geldt:

~m = II B.dA
A

Tevens geldt de relatie:

Ilo • Ilr • H = B

Met {4.6} gaat {4.5} over in:

~m = II llo.llr.H.dA

Voor de kring 1m door de toroide uit figuur 4.1 geldt:

{4.5}

{4.6} I

{4.7}

f H ds
1m

= Nt. ilD

{4.8}

In de toroide is H onafhankel ij k van de plaats. Formule {4 . 8 }
gaat dan over in:

H.lm = Nt. im {4.9}

Uit de formules {4.7} en {4.9} kan de formule van Hopkinson, die
ook weI de wet van Ohm voor het magnetische circuit genoemd
wordt, afgeleid worden.

~m
Nt. im= Rm

Met:

Rm
1m

=
Ilo .Ilr. A

{4.10}

{4.11}

Als de oneindige belastingsweerstand Rb vervangen wordt door een
weerstand met een eindige waarde dan gaat er door de spoel met N2
windingen een stroom i2 lopeno Deze stroom wordt opgewekt door de
"bronspanning" U2. De stroom i2 wekt in de toroide een flux ~2

op, die in het magnetische circuit t.o.v. flux ~m anders om rond
loopt.

~2 = N2. i2
Rm {4.12}

Door de koppeling volgen ~m en ~2 dezelfde weg in het magnetische
circuit. Omdat de spoel met Nt windingen is aangesloten op een
spanningsbron blijft {4.1} geldig. In de spoel met Nt windingen
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moet dus nog een stroom i1 gaan lopen, die de flux t2
compenseert. Deze flux t1 voldoet aan de volgende relaties:

t1 = N1 • it
R. {4.13}

t. = t. + t1 - t2.

uit {4.12},{4.13} en {4.14} voIgt:

• N1.
~2 = -.~1

N2

{4.14}

{4.15}

Bij deze afleidingen is uitgegaan van een volledige koppeling
tussen de spoelen. In de praktijk is deze koppeling echter nooit
volledig. Een gedeelte van de flux gaat maar door een van de
spoelen. Deze lekflux of spreidingsflux wordt in het
vervangingssschema van een transformator aangegeven door de
spreidingsinducties 51 en 52.
Bij een niet-verliesvrije transformator kunnen twee verliezen
onderscheiden worden:

- de koperverliezen
- de ijzer- of kernverliezen.

Deze verliezen zullen in de komende paragrafen nader besproken
worden. In het vervangingsschema voor de niet-verliesvrije
transformator worden deze verliezen aangegeven met weerstanden.
In het onderstaande vervangingsschema representeren de
weerstanden R1 en R2 de primaire en de secundaire koperverliezen
en de weerstand RIJ representeert de ijzerverliezen.

Figuur 4.2: Vervangingsschema voor de niet-ideale
transformator.[6]

In de rest van deze paragraaf zal het verband tussen de flux ~.

in de transformatorkern en de spanning Un afgeleid worden.
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Als de spanningsbron Un een periodiek signaal genereert, dan
doorloopt het kernmateriaal een BH-kromme. In figuur 4.3 worden
twee mogelijke BH-krommes gegeven van de tranformatorkern in een
balansconvertor en een voorwaartse convertor.

B B

128
CC

----!-'-.-<::-_-

(b)

Figuur 4.3 : BH-kromme van transformatorkern in
a: balansconvertor
b: voorwaartse convertor. [7]

Uit de bovenstaande figuur volgt:

- Btop-top = 2 Bac
- Btop-top van een balansconvertor kan 2 x zo groot zijn als

de Btop-top van een voorwaartse convertor.

De flux in de transformator heeft een maximale en een minimale
waarde. Met de definitie van Sac volgt:

lmax - IlIIln = 2 Bac .A
{4.16}

Met I(ta) = lmax en I(tb) = I.ln en {4.1} volgt:

ta
I Un dt =

tb

ta
Nt I

tb
dl
dt • dt =

I.ax
Nt I dl = 2Nt. Bac.Ae

I.ln
{4.17}

Voor een sinusvormig signaal Un = Un.sin(2nf•• t) wordt he1
tijdstip t = 0 zodanig gekozen dat geldt:

sine 2nf•• ta ) = sine 2nf•• tb ) = 0
cos( 2nf•• ta ) = cos( 2nf•• tb ) = 1.
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Uitwerking van {4.17} voor dit sinusvormige signaal geeft:

{4.18}

Uitwerking van {4.18} geeft de relatie tussen
spanning Up, Bac en de effectieve doorsnede
transformatorkern voor sinusvormige signalen.

de primaire
Ae van de

"Up = 2Nl. Bac.1l. fs .Ae
{4.19}

In {4.19 } is Up de topwaarde van de sinus. Als er met de
effectieve waarde gerekend wordt dan moet het rechterlid van
{4.19} nog door v2 gedeeld worden.

~ DT 5------ -- DT 5----'

Ts Ts-

o

Voor de afleiding van {4.19} voor een blokspanning wordt
uitgegaan van de blokspanning uit figuur 4.4.

Un

Figuur 4.4 : Voorbeeld van een blokspanning met periodetijd Ts.

Als voor Un in {4 .17} de blokspanning uit figuur 4.4 wordt
ingevuld, dan geeft uitwerking van {4.17}:

Up = 2Nl. Bac.Ae. fs
D {4.20}
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4.3.De kernverliezen.

In het magnetische materiaal van de transformatorkern kunnen de
volgende verliesbronnen onderscheiden worden:

- hystereseverliezen
- wervelstroomverliezen
- overige verliezen.

Onder de term overige verliezen wordt een aantal minder
belangrijke verliesbronnen samengevoegd, die afhankelijk van o.a
frequentie of temperatuur een bijdrage leveren. Deze verliezen
bestaan o.a. uit:

- relaxatieverliezen
- resonantieverliezen

De hysterese- en wervelstroomverliezen zullen uitvoeriger
behandeld worden. De overige verliezen gaan pas een rol spelen
bij frequenties, die bij de gebruikte magnetische materialen
(bijv 3C8) ruim boven de 100 kHz liggen. Om de achtergronden
van de overige verliezen te kunnen begrijpen, moet uitvoerig
ingegaan worden op de eigenschappen van magnetische materialen.
Oat valt buiten het kader van dit verslag. Voor meer informatie
over deze verliezen wordt daarom gewezen naar literatuur over
magnetische materialen. (bijvoorbeeld Snelling [9] en [20]).

4.3.1.De hysterese verliezen

De kern van een transformator of een smoorspoel, waarvan een
wikkeling aangesloten is op een wisselspanning, doorloopt elke
periode van de wisselspanning een BH-kromme. De vorm van de
doorlopen BH-kromme, die bij een periodieke spanning een Ius
vormt, hangt o.a. af van:

- de grootte van de uitsturing (Bacl; Bij een grotere
uitsturing is de Ius groter dan bij een kleinere uitsturing.

- de freqentie van de wisselspanning; Bij het toenemen van de
frequentie wordt de Ius (bij gelijkblijvende Bac ) breder.

- de voormagnetisatie; bij voormagnetisatie heeft de Ius een
asymmetrische vorm.

In de figuur 4.5 is van een materiaal de maximaallusen een
binnenlus getekend. De maximaallus is de BH-Ius waarbij het
materiaal tot aan de verzadigingsinductie Bs wordt uitgestuurd.
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Figuur 4.5 : BH-krommen van een materiaal.

Tijdens elke periode van de spanningwisselspanning wordt de
BH-kromme van het materiaal doorlopen. Tijdens zo'n periode wordt
er door de bron per volumeeenheid de volgende hoeveelheid
energie aan het materiaal toegevoerd:

Bw = § H dB= §~. dB
{4.21}

Hierin is § een integraal over een gesloten BH-kromme. Dus w
kan worden voorgesteld door het door die integraal omsloten
oppervlak. Een gedeelte van de toegevoerde energie kan weer
teruggeleverd worden aan de spanningsbron, tijdens de
demagnetisatiecyclus van de kern. De rest van de toegevoerde
energie wordt omgezet in warmte. In de figuur 4.6 wordt dat nog
eens grafisch weergegeven.
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o terugwinbare energle

~ energieverlies

Figuur 4.6 : Grafische representatie van de hysterese
verliezen.[2]

De vonn van de BH-lus, dus ook het gedeelte dat gedissipeerd
wordt als hystereseverlies, hangt o.a. af van de frequentie en de
uitsturing Bac. Door de hystereseverliezen van een stof te meten
bij verschillende frequenties en uitsturingen kan een emperisch
verband bepaald worden tussen de hystereseverliezen, de
frequentie en Bac. Dit verband blij kt in het algemeen goed
benaderd te kunnen worden door de volgende fonnule:

{4.22}

In {4.22} zl.Jn Cl, y en x constanten, die afhankelijk zijn van
het type ferriet dat gebruikt wordt.
uit een serie metingen kunnen de constanten Cl, x en y bepaald
worden.
Voor 3C8 materiaal, het ferriet dat op dit moment het meeste
gebruikt wordt in de kernen van transfonnatoren en spoelen voor
vermogenstoepassingen, zijn in de gebruikte literatuur twee
benaderingen gevonden voor de hystereseverliezen van 3C8
materiaal.
Volgens het "3C8S Handbook" van Philips [7] worden de
hystereseverliezen van 3C8 in het frequentiegebied tussen 10 kHz
en 100 kHz benaderd door de volgende formule:

Ph = 16,7 fl.3. Bac2
•
S

•Ve.

In deze formule is Ve het effectieve volume van de kern.

64

{4.23}



Volgens "Mc;lyman" [27] kunnen de hystereseverliezen van 3C8
materiaal 1n het frequentiegebied tussen 50 kHz en 900 kHz
benaderd worden door de volgende formule:

{4.24}

In deze formule is m de massa van de kern.

In hoofdstuk 5 wordt een aantal metingen beschreven, die
uitgevoerd zijn met een transformator die gewikkeld is op een
kern van 3C8 materiaal. Daar wordt op deze twee benaderingen van
de hystereseverliezen teruggekomen.

uit figuur 4.3 blijkt dat de BH-Ius van een voorwaartse convertor
verschoven is t.o.v. de BH-Ius van een balansconvertor. uit
figuur 4.6 blijkt dat de hystereseverliezen bepaald worden door
de vorm van de BH-Ius en niet door de positie van de Ius in het
BH-vlak. Daarom kan voor elk convertortype dezelfde formule voor
de benadering van de hystereseverliezen bepaald worden. Als
waarde voor Bac moet altijd de helft van de top-top waarde van de
inductie genomen worden.

4.3.2.De wervelstroomverliezen

Voor het berekenen van deze verliezen gaan we uit van een
cylinder met straal R en lengte L. Deze cylinder bevindt zich in
een homogeen tijdsafhankelijk magneetveld Dit veld wekt
kringstroompjes op in de cylinder, die via materiaalweerstand
voor warmteontwikkeling zorgen.
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Figuur 4.7 : Een cylinder in een magnetisch veld B en de
doorsnede van eencylinderschil met straal r
en dikte dr.

Voor de berekening van de wervelstroomverliezen gaan we uit van
de cylinderschil met straal r, dikte dr en lengte L.
Voor.~ie schil geldt, als met B het oorspronkelijke veld wordt
bedoeld dus de terugwerking van de wervelstromen
verwaarloosd wordt:

,(t) 2 B(t)= n r
{4.25}

d, 2 aE
lnd - --err- = - n r

{4.26}

met B dB= dt

Door de inductiespanning E lnd gaat er een stroom lopen in de
cylinderschil. De weerstand van die schil wordt gegeven door:

R = P 2 n r
dr L

{4.27}
Met p is de soortelijke weerstand van het materiaal.

Voor het wervelstroomverliesvermoqen in de schil met straal r en
breedte dr qeldt nu:

dPw(t) = n r 3 B2
L dr= --~----2 P
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Het wervelstroomverliesvermogen wordt voor de totale cylinder
gegeven door:

Tl B2
L

Pw (t) = ---=-2-p--
R
I r 3 dr =
o

B•
2 R2

( Tl R2 L )8 P •
{4.29}

Bij een sinusvormige wisselspanning geldt:

B(t)

dB
dt

= Bac sin wt

= Bac w cos wt

{4.30}

{4.31}

Bac w
\1'2 {4.32}

Met A = Tl R2
, V = Tl R2 L en w = 2Tlfs

gemiddelde verliesvermogen:
geeft dit voor het

Pw =
2rr Bac

4 P
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4.3.3.De verhoudingen van de verschillende kernverliezen

In de industrie wordt op dit moment voornamelijk nog gewerkt met
kernen van 3C8 materiaal. oit ferriet is goed bruikbaar voor
frequenties van 20 tot ca 100 kHz. uit figuur 4.8 blijkt dat in
dit frequentiegebied de magnetische verliezen voornamelijk
bepaald worden door de hystereseverliezen. In het gebied boven de
100 kHz beginnen de wervelstroomverliezen en de relaxatie- en
resonantieverliezen, aanzienlijk te stijgen. De relaxatie- en
resonantieverliezen zijn in de onderstaande figuren samengevoegd
in de restverliezen.

JIlO

JOO

ETD 29 in 3C8
VelleZen tIlj 100 JHz ., 100 InT

'-----------,

Figuur 4.8 De kernverliezen van een ETD29-kern uit 3C8
materiaal bij f = 100 kHz, Bac = 100 mT voor een
aantal temperaturen .[17]

Er zijn op dit moment twee nieuwe ferrieten beschikbaar 3C8S en
3F3. In figuur 4.9 worden de verliezen van een ET029-kern ui
3C85 materiaal weergegeven. uit de vergelijking met figuur 4.8
blijkt dat de verliezen in 3C8S materiaal een stuk kleiner zijn.
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ETD 29 in 3C85
v..Stu... blJ 100 ~Hl ... 100 mT
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Figuur 4.9 De kernverliezen van een ETD29-kern uit JCSS
materiaal bij f = 100 kHz, &c = 100 mT voor een
aantal temperaturen .[17]

ETD 29 in 3C85
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Figuur 4.10 .. De kernverliezen van ee n ETD29-kern uit JCSS
materiaal bij f = 400 kHz, &c = 50 mT voor een
aantal temperaturen .[17]
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ETD 29 in .3F.3
verleza'\ biJ 400 kHz en ISO mT
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Figuur 4.11 De kernverliezen van een ETD29-kern uit 3F3
materiaal bij f = 400 kHz, &c = 50 mt voor een
aantal temperaturen .[17]

uit de figuren 4.10 en 4.11 blijkt dat voor hogere frequenties
het beste gebruik gemaakt kan worden van 3F3 materiaal.
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4.4.De koperverliezen

Bij spoelen en transformatoren kunnen twee soorten koperver
liezen onderscheiden worden:

- de gelijkstroomverliezen
- de wisselstroomverliezen.

De gelijkstroomverliezen worden bepaald door de stroom door
wikkelingen en de weerstand van de wikkelingen. Deze weerstand
hangt af van:

- de soortelijke weerstand van koper pk , die weer afhankelijk
is van de temperatuur.

- de doorsnede van de draden van de wikkelingen.
- de lengte van de draden.

De weerstand van een wikkeling kan berekend worden met de
volgende formule:

R = pk lengte wikkeling =
·doorsnede draad

{4.34}

In deze formule worden de volgende nieuwe symbolen gebruikt:

- lqm
- N
- d

; de gemiddelde windinglengte.
; het aantal windingen van een wikkeling.

de draaddiameter.

uit formule {4.34} blijkt dat de weerstand (R) van een wikkeling
verkleind kan worden door vermindering van het aantal windingen
(N). Ais bij een bepaalde kern het aantal windingen afneemt, dan
neemt de totale lengte van de wikkeling af. Dit zorgt al voor een
afname van de weerstand. Omdat de doorsnede, die beschikbaar is
voor de wikkeling niet verandert, is er bij een afname van het
aantal windingen, meer ruimte beschikbaar per winding. De
draaddoorsnede kan dan vergroot worden. Dit zorgt voor een extra
afname van de weerstand.
Uit de formules {4.19} en {4.20} voIgt dat het aantal windingen,
bij een constante Up, Bac en Ae, verminderd kan worden door het
verhogen van de frequentie. Deze frequentie heeft echter ook
invloed op de kernverliezen en de koperverliezen. Het is daarom
maar de vraag of het totale verlies in de transformator bij
verhoging van de frequentie afneemt. In de komende paragrafen
zal, om deze vraag te kunnen beantwoorden, de invloed van de
frequentie op de koperverliezen onderzocht worden.
De frequentieafhankelijke koperverliezen worden veroorzaakt door
magnetische velden, die invloed hebben op de stroomverdeling in
de wikkelingen. Afhankelijk van de oorsprong van deze velden
kunnen er twee effecten onderscheiden worden:
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dit wordt veroorzaakt door het veld dat
door de wisselstroom in de beschouwde

- het skin-effect;
opgewekt wordt
geleider zelf.

- het proximity-effect; dit wordt veroorzaakt door de
van de wisselstromen in de andere naburige geleiders.

velden

In de komende paragrafen zullen deze effecten nader besproken
worden.

4.4.1.Het skin-effect

Een wisselstroom i in een geleider, veroorzaakt zowel binnen als
buiten die geleider een circulair magnetisch veld. Vanwege
dit circulaire karakter wordt nu overgeschakeld naar cylinder
co6rdinaten. Binnen de geleider wordt dat veld gegeven door de
formule.

B(r,t) = Ilo i(t) r

271 a 2

In figuur 4.13 wordt het verloop van B(r) gegeven in een
dwarsdoorsnede van een draad met diameter 2a, die een stroom i
voert. Deze stroom komt de tekening uit.
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Figuur 4.13 Verloop van Bonder invloed van een stroom i
door een geleider.

Dit wisselende magnetische veld wekt wervelstromen op in de
geleider. Aan de buitenkant van de geleider hebben deze wervel
stromen goblaal genomen dezelfde richting als de stroom i. In het
midden van de draad zijn de wervelstromen globaal genomen
tegengesteld gericht aan i. Hierdoor loopt er netto weI een
stroom i door de geleider, maar de stroomdichtheid neemt
van het midden van de geleider naar de buitenkant toe.
Hierdoor neemt de effectieve weerstand van de draad toe. Dit
wordt het skin-effect genoemd.
De invloed van het skin-effect hangt af van de draaddiameter en
de frequentie van de wisselstroom door de draad. M.b.v. de
eerste twee wetten van Maxwell kan de stroomverdeling in een
draad bepaald worden, die het gevolg is van het magnetische
tijdsafhankelijke veld dat de stroom opwekt. De eerste twee
wetten van Maxwell voor een oppervlak A met rand (of contour ) C
luiden:

f H.,;.dl II J.n ciA + d II D.n ciA= dt
C A A

{4.35}

f E.,;.dl d II B.n ciA= - -dt
C A

{4.36}
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T.a.v. de linkerleden van deze vergelijkingen kunnen de volgende
begrippen gedefinieerd worden:

de elektromotorische spanning:

emf = f E.-r.dl

C

de magnetomotorische spanning:

nunf = f H.-r.dl

C

Er wordt nu uitgegaan van een ronde draad, die een
stroomdichtheid J(r,t) voert. In figuur 4.14 zijn twee aanzichten
van die draad getekend.

--

• r

Figuur 4.14 Langs en dwarsdoorsnede van een draad met
stroomdichtheid J(r,t).

De magnetische veldsterkte H en de stroomdichtheid J zijn vanwege
de symmetrie alleen afhankelijk van de tijd en de afstand tot de
as van de draad (r).

De formule van Euler luidt:

. t
e Jw = cos wt + j.sin wt

Voor een sinusvormige stroom geldt nu met {4.37}

J ( r , t) = RE [J ( r) . e j wt ]

H(r,t) = RE [H(r) .e
jwt

]
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In de volgende formules wordt de afhankelijkheid van r en van de
tijd niet meer expliciet vermeld.

Toepassing van {4.35} op het oppervlak a in figuur 4.14 geeft:

r

2.n.r.H = J 2.n.r.J dr

o
Differentieren van {4.40} naar r geeft:

dHH + r - = J.rdr

Toepassing van {4.36} op het oppervlak b in figuur 4.14 met
~H = B en ~ is constant geeft:

El - E2 = E(r) - E(r+dr) = - ~~ .dr = -jw.~.H.dr

{4.40}

{4.41}

{4.42}

Het verband tussen E en J wordt gegeven door de volgende relatie:

E
J =

P

Substitutie van {4.43} in {4.42} geeft met p is constant:

H = -j -E- dJ
w.~ dr

Differentieren van {4.44} naar r geeft:

{4.43}

{4.44}

dH
dr

{4.45}

Invullen van {4.45} in {4.41} geeft:

d
2

J + ! dJ _ 2J

dr 2 r dr A2
= 0

{4.46}

Het symbool A in {4.46} staat voor de indringdiepte of
skindiepte.

I 2 e
A = ---';'w-•.L~-

{4.47}

75



De differentiaal vergelijking {4.46} beschrijft dus de verdeling
van de stroomdichtheid in een draad als functie van de straal r
vanaf de as van de draad t. g. v. het magnetische veld dat die
stroom zelf opwekt. Deze differentiaal vergelijking (dv) is niet
zonder meer oplosbaar. De wiskunde die daarvoor nodig is
(toepassing van Besselfuncties) , valt buiten het kader van dit
verhaal. In "Casimir" [29] wordt deze dv uitgewerkt. uit de daar
gevonden oplossingen blijkt dat:

- voor de combinaties van draaddiameter en frequentie
waarvoor geldt: ( r/~ < 1 ), kan het skin-effect
verwaarloosd worden.

- voor de combinaties van draaddiameter en frequentie waarvoor
geldt: ( r/~ > 1 ), loopt de stroom t.g.v. het skin-effect
zo goed als volledig in het buitenste gedeelte van de draad.
Op een afstand ~ vanaf de buitenwand, in de richting van de
as van de draad, is de stroomsterkte al een factor 0,05
kleiner, dan de stroomsterkte in de buitenwand.

Omdat in het tweede geval de stroom bijna volledig door de
buitenwand van de draad loopt, kan de draad vervangen worden door
een holle buis met de zelfde buitendiameter als de
oorspronkelijke draad en met wanddikte ~. Deze holle buis heeft
dan voor de wisselstroom de zelfde weerstand als de
oorspronkelijke draad. uit de verhouding van de oppervlakten van
de draad en de holle buis kan een factor berekend worden waarmee
de weerstand van de draad toeneemt.

2
Fs = -.,~__rr_._d----,,--4-:;--__----r-

rr (d/2)2 _ (~ _ ~)2
{4.48}

In figuur 4.15 wordt de stroomverdeling in een draad weergegeven
voor verschillende verhoudingen van d/~.
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Figuur 4.15 : De stoomverdeling in een draad bij verschillende
diameters t.g.v. het skin-effect •. [7]

In tabel 4.1 wordt A weergegeven bij een aantal freqenties voor
een koperdraad van 20 DC

f (kHZ) A (nun) f (kHz) A (nun)

20 0,459 140 0,173
30 0,375 150 0,168
40 0,325 160 0,162
50 0,291 170 0,156
60 0,265 180 0,153
70 0,246 190 0,149
80 0,230 200 0,145
90 0,217 210 0,142

100 0,205 220 0,139
120 0,188 230 0,135
130 0,180 240 0,133

Tabel 4.1 . Skindiepte voor koper van 20 DC bij.
een aantal frequenties
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4.4.2.Het proximity-effect

De stroom in een geleider van een wikkeling wordt niet aIleen
beinvloed door zijn eigen veld maar ook door de velden van de
overige geleiders van de wikkelingen. Bij het skin-effect werden
de effecten bekeken van het circulaire tijdsafhankelijke
magneetveld dat wordt opgewekt door de stroom in de beschouwde
geleider. Bet resulterende veld van de geleiders uit een
wikkeling (die dezelfde stroom voeren) is een transversaal veld
door de wikkelruimte. Dit transversale veld heeft de richting van
de in figuur 4.16 getekende fluxstromen. Bet proximity-effect
beschrijft nu de effecten van dit transversale veld in de
geleiders die door dit veld doorsneden worden.
Voor een inzicht in de gevolgen van dit proximity-effect wordt nu
eerst bekeken hoe de fluxstromen lopen in een transformatorkern.
De nu volgende beschouwingen zijn aIleen geldig voor
trans formatoren , waarbij gelijktijdig secundair en primair een
stroom loopt. De magnetiseringsstroom wordt verwaarloosd. De
transformator van de terugslagconvertor wordt buiten beschouwing
gelaten.
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Figuur 4.16

r

Doorsnede van een transformatorkern, waarbij
flux van een wikkeling getekend is en
mmf-diagram van beide wikkelingen samen.

de
het

In de bovenstaande figuur zijn de fluxstromen van een wikkeling
in een transformatorkern getekend. De twee dunne lussen zijn de
hoofdfluxstroom, die volledig door de kern lopeno Deze
fluxstromen gaan volledig door de beide wikkelingen. De twee
dikke lussen zijn voorbeelden van mogelijke lekfluxen. Deze
fluxen verlaten het ijzercircuit en steken de wikkelruimte over.
Zo/n lekflux gaat niet volledig door de beide wikkelingen heen.
De totale flux in de transformator met verwaarlozing van de
magnetiseringsstroom (¢m = 0) bestaat uit twee tegengesteld
gerichte fluxstromen ~1 en ~2 .(zie (4.14) De verhouding tussen
de hoofdflux , die volledig door de kern loopt, t.o.v. de lekflux
is een maat voor de koppeling van de wikkelingen. Bij een
transformator zonder luchtspleet of met een heel kleine
luchtspleet is de magnetische weerstand van het ijzercircuit veel
kleiner dan de magnetische weerstand van het circuit dat de
lekflux voIgt. Het grootste gedeelte van de flux loopt daarom
rond in het ijzercircuit. Toch moet er bij het ontwerpen van een
transformator zeker voor hogere frequenties rekening gehouden
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worden met de gevolgen van de lekflux.
Deze lekflux veroorzaakt in de windingen die doorsneden worden
twee effecten:

- In deze windingen wordt een wervelstroom opgewekt. Door
deze wervelstroom verandert de stroomverdeling in de
winding. In figuur 4.17 is die stroomverdeling getekend. De
getekende wervelstroom is de omhullende van aIle
kringstroompjes. Aan de ene zijde van de geleider heeft deze
omhullende de zelfde richting als de stroom i, die door de
geleider loopt. Aan die kant neemt de stroomdichtheid toe.
Aan de andere zijde van de geleider is de wervelstroom
tegengesteld gericht aan de stroom i. Aan die zijde neemt de
stroomdichtheid af.

- In de doorsneden windingen wordt een inductiespanning
opgewekt.

h

o

Figuur 4.17 : Twee geleiders in een wikkellaag, die een stroom i
voeren, onder invloed van de inductie B.

Net als het skin-effect kan het proximity-effect beschreven
worden d.m.v. een differentiaalvergelijking, die opgesteld kan
worden m. b. v • de wetten van Maxwell. Voordat daaraan begonnen
wordt, zal nu eerst de betekenis van het mmf-diagram uit figuur
4.16 toegelicht worden.
Voor de kring C uit figuur 4.16 kan met (4.35) een kringintegraal
opgegesteld worden.

f H •.!. dl =I H.!. dl + I H • 'r • dl = No. i
C Ckern bw

(4.49)

In deze uitdrukking is bw de breedte van het wikkelvenster en No
het aantal omsloten windingen.
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Met ~.H = B gaat {4.49} over in:

~ ( J B.,;.dl)+,..r • ~o - -
Ckern

1
~o

( J~ .~.dl) = No.i

bw {4.50}

Voor het kernmateriaal geldt: ~r ~ 3000. Bij een normale kern zal
bw nooit meer dan een factor 10 kleiner zijn dan de rest van de
Ius door de kern (Ckern). Gezien de hoge ~r kan de eerste
integraal uit {4.50} verwaarloosd worden t.o.v. de tweede
integraal. Daaruit voIgt met B constant in de richting bw:

B = ~o. No. i
bw

= ~o. N • i (r/hw)
bw {4.51}

In {4.51} is hw de hoogte van de wikkeling met N windingen en r
de positie in radiale richting. Het nulpunt (r=O) valt samen met
het begin van de wikkeling.
De magnetische inductie B, of de daarmee gekoppelde lekflux door
de windingen, is verantwoordelijk voor de gevolgen van het
proximity-effect. Uit de afleiding van {4.51} kunnen de volgende
conclusies getrokken worden:

- De lekinductie door een winding is afhankelijk van de
positie van die winding binnen het wikkelvenster.

- De lekinductie is maximaal door de windingen die de
scheiding tussen de primaire en secundaire wikkelingen
vormen.

- De windingen in een horizontale laag in figuur 4.16 worden
aIle door de zelfde lekflux doorsneden. Bij de bepaling van
het proximity-effect kunnen de windingen dus opgedeeld
worden in lagen, die verder wikkellagen genoemd zullen
worden, die aIle door de zelfde lekflux doorsneden worden.

De maxima en minima in het mmf-diagram kunnen verkleind worden
door de wikkelingen op te delen. Zo/n gedeelde configuratie wordt
een sandwichconfiguratie genoemd. Figuur 4.18 geeft een
voorbeeld van een sandwichconfiguratie.
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Figuur 4.18 : Voorbeeld van een sandwichconfiguratie.[7]

Voor verder gebruik wordt nu de term wikkelportie ingevoerd. Een
wikkelportie is een gedeelte van een wikkeling met een of
meerdere wikkellagen, dat een minimum en een maximum bezit in het
nunf-diagram. In figuur 4.18 is bijvoorbeeld de halve primaire
wikkeling een wikkelportie.
uit de nunf-diagranunen van figuur 4.18 en figuur 4.16 blijkt dat
de lekinductie door een wikkelportie aIleen beinvloed wordt door
de overige geleiders uit die wikkelportie. Voor de afleiding van
een formule voor het proximity-effect hoeft dus aIleen gekeken te
worden naar een wikkelportie. In Dowell [8] wordt een afleiding
van het proximity-effect gegeven. Deze afleiding zal nu
grotendeels gevolgd worden. Bij deze afleiding wordt gebruik
qemaakt van de wikkelportie uit fiquur 4.19.
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Figuur 4.19 Een wikkelportie uiteen transformator

Het proximity-effect is radiaal symmetrisch. Bijvoorbeeld bij een
ronde kern is het proximity-effect dus aIleen afhankelijk van de
radiale afstand tot het nulpunt in het mmf-diagram.

De beschouwde wikkelportie in figuur 4.19 bestaat uit 4
wikkellagen. Omdat deze afleiding geldig is voor elke
wikkelportie van 1 tot p lagen ( p ~ 1 ), wordt de vierde laag,
die tevens de laag is met de maximale lekinductie, aangeduid met
laag p. In een willekeurige wikkellaag binnen deze wikkelportie,
die aangeduid wordt met wikkellaag k, wordt een elementaire laag
verondersteld met dikte ~r en breedte bw. Deze laag gaat net als
de wikkellaag eenmaal volledig rond de kern en heeft als lengte
de gemiddelde lengte van een winding l~.

Voorlopig wordt nu uitgegaan van een ronde kern. Er wordt nu
overgegaan naar een stelsel met cylindercoordinaten: (r,~,z)

Zie figuur 4.20.
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Figuur 4.20 : Een coordinatenstelsel met cylindercoordinaten.

De as van de kern wijst in de z-richting en de windingen zijn ir
de ~-richting gewikkeld. In figuur 4.19 is van links naar rechts
dan de r-richting.

De positie van de elementaire laag binnen de wikkelaag k in dE
r-richting wordt aangeduid met r. In de volgende afleiding word1
de stroomverdeling J(r) binnen wikkellaag k bepaald. Het nulpun1
in de r-richting valt samen met de linkerzijkant van wikkellaag ]
in figuur 4.19. Bij de berekening wordt uitgegaan val
rechthoekige geleiders met breedte a en hoogte h. De rechterkani
van wikkellaag k ligt op positie r = h.

Voor de berekening worden de volgende lekfluxen gedefinieerd, di,
ook aangegeven zijn in figuur 4.19:

~t = de totale lekflux
~a = de lekflux door de lagen 1 tim (k-1) en de flux door laag k

die binnen de elementaire laag blijft.
~b = de lekflux door laag k buiten de elementaire laag.
,C = de lekflux door de lagen k+1 tot p.

Uit de afleiding van {4.51} bleek dat B en dus ook de lekfl\l
afhankelijk zijn van de afstand tot het nulpunt in he
mmf-diagram.
Als de lekflux I~,I door de elementaire laag verwaarloosd wore
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dan geldt:

{4.52}

Voor de flux, die omvat wordt door de elementaire wikkellaag op
positie r geldt:

f (r) = ft - fa = fb + ~c {4.53}

Bij een verandering van r naar r + ~r geldt voor de verandering
in de lekflux:

df = I~fl
dr ~r {4.54}

De lekflux, die via de elementaire laag, de windingen van laag k
doorsnijdt kan ook via B bepaald worden. Hierbij is B via {4.51}
bepaald. Met ~ = B.A wordt deze lekflux gegeven door:

I~fl = B ~r lqm
{4.55}

De eerste wet van Maxwell {4. 35} kan toegepast worden op een
kring, die gedeeltelijk door de kern loopt en zich sluit via het
wikkelvenster door de elementaire laag. De door deze kring
omsloten stroom bestaat uit twee componenten:

- de stroom door de wikkellagen 1 tim k-1
- de stroom door de wikkellaag k tussen 0 en r. Dit is in

figuur 4.19 het gedeelte van wikkellaag k dat links van de
elementaire laag ligt.

De tweede component heeft de volgende vorm:

Met:

F Nl.a
w = -,;;-

r
J(r) = JFw.bw.J.dr

o

; de koperfactor van de wikkellaag

{4.56}

Nl = aantal windingen in een wikkellaag
J = stroomdichtheid in de wikkellaag.

Toepassing van (4.35) geeft:

rf tl·!·dl = (i Nl (k-l» + J Fw bw J dr
o
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Oe kringintegraal uit {4.57} kan gesplitst worden in twee
stukken:

- een gedeelte door de kern
- een gedeelte door het wikkelvenster.

Als H door B vervangen wordt, kan gezien de hoge waarde van ~r

het eerste gedeelte van de kringintegraal verwaarloosd worden.
Verder wordt aangenomen dat het veld homogeen is in de de
richting bw. oit is de richting waarin de kringintegraal de
wikkelruimte oversteekt. Onder deze voorwaarden gaat {4.57} over
in:

B .bw =
~o

r
(i Nl (k-l» + J Fw bw J dr

o {4.58}

Substitutie van {4.55} in {4.58} geeft:

I~ (j> I = ~o ~ r lqm ~
i Nl (k-l)

bw

r

+ JFw J dr~
o {4.59}

Omschrijven van {4.54} en invullen in {4.59} geeft:

d(j> = ~o lqm [i Nl (k-l)
dr bw

{4.60}

Bij sinusvormige stromen geldt met de regel van Euler {4.37}

{4.61}

Voor een solenoide met Nl windingen geldt:

c = - Nl d(j>
Ind dt
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Als de elementaire laag wordt opgevat als een solenoide met Nl
windingen dan geldt voor de geinduceerde spanning over die
windingen bij een sinusvormige fluxverandering:

c = - Nl ddtt/J
lnd

= - jw t/J.Nl

{4.63}

In de elementaire laag loopt geen stroom in de radiale richting.
Er is dus ook geen spanningsverschil in die richting. Daarom
geldt:

dU
dr = 0

{4.64}

Voor de spanning over een wikkellaag k (Uk) geldt nu:

Uk = Nl J pk lqm - j W t/J. Nl
{4.65}

pk is de soortelijke weerstand van koper.

Als {4.65} naar r gedifferentieerd wordt dan geeft dit met
{4.64}:

dJ
dr = jw

pk .lqm (~~ )
{4.66}

Combinatie van {4.60} en {4.66} geeft:

dJ
dr = jw lJo [

pk lqm
I Nl (k-l)

bw

{4.67}

De stroom I, die door de k-l binnenlagen loopt, is een grootheid
die aIleen van de tijd afhankelijk is.
Differentieren van {4.67} naar r geeft:

::~ = ( jw ~: Fw) J = a
2

J

{4.68}
Met:

{4.69}
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De oplossing van differentiaal vergelijking {4.68} luidt:

J(r) = P cosh(ar) + Q sinh(ar) {4.70}

Voor de sinh en de cosh functies gelden de volgende integralen en
differentialen:

d(cosh(ar»
dr

d(sinh(ar»
dr

= a sinh(ar)

= a cosh(ar)

{4.71}

{4.72}

I sinh(ar) dr = ; [cosh(ar)]

I cosh(ar) dr = ; [sinh(ar)]

Met deze twee differentialen en integralen kan Q
worden.

{4.73}

{4.74}

opgelost

De functie J(r) van {4.70} kan ingevuld worden in de integraal
van {4.67}. Dit geeft:

r

Fw I J dr = Fw [ ~ cosh(ar) + ~ Sinh(ar)]:
o

{4.75}

Met cosh(O) = 1 en sinh(O) = 0 gaat {4.75} over in:

r

Fw I J dr = Fw [ ~ cosh(ar) + ~ sinh(ar) - ~ ]
o {4.76}

Met {4.76} en {4.69} gaat {4.67} over in:-

dJ a 2[ I Nl (k-l) + g cosh (ar) + P sinh (ar) g ]dr = - -bw.Fw a a a

{4.77}
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Als {4. 70} gedifferentieerd wordt naar r en gelijk gesteld aan
{4.77} dan vallen de cosh en sinh termen weg. Voor Q voIgt dan:

Q = a I Nl (k-1)
Fw bw

{4.78}

Als deze uitdrukking voor Q weer gesubstitueerd wordt in {4.70}
dan geeft dat:

J(r) = P cosh(ar) + a I Nl (k-1) sinh (ar)
Fw bw {4.79}

Voor een volledige wikkellaag met hoogte h en breedte bw geldt:

h

Fw bw JJ (r) dr = Nl I

o {4.80}

Door in {4.80} nu voor J(r) uitdrukking {4.79} in te vullen kan
P opgelost worden.

P = Nl a [
Fw bw

I
sinh (ah) - I (k-l) tanh(U~ ] ]

{4.81}

De uitdrukkingen voor P {4. 81} en Q {4. 78} kunnen in {4. 70}
gesubstitueerd worden. Dit levert een uitdrukking op voor de
stroomdichtheid in laag k, die in de radiale richting
afhankelijk is van de positie r in de laag. Hierbij kan r een
waarde aannemen tussen 0 en h.

J(r) = Nl I a [ cosh(ar)
Fw bw sinh (ah) - (k-l){tanh(U~ ].COSh(Ur) - sinh (ur) }]

{4.82}

De stroomdichtheid J(r) beschrijft de stroomverdeling in de
draden van een wikkellaag, die veroorzaakt wordt door de lekflux
door deze laag. Uit figuur 4.17 bleek dat aan een kant van de
draad (de positie in een wikkellaag met r = 0) de stroomdichtheid
minimaal is terwijl aan de andere kant (de positie in de
wikkellaag met r = h) de stroomdichtheid maximaal is.

De stroomdichtheid langs de rand waar hij maximaal is (Jh), kan
gevonden worden door voor r de waarde h in te vullen in {4.82}.

Jh = Nl I a
Fw bw ( ah )coth (ah) + (k-1) tanh --2--
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Voor verder gebruik worden de volgende constanten gedefinieerd:

def ,
"ah coth (ah) = M = M + jM

en
def

ah , , ,
2ah tanh -2- = D = D + jD

Hiermee gaat {4.83} over in:

J (h) = NI I (M + (k;l) D )
Fw bw h

{4.84}

Er is nu een uitdrukking gevonden voor de stroomverdeling in een
wikkellaag t.g.v. de lekflux door die wikkellaag.
Er zal nu een uitdrukking afgeleid worden voor de door de lekflux
geinduceerde spanning over de wikkelportie.
Als de elementaire laag uit figuur 4.19 wordt verschoven naar de
positie h binnen wikkellaag k, dan geldt voor de door de
elementaire laag omsloten lekflux:

,pk, h = ,pt - ,pa - ,pb = ,pc

De lekflux ,pc induceert een spanning in de geleiders van laag k
op positie h. De lekflux ,pc is de totale lekflux door de
wikkellagen k+1 tim p. Als de lekflux door een willekeurige
wikkellaag wordt gegeven door ,pn, dan geldt voor ,pc:

n=p

,pc = L ,pn

n=k+1

Voor de inductiespanning in de geleiders van laag k op positie h
geldt:

Vk = jW.,pc.NI {4.85}

De wikkellagen k+1 tim p liggen tussen de wikkellaag k en het
maximum in het mmf-diagram (zie figuur 4.19). De lekflux door de
wikkellaag, aan die zijde van de wikkeling waar het mmf-diagram
maximaal is (deze wikkellaag wordt p genoemd), veroorzaakt een
inductiespanning in aIle andere (p-1) lagen van de wikkeling. De
lekflux van de wikkellaag daaronder (p-1) veroorzaakt in de
overige (p-2) lagen een inductiespanning.
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De 1ekf1ux door wikke1aag k wordt met {4.60} gegeven door:

fk = J.Lo. 19m.

h

I [
o

I.Nl.(k-1)
bw

r

+ J Fw.J.dr ).dr

o
{4.86}

In bij 1age II wordt {4.86 } uitgerekend. Het resu1taat daarvan
wordt gegeven door:

{4.87}
De inductiespanning Vlk , die door wikke11aag k in een wikke11aag
tussen 1 en k wordt opgewekt, wordt met {4.87} en {4.69} gegeven
door:

Vlk = pk 19m N 12 I ( k _ O. 5) D )
Fw bw h

{4.88}

De spanningsva1 over de windingen in wikke11aag k door de
(niet-uniforme) stroomverde1ing wordt met {4.84} gegeven door:

Vrk Nl P 19m J(h) = pk 19m N 1 2 I ( M + (k - 2 1) D )
Fw bw h

{4.89}

Bij een wikke1ing met p wikke11agen is het
spanningsver1ies opgebouwd uit de vo1gende sommaties:

- de spanningsva1 Vrk per wikke11aag.
- een sommatie van inductiespanningen.

tota1e

De 1ekf1ux fk door wikke11aag k induceert in (k-1) andere
wikke11agen een inductiespanning Vlk. Dus (k-1) Vlk is de bijdrage
van de 1ekf1ux door wikke11aag k in de tota1e inductiespanning
over de p 1agen. Het tota1e spanningsver1ies voor p wikke1ingen
t.g.v. het proximity-effect is:

k=p k=p

Vpr =L Vrk
k=l

+ L(k - l)Vlk
k=l
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Met de uitdrukkingen voor Vrk {4.89} en
sommatie opgelost worden. Dit geeft:

V = pk lqll N1
2

I ( p M + P (p2 - 1)
pr Fw bw h 3

Vlk {4.88} kan de

{4.91}

Uitdrukking {4.91} kan opgevat worden als een relatie: V = I.Z.

De term Z is dan een (lek)impedantie, die veroorzaakt wordt door
het proximity-effect.
Met Z = V / I voIgt voor de lekimpedantie:

Z = I N1
2pk qll

Fw bw h
{4.92}

De lekimpedantie kan gesplitst worden in een reeel en een
imaginair gedeelte. De constantes M en D kunnen ook gesplitst
worden met M' , D' als reeele gedeel ten en Mil , D" als
imaginaire gedeelten.

Z = Rae + jw Llek

De gevolgen ygn het proximity-effect QR de spreidings
of lekinductie.

Figuur 4.21: Bovenaanzicht van een ronde transformatorkern.

{4.93}

Voor de berekening van de spreidingsinductie, die ook aanwezig i
als het proximity-effect buiten beschouwing gelaten wordt, word
gebruik gemaakt van de ronde transformatorkern uit figuur 4.21
Binnen de wikkelruimte van deze kern is een elementaire laa
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verondersteld met de volgende afmetingen:

- dikte
- lengte
- breedte

c5r
lqm (is hier 21l. r)
bw.

De hoogte van de wikkelruimte wordt gegeven door hw.

De eerste wet van Maxwell {4. 35} kan toegepast worden op een
kring die gedeeltelijk door de kern loopt en over een lengte bw
door de elementaire laag loopt. Bij de berekingen gelden de
volgende voorwaarden:

- H is in de richting waarin de wikkelruimte doorlopen wordt
(bw) constant.

- Door de hoge J,Lr kan de bijdrage, van het gedeelte van de
kringintegraal dat door de kern loopt, verwaarloosd worden.

Toepassing van {4.35} geeft dan:

Hbw=Ni r
~

{4.94}

Het veld binnen de wikkelruimte voldoet ook aan de volgende
energievergelijking:

I
v

=
1 A 2

Llek i
2

{4.95}

De in de elementaire laag opgeslagen magnetische energie wordt
gegeven door:

1 2dW = "2 J,Lo H lqm bw dr

Voor de totale wikkelruimte geldt:

{4.96}

Wmaq
1= "2 J,Lo lqm bw

hw

I H 2 dr
o {4.97}

Uitwerking van deze integraal geeft:

w.o. = i [ :...J,L_o_N--;-;_wh_w_l...;qm i_2
]

93

{4.98}



uit de energievergelijking {4.95} voIgt nu:

Llek

{4.99}

uit vergelijking {4.99} blijkt dat bij het ontwerpen van de
transformatorkern met de keuze van de verhoudingen tussen de
kerndimensies (hw, l~ en bw ) de lekinductie beperkt kan worden.

Vergelijking {4.99} is een frequentieonafhankelijke uitdrukking
voor de spreidingsinductie. Nu zal deze vergelijking gecombineerd
gaan worden met het imaginaire gedeelte van de lekimpedantie
{4.92}, die het gevolg is van o.a. het proximity-effect.
Bij deze benadering wordt uitgegaan van een wikkeling in een
transformator met p wikkellagen. Elke wikkellaag bestaat uit Nl
geleiders, die elk een hoogte h hebben. Door deze wikkeling loopt
weer een cosinusvormige stroom, die verder weer aangeduid wordt
als complexe grootheid I. Bij de lekflux wordt aIleen het
gedeelte meegenomen, dat gekoppeld is met het volume, dat in
beslag genomen wordt door de beschouwde wikkeling. Daaruit voIgt:

- hw = p.h
- N = p. Nl.

Onder deze voorwaarden gaat {4.99} over in:

LlekO
[

3 2=.! Jlo p Nl h l~
3 bw ]

{4.100}

Voor het imaginaire gedeelte van {4.92} geldt:

WLlek = P pk l~ N1
2

[ Mil + (p2
3

- 1)011
]

Fw bw h
{4.101}

Combinatie van de vergelijkingen {4 .100} en {4 .101} levert een
uitdrukking op, waarin de invloed van het proximity-effect op de
spreidingsinductie van de wikkellaag wordt meegenomen. Deze
uitwerking gaat in de volgende stappen:
In bijlage III wordt met de formules {4}, {8} tIm {13} (uit die
bijlage) de volgende relatie afgeleid:

h
2

2 2
2 • Fw = Iex •h I

~2
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In deze formule is A de eerder gevonden skin-diepte. Bij koper
geld: ~r ~ 1. omschrijving van formule {4 .102} geeft samen met
{4.47}:

{4.103}

Invullen van {4.103} in {4.101} geeft:

Llek =

{4.104}

Combinatie van {4.100} en {4.104} geeft:

{4.105}

FL = 3 Mil + (p2 - 1) Oil

2 p2 1(lh2
1 {4.106}

Met {4.106} kan {4.105} op de volgende wijze geschreven worden:

Llek = LlekO. FL.
{4.107}

De factor FL is uitgezet in de onderstaande grafiek als functie
van

2 2la.h I.
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Figuur 4.22

10 100

uit {4.103} volgt:

22210: .h I co h .f {4.108}

Uit figuur 4.22 volgt dan dat de lekinductie afneemt bij het
toenemen van de frequntie als de draaddiameter (h) constant
blij ft. Aan de andere kant neemt de lekinductie toe als de
draaddiameter verkleind wordt bij een bepaalde frequentie.
In het gebied met FL = 1 wordt de lekinductie volledig bepaald
door de afmetingen van de transformatorkern in combinatie met het
aantal windingen. {4.100}.

De gevolgen van het proximity-effect voor de koperverliezen

Net als bij de lekinductie wordt hier ook gekeken naar eel
transformatorwikkeling met p wikkellagen. Er wordt eers1
uitgegaan van rechthoekige geleiders met hoogte h en breedte a.
De weerstand van die wikkeling met p wikkellagen (voo:
gelijkstroom) wordt gegeven door:

Rdc
= p p lengte draad (per laag)

• k doorsnede draad =
Nl.lqm

p.pk a.h
{4.109

De kopervulfactor Fw van een wikkellaag met Nl rechthoekig
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geleiders met breedte a wordt gegeven door:

NI a
Fw = });-

Hiermee gaat {4.109} over in:

{4.110}

Rde
2

NI .19"
= p.pk F b hw. w. {4.111}

Met {4.111} voIgt voor het reele gedeelte van de lekimpedantie
van {4.92}:

&e = Rete ( M' + (p2; 1) D') = Rde.Fp

{4.112}

2
Fp = (p - 1) D'M' + 3

{4.113}

In figuur 4.23 wordt het verloop van Fp weergegeven als functie
2 2vania .h I.

Figuur 4.23: Fp als functie van la2 .h2
1 [8]

De onderstaande grafiek geeft het zelfde weer als figuur 4.23.
Voor een beter inzicht is de schaling van de x-as gewijzigd.
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Figuur 4.24 Fp als functie van ~ ~ met het aantal

wikkellagen pals parameter [9]

Voor de analyse van figuur 4.24 gaan
met diameter d, die evenveel ruimte
draad met zijden d.
Voor de kopervulfactor Fw geldt dan:

we over op ronde geleiders
innemen als een vierkantE

{4.114

In de grafiek van figuur 4.24 kunnen bij elke kromme met p > :
twee gebieden onderscheiden worden:
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1: Het bovenste minder steile gebied van de krommen.

Voor dit gebied geldt : ~ ~ ~ 3

Bij een constante frequentie is de kromme Fp evenredig met h,
dus met de diameter van de draad. De weerstand van een ronde
draad neemt Jewadratisch af met een toename van de diameter.
Het koperverlies in een wikkeling met (gelijkstroom)weerstand
Rdc, die een stroom Ieff voert, wordt gegeven door:

2
~oper = Ieff . Fp. Rdc {4.115}

In dit minder steile gebied van de Fp-krommen is het
koperverlies bij een constante frequentie dus omgekeerd
evenredig met de draaddiameter. Als er op een transformator
wikkelruimte over is, dan nemen de koperverliezen af als er
wordt overgeschakeld naar een dikkere draad. Dit lijkt een
voor de hand liggende conclusie. Bij een analyse van het
tweede stuk van de krommen zal blijken dat deze conclusie daar
niet geldig is.

2. Het steile gebied van de krommen.

Voor dit gebied geldt: ~~ < 3.

Bij een constante frequentie is in dit gebied Fp evenredig met

h 2
• Onder die omstandigheden zijn de koperverliezen Pk volgens

{4.115} onafhankelijk van de draaddiameter. Als er op de
transformatorkern ruimte over is, heeft het voor
beperking van de koperverliezen weinig zin om over te
schakelen op een dikkere draad. Vervanging van een draad door
twee of meer meestal dunnere parallelle draden heeft weI een
positief effect. De totale koperdoorsnede van de parallele
draden is groter dan de doorsnede van de enkele draad, die
vervangen wordt. De (gelijkstroom)weerstand neemt daardoor af.
De draden liggen naast elkaar in een wikkellaag dus de hoogte,
die bepalend is voor de invloed van het proximity-effect,
blijft gelijk of wordt kleiner. Bij de overgang naar twee of
meerder parallelIe draden neemt het aantal wikkellagen toe.
Uit figuur 4.24 blijkt dat Fp dan ook toeneemt. Deze toename
beperkt de winst op het koperverlies, die bereikt wordt bij
de overschakeling naar parallelle draden.

vergelijking van de invloed van het skin-effect t.o.v. de invloed
van het proximity-effect.

Voor zowel het skin-effect als het proximity-effect is een
uitdrukking afgeleid, die aangeeft waarmee de weerstand van een
wikkeling vermenigvuldigd moet worden, om de extra koperverliezen
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te kunnen bepalen die ontstaan t.g.v. deze effecten.
Voor een wikkeling, die een wisselstroom i voert, geldt:

Pskin = Iefl.Fs.Rdc

2Pprox = Ieff . Fp. Rdc

Hierbij wordt Fs bepaald met formule {4.48}.

{4.116}

{4.117}

In tabel 4.2 zal Fs vergeleken worden met Fp. De waarden p, Fp

en ~~ worden afgelezen in figuur 4.24.

Met de formules {4.114} en {4.48} kan Fs dan bepaald worden.

h .;;:: Fp FsP X

1 2 2 0,6
1 10 10 3,2
2 2 4 0,6
2 10 30 3,2
3 2 10 0,6
3 10 60 3,2
4 0,75 2 0,2
4 9 100 2,9
6 0,8 3 0,2
6 8 110 2,8

Tabel 4.2 Vergelijking van Fp met Fs.

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat zolang de draden voldoende
dicht op elkaar liggen, zodat Fw niet te klein wordt, de invloed
van het skin-effect op de koperverliezen verwaarloosd kan worden
t. o. v . de invloed van het proximity-effect op die verI iezen.
Vooral bij wikkelingen met meerdere wikkellagen is het verschil
groote

Randvoorwaarden Rii de afleiding van het proximity-effect

Resumerend kan opgemerkt worden dat bij de afleiding van de
gevolgen van het proximity-effect op de koperverliezen de
volgende aannamen of randvoorwaarden meegenomen zijn:

- De afleidingen z~Jn aIleen geldig voor transformatoren
waarbij op elk tijdstip zowel primair als secundair een
stroom loopt. Bij verwaarlozing van de magnetiseringsstroom
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moet de kringintegraal van de omsloten stromen {4. 35} bij
een kring, die volledig door het ij zercircuit (de kern)
loopt en dus aIle stromen eenmaal omsluit, de waarde nul
opleveren.

- De afleiding is aIleen geldig voor sinusvormige signalen.
Bij convertoren wordt de transformator belast met
niet-sinusvormige signalen. Uit de volgende paragraaf zal
blijken dat de afleiding dan toch bruikbaar is.

- Het veld binnen de wikkelruimte wordt homogeen verondersteld
in de richting van de spoelbreedte bw. Dit is de richting
waarin de contour {4.35}, die gebruikt wordt in de
afleiding, de wikkelruimte oversteekt. Het veld binnen de
wikkelruimte mag benaderd worden door een homogeen veld
indien:

- de wikkellagen de volledige wikkelbreedte bw
gebruiken.
de onderlinge afstand tussen de geleiders in een
wikkellaag bij benadering constant is. In "Jongsma"
[9] en "Snelling" [10] is gemeten dat de
koperverliezen sterk toenemen als de wikkelbreedte
niet volledig benut wordt.
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4.4.3.De invloed van de duty cycle op de koperverliezen

Bij de voorgaande afleidingen is uitgegaan van sinusvormige
signalen. In de convertoren komen echter vooral rechthoekige
en driehoekige signalen voor. Figuur 4.25 geeft een benadering
weer van het verloop weer van de stroom door de transformator
in een voorwaartse convertor.

o
~ D.T~ foE- D.T~

T ..
T

Figuur 4.25 De transformatorstroom in een
voorwaartse convertor. [14]

Deze stroomvorm kan via een Fourrierreeks benaderd worden.

i(t) = I.D + ~=1 (~~) sin(n~DT) sin(nwt)
(4.118)

De eerste term uit {4.118} is de gelijkstroomcomponent. De tweedE
term is de sommatie van hogere harmonischen. Zo/n harmonischE
heeft de volgende gedaante:

in (t) = ~ sin(nwDT) sin(nwt)nn 2
{4.119

Voor het uitrekenen van de koperverliezen wordt t.g.v. de n-dl
harmonische nu de volgende effectieve stroom qedefinieerd:

In = (21) sin (nWDT)
~ 2

{4.120
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{4.121}

De koperverliezen worden gegeven door de volgende sommatie:
IX)

Pkoper = Rdc (Ie D) 2 + Rdc ~=1 Fpn. In
2

In deze formule is Fpn de vermenigvuldigingsfactor t. g. v. het
proximity-effect voor de n-de harmonische stroom.
In "Venkatraman" [14] zijn de koperverliezen van blokvormige
stromen met periodetijd T vergeleken met de koperverliezen van
sinusvormige stromen met dezelfde periodetijd T en dezelfde
effectieve waarde. De koperverliezen van de blokvormige stromen
zijn voor verschillende periodetijden en Duty cycles berekend met
{4.121} en geverifieerd met metingen aan een aantal
transformatorkernen. De resultaten daarvan worden weergegeven in
de onderstaande grafieken. In deze grafieken wordt de constante
Fh gebruikt, die op de volgende wijze gedefinieerd is:

Fh = koperverliezen volgens {4.121}
koperverliezen volgens {4.117}

Bij Fh < 1 zlJn de koperverliezen van blokvormige stromenkleiner
dan de koperverliezen van sinusvormige stromen met dezelfde
periodetijd en dezelfde effectieve waarde, terwij 1 voor Fh > 1
het omgekeerde geldt.

,- I :' ;-rlllfl~: ..1_; jj rPITl··-t-c-::t T ; i Irli;~ !i 1 L qiEi1j~
.•... 1 " .i· , I ! Ulillil ! iii iw*l;l
'.,.....,: J :.. •..... _...H~

::';i,;,I~.1-"-,"T~r;" """
I:T ,0: n.ill3 '~"" .... I ll.t";t:t;J

1.5 ··· ...1,< . •. .1 . . tf>l"1 L • .. j. J 1 ~ ~kll

..•::T·'·'.... l" .\'y ... . .

. I
0.5 j i i r j j . H:l

::: ••:1:":1,.1:'·
I••

1.0 ··1 J I. i j d i-"";;-';'

! . ~ ; ! .~]

h
1!1 vFw

Figuur 4.26 : Fh als functie van ~VFw bij een wikkeling met

een enkele laag, met DaIs parameter. [14]

103



.. . .....

I •.•

: I.

.1 L
: i
, i 11;;'

i. :.' .i ..J ," i '!wm:: ; , : ; W~Hj
I .•f----.+~-i-+f.-:H$,.f------r-t-H-:-t-h:!•.=~,

1,' ; t '\ "'1'"" ., ;-
:.sl-----'-'----+-...L:-+-1rl-7j+Hf'j4.f+rr1.:·~~t-.--::..+:-.-7:'1--::'Ft:i,jjt:t:,m.-

'--'. f' .•~ 'i\! "F"'~'
l .•~---i--+--rl-rl-+:¥IffilHmlf3:!3!m-"-'y~i~~-+I;+S!n.T.:-R.. ~.=R~"+H>lml

• 1 " ~~~.

I.. J ; 1 \ 'ti. ~ .. "'"....... t--;
__ . _ '---1' t

0,1

•.1

h1. YFw

Figuur 4.27 Fh als functie van ~YFw bij een wikkeling met

twee lagen, met DaIs parameter. [14]
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Figuur 4.28 Fh als functie van ~YFw bij een wikkeling met

drie lagen, met DaIs parameter. [14]

uit de bovenstaande grafieken kunnen de volgende conclusies
getrokken worden:

De verliezen t.g.v. het proximity-effect zijn afhankelij}
van de duty cycle D.

- Bij afname van de duty cycle nemen de koperverliezen toe.
- De verliezen bezitten een maximum. De ligging van da1

maximum wordt bepaald door het aantal wikkellagen en if
onafhankelijk van de duty cycle. De hoogte van het maximUI
is afhankelijk van de duty cycle en het aantal lagen.
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4.5.De gevolgen van het proximity-effect.

uit de vorige paragrafen is gebleken dat vooral het
proximity-effect een grote invloed kan hebben op de
koperverliezen in een transformator. De koperverliezen die
veroorzaakt worden door het proximity-effect kunnen beinvloed
worden door:

- de keuze van de draaddiameter
- de keuze van de frequentie
- het aantal wikkellagen in een wikkeling
- het opsplitsen van de wikkelingen. (sandwichconfiguratie)

Er wordt nu aangenomen dat: de afmetingen van de transformator,
de frequentie, Bac, het totale aantal primaire en secundaire
windingen, de primaire en secundaire spanning en het
doorvoervermogen vastliggen.
Verder wordt elke wikkeling opgedeeld in twee wikkelporties met
evenveel windingen. Het aantal windingen in een wikkelportie
wordt verder aangeduid met Nsandw Als al deze parameters
vastliggen dan kunnen de koperverliezen nog beperkt worden door:

- de keuze van de draaddiameter d
- het aantal wikkellagen in een wikkelportie
- overschakeling naar een ander type wikkeling.

Bij de keuze van een ander type wikkelingen kan bijvoorbeeld
gedacht worden aan: uitbreiding van het aantal parallelle draden
of overschakeling naar een foliewikkeling.

De afleiding van Dowell gaat uit van een homogene veldverdeling
in de richting bw in de wikkelruimte. "Snelling" [9] heeft m.b.v.
een aantal metingen geconstateerd dat de gevolgen van het
proximity-effect aanzienlijk toenemen bij een niet-homogene
veldverdeling in de wikkelruimte. Bij het ontwerpen van een
transformatorconfiguratie kan daarom het beste gestreefd worden
naar een ontwerp dat een zo homogeen mogelijke veldverdeling in
de wikkelruimte oplevert.
Daarom moet een wikkellaag aan de volgende eisen voldoen:

- de wikkelbreedte bw moet volledig benut worden
- de hartafstand van de geleiders in een wikkellaag mag

t.o.v. de draaddiameter niet te groot worden.
- de hartafstand tussen de geleiders moet bij benadering

constant zijn.

De afstand (verder a_s genoemd) tussen de geleiders in een
wikkellaag wordt aangegeven door de windingspoed w-p. De
windingspoed is de afstand tussen de hartlijnen van twee naast
elkaar liggende geleiders.
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Voor een wikkelportie met p wikkellagen voIgt nu:

bw = Nl.W-P {4.122}

p =
Nsandw

Nl
= Nsandw. w...p

bw {4.123}

w-p = d + a s ~ d met a « d
{4.124}

p Nsandw.d
~ -;----bw

{4.12S}

Voor minimalisering van de koperverliezen moet van vergelijking
{4 .112} het minimum bepaald worden. Bij een vaste frequentie
bepalen p en d het minimum van {4 .112}. Via {4 .12S} kan p uit
{4.112} gesubstitueerd worden door h. M.b.v. een
computerprogramma zou het minimum van {4.112} dan iteratief
bepaald kunnen worden.
In de ontwerpprocedure voor transformatoren, die o.a beschreven
wordt in het "3eSS-handbook" [7] wordt een andere weg bewandeld.
De ontwerpprocedure uit [7] is omgezet in een spreadsheet en zal
daarom nu beschreven worden.
"Snelling" geeft in [9] de volgende benadering voor {4.113}:

{4.126}

"Snelling" geeft niet aan hoe hij deze benadering afgeleid heeft.
In bijlage III heb ik geprobeerd om de benadering af te leiden.
Uit deze bijlage blijkt o.a dat de benadering geldig is voor het
volgende gebied:

~~< 2
{4.127}

Dit is het steile gebied van de krommen uit figuur 4.24. Het
beschikbare wikkelvolume zorgt, dat een optimale combinatie van
draaddiameter en frequentie meestal in het gebied ligt, waarvan
{4.127} de bovengrens is. In dit gebied zijn de koperverliezen
onafhankelijk van de draaddiameter. Deze kan daarom het beste zo
klein mogelijk gekozen worden.
In het meest linkse gedeelte van de grafiek uit figuur 4.24 neemt
de helling van de Fp-krommen steeds verder a;. Op het moment dat
deze helling niet meer evenredig met dis, beginnen de
koperverliezen toe te nemen bij een verdere reductie van de
draaddiameter t.g.v. een grotere toename van de weerstand van de
wikkeling t.o.v. de afname van Fp, die beide gekoppeld zijn aan
de draaddiameter.(zie (4.l30}). Er zal nu een procedure besproken
worden om de draaddiameter te bepalen, waarbij de koperverliezen
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minimaal zijn.
Er wordt weer uitgegaan van ronde geleiders met diameter d die
de ruimte van een vierkant met zijde d gebruiken. Voor de
kopervulfactor geldt :

Fw = n Nl.d
4 J:)";-

n Ns.d
= 4 bw.p {4.128}

Met {4.128} gaat {4.126} over in:

2= (5p - 1)
Fp 1 + 45

[

d3/2.; Nsand.i ' ]4
11. ; bw.p ,

{4.129}

Voor de koperverliezen per wikkelportie voIgt nu met {4.129}:

Pkoper 00
2 [ 2 4 2]! + (5p - 1) Nsa nd . d n

d2 45 114.bw2.p216
{4.130}

De koperverliezen zijn minimaal als voldaan wordt aan:

d (Pkoper) = 0
d (d)

Uitwerking van {4.131} geeft:

{4.131}

[

2 2 4
d = 45 bw . P .11

(5p 2 - 1) .Ns 2
• (n2/8)

Invullen van {4.132} in {4.129} geeft:

Fp = 1,5

{4.132}

{4.133}

Dit is de waarde van Fp bij de draaddiameter waarbij de
koperverliezen minimaal zijn. Zoals al eerder vermeld is, is dit
niet de minimale waarde van Fp. Bij verdere reductie van de
diameter neemt Fp af, maar de koperverliezen nemen toe.

00 gaat {4.132} over inVoor p

dm = [
72 bw 2 .114

2 2
Ns .n
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Met {4.123} kan nu het aantal wikkellagen p bepaald worden. uit
"Jongsma" [10] blijkt dat doo, die gevonden wordt met {4.134} een
goede benadering is van de diameter die gevonden wordt na een
iteratieve procedure m.b.v een computerprogramma.

Als bij het ontwerpen van een transformator na het bepalen van de
draaddiameters van de verschillende wikkelingen nog wikkelruimte
over is, dan kunnen de koperverliezen van een of meerdere
wikkelingen nog verder gereduceerd worden door:

- overschakeling naar litzedraad.
- overschakeling naar twee of meerdere parallelle draden, die

eventueel zelf dunner mogen zijn.
- overschakeling naar een foliewikkeling.

Litzedraad bestaat uit een bundel zeer dunne geisoleerde
draadjes. Deze draadjes zijn zo dun dat h/~ onafhankelijk van de
frequentie een stuk kleiner dan 1 is. De invloed van het
proximity-effect kan dan verwaarloosd worden. Uit figuur 4.24
blijkt dat Fp in dat geval de waarde 1 nadert ongeacht het aantal
wikkellagen p. Litzedraad is aIleen een stuk duurder dan normaal
draad en een wikkeling met litzedraad heeft een iets slechtere
kopervulfactor dan een wikkeling met normaal draad.
Indien er wikkelruimte over is, zal overschakeling naar 2 of meer
parallelle draden altijd zorgen voor een reductie van de
koperverliezen. Als het aantal parallelle draden wordt aangegeven
door a_d-p, dan geldt:

N' = N.a_d-p

Met deze substituties kunnen de eerder beschreven formules voor
wikkelingen met enkele draden toegepast worden. Over het algemeen
neemt het aantal wikkellagen p toe. Daardoor stijgt Fp en dat
beperkt de reductie van de koperverliezen enigszins.

Bij foliewikkelingen zijn iets andere formules nodig voor de
bepaling van de ideale foliedikte. Bij de transformator in het
lampmoduul heeft het geen voordelen om een foliewikkeling te
gebruiken. Daarom worden de procedure voor foliewikkelingen hier
niet besproken.
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4.6.Selectie van de" kern op basis van het uitgangsvermogen

In de vorige paragrafen is er bij de berekening van de wikkelcon
figuratie vanuit gegaan dat de dimensies van de kern bekend
waren. In de komende paragrafen zal bekeken worden, hoe een
transformatorkern geselecteerd kan worden op basis van het
gewenste uitgangsvermogen van de convertor.
De maximale toegestane temperatuurstijging van het kernmateriaal,
die bepaald wordt door de thermische weerstand en de totale
transformatorverliezen (kern- plus koperverliezen), speelt een
belangrijke rol bij de keuze van de kern. De transformatorverlie
zen worden behalve door het doorvoervermogen van de transformator
ook bepaald door de wikkelconfiguratie. Bij het berekenen van een
wikkelconfiguratie zou de kern dus bekend moeten zijn, terwijl
voor het selecteren van de kern de wikkelconfiguratie bekend moet
zijn. Bij de selectie van de kern wordt daarom uitgegaan van een
optimale wikkelconfiguratie (Fp = 1.5) voor aIle wikkelingen. Als
de werkelijke Fp, die later berekend wordt sterk afwijkt van het
optimum, dan moet er een andere kern of frequentie gekozen
worden. Daarna kunnen de berekeningen dan opnieuw uitgevoerd
worden.

De effectieve koperdoorsnede in een doorsnede
ster wordt gegeven door:

Akop = Aw Fw Ur

van het wikkelven-

{4.135}

Bijvoorbeeld bij een voorwaartse convertor wordt een gedeelte van
de wikkelruimte Aw in beslag genomen door de demagnetiserings
wikkeling. Deze wikkeling levert geen bijdrage aan het
doorvoervermogen van de transformator. De factor Ur geeft het
gedeelte van de wikkelruimte aan, dat wordt gebruikt door de
wikkelingen, die bijdragen aan het doorvoervermogen van de
transformator. De wikkelingen, die een bijdrage leveren aan
het doorvoervermogen (secundair of primair) , worden de
vermogenswikkelingen genoemd.

Utilization 'actor U, _ :

Copplr ar.. - UrF.A"

I0"OI 'nlulallon thlckne.. - 0,20

IQQJ F.A" - ~(o.e)'"... 0,8".

-~~}-
Secondary: outpul

Primary: Input

Oemagnatlzlng ""ndlng

D
rn
FE

Winding a,.1 - A.

Copper a,.a - F.A.

- ~O'

Fiquur 4.32 Relatie tussen Aw, Fw en Ur [16]
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doorsnede draad beschikbare doorsn= aantal windingen = Aw Fw Uf
Nv {4.136}

Rv = Fp.pk.Nv lqm
doorsnede draad =

2Nv Fp lqm pk
Aw Fw Uf {4.137}

Nv zijn aIle vermogenvoerende windingen samen.
Rv is de totale weerstand van de Nv windingen.

Voor de eenvoud wordt er bij de komende afleiding uitgegaan van
een transformator met een overzetverhouding van 1: 1. Als de
factor Fp voor aIle wikkelingen hetzelfde is, dan heeft de
overzetverhouding geen invloed op de totale koperverliezen.
In dat geval is de relatie, die afgeleid zal worden, tussen de
totale koperverliezen in de transformator en het doorvoervermogen
van die transformator ook geldig voor een transformator met een
andere overzetverhouding.
Er kan nu een eenvoudige uitdrukking opgesteld worden die het
totale koperverlies van de transformator aangeeft:

2
Pkoper = I trafo Rv {4.138}

Het doorvoervermogen van een transformator Po wordt gegeven door
de volgende definitie:

Po = Ip. Up {4.139}

Met formule {4.20} kan de volgende uitdrukking voor Up gevonden
worden:

Up = Np. Ba c • Ae. fs. Z
o {4.140}

Hierin is Z een constante die afhangt van het type convertor
waarin de transformator gebruikt. In bij lage V wordt Z gegeven
voor een aantal verschillende convertoren.

Bij een transformator met overzetverhouding 1:1 voIgt:

Nv = Np + Ns ; Np = Ns dus :

Nv = 2.Np
{4.141}
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Voor de effectieve primaire stroom Ip door een transformator van
een willekeurige convertor, kan de volgende algemene uitdrukking
opgesteld worden:

A

Ip = ip . VF {4.142}

De factor VF is de factor die de verhouding aangeeft tussen de
effectieve waarde en de topwaarde van de beschouwde stroomvorm.
Voor een sinusvormige stroom geldt bijvoorbeeld:

1
VF = V2

Combinatie van de formules {4.139},{4.140},{4.141} en {4.142}
geeft:

A

Po = ip.VF.Nv.Bac.Ae.fs.Z
{4.143}

Uit {4.137} en {4.138} voIgt:

Pkoper
Rv = 1 I Pkope r .Aw. Fw. Uf

~ Fp.lqm.pk
{4.144}

Invullen van {4.143} in {4.144} geeft:

I ~ 0 per. Aw. Fw . Uf '
Po = Fp.lqlll.pk Bac Ae fs Z

{4.145}

In de volgende paragrafen zal de betekenis van formule {4.145}
duidelijker worden.

4.6.1.Relatie tussen kern- en koperverliezen

Bij elk type ferriet is er een frequentiegebied waar de wervel
stroom- en residueverliezen te verwaarlozen zijn t.o.v. de
hystereseverliezen. Bij 3C8 materiaal loopt dit gebied tot
ongeveer 100 kHz, bij 3C85 materiaal tot 150 kHz en bij 3F3
materiaal tot 400 kHz. In dit gebied kunnen de kernverliezen dus
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berekend worden met de formule voor de hystereseverliezen. Met
{4.22} voIgt dan:

Uit {4.146} voIgt:

[ ]

l/y
Bac = Pk e:n

C fs Ve

{4.146}

{4.147}

Voor de totale thermische verliezen van een transformator gelden
de volgende relaties:

Pr = Pkern + Pkoper

Pr. Rth = flT

{4.148}

{4.149}

Met Rth als de thermische weerstand van de totale transformator
met wikkelingen en flT als de temperatuurstijging van de totale
transformator t.o.v. de omgevingstemperatuur.

Combinatie van {4.145},{4.147} en {4.148} geeft:

I iAw.Fw.Ur ,
Po = Fp.lgm.pk Ae.fs.Z / (Pr - Pkern) [

Pkern]
C fX Ve

{4.150}
Als Pkern in {4.150} de enige variabele grootheid is, dan gaat
{4.150} over in:

/

i l/y
Po = K (Pr - Pkern). Pkern {4.151}

Van {4 .151} kan nu het maximum bepaald worden als functie van
Pkern. VergeIijking {4 .151} is maximaal als de onderstaande
vergeIijking {4.152} (het kwadraat van {4.151} zonder de
constante K ) maximaal is:

Po' = Pr. Pkern2/y + PkernU+2/y)

,
d Po Pr 2 Pk (2/y-1) (1 + 2 ) Pk 2/y = 0dPke ~n .y. ern - y ern

Na enig rekenwerk voIgt uit {4.153}

Pr
Pkern = 1 + y/2
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Met {4.148} voIgt dan voor de verhouding tussen de kernverliezen
en de koperverliezen:

Pkern = 2 Pkoper
y {4.155}

Bij 3C8 is y gelijk aan 2.5. Het doorvoervermogen dat een
transformator kan verwerken is bij 3C8 materiaal maximaal als de
transformator zo ontworpen wordt dat de koperverliezen ongeveer
gelijk zijn aan de kernverliezen.

4.6.2.Het doorvoervermogen als funetie van de frequentie.

Een transformator wordt meestal zo ontworpen dat hij niet warmer
kan worden dan bijvoorbeeld 100°C bij een continu maximale
belasting. Bij een maximale omgevingstemperatuur van 60°C geeft
dat een AT van 40 0. Uit {4.149} kan dan het maximale thermische
verlies bepaald worden, dat de transformator kan verwerken zonder
dat AT boven de 40° komt. Formule {4.155} geeft dan de maximale
kernverliezen en koperverliezen die horen bij dit thermische
verlies. Met formule {4.147} kan dan het verband tussen Bac en fs
bepaald worden, dat hoort bij het maximale kernverlies. Dit
verband kan samen met de koperverliezen, die volgden uit {4.155},
gebruikt worden in {4 .145} om het verloop te bepalen van het
doorvoervermogen van een transformator als functie van de
frequentie voor een bepaald type convertor.
In de databoeken staan vaak dergelijke grafieken, die dit verband
tussen doorvoervermogen en frequentie weergeven voor
verschillende convertoren. Deze grafieken kunnen gebruikt worden
bij de selectie van een transformatorkern.
Hieronder in figuur 4.31 zijn 4 van dergelijke grafieken gegeven
voor een voorwaartse convertor. In elke grafiek kan een
bovengrens en een ondergrens onderscheiden worden. De bovengrens
geeft het meest ideale ontwerp aan dat mogelijk is met die
transformatorkern. AIle wikkelingen bestaan uit litzedraad en
worden gebruikt als vermogenswikkeling. (D.w.z. Uf = 1). Bij de
ondergrens wordt uitgegaan van een normaal ontwerp met Uf = 2/3.
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Figuur 4.31 Doorvoervermogen als functie van de frequentie
voor een aantal transformatorkernen in eer.
voorwaartse convertor. [7]
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4.7.Het berekenen van een transformatorconfiguratie

In deze paragraaf zal besproken worden hoe een
transformatorconfiguratie berekend kan worden aan de
hand van de theorie uit de voorgaande paragrafen.
Bij het begin van deze berekening moeten de volgende parameters
bekend zijn:

- het type convertor
de primaire en secundaire spanning

- het doorvoervermogen
- het type ferriet.

Op dit moment zijn er 3 soorten ferriet verkrijgbaar, die
speciaal voor vermogenstoepassingen ontwikkeld zijn.
AIle drie de ferrieten zijn in principe bruikbaar bij elke
frequentie. Boven een bepaalde frequentie, die afhankelijk is
van de samenstelling van het materiaal, beginnen
wervelstroomverliezen en residueverliezen te overheersen. De
kernverliezen nemen dan sterk toe. Door Bac aanzienlijk te
verlagen, kunnen de kernverliezen dan beperkt worden. Uit
{4. 20} voIgt dat het aantal windingen, bij gelijkblijvende
spanningen, moet stijgen. Dit leidt tot toename van de
koperverliezen. Het is daarom beter om een ferriet aIleen te
gebruiken in het frequentiegebied waarin de hystereseverliezen
overheersen. De tabel hieronder geeft een overzicht van deze
frequentiegebieden.

Philips siemens freq. gebied

3CS N27 o - 100 kHz

3CS5 N47 0 - 150 kHz

3F3 N67 0 - 400 kHz

Tabel 4.3 Frequentiegebied waarbinnen de hystereseverliezen
overheersen.

Uit het doorvoervermogen volgen de afmetingen van de kern en de
schakelfrequentie.
Het type convertor bepaalt het aantal verschillende wikkelingen,
waaruit de transformator bestaat.
Met bovenstaande parameters kan voor elke wikkeling de optimale
draaddiameter bepaald worden. Met formule (4.20) en de overzet
verhouding kan eerst het minimale aantal windingen van elke
wikkeling bepaald worden. Voor een sandwichconfiguratie moet
de wikkeling gesplitst worden. Daarvoor is een even aantal
windingen nodig. Als het aantal windingen niet even is, dan kan
het aantal primaire en secundaire windingen verhoogd worden

115



. ,

totdat deling van het kleinste aantal een even getal oplevert.
Als er tussen twee wikkelingen een zeer goede koppeling nodig is,
dan kunnen die wikkelingen bifilair gewikkeld worden.
Uit bijlage III blijkt dat de benadering van Snelling
(4.126) geldig is binnen een beperkt gebied. De onderstaande
figuur geeft dat gebied weer.
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Figuur 4.33 :Het gebied waarbinnen de benadering van Snelling
geldig is.

Bij het ontwerpen van een wikkeling kan gekozen worden uit:

- een wikkeling met litzedraad
- een folie- of draadwikkeling
- twee of meerdere draden parallel.

Litzedraad zorgt voor minimale koperverliezen. Een wikkeling met
litzedraad is duurder dan een wikkeling met normaal draad en
litzedraad heeft een iets slechtere kopervulfactor. Een wikkeling
met litzedraad kost daarom meer wikkelruimte.
Omdat een foliewikkeling veel ruimte in beslag neemt, is deze
oplossing aIleen bruikbaar voor wikkelingen met een klein aantal
windingen «8 ) . Bij een foliewikkeling moeten de
aansluitdraden op de folie gesoldeerd worden. Dit zorgt voor een
verhoging van de wikkelkosten.
Met 2 of meerdere draden parallel kunnen de koperverliezen van
een wikkeling gereduceerd worden. Bij toename van het aantal
parallelle draden nemen de wikkelkosten en het benodigde
wikkelvolume toe. Dit begrenst deze oplossing.
De ontwerpprocedure voor een transformator is correct afgesloten,
indien:

A.De totale hoogte van wikkelingen plus isolatie kleiner is
dan de beschikbare wikkelhoogte.
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B.De kern- en koperverliezen samen kleiner zijn dan de
maximaal toegestane thermische verliezen. Dit maximum wordt
bepaald door de toegestane temperatuurstijging van het
kernmateriaal.

Indien er niet aan A voldaan wordt, dan moeten een of meerdere
parameters veranderd worden. Hierbij kan gedacht worden aan:

- verhoging van de schakelfrequentie
- overgang naar een grotere kern
- vervanging van een foliewikkeling door een draadwikkeling
- reductie van het aantal parallelle draden.

Indien er niet aan B voldaan wordt, dan kan er gedacht worden
aan:

- verlaging van Bac door toename van het aantal windingen. Dit
is aIleen een goede keuze als de kernverliezen aanzienlijk
groter zijn dan de koperverliezen.

- overgang op een grotere kern.

Een transformator is optimaal ontworpen indien er verder nog
voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- de kern- en koperverliezen zijn ongeveer even groot en zo
klein mogelijk.

- de wikkelruimte wordt volledig benut.

Als de wikkelruimte niet volledig benut wordt dan kunnen de
koper- of kernverliezen verkleind worden. Door verhoging van het
aantal windingen kunnen de kernverliezen gereduceerd worden.
Uitbreiding van het aantal parallelle draden of overgang naar een
foliewikkeling leidt tot afname van de koperverliezen. Als de
verliezen al acceptabel zijn kan er misschien overgeschakeld
worden naar een kleiner kern.
In bijlage IV wordt een spreadsheet besproken, die gebruikt kan
worden bij de beschreven ontwerpprocedure voor een transformator.
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5.METINGEN AAN EEN TRANSFORMATOR

5. 1. Inleiding

uit hoofdstuk 4 blijkt dat er in een transformator twee verlie
zen onderscheiden kunnen worden:

- de koperverliezen
- de kernverliezen.

Beide verliezen hangen o.a. af van de frequentie van de voedende
sinusvormige wisselspanningsbron en de transformator
conf iguratie. In dit hoofdstuk 5 zal nagegaan worden of deze
verliezen, die berekend kunnen worden met de theorie uit
hoofdstuk 4, in de praktijk ook aanwezig zijn. Daarvoor is een
transformator berekend en gemaakt voor een voorwaartse
convertor met een uitgangsvermogen van ca 50 W. De
transformator is gewikkeld volgens een sandwichconfiguratie op
een ETD34-kern van 3C8-materiaal.
Tabel 5.1 vat de belangrijkste gegevens samen van de
transformatorconfiguratie die gebruikt is bij de metingen uit dit
hoofdstuk. De weerstand, die in de tabel 5.1 gegeven wordt, is de
waarde die berekend is met de weerstand per meter koperdraad bij
een temperatuur van 100 Co, die vermeld wordt in de gebruikte
draadtabel (zie bijlage VI).

primaire spanning 220 V eff.
primaire stroom 0.5 A eff.
overzetverhouding (n) 9

primair secundair reset

min. aantal windingen 162 18 162
aantal w per sandw. 81 9 81
aantal draden parallel 2 4 1
draaddiameter (rom) 0,22 0,4 0,22
aantal lagen per sandw. 3 1 1
weerstand bij 100 CO (n) 2,8 0,05 5,6

Tabel 5.1: De transformatorconfiguratie op een ETD34-kern.
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Figuur 5.1 geeft de volgorde van de wikkelporties op de
spoelhouder weer.

..,
(1)
III
(1)...
!.

::r ::r
c c
<" <"
It III

"tl III-.., III
3' 0

~
~ ~
~ 7':"
7':"

~It
:I

:I 10
10

plastic spoelhouder

A

::r ::r
c c
<" <"
It III

"tl III.., III

3' 0

!. !.
7':"

"'"' 7':"

"'"' !!.It

5' :I
10

10

"tl ..,
.., (1) ••

3' ~ .....
~ !.
"'"' "'"'"'"' 7':" •••••

!!. ~. - :::::5· :I l1li •••
10 10 ....•

T
b

w

Figuur 5.1 : De ligging van de wikkelporties.

Met een meetbrug is de weerstand van de verschillende wikkelingen
gemeten:

Rprim
Rsec
Rreset

= 2,05 n
= 0,043 n
= 4,09 (2

Deze waarden z1Jn gemeten bij kamertemgeratuur en zijn daarom
lager dan de berekende waarden bij loooe, die gegeven zijn in
tabel 5.1.

Met deze transformator zijn de volgende metingen uitgevoerd:

meting van de kortsluitverliezen
meting van de nullastverliezen.
meting van de verliezen bij een belaste transformator.

Deze metingen werden uitgevoerd met sinusvormige spanningen.
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5.2.De kortsluitmeting

Bij deze meting wordt de transformator aan de
laagspanningszijde, die verder de secundaire genoemd zal worden,
kortgesloten. Aan de hoogspanningszijde, die verder de primaire
zijde genoemd zal worden, wordt een spanning aangesloten, die
een dusdanige waarde heeft, dat primair ongeveer de nominale
stroom loopt. De primaire koperverliezen zijn dan gelijk aan de
primaire koperverliezen bij nominale belasting. De aangelegde
primaire spanning is een heel stuk lager dan de nominale
spanning. Hierdoor is Bac {zie 4.l9} ook een heel stuk kleiner.
Het aandeel van de magnetiseringsstroom in de primaire stroom kan
dan verwaarloosd worden De secundaire stroom voIgt dan uit het
produkt van de overzetverhouding en de primaire stroom.
Gezien de kleine Bac kunnen de kernverliezen verwaarloosd worden
t.o.v. de koperverliezen. Het gemeten kortsluitverlies komt dan
ongeveer overeen met de koperverliezen. Voor de kortsluitmeting
kan gebruik gemaakt worden van de volgende meetschakeling.
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Figuur 5.2 Meetschakeling voor de kortsluitmeting.

Zowel bij Philips (in Hilversum) als op de TU was op korte
termijn geen geschikte vermogensversterker beschikbaar. Ais
vermogensversterker is toen gebruik gemaakt van een audio
versterker. In het frequentiegebied boven de 20 kHz neemt de
versterking van een dergelijke versterker aanzienlijk af. De
spanning bij 100 kHz was dan ook niet hoog genoeg om een
kortslui tmeting uit te voeren met een nominale primaire
stroom van ca 0,5 A. Met de meting, die uitgevoerd is
bij een lagere spanning, kan weI het verloop van de
koperverliezen als functie van de frequentie geverifieerd
worden. In de onderstaande tabellen (5.2 en 5.3) worden de
meetresultaten van twee kortsluitmetingen bij verschillende
primaire spanningen vergeleken met de berekende koperverliezen.
Bij de berekening van deze koperverliezen wordt qebruik qemaakt
van de volqende formule:
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{S.l}

In deze formule is Ip_eff de gemeten primaire kortsluitstroom en
zijn Rprl. en Rsec de eerder gemeten weerstanden van de primaire
en secundaire wikkeling. De parameters FpJ> en Fp_s zijn de
factoren waarmee de weerstand vermenigvuldigd moet worden om de
frequentieafhankelijke koperverliezen te bepalen. Voor de
berekening van deze parameters wordt gebruik gemaakt van de
afleidingen van "Dowell" [8]. In zijn eenvoudigste vorm heeft de
afleiding van Dowell de volgende gedaante:{zie {4.113}

Fp = M'
2

+ (p - 1) D'
3 {S.2}

In deze formule z1Jn M' en D' variabelen waarin de frequentie f,
de draaddiameter d en het aantal lagen p verwerkt zijn. Om met
deze formule te kunnen rekenen moeten M' en D' verder
uitgeschreven worden. Daarvoor wordt de variabele X gedefinieerd.

{S.3}

In {S.3} is d de draadiameter,Fw de kopervulfactor van de
beschouwde wikkeling en A de skindiepte (zie (4.47}). Bij de
berekening wordt voor Fw de factor gebruikt, die voIgt uit het
quotient van de doorsnede van een ronde draad met diameter d en
het oppervlak van een vierkante draad met hoogte d. Er wordt dus
aangenomen dat de draden zo gewikkeld zijn dat ze elk de ruimte
van een vergelijkbaar vierkant gebruiken. In werkelijkheid is de
kopervulfactor gunstiger.

{S.4}

Via de skindiepte A heeft de frequentie invloed op Fp.{zie 4.47}

A = {S.S}

Met deze definitie van X kunnen M' en D' uitgeschreven worden:

M' = X ( sinh( 2X ) + sine 2X ) )
cosh( 2X ) - cos( 2X )

{S.6}
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D' = 2X ( sinh( x ) - sine X ) )
cosh( X ) + cos( X )

{S.7}

Als de formules {S.3} tIm {S.7} in {S.2} worden gesubstitueerd,
dan ontstaat de formule van Dowell die het verloop van Fp
weergeeft als functie van f, p en d. De parameter p is het aantal
lagen in de beschouwde wikkelportie. M.b.v. een computerprogramrna
is het verloop van Fp als functie van de frequentie berekend voor
de gebruikte transformator. In figuur S.3 wordt dit verloop
weergegeven voor zowel de primaire als de secundaire wikkeling.

Fp als functie van de frequentie
voor een ETD34-kern

3.8

3,6

3,4

3,2

3

2,8

2,6

0- 2,4~

2,2

2

1,8

1,6

1,4

1,2

20

f(kHz)
+ Fp-primoir

Figuur S.3 Het verloop van Fp als functie van de frequentie
voor de primaire en secundaire wikkeling van de
gebruikte transformator.

De secundaire wikkeling bestaat uiteen laag per wikkelportie,
terwijl de primaire wikkeling uit 3 lagen per wikkelportie
bestaat. Uit figuur 4.24 blijkt dat Fp voor een wikkeling met
meer lagen een hogere waarde bereikt met het toenemen van de
frequentie. Dat komt ook in figuur S.3 naar voren.
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HEETWAARDEN BER£KENDE WAARDEN

f U_p I_p P_eeet P_eigen P_kop_at Fp_pr Fp_sec P_koper abs. reI.
(kHz I (VI (mAl (aWl (.wI (eWI (llWl foot foot

------------------------------------ ----------------------
40 5,01 395,8 940 52 888 1,07 1,07 927 39 4i.
50 5,15 338,8 740 38 702 1,11 1,11 703 1 0'1.
60 5,20 m,l 580 29 551 1,15 1,15 554 3 Oi.
70 5,23 259,3 470 22 448 1,21 1,20 448 0 (IX
80 5,26 230,7 380 18 362 1,28 1,25 "SI2 9 3:4
90 5,30 208,5 323 14 309 1,35 1,31 319 10 3i.

100 5,30 189,9 280 12 268 1,43 1, "SI 278 10 4:4
110 5,29 173,3 243 10 233 1,52 1,50 251 18 7'1.
120 5,27 159,4 214 8 206 1,62 1,57 223 18 8X
130 5,23 146,3 IB9 7 182 1;73 1,64 198 16 :.Bi.

140 5,20 136,1 170 6 164 1,84 1,71 190 16 97.
150 5,18 127 155 5 150 1,96 1,77 164 15 9;'
160 5,08 117,2 138 5 133 2,09 1,84 147 13 9i.

Tabel 5.2: Vergelijking van de gemeten en de berekende
koperverliezen als functie van de frequentie.

P1EETWAA~:DEN BERE~INDE WAARDEN

f U_p I_p P_meet P_eigen P_kop_lt Fp_pr Fp_SEC P_koper abs. reI.
(kHz I (VI (11M (aWll lInWI (IIWI (aWl fout foot

--------------
40 8,89 692,4 3100 158 2942 1,07 1,07 2838 -103 47.
50 8,97 5BS,6 2260 114 2146 1,11 1,11 2128 -18 11.

60 9,05 513,2 1750 B7 1663 1,15 1,15 167S 12 Ii.

70 8,88 442,3 1330 65 1265 1,21 1,20 1302 37 3i.
BO B,Bs 392,1 1070 51 1019 1,28 1,25 1074 55 . 5;'
90 B,62 342,1 850 39 811 1,35 1,31 B59 47 6X

100 B,10 291 640 2B 612 1,43 1,"SI b53 41 6'1.
110 B,66 285,B 640 27 613 1,52 1,50 682 69 lOX
120 7,79 237 4b2 19 443 1,62 1,57 494 50 lOX
130 7,43 2OB,7 374 14 360 1,73 1,64 403 43 11X
140 7,18 187,9 317 12 305 l,B4 1,71 343 38 11%
150 6,79 166,5 259 9 2SO 1,96 1,77 283 33 121
160 6,37 146,8 210 7 203 2,09 1,84 230 27 12>:

Tabel 5.3: Vergelijking van de gemeten en de berekende
koperverliezen als functie van de frequentie.
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Een aantal kolommen uit de tabellen 5.2 en 5.3 zal nu nader
toegelicht worden:

UJ'
IJ'
P_eigen

P meet
P_koper
P_kop_mt

De effectieve primaire spanning.
De effectieve primaire stroom.
Het eigengebruik van de wattmeter.

De aanwijzing van de wattmeter.
De theoretische koperverliezen volgens {5.l}.
De gecorrigeerde aanwijzing van de wattmeter.

abs fout De absolute afwijking tussen de gemeten koperverliezen
en de berekende koperverliezen.

reI. fout De relatieve afwijking.

reI. fout = abs fout
p_koper

De stroom- en spanningsbereiken van de digitale wattmeters Z1]n
gespecificeerd tot 300 kHz. Aanvankelijk heb ik daaruit geconclu
deerd dat de wattmeting, die bestaat uit een interne vermenig
vUldiging van de momentane gedigitaliseerde stroom- en spannings
waarden, ook voor dit gebied gedefinieerd was. De
vermenigvuldiger is blijkbaar niet zo snel, want de wattmeting
is gespecificeerd tot 100 kHz. Dit zou het toenemen van de
relatieve fout in het gebied boven de 100 kHz kunnen verklaren.
Bij de berekening van de theoretische koperverliezen is ook
gebruik gemaakt van drie gemeten waarden. (De weerstand van de
wikkelingen en de effectieve stroom door de wikkelingen).
Daardoor ontstaat er een grotere spreiding in de relatieve
fouten.
uit de meetresultaten voor het frequentiegebied kleiner dan
100 kHz kan geconcludeerd worden, dat de koperverliezen als
functie van de frequentie in dit gebied verIopen , zoals
berekend kan worden m.b.v.de afleiding van Dowell.
uit figuur 5.3 blijkt dat bij frequenties boven de 100 kHz Fp
(vooral van de primaire wikkeling) aanzienlijk stijgt. In dit
frequentiegebied neemt volgens de afleiding van Dowell de invloed
van het proximity-effect op de koperverliezen voor de gebruikte
transformatorconfiguratie aanzienlijk toe. Het is daarom jammer
dat er op korte termijn geen meetapparatuur beschikbaar was om de
afleiding van Dowell bij hogere frequenties te verifieren
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5.3. De nullastmeting

Bij de nUllastmeting z~Jn de secundaire klemmen van de transfor
mator open, terwijl primair de nominale spanning aangesloten is.
De stroom, die dan primair loopt, wordt de nullaststroom genoemd.
Deze stroom is opgebouwd uit twee componenten:

de kernverliezen, die in fase is met

in fase verschoven is metd ' 0, ~e 90- de magnetiseringsstroom
de aangelegde spanning

- de verliesstroom t.g.v.
de aangelegde spanning.

De nullaststroom bestaat dus uit de momentane optelling van deze
stromen.
De primaire nullaststroom is klein t.o.v. de nominale
stroom en secundair loopt er geen stroom. Daarom zal het
koperverlies vermoedelijk verwaarloosd kunnen worden t.o.v. de
kernverliezen, die ongeveer dezelfde waarde hebben als bij
nominale belasting. Met de nUllastmeting kunnen dan de
kernverliezen bepaald worden. Omdat het verloop van de
koperverliezen als functie van de frequentie en de stroom bekend
is uit de kortsluitmeting, kan deze verwaarlozing dadelijk bij
de metingen geverifieerd worden.
Voor de meting kan weer gebruik gemaakt worden van de meetschake
ling uit figuur 5.2. De kortsluiting is dan vervangen door een
open verbinding. Omdat de versterker geen hoge uitgangsspanning
kan leveren, is de transformator omgedraaid. De secundaire zijde
is aangesloten op de versterker en de primaire klemmen zijn open.
Het faseverschil ~ tussen de aangelegde spanning en de nullast
stroom is bijna 90 ~ De wattmeter bepaalt het vermogen uit de
volgende vermenigvuldiging:

P = U.I.cos ~

Bij een ~ rond de 900 is cos ~ bijna O. Dit heeft tot gevolg dat
een kleine verandering in ~ zorgt voor een relatief grote
verandering in cos ~.

Een kleine faseverschuiving tussen U en I, die bijvoorbeeld
ontstaat in de wattmeter bij de bepaling van de stroom, leidt
hierdoor tot een aanzienlijke "rekenfout" in de wattmeter bij de
bepaling van het vermogen.
Op deze wijze konden er geen betrouwbare metingen verricht
worden. In serie met de transformator is er toen een
condensator opgenomen. Deze condensator zorgt voor
verkleining van het faseverschil tussen de stroom en de spanning
door de wattmeter. De cos tp krijgt dan een grotere waarde. De
invloed van een faseverschuiving op de berekening van het
vermogen wordt dan een stuk kleiner.
Voor de nUllastmetingen is gebruik gemaakt van de volgende
meetschakeling:
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Figuur 5.4 Meetschakeling voor de nUllastmeting.

Er zijn twee series metingen uitgevoerd . Een met een foliecon
densator van 1.5 uF en een met een foliecondensator van 420 nF.
Bij de bepaling van de nullastverliezen moet er rekening gehouden
worden met de verliezen in de serieweerstand (Re) van de
condensator. Deze weerstand is afhankelijk van de frequentie.
Figuur 5.5 geeft het verloop van het produkt Re. C weer als
functie van de frequentie.

......

I"'--

7Z88426

Figuur 5.5 Maximum produkt van Re.C als functie van de frequen
tie.[28]

Deze grafiek is gebruikt bij de bepaling van de verliezen in de
condensatoren als functie van de frequentie. De tabellen 5.4
en 5.5 geven de resultaten van de metingen weer.
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MEETWAARDEN

P_kern
f U_s 1_5 P_meet P_con m

(kHz (Vl (rna) (mWl (mill; (mW)

BEREKENDE WAARDEN

F'_wer- P_hys P_kern F'_hys P_kern reI. reI.
Bac vel (ll (ll (2j (2l fod fout

(mTl (mWl (mWi (m~J) (mWl (mW) (1) (2l

---------------------------------------------------------------------------------------------

30 15,0 49,1 115 0,72 110 64 6 89 Q4 134 139 141. 26'1.

40 14,7 30,5 80 0,24 78 47 5 60 65 103 108 161. 38'1.

50 14,4 19,0 93 0,08 92 37 5 44 49 83 88 4""/ 4'/,I,.

60 2(1,3 8,4 110 0,01 110 43 10 82 92 148 158 16% 44'1.

70 17,2 5,9 65 0,01 65 '7") 7 45 ~7 93 101 191. 551....'i.. ,J.~,

80 14,9 11 ,3 41 0,02 41 24 ~ 27 '7") 61 67 21% 64'1,,J ';;L

90 13,4 16,8 29 0,04 28 19 4 18
:-;,.., 45 49 211. 74%i..i.

100 12,2 20,6 22 0,06 21 16 4 13 16 34 38 23~: BOt.

110 10,9 ,.,.,. ~ 16 0,05 15 13 3 8 11 25 28 241. 86'1.i.,.J,..:.,

Tabel 5.4 Meting van de nullastverliezen als functie van de
freauentie met een seriecondensator van 1.5 uFo

MEETWAARDEN BEREKENDE WAAPDEN

P_kern P_wer- P_hys P kern P_hys F'_kern rel. reI.-
f U_s 1_5 P_meet P can m Bac vel (ll III (2l (2l fout fout

(kHz (Vl (mal (mW) (mWl (mW) (mTl (mWl (mW; (mW) (mW; (mW) (1) (2l

---------------------------------------------------------------------------------------------

30 16,6 53,8 151 3,10 142 71 7 115 121 It,6 173 15Y. ,)1"_. /.

40 16,1 32,7 100 0,97 97 52 6 75 81 1"" 131 16'1. 35%
50 19,9 21,9 130 0,37 129 51 10 98 108 164 174 161. 357.
60 19,4 8,5 102 0,05 102 42 9 73 83 135 144 197. 427.
70 17,1 5,4 66 0,02 66 31 7 45 r·-, 92 99 211. 50%,J.::.

80 15,2 11,6 44 0,07 44 24 6 28 34 64 70 227. 607.
90 13,4 16,5 30 0,14 29 19 4 18 22 45 50 23'1. 70'1.

100 12,4 20,9 23 0,21 22 16 4 13 17 .,~ 39 23i. 78'1..;;,J

110 11,2 24,0 17 0,18 16 13 ~ 9 12 26 30 237: 891.~.

Tabel 5.5 Meting van de nullastverliezen als functie van de
frequentie met een seriecondensator van 450 nF.

Een aantal kolommen uit de tabellen 5.4 en 5.5 zal nu nader
toegelicht worden:

Peon Het verlies in de condensator, berekend m.b.v. figuur
5.5. Uit deze figuur kan bij elke frequentie de waarde
van Re bepaald worden uit de waarde van de capaciteit
(C) van de condensator en het produkt Re.C. De waarde
van de capaciteit varieert ook iets met de frequentie.
Deze verandering is zeer klein en daarom verwaarloosd.
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2P_con = Ip • Rc

P meet

P kern m

Het gemeten nUllastverlies,
de digitale wattmeter.
Het gemeten nullastverlies,
van de wattmeter afgetrokken

dat aangegeven wordt door

waarbij het eigengebruik
is.

Bac De zwaai van de magnetische inductie in de kern.

Bac = v'2.,Us
2.n.f.Ns.Ae

P wervel De wervelstroomverliezen in de kern.

P wervel
2= O,8.Bac .f.Ae.Ve

P3C8

P_hys(l) De hystereseverliezen
"3e8S-handbook" [7]

in de kern volgens het

P_hys(2) De hystereseverliezen in de kern volgens "Mclyman" [27:

De eerste formule gaat dus van het effectieve volume
van de kern uit, terwijl de tweede formule uitgaat van
de massa van de kern.

P_kern(l) De totale kernverliezen.

P_kern(2) De totale kernverliezen.

Rel.fout(l) =

ReI. fout (1) =

IP kern(l) - P kern ml
P kern m- -

IP kern(l) - P kern ml
P kern m
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uit de tabellen 5.4 en 5.5 kunnen
getrokken worden:

de volgende conclusies

de koperverliezen z1Jn bij de nUllastmeting te verwaarlozen
t.o.v. de kernverliezen.

- de verliezen in de condensator zijn te verwaarlozen.
- er bestaan behoorlijke verschillen tussen de hysteresever-

liezen, die volgen uit de twee gepubliceerde formules.
- de gemeten kernverliezen liggen tussen de berekende

verliezen P_kern(l) en P_kern(2) in. De afwijkingen naar
beide kanten zijn behoorlijk groote

Bij de berekening van de hystereseverliezen P kern(2) wordt
gebruik gemaakt van de massa van de kern. Ik heb gerekend met de
echte massa, die gemeten kan worden met een weegschaal. De
doorsnede van het magnetische circuit is niet overal even groote
De magnetische flux is overal weI even groote Daaruit voIgt dat
de Bac afhankelijk is van de plaats binnen de kern. Om toch te
kunnen rekenen met een plaatsonafhankelijke Bac worden er in de
databoeken een effectief volume en een effectieve doorsnede
gegeven, die de plaatsafhankelijkheid van Bac compenseren. Voor
de berekening van de kernverliezen met P kern(2) is er dus
vermoedelijk ook een effectieve massa nodig. -
De kernverliezen kunnen op twee manieren gemeten worden:

- via meting
uitgevoerd

- via meting
ter.

van de elektrische verliezen, zoals hierboven
is.
van de thermische verliezen m.b.v. een calorime-

Bij de eerste meetmethode ontstaan er problemen door de ongunsti
ge fasehoek tussen de stroom en de spanning. De tweede meting
kost veel tijd. Na elke frequentieverandering moet er gewacht
worden op een thermisch evenwicht. Behalve via warmte gaat er ook
energie verIoren d.m.v. straling en trilling. Bij de eerste
meetmethode worden deze verliezen meegenomen.

129



5.4.Metingen aan een belaste transformator

Met de volgende meetschakeling zijn de verliezen van de transfor
mator als functie van de frequentie gemeten bij een belasting aan
de primaire zijde van de transformator.

ainua
generator ------

'---- +-__~...L-_{/~_~_._

Idigitale wattmeter
I

i p

Idigitale wattmeterL-,.. _

Figuur 5.6 Meetschakeling voor een belaste transformator.

De belasting RL bestaat uit 3 gloeilampen van 220 V / 50 Hz 25 W.
Ook bij hogere frequenties gedragen deze lampen zich als een
redelijk omhse weerstand.
In tabel 5.6 worden de meetresultaten weergegeven.

MEETWAARDEN BEREKENDE WAARDEN

P_pri m_ P sec P_eigen_ P_eigen_ P_trafo P_hys P_wer- PJern P-ko- PJra- reI.- - -
f U_p I -p m U5 I 5 m p 5 m Bac (1) vel per fa fout-

(kHz (VI (mAl (14) (VI (1f1A! (~l) (mWI (j1"l\lll (f1'1\lll (/TIT) (mWi (mW) (m\ll:' (1f1Wi 1/TI\lli (1 )

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 197 314 61.7 23,7 2666 63,1 71,1 355 989 94 "'P"'.~ 12 239 543 781 21 ! Oi,...LJ

40 193 311 60,0 ,...,. .,. 2637 61,3 69,1 348 894 69 1~~ 11 164 551 716 20,01.£..,),""" ... __1
0
_,

S~) 188 308 58,0 22,8 2607 59,4 66,9 340 946 54 111 11 121 559 681 28,1%
60 166 289 47,8 20,1 2441 48,9 55,0 298 760 39 64 8 "'17 514 587 22,71.I";"

70 128 254 32,4 15,6 2146 33,4 37,5 230 TQ 26 28 ~
.,..,. 417 450 39,11.,), -' ...~~.

80 117 245 28,6 14,3 2058 29,5 3314 212 664 21 19 4 23 404 428 35,61.
90 101 229 23,1 1"'" 1921 24,0 27,5 185 647 16 12 7 15 371 386 40,41.~1.J ~,

100 82 208 17,0 iO,2 1743 17,8 21,0 152 593 12 6 " 8 331 339 42,8%..
11 C) 78 202 15,6 9,8 1699 16,6 19,4 144 787 10 ~ 2 6 330 337 57,2;'.J

Tabel 5.6 Meetresultaten bij een belaste transformator.

De meeste kolommen uit tabel 5.6 komen ook voor in de voorgaande
tabellen met meetresultaten en worden daarom niet meer opnieuw
besproken. De volgende kolommen zijn nieuw:
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p_eigenJl

P trafo m

P trafo

Rel.fout(l)

ReI. fout (2)

Het eigengebruik van de primaire wattmeter.

2
Up + I/ .Rs
Rv

Het eigengebruik van de secundaire wattmeter.

P_eigen_s = Is2 .Rs

De gemeten transformatorverliezen.

De berekende transformatorverliezen.

= IP trafo m - P koperl
P trafo m

= IP trafo m - P koperl
PJlrim

De gevonden afwijkingen (reI. fout(l) ) tussen de gemeten
transformatorverliezen (P_trafo_m) en de berekende verliezen
(P_trafo) zijn aanzienlijk. Als dit verschil echter vergeleken
wordt met de vermogens, die aangegeven worden door de wattmeters,
dan blijken deze afwijkingen binnen de meetnauwkeurigheid van
de wattmeters te vallen.(rel. fout(2»
De metingen met een belaste transformator hadden dus beter met
een calorimeter uitgevoerd kunnen worden. Bij een meting met een
calorimeter heeft het doorvoervermogen, zolang het niet al te
klein is en de aansluitdraden binnen de calorimeter niet te dun
zijn, geen invloed op de meetnauwkeurigheid.
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6.DE KEUZE VAN DE CONVERTOR

6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal onderzocht worden welke van de 4 besproken
omzetters uit hoofdstuk 3 (terugslag- ,voorwaartse, balans- en
resonantieconvertor) het beste gebruik kan worden in het
lampmoduul. In de derde paragraaf van dit hoofdstuk 6 zal een
aantal selectiecriteria besproken worden, die gebruikt worden
bij de keuze van de convertor. Een hoog rendement is een van de
belangrijkste selectiecriteria. In hoofdstuk 4 zijn de verliezen
in de transformator besproken. Naast deze verliezen hebben de
verliezen in de schakelaars grote invloed op het uiteindelijke
rendement In de tweede paragraaf van dit hoofdstuk zullen deze
schakelverliezen daarom nader geanalyseerd worden. In de
vierde paragraaf zullen de 4 convertoren uit hoofdstuk 3 aan
de hand van een aantal selectiecriteria met elkaar vergeleken
worden. Het zal blijken dat de voorwaartse en de
balansconvertor als beste kandidaten uit het selectieproces te
voorschijn komen. In de laatste paragraaf worden deze twee
convertoren verder met elkaar vergeleken.
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6.2.Verliezen in de schakelaars

Bij de schakelaars kunnen drie verliezen soorten onderscheiden
worden:

- schakelverliezen
- verliezen bij geleiding
- verliezen in de spertoestand.

Als gestuurde schakelaars worden mosfets gebruikt en als
ongestuurde schakelaars schottky-diodes.
De verliezen in deze schakelaars zullen nu nader geanalyseerd
worden.

6.2.1.De in- en uitschakelverliezen

Het schema volgens
met zijn inwendige
vormt samen met de
open en dicht
belastingsweerstand.

figuur 6.1 geeft een mosfet weer samen
capaciteiten Cgd, Cgs en Cds. De bron Ugg
weerstand Rg een stuurcircuit dat de mosfet

kan sturen. De weerstand Rb is de

U
dd

+

U
ds

R b

drain
--------,

I
I
I
I

C da I
I
I
1
I
1_______ J

source

1--------
1 1---.----,
1
1
1

gl
I

I
I

!_-------99

u

9
R

U
99

o

u

Figuur 6.1 De mosfet als schakelaar [25]

De aan-cyclus

Op t=O gaat de spanning van de bron Ugq van 0 naar +U. De
spanning +U is 10 V of hoger, afhankelijk van het type mosfet en
de gewenste kanaalweerstand. In figuur 6.2 wordt het verloop van
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!spanningen weergegeven van
uitschakelen.

een mosfet bij het in- en
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Figuur 6.2: De schakelcycli van de mosfet uit figuur 6.1 [25

In figuur 6.2 kunnen de volgende perioden onderscheiden worden:

- periode I:
Als de weerstand Rb veel kleiner is dan de weerstand Rq

dan staan voor de bron Uqq de condensatoren Cqd en Cqs
parallel en vormen samen Cln. Deze ingangscondensator
wordt vanuit de bron Uqq via de weerstand Rq opgeladen.
De spanning Uq8 begint dan te stijgen. Deze stijging wordt
weergegeven volgens de volgende formule:

Uq8 = Uqq. [l-exp(-t/Cln.Rq)]. {6.1}

- periode II:
Na enige tijd komt Uq8 boven de threshold spanning Uth.
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Het kanaal komt dan in geleiding. Door de toename van de
stroom door Rb zakt de drainspanning. De spanning over Cqd
zakt dan dus ook. Er moet daarom lading afgevoerd worden
van deze condensator. Dat afvoeren gaat via Rq en de bron
Uqq. Hierdoor stijgt de spanning Uqs langzamer in deze
periode. Vanuit de bron Uqq gezien, is de ingangscapaci
teit van (Cqd + Cqs) toegenomen naar « 1 + Av) Cqd + Cqs).
De constante Av = -dUds / dUqs is de versterkingsfactor.
Deze vergroting van de ingangscapaciteit bij een daling
van de uitgangsspanning (Uds), komt bij elke versterker
trap voor, die een capaciteit tussen ingang en uitgang
bezit en wordt het Miller-effect genoemd.

- periode III;
Het kanaal is volledig in geleiding. De drainspanning
verandert bijna niet meer, dus het Miller-effect heeft
vrijwel geen invloed meer. De ingangscapaciteit heeft
weer dezelfde waarde als in periode I, dus Uqs
vertoont hetzelfde verloop als in periode I en stijgt tot
+U. Gedurende deze stijging neemt de kanaalweerstand nog
iets af.

Uitschakelen

Het uitschakelproces
inschakelproces.

verloopt op de zelfde wijze als het

- periode I;
De spanning Uqq gaat van +U naar 0 Volt. De lading op Cqs
en Cqd moet via de weerstand Rq afgevoerd worden. De
spanning Ugs daalt met de zelfde helling als bij de
toename in periode I en III bij het inschakelen.

- periode II;
De kanaalweerstand begint toe te nemen. Daardoor verandert
Uds en vertoont Uqs door het Miller-effect weer hetzelfde
verloop als in periode II bij het inschakelen.

- periode III;
De spanning Uqs is gedaald tot de thresholdspanning Uth.
Bet kanaal spert volledig. De rest van de lading op Cqs en
Cqd wordt afgevoerd via Rq. De helling van Uqs is gelijk
aan de helling in periode I.

De in- en uitschakeltijden van een mosfet worden bepaald door:

- de interne capaciteiten Cqd en Cqs.
- de hoogte van Uqs.
- de snelheid waarmee lading af- en aangevoerd kan worden

via het stuurcircuit.
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De interne capaciteiten liggen bij de keuze van een mosfet vast.
De hoogte van de spanning Uqs heeft ook invloed op de kanaalweer
stand in de aantoestand. Deze waarde moet zo laag mogelijk zijn;
dat bepaalt de hoogte van Uqs. De schakeltijd kan aIleen
beinvloed worden door het ontwerp van het stuurcircuit.
De belasting van de schakelmosfet in de verschillende convertors
heeft een inductief karakter (De smoorspoel). Als de niet-ideale
transformatoreigenschappen verwaarloosd worden, zodat de
transformator weggelaten kan worden, dan kan een convertor met
een schakelmosfet weergeven worden door het volgende schema.

+

vrijloop
diode

I D

belasting

u.sn

u
os

Figuur 6.3 : Een mosfet in een convertorcircuit.

De volgende figuren geven het verloop van de verschillende
spanningen weer tijdens het in- en uitschakelen.
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Figuur 6.4 :In- en uitschakelverliezen bij een mosfet met
inductieve belasting.[25]

Tijdens het inschakelen neemt de mosfet, op het moment dat de
spanning Uds lager wordt dan de spanningsval over de
vrijloopdiode in doorlaatrichting, de stroom over van de
vrijloopdiode. De reverse recovery stroom (Irr) door de diode
zorgt voor de piek in IT tijdens het inschakelen. Deze stroompiek
zorgt voor een extra stress op de mosfet tijdens het
inschakelen. Ook zijn de inschakelverliezen door dit effect
iets groter dan de uitschakelverliezen. Met een snelle
schottky-diode als vrijloopdiode kan dit effect verwaarloosd
worden en zijn in- en uitschakelverliezen ongeveer gelijk.
De stroom IT en de spanning Uds veranderen simultaan tijdens het
schakelen. Voor een benadering van de schakelverliezen is het
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echter voldoende om tijdens het veranderen van de stroom de
spanning constant te houden en omgekeerd.

u..

t

pew)

L

Figuur G.5 Benadering van de schakeIverIiezen.[25]

De schakeIverIiezen bij het inschakelen kunnen m.b.v. de volgende
integraal uitgerekend worden:

Won

tr I

= I Uln
o

trv

Ib (t;l) dt + I Uln Ib (1 - t;v) dt
o

Met trl + trv = ton voIgt:

Won = Uln Ib t2 on

{G.2}

{G.3}

Voor de schakeIverIiezen bij het uitschakelen kan ook een
dergeIijke integraal opgesteld worden. De oplossing van deze
integraal is:

Woff Uln Ib t
2 off

{G.4}

De totale schakelverliezen bij een mosfet bestaat uit de
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optelling van Won en Woff.

Psch = Uln Ib2 f (ton + toff)
{6.5}

De ton en toff worden voornamelijk bepaald door het stuurcircuit.
Ze liggen beide meestal rond de 50 ns.

Een schottky-diode heeft geen recovery stroom. De spanning over
de diode en de stroom door de diode bij het schakelen kunnen dan
ook benaderd worden d.m.v. het verloop in figuur 6.5.
De schakelverliezen in een schottky-diode voldoen dan ook aan
{ 6 • 5 }. met ton ~ toff = 10 ns.

6.2.2.De aan-verliezen

Bij een mosfet met kanaalweerstand Rds(on) geldt:

2Paan = Id(eff) .Rds(on)
{6.6}

De kanaalweerstand heeft een waarde tussen 0.5 en ca 4 Ohm. Deze
waarde hangt af van de maximale Id, de maximale sperspanning en
de prijs van de mosfet.

Bij een schottky-diode staat er een spanning UF over de diode in
doorlaatrichting.

Paan = Idlode(eff). UF
{6.?}

De spanning UF ligt rond de 0.5 V.

6.2.3.De uit- of sperverliezen

Door het kanaal van een mosfet loopt in de uittoestand geen
stroom. Een mosfet heeft dus geen uit-verliezen.

Bij een schottky-diode loopt er weI een sperstroom in de
uittoestand. Deze stroom is afhankelijk van de sperspanning
Uaper. Het sperverlies in een schottky-diode kan dus berekend
worden met de volgende formule:

Paper = Isper. Usper
{6.S}
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6.2.4.De invloed van de transformator op de schakelverliezen

De transformator zorgt dat de stroom door de gestuurde
schakelaars kleiner en de aan-tijd langer wordt. Ais er uitgegaan
wordt van een gegeven ingangsspanning U1, een gegeven
uitgangsspanning Uo en een gegeven uitgangsvermogen PU, dan heeft
een verandering van de overzetverhouding van de transformator
aIleen invloed op de duty cycle.
Er zal in deze paragraaf onderzocht worden wat er gebeurt met de
verliezen in de gestuurde schakelaar(s) als de overzetverhouding
van de transformator gewijzigd wordt.
Bij deze berekeningen wordt uigegaan van een voorwaartse
convertor met de volgende specificaties:

fs = 100 kHz
U1 = 300 V
Uo = 12 V
PU = 60 W
Io = 5 A
Rds (on) 4 0
ton = 50 ns
toff = 50 ns.

De schakelverliezen zullen nu berekend worden voor een
transformator met een overzetverhouding van 10, 5 en 1.
Het verband tussen de overzetverhouding en de duty cycle wordt
gegeven door formule {3.25}.

D = Uo.n
U1

{3.25}

De convertor werkt ruim in het leemtevrije gebied. De piekstroom
in de schakelaar wordt dan gegeven door formule {3.39}.

A Io
isch = n

De effectieve stroom wordt gegeven door:

Isch(eff) = IO~
n

M. b. v • {6.6 } kunnen de aan-verl iezen als
cycle bepaald worden:

2Peen (D) = Isch(eff) .Rds (on)

{3.39}

{6.9}

functie van de duty

{6.10}

M.b.v. {6.5} kunnen de schakelverliezen berekend worden. Bij het
uitschakelen van de mosfet zorgt de stroom in de resetwikkeling
voor een sperspanning van 2.Uln. Ais de transformator gereset is,
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zakt de sperspanning terug naar Uln. Er moet dus onderscheid
gemaakt worden tussen de in- en uit-schakelverliezen. De totale
schakelverliezen worden gegeven door de volgende formule:

A

Psch = (Uln. iSCh) fs. (ton + 2. torr)
2

{6.11}

De berekeningen, die uitgevoerd zijn m.b.v. deze formules, worden
samengevat in de tabel 6.1.

A

n D i Isch(erf) Psch Peen Plolsch

(A) (A) (W) (W) (W)

10 0,4 0,5 0,32 1,1 0,4 1,5
5 0,2 1,0 0,45 2,3 0,8 3,1
1 0,04 5,0 1,00 11,3 4,0 15,3

Tabel 6.1 : De schakelverliezen versus de overzetverhouding.

Uit tabel 6.1 blijkt dat de transformator kan zorgen voor een
aanzienlijke afname van de verliezen in de gestuurde
schakelaar(s).
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6.3.De selectiecriteria

Bij de selectie van een geschikte convertor voor het lampmoduul
moet gelet worden op de volgende punten:

- een hoog rendement
- minimaal volume
- zo veel mogelijk integreerbare onderdelen
- regelbare uitgangsspanning
- netvervuiling en straling
- de kostprijs
- aanpassing voor een groter uitgangsvermogen

Een aantal van deze criteria zal nu nader toegelicht worden.

Zoveel mogeliik integreerbare onderdelen

Het is de bedoeling dat een groot gedeelte van het lampmoduul
later geintegreerd wordt in een vermogens-ic. Het lampmoduul moet
daarom zo min mogelijk niet-integreerbare onderdelen bevatten.
Spoelen en transformatoren kunnen niet geintegreerd worden, dus
een convertor met zo min mogelijk van dergelijke componenten zou
de voorkeur verdienen.
Het regelcircuit en de vermogensmosfets kunnen weI geintegreerd
worden. De vermogensmosfets vragen bij integratie echter een
behoorlijk ic-oppervlak. Een convertor met een mosfet zou uit
dit oogpunt de voorkeur verdienen boven een type met twee of meer
mosfets.
Op dit moment bestaan er hybride-schakelingen, die een omzetter
met een galvanische scheiding bevatten, die een vergelijkbare
50 Hz transformator qua volume en doorvoervermogen kunnen
vervangen. Er zijn op dit moment in ieder geval hybride omzetters
voor 50 en 75 W beschikbaar. In deze omzetters worden
schakelingen gebruikt die afgeleid zijn van een voorwaartse of
balansconvertor waarin een kleine (hoogfrequente)
transformator opgenomen is. Deze hybride technieken zouden
wellicht ook zeer geschikt zijn voor het lampmoduul.

Regelbare uitgangsspanning

Via een regelbare uitgangsspanning tussen 6 en 10 V moet de
lichtsterkte van de lamp geregeld kunnen worden. Bij aIle vier de
typen convertoren kan de uitgangsspanning geregeld worden m.b.v.
de duty cycle.
Figuur 6.6 geeft het modulatorgedeelte van het regel-ic voor
een schakelende voeding weer. Deze modulator werkt volgens het
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principe van de directe in-tijd-regeling (DOC = direct duty
cycle control).

S1
~-----------------,

DOC _ modulator

I
1

I
I U h
I ---[=--=.J----'-----f

I R
I
I
1 --

I
I
I

-- 1

Uc

00 n/uit

klok

U2

U3

oon

uit

Figuur 6.6: Modulator voor directe in_tijd_regeling.[2]

Deze regeling werkt op de volgende wijze:

Na een klokpuls op de set-ingang van de sr-flipflop wordt de
uitganq van de modulator hoog. In de getekende situatie is
dat bij het begin van de intijd. Via de sr-flipflop wordt ook
de schakelaar 81 geopend. De integrator wordt daarmee gestart
en beqint met het opwekken van de zaagtand U2. Zodra deze
spanninq qroter wordt dan Uc klapt de comparator om. De
spanninq U3 wordt dan hooq waardoor de sr-flipflop gereset
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wordt. De spanning op de uitgang van de modulator wordt dan
laag. In de getekende situatie is dat het begin van de
uittijd. De schakelaar Sl wordt gesloten en de C1 begint te
ontladen. Zodra de spanning U2 kleiner wordt dan UC klapt de
comparator weer om. Zodra de sr-flipflop weer een klokpuls
krijgt, begint het proces opnieuw. De klokfrequentie is
gelijk aan de schakelfrequentie.

Via de spanning Uc kan de duty cycle geregeld worden. De duty
cycle is evenredig met de spanning Uc. Bij de meeste regel-ie's
voor schakelende voedingen bevat de comparator meerdere
ingangen waarop referentiespanningen aangesloten kunnen worden.
Met 2 ingangen zou er dus een regeling gemaakt kunnen worden
die zorgt voor een constante regelbare uitgangsspanning.
Bij de voorwaartse convertor en de balansconvertor is de
uitgangsspanning lineair afhankelijk van de ingangsspanning en de
duty cycle. Via een regelbare referentiespanning UC kan de
uitgangsspanning eenvoudig variabel ingesteld worden. Bij de
terugslag- en de resonantieconvertor is dat verband
niet-lineair. Daardoor is de instelling van een variabele
uitgangsspanning m.b.v. de duty cycle bij deze convertoren
moeilijker te realiseren.

Netvervuiling en straling

Voor verkeersregelaars zijn een aantal eisen gedefinieerd, die
betrekking hebben op de netvervuiling en de straling, die deze
apparatuur mag opwekken en moet kunnen weerstaan.
Netvervuiling, die opgewekt en ontvangen wordt, kan meestal
onderdrukt worden met een netfilter. Straling, die opgevangen en
uitgezonden wordt, kan meestal onderdrukt worden met een
hermetisch afgesloten metalen kast en met het ontwerp van de
printlayout. Netvervuiling en straling spelen pas een rol bij het
uiteindelijke ontwerp. Deze twee selectiecriteria krijgen daarom
de laagste prioriteit. AIleen als er op grond van de andere
criteria geen keuze gemaakt kan worden, wordt er gekeken naar de
netvervuiling en de straling, die de overgebleven convertortypen
opwekken.
Volgens een interne Philips mededeling van kwaliteitsbeheer:
(nr: SB 391-87-219, Dat: 1987-06-02; Map 901-12) bestonden er
in 1987 nog geen Nederlandse eisen m.b.t. netvervuiling voor
verkeersregelaars. Er wordt gewerkt met de Duitse eisen op dat
gebied.
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6.4.De selectie

De 4 convertortypen uit H3 (terugslag- ,voorwaartse, balans- en
resonantieconvertor) zullen nu , min of meer aan de hand van de
selectiecriteria, geevalueerd worden.

De terugslagconvertor

Uit paragraaf 3.1 bleek dat deze convertor het beste ontworpen
kan worden voor gebruik in het leemtevrije gebied. In dat gebied
worden de componenten het beste gebruikt (Verhouding piekstroom
door de schakelaar t.o.v. het uitgangsvermogen) en is de
uitgangsspanning van de convertor gemakkelijker regelbaar dan in
het leemtegebied. In het leemtegebied hangt de uitgangsspanning
o.a. af van de belastingsweerstand. Bij een halogeenlamp is
de weerstand van de gloeidraad sterk afhankelijk van de
temperatuur. Dit maakt regeling van de uitgangsspanning in
het leemtegebied ingewikkelder.
De transformator wordt gebruikt als energiebuffer en is daarom
meestal voorzien van een luchtspleet. Deze luchtspleet zorgt
voor een toename van de lekinductie van de transformator.
Hierdoor nemen de spanningspieken over de schakelaar in het
primaire circuit toe. Deze pieken moeten vaak opgevangen worden
met een snubbercircuit. Daardoor neemt het rendement van de
convertor af.
De piekstroom door de mosfet is groter dan de piekstroom bij een
vergelijkbare voorwaartse convertor. De spanning over de mosfet
is ongeveer gelijk. Hieruit voIgt dat de schakelverliezen bij een
terugslagconvertor groter zijn dan bij een vergelijkbare
voorwaartse convertor.
Zoals in de vorige paragraaf opgemerkt is, is het verband tussen
de duty cycle en de uitgangsspanning niet lineair. Hierdoor is
de dimfunctie niet zo eenvoudig te realiseren.

~ voorwaartse convertor

Deze convertor wordt op dit moment zeer vaak gebruikt in
schakelende voedingen voor personal computers etc.
Het verband tussen de duty cycle en de uitgangsspanning is
lineair. Hierdoor kan de dimfunctie eenvoudig gefmplementeerd
worden.
De transformator heeft geen luchtspleet nodig. Ais er dan een
ferrietkern wordt gekozen, die speciaal ontwikkeld is voor
transformatoren (ETD-kern), dan is er een zeer goede koppeling
mogelijk tussen de wikkelingen. Daarbij speelt de wikkelconfigu
ratie natuurlijk ook een role Bijvoorbeeld een sandwich-configu
ratie draagt ook bij tot een goede koppeling. Bij een goede
koppeling zijn er geen snubbers nodig om de mosfet te beschermen.
Er loopt maar in een richting stroom door de transformator. Net
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als bij de terugslagconvertor wordt dus maar de helft van de
beschikbare maximale fluxzwaai van het kernmateriaal gebruikt.

De balansconvertor

Zoals in hoofdstuk 3
overeenkomsten met de
verschillen zijn:

bleek, vertoont deze convertor veeI
voorwaartse convertor. De belangrijkste

er zijn twee mosfets nodig. Er zijn mosfets nodig, die
geschikt zijn voor een sperspanning van ca 800 V. Dit zijn
relatief dure onderdelen. Een balansconvertor is daardoor
duurder dan een voorwaartse convertor.

- er loopt in twee richtingen stroom door de transformator. De
fluxzwaai van het kernmateriaal wordt beter benut.

- de transformator heeft 4 wikkelingen, die vermogen transpor
teren. Hierdoor zal de kostprijs van deze transformator,
t.o.v. de transformator van een voorwaartse convertor met
3 wikkelingen, hoger zijn

- de zelfinductie van de smoorspoel kan een factor 6 kleiner
zijn in vergelijking met de smoorspoel van een voorwaartse
convertor met het zelfde uitgangsvermogen. (zie tabel 3.2)

- de piekstroom door de schakelaars is een factor 2 kleiner in
vergelijking met de voorwaartse convertor.

Deze verschillen hebben invloed op het rendement en het volume
van een balansconvertor t.o.v. het rendement en het volume van
een vergelijkbare voorwaartse convertor. Een uitspraak over deze
verschillen is aIleen mogelijk als beide convertoren volledig
doorgerekend worden.

De resonantieconvertor

Theoretisch wordt er bij een resonantieconvertor geschakeld op de
nuldoorgang de stroom. Als de schakeltijd van de schakelaar nul
is, dan zouden er geen schakelverliezen zijn. In de praktijk is
die schakeltijd echter niet te verwaarlozen en er zijn daardoor
(zeker bij een hoge ingangsspanning en een hoge
schakelfrequentie) aanzienlijke schakelverliezen.
Op dit moment is er geen geschikt (standaard) regel-ic voor de
beoogde resonantieconvertor "Nijhof" [5] beschikbaar. De
dimfunctie is vermoedelijk ook niet op een eenvoudige wij ze te
realiseren.
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Conclusies

Uit het voorgaande voIgt dat de voorwaartse of de balansconvertor
het beste gebruikt kan worden in het lampmoduul. In de volgende
paragraaf zal bekeken worden of er na een nadere analyse gekozen
kan worden voor een van deze twee typen.
De terugslagconvertor valt af omdat:

het rendement van deze convertor lager is dan het rendement
van een voorwaartse of een balansconvertor. Door de hogere
primaire piekstroom zijn de schakelverliezen groter en er is
een snubbercircuit nodig dat ook extra verliezen veroor
zaakt.

- de dimfunctie moeilijker te realiseren is.

De beoogde resonantieconvertor valt af omdat:

- het zeer onzeker is of het theoretische hoge rendement, bij
een schakelfrequentie van ca 100 kHz, praktisch haalbaar is.

- er vermoedelijk geen standaard regel-ic beschikbaar is.
- de dimfuncties vermoedelijk moeilijk te realiseren is.
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6.S.Vergelijking van een voorwaartse convertor met
een balansconvertor.

In deze paragraaf zullen een voorwaartse en een balansconvertor
nader met elkaar vergeleken worden. Er zal onderzocht worden
welke convertor het hoogste rendement kan behalen en welke het
kleinste volume nodig heeft.
Voor beide convertoren wordt een aantal transformatorconfigura
ties berekend. Een transformatorconfiguratie wordt berekend voor
een bepaalde frequentie. Dit wordt in de convertor de
schakelfrequentie van die convertor. Omdat de schakelverliezen in
de convertor evenredig zijn met de schakelfrequentie, wordt bij
elke transformatorconfiguratie de frequentie zo laag gekozen dat
de configuratie net nog op de kern past.
De smoorspoel wordt zo gekozen, dat de convertor werkt op de
grens van leemtebedrij f en leemtevrij bedrij f. Bij de
berekeningen van de convertoren wordt uitgegaan van de volgende
parameters:

- Uln = 310 V
- Uult = 10 V
- Pin = 50 W
- Dmax = 0,4 (voorwaartse convertor)
- Dmax = 0,8 (balansconvertor)
- ton + tou = 100 ns
- Raan (mosfet) = 4 n (BUZ80)
- belasting = 2 n
- I1T = 40 °c
- ts = 10 ns (MBF1045)
- UF = 0.5 Volt (MBF1045)
- Isper = 4 IJ,A (MBF1045)

Doordat de verschillende configuraties een verschillend rendement
zullen hebben, zal het uitgangsvermogen bij de verschillende
configuraties niet exact gelijk zijn.

Berekening van een transformator

Met de spreadsheet uit bijlage IV zijn een aantal
transformatorconfiguraties berekend voor zowel de voorwaartse als
de balansconvertor. Als transformatorkernen worden kernen uit de
RM-serie gebruikt.
Voor de balansconvertor is de spreadsheet op de volgende plaatsen
veranderd:

- De maximaal toegestane fluxzwaai is een factor 2 groter.
- Bij de berekening van de benodigde wikkelhoogte wordt

uitgegaan van 2 gelijke primaire en 2 gelijke secundaire
wikkelingen.

- De resetwikkeling vervalt.
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De duty cycle van een balansconvertor is twee maal zo groot als
de duty cycle van een voorwaartse convertor. Bij dezelfde U1 en
Uo kan de overzetverhouding (n) van een transformator in de
balansconvertor twee maal zo groot zijn. Door afronding komen de
overzetverhoudingen iot op respectievelijk: 11 voor de
voorwaartse convertor en 20 voor de balansconvertor.
De resultaten van deze berekeningen zijn samengevat in de onder
staande tabellen. Een aantal koppen boven de kolommen in deze
tabellen zal nu eerst toegelicht worden. De meeste kolommen komen
twee maal voor. AIleen de primaire kolom word~ dan genoemd.

- nr
- nJ>rim
- adpJ>
- FpJ>

- PJ>rim
- DidJ>
- DJ>
- P kern
- P_kop
- H
-DT

: het nummer van de configuratie.
: het aantal primaire windingen.
: het aantal primaire parallelle draden.
: de primaire vermenigvuldigingsfactor t.g.v. het

proximity-effect.
de primaire koperverliezen.
de ideale primaire draaddiameter.
de gekozen primaire draaddiameter.
de kern- of ijzerverliezen.
de totale koperverliezen.
de benodigde wikkelhoogte.
de temperatuurstijging van de transformator
t.o.v. de omgevingstemperatuur.

De tabellen in de rest van dit hoofdstuk zijn allemaal
samengesteld m.b.v. "lotus 123". Intern rekent lotus met
12 decimalen achter de komma. Bij de presentatie in de tabellen
worden aIle resultaten en tussenresulaten afgerond. Door deze
afrondingen kan het voorkomen dat een berekening in de tabel niet
correct lijkt. Bijvoorbeeld 1,95 wordt afgerond naar 2,0 en 1,48
wordt afgerond naar 1.5. Optelling van de afrondingen levert 3.5
op terwijl eerst optellen (3.43) en dan afronden 3.4 oplevert.

Type R!'Il0 Volume 4310 mm3 overzetverhouding
Doorsnede 96,6 mm2

11 hoogte 4,15 mm
R_th 22 K/W

nr f _s II_ac n_prim adp_p Fp_p P_prim Did_p D_p adp_s Fp_s P_sec Did_s D_s PJern PJOD H DT
(kHz) (mT! (W) (mm; (rom) (W) (mm) (lMii (W) (W) (11m; W;

1 70 75 122 2 1,30 0,11 0,24 0,22 4 1,70 0,09 0,45 0,45 0,24 0,20 4,62 10
2 70 75 1''' 2 1,30 0,11 0,24 0,22 ... 1,15 0,25 0,57 0,45 0,24 0,36 .. ''"l 13i. -.\,0..::.

3 75 75 114 2 1,24 0,09 0,25 0,22 4 1,56 0,07 0,47 0,45 0,27 0,16 4,08 9
4 BO 75 107 2 1,27 0,09 0,24 0,22 4 1,63 0,07 0,46 0,45 0,29 0,16 4,08 10
5 90 75 95 2 1,34 0,09 0,23 0,22 4 1,80 0,08 0,44 0,45 0,34 0,17 4,08 11
6 100 75 86 2 1,27 0,07 0,24 0,22 4 1,53 0,06 0,46 0,45 0,40 0,13 3,08 12
7 138 93 50 2 1,28 0,05 0,24 0,22 4 1,57 0,04 0,45 0,45 1,05 0,10 2,54 25

Tabel 6.2 . Transformatorconfiguraties voor een voorwaartse•
convertor op een RM10-kern.
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Volume
Ooorsnede

2430 IIlm-3
64 mm-2

overzetverhouding 11 hoogte
R_th

3,48 mm
28 KlW

nr f_s B_oc n_prim odp_p Fp_p P_prim Did_p
(kH:) (,nT) (Wi (mm)

D_p adp_s Fp_s P_sec Did_s
(rom) (Wi (mm)

D_s P_kern P_kop
(mm) (Wi iWi

H
(mmi

DT
W)

8 100 93 104 2 1,59 0,09 0,21 0,22 2 1,03 O,~,2 0,51 0,32 0,37 0,41 3,34 22
9 150 70 92 'i 1,84 0,08 0,20 0,22 .; 1,82 0,07 0,38 0,40 0,32 0,15 2,98 13"-

10 178 93 59 2 1,&6 0,06 0,21 0,22 ~ 1,37 0,07 0,43 0,40 0,80 0,12 3,12 26
"

Tabel 6.3 Transformatorconfiguraties voor een voorwaartse
convertor op een RM8-kern.

Type RM7 Volume
Ooorsnede

1340 mm-3 overzetverhouding 11
43 m,n-2

hoogte 3,15 mm
R_th 35 KlW

nr f_s B_ac n_prim adp_p Fp_p P_prim Did_p D_p adp_s Fp_s P_sec Did_s
(kHzi (mT) (W) (mm) (mm) (Wi (mm)

D_s P_kern P_kop
(mm) iW) (W)

H
(mm)

DT
W)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 100 93 155 2 1,58 0,15 0,18 0,18 3 1,55 0,20 0,37 0,35 0,20 0,35 4,66 19
12 125 93 124 2 1,66 0,14 0,17 0,18 .,. 1,63 0,18 0,36 0,35 0,27 0,31 4,20 20"
13 140 85 121 2 1,83 0,15 0,17 0,18 3 1,80 0,19 0,34 0,35 0,25 0,35 4,20 21
14 150 93 103 2 1,66 0,12 0,17 0,18 .) 1,53 0,14 0,36 0,35 0,34 0,25 2,94 21
15 150 85 113 2 1,66 0,12 0,17 0,18 .,. 1,53 0,14 0,36 0,35 0,27 o ?"" 2,94 18.~ ,_..J
16 236 93 66 'j 1,58 0,07 0,17 0,18 <' 1,48 (1,08 0,36 0,35 0,63 0,15 2,48 27.. "

Tabel 6.4 Transformatorconfiguraties voor een voorwaartse
convertor op een RM7-kern.

Type RMI0 Vol Ufr,e 4310 111m3 overzetverhouding 20 hoogte 4,15 mm
Doorsnede 96,6 mm2 R_th 22 K/W

nr f_s B_ac n_prim adp_p Fp_p P_primDid_p D_p adp_s Fp_s P_sec Did_s D_s P_kernP_kop H DT
(kHz) (tilT) (W) (mm) (mm) (W) (mm) (mm) (Wl (Wl (mm) tKl

17 100 100 128 1.29 0,07 0,27 0,25 5 1,19 0,02 0,46 0,38 0,80 0,09 4,12 20
18 1"'- 80 128 1,21 0,09 0,25 0,22 7 1,58 0,02 0,38 0,38 0,63 0,10 3,88 16~,J

19 150 70 122 1,66 0,09 0,24 0,25 5 1,43 0,03 0,40 0,38 0,59 0,12 4,12 16

Tabel 6.5 Transformatorconfiguraties voor een balans-
convertor op een RM10-kern.
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Type RM8 Volume
Doorsnede

2430 mm3
64 mm2

over:etverhouding 20 3,48 Irtll",

28 KlW

nr f_s B_ac n_prim adp_p Fp_p P_prim Did_p
(kHz) (mT! (W) (mm)

D_p adp_s Fp_s P_sec Did_s
(mm) (W) (mm)

0_5 P_kern P_kop H DT
(mm) (WI (W) (mm) (K)

20 150 145 89 1,04 0,06 0,26 0,18 4 1,15 0,02 0,48 0,38 1,89 0,08 2,64 55
21 150 140 92 1,11 0,10 0,23 0,18 4 1,33 0,03 0,42 0,38 1,73 0,13 3,56 1::')

~L

22 150 140 92 1, 11 0,10 0,23 0,18 6 1,74 0,02 0,37 0,38 1,73 0,11 3,56 <:""1uL

23 150 80 161 1,20 0,14 0,21 0,18 4 1,58 0,05 0,38 0,38 0,44 0,19 ~ 1::' 18:"i,~b

24 150 70 185 1,31 0,19 0,19 0,18 4 1,91 0,08 o '7<:" 0,38 0,32 0,27 4,48 16,oj"!

25 175 140 79 1,06 0,06 0,25 0,18 6 1,45 0,01 0,40 0,38 2,13 0,07 2,64 62
26 175 123 90 1,15 0,10 0,22 0,18 6 2,00 0,02 0,35 0,38 1,55 0,12 3,56 47
27 175 124 89 1,06 0,06 0,25 0,18 6 1,45 0,01 0,40 0,38 1,58 0,07 2,64 46
28 200 83 117 1,20 0,10 0,21 0,18 6 1,80 0,02 0,33 0,35 0,71 0,13 3,44 r:."?

..."
29 200 75 129 1,20 0,10 0,21 0,18 6 1,80 0,02 0,33 0,35 0,56 0,13 3,44 19

Tabel 6.6 Transformatorconfiquraties voor een balans-
convertor op een RMS-kern.

Type R!'l7 Volume 1340 mm3 overzetverhouding 20 hoogte 3,15 111m
Doorsnede 43 mm2 RJh 35 KiW

nr f 5 B_ac n_prim adp_D Fp_p P_prim Did_p D_p adp_s Fp_s P_sec Did s D_s P_kern P_kop H DT-
(kHz) (mT) (~Il (mm) (mm) (W) (mm) (mmi ("I) (W) (mm) tn

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

:.0 200 75 192 1,32 0,23 0,16 0,15 4 1,44 0,09 0,29 0,28 0,29 0,32 3.72 "..,... ..:..

31 200 100 144 1,20 0,17 0,17 0,15 4 1,2B 0,07 0,32 0,28 0,60 0,24 3,72 29
't"l 250 80 144 1,32 0,19 0,16 0,15 4 1,99 0,08 0,2':; 0,32 0,47 0,26 3,88 26
·~·L

33 250 89 130 1,32 (J,19 0,16 (J ,15 4 1,99 0,08 0,29 0,32 0,61 0,26 3,88 30
34 250 100 115 1,17 0,12 0,18 0,15 4 1,56 0,05 0,32 0,32 0,81 0,17 3,08 34

Tabel 6.7 Transformatorconfiguraties voor een balans-
convertor op een RM7-kern.

uit deze tabellen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

de transformator voor een voorwaartse convertor past bij een
vergelijkbare schakelfrequentie op een kleinere transforma
torkern dan de transformator voor een balansconvertor. (Zie
bijvoorbeeld de confiquraties 2 en 17). Gezien het verband
tussen de schakelverliezen en de frequentie, kan de
frequentie het beste zo laag mogelijk gekozen worden.
De kernve~liezen stijgen aanzienlijk bij het verhogen van
Sac. (zie nr 20 en 24) .Bij een goed ontworpen transformator
zijn de koper- en de kernverliezen ongeveer gelijk. De
daarbij passende Sac is meestal een heel stuk kleiner
dan de maximaal mogelijke Sac. Bij een voorwaartse
convertor is de maximale Sac 93 mT en bij een balansconver-
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voordeel dat bij
speelt dus bij

geconstateerde
beter benut,

tor 186 mT. Ret eerder
een balansconvertor de kern
3C8-materiaal geen role

Ret 3C8-materiaal is in principe geschikt voor frequenties tot ca
100 kHz. Bij hogere frequenties nemen de wervelstroomverliezen
extra toe en beginnen andere verliezen in het materiaal een rol
te spelen. Op dit moment is er een nieuw ferriet beschikbaar
(3F3) dat beter geschikt is voor frequenties van (100 tot ca
400) kHz.

Berekening van de smoorspoel

RM6
Als

kern

Met de spreadsheet, die beschreven is in bijlage VII, is voor
elke gekozen transformatorconfiguratie een smoorspoel
berekend. De convertor wordt berekend voor gebruik op de grens
van leemte- en leemtevrij bedrijf. Dit werkgebied is gekozen om
de verschillende configuraties onderling te kunnen vergelijken.
Uit {3.33} kan zowel voor de voorwaartse als del
balansconvertor de benodigde zelfinductie berekend worden.
In de spreadsheet worden voor de kernen: RM10, RM8, RM7,
en RM4 smoorspoelen berekend met de opgegeven zelfinductie.
smoorspoel voor de convertor wordt telkens de kleinste
gekozen, waarbij voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- de temperatuurstijging van de kern t.o.v.
omgeVingSjemp7ratuur (DT) is kleiner dan 40

- la « 0,1 Ae

met la = lengte van de luchtspleet en
Ae = effectieve doorsnede van de spoelkern.

zijn
°c.

Indien er bij een bepaalde kern meer mogelijkheden zijn, wordtl
die smoorspoelconfiguratie gekozen, die het kleinste verlies inl
de smoorspoel oplevert.

De resultaten van deze berekeningen zijn samengevat in de'
onderstaande tabel.
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nr f 5 L_min Type N 1 a O,lWA B_l1'la:-: V_spoei P L DT--
(11'111'1) (mT) (11'111'13) (Wl (K)(kHz) (uHl kern

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2 70 9 rmB 9 0,72 0,80 166 2430 1,1 34

3 75 B rm8 8 0,64 0,80 166 2430 1, 1 34

4 80 8 rm8 8 0,64 0,80 166 2430 1,1 36

5 90 7 rm8 7 0,56 0,80 166 2430 1,2 37

6 100 6 rm8 7 0,66 0,80 142 2430 1,0 33

7 138 4 rm8 6 0,72 0,80 111 2430 0,9 28

8 100 6 rm8 7 0,66 0,80 142 2430 1,0 33

9 150 4 rn;B 6 0,72 0,80 111 2430 0,9 30

10 178 3 rm7 6 0,65 0,66 123 1~.40 0,9 38

14 150 4 rm8 6 0,72 0,80 111 2430 0,9 30

15 150 4 rmB 6 0,72 0,80 111 2430 0,9 30

16 236
., rmB 5 0,67 O,BO 99 2430 1,0 .).)
,J

17 100 2 rm6 5 0,57 0,66 1'j'j 1050 0,6 31
0,57 0,66 p" 1050 0,7 ~.,

18 125 ~, rm6 5 ::>._"r..
19 150 1 rm6 "! 0,41 0,66 102 1050 0,6 29

'-'

28 200 1 rm6 3 0,41 0,66 102 1050 0,6 31

29 200 1 rm6 "! 0,41 0,66 102 1050 0,6 3,1
~,

34 250 1 rm6
., 0,41 0,66 102 1050 0,6 30~,

Tabel G.8 Kleinst mogelijke smoorspoel
transformatorconfiguraties bij
convertoren op de grens
leemtevrij bedrijf.

bij de gekozen
gebruik van de

van leemte- en

~ verliezen in ~ schakelaars

In de mosfet(s) kunnen de volgende verliezen onderscheiden
worden:

A.De schakelverliezen:

De schakelverliezen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de
sperspanning van 2. Uln bij het uitschakelen en een sperspanning
van Uln bij het inschakelen, kunnen bepaald worden met {G.ll}.

"= (Uln. ip) f •. (ton + 2. torr)
2

{G.ll}
Met ton - tou = 50 ns.

B.De aan-verliezen;

Paan =
2(Ip (eU» . Rd. (on)
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Als de magnetiseringsstroom verwaarloosd wordt dan geldt voor de
stroom door een mosfet van de voorwaartse of de balansconvertor:
Formule {3. 27} met ilo (0) = 0 (grens leemte- leemtevrij bedrij f)
geeft:

ip(t) = Ul(1-0) t
2Lo.n

{6.13}

Voor de effectieve stroom door de
convertor geldt nu:

mosfet van een voorwaartse

Ip(eff) =

O.Ts

U1
2

• (1-0)2 J- (t2
) dt

2 4Ts. Lo •n
o

Ip (efr>
= Ul. (1-0) .0I,S.Ts =

2v'3.Lo.n

Ul. (1-0) .01
,5

2v'3 • Lo . n • fs
{6.14}

Elke mosfet in de balansconvertor geleidt gedurende 0.5 O.
De effectieve stroom door de mosfet van een balansconvertor wordt
gegeven door de volgende integraal:

(0' = 0/2)

Ip(efr> =

0' •Ts/2

UI
2
.(1-0'f J (t 2 )dt

2 4
Ts. Lo •n

o

Ul (1- ~) .01
,5

=
2

8 v'3. Lo •n •fs
{6.15}

Voor de totale verliezen in de mosfet(s) geldt nu:

F.osf(vw) = Psch + Paan

F.osf(bl) = 2 (Psch + Pun)

{6.16}

{6.17}

Gezien de korte schakeltijd (10 ns) van een schottky-diode en
de vrij lage spanningen (ca 25 V), worden de schakelverliezen in
de diodes verwaarloosd.
Voor de bepaling van de aan-verliezen is de effectieve stroom
door de diodes nodig. Eerst wordt nu de situatie bij de
voorwaartse convertor bekeken. Bij deze convertor loopt de
effectieve spoelstroom altijd door een van de diodes. Het totale
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aan-verliezen van de beide diodes samen wordt dus gegeven door de
volgende formule.

Paan = (UF). IL(eff).

De effectieve spoelstroom kan benaderd worden door 10.

{6.1S}

De totale aan-verliezen van de diodes in de voorwaartse convertor
worden dan gegeven door de volgende formule:

Paan = (UF). 10 {6.19}

Bij de balansconvertor loopt de spoelstroom ook altijd door
een diode tijdens een aanperiode. Tijdens de uittijd verdeelt de
spoelstroom zich over de beide diodes. Als de
magnetiseringsstroom verwaarloosd wordt dan geldt {6.1?} ook voor
de totale aan-verliezen van de diodes bij de balansconvertor.

De sperverliezen worden gegeven door:

Psper = Isper. Usper

Voor de diodes in de voorwaartse convertor geldt:

U1
Usper = nvw

Voor de diodes in de balansconvertor geldt:

{6.20}

{6.21}

nbl ~ 2 nvw

Usper
2. U1

= nbl {6.22}···

{6.23}

Met {6.23} voIgt dat de sperspanningen ongeveer gelijk zijn.

Bij de voorwaartse convertor bevindt een diode zich altijd in de
spertoestand, terwijl de andere in geleiding is. Het totale
sperverlies van de beide diodes samen wordt daarom gegeven door
de volgende formule:

Psper = U1
leper

nvw {6.24}

Bij een balansconvertor spert een diode gedurende het

(D/2)de gedeelte van de schakeltijd Te.
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Het sperverlies van een diode wordt gegeven door de volgende
met {6.21} gegeven door de formule:

P
U1.Daper = nbl lapel'

{6.25}

Voor de totale diodeverliezen geldt nu:

U1Pdlode(vw) = 10. Ur + -- lapel'
nvw {6.26}

Pdlode(bl) Io.Ur + 2( U1. DJ I= -- . apernbl
{6.27}

Met de bovenstaande formules is de volgende tabel berekend.

n.33} {3.36} Type
nr ~_s L_min I_Utopl I_p (topl I_p (eff l Type L P_L trafo P_trafo P_diode P_mosfet P_tot rend. Volume

(kHzl (uHl (Al (Al (Wl (Wl (Wl iWl (Wl (rom3l
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 70 9 10,6 1,0 0,37 RM8 1,1 RMI0 0,4 ... r '1 j 6,7 87!. 6740.:"," L"
3 75 8 10,6 1,0 0,37 RNa 1,1 RMI0 0,6 2,5 2,8 7,0 86i. 6740
4 80 8 10,6 1,0 0,37 RNa 1,1 RMIO 0,5 2,5 3,0 7,0 861. 6740
5 90 7 10,6 1,0 0,37 RN8 1,2 RMI0 0,5 '1 ., "7 ~ 7,5 85i. 6740LI'J oJ, ....

6 100 6 10,6 1,0 0,37 RM8 1,0 RMIO 0,5 ... r 3,6 7,6 85i. 6740~,.J

7 138 4 10,6 1,0 0,37 RM8 0,9 RHIO 1,2 2,5 4,7 9,2 82i. 6740
8 100 6 10,6 1,0 0,37 RM8 1,0 RMa 0,8 2,5 3,6 7,8 84i. 4860
9 15O 4 10,6 1,0 0,37 RM8 0,9 RM8 0,5 2,5 5,1 8,9 82i. 4860

10 178 ,) 10,6 1,0 0,37 RM7 0,9 RM8 0,9 ? ., 5,9 10,2 807. 3770.. ,,,,,,I

14 15O 4 10,6 1,0 0,37 RMa 0,9 RM7 0,6 ? ., 5,1 9,0 82i. 3770~,.J

15 150 4 10,6 1,0 0,37 RM8 0,9 RM7 0,5 2,5 5,1 9,0 827. 3770
16 236 3 10,6 1,0 0,37 RM8 1,0 RM7 0,8 2 ., 7,6 11 ,9 76i. 3770,.J
17 100 2 11,2 0,6 0,12 RH6 0,6 RHIO 0,9 '1 ., 3,6 7,6 857. 5360L, ...'
18 125 2 11,2 0,6 0,12 RH6 0,7 RMI0 0,7 2,5 4,5 8,4 83i. 5360
19 150 11,2 0,6 0,12 RM6 0,6 RMI0 0,7 2,5 5,3 9,1 82% 5360
28 200 11,2 0,6 0,12 RH6 0,6 RH8 0,8 2,5 7,1 11 ,0 78i. 3480
29 200 11,2 0,6 0,12 Rl'l6 0,6 RH8 0,7 2,5 ;,1 10,8 781. 3480
34 250 11,2 0,6 0,12 RM6 0,6 RM7 1,0 2,5 8,8 12,9 74i. 2390

Tabel 6.9: Vergelijking van een voorwaartse en een
balansconvertor.

uit tabel 6.9 kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

Het theoretisch haalbare rendement is bij de voorwaarts
convertor over het algemeen iets groter.

- Bij een balansconvertor kan een kleinere smoorspoel gebruik
worden. Doordat de transformatorkernen evengroot zijn,
levert dit weinig volumevoordeel Ope
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bij de
totale

ook het

- Bij hogere schakelfrequenties neemt het rendement af. Dit
komt voornamelijk door toename van de verliezen in de
mosfet. In tabel 6.10 worden de verliezen in de mosfet
verder uitgesplitst.

- Een balansconvertor en een voorwaartse convertor, die
zelfde frequentie werken, hebben dezelfde
mosfetverliezen. Het rendement is in dat geval
zelfde.

- Bij een bepaald type transformatorkern heeft het ontwerp met
de laagste schakelfrequentie het hoogste rendement. Bij het
ontwerp van de transformator moet de schakelfrequentie dus
zo laag mogelijk gekozen worden.

In de onderstaande tabel worden de verliezen in de schakelaars
verder uitgesplitst.

I_L J_p I_p P_dio- P_dic,-
nr f_s (top) (top) (effi de_a de_s

(kHz) (AI (Ai (AI (WI (WI

P_dio- P_mosf_ P_ffiosf_ P_mosf_
de tot sch aan tot iype

(WI (Wl (Wl (Wi
--------------------------------------------------------------------------------

'"l 70 10,6 1,0 0,37 2,5 l,lE-04 '"l C" 2,1 0,6 2,7 VW.:. .:.,..1

'T 75 10,6 1,0 0,37 2,5 1,lE-04 2,5 'j :"j 0,6 2,8 VW
.' -,""
4 80 10,6 1,0 0,37 2,5 l,lE-04 2,5 '1 • 0,6 3,0 VW.:.,'1

90 10,6 1,0 0,37 2,5 1,lE-04 2,5 2,7 0,6
.,. .,. VW5 ,~, ,.~.

b 100 10,6 1,0 0,37 '"l C" l,lE-04 2,5 3,0 0,6 3,6 VIlI.:.,..1

7 138 10,6 1,0 0,37 '1 C" l,lE-i)4 ., C" 4,1 0,6 4,7 VW
"",..I _,..J

8 100 10,6 1,0 0,37 2,5 l,lE-r)4 '1 C" 3,0 0,6 3,6 \J\II.:.,..1

9 150 10,6 1,0 0,37 2,5 1,lE-04 2,5 4,5 0,6 5,1 \,'W

10 178 10,6 1,0 0,37 2,5 1,lE-04 '1 C" C' .,. O,b 5,9 VW.:.,..1 ;; ,.~

14 150 10,6 1,0 O,:!? ., I: l,lE-04 •., C" 4,5 0,6 5,1 VW-,..I ",..J
15 150 10,6 1,0 0,37 '1 C" 1,lE-04 2,5 4,5 1\6 5,1 VW... ,,,,,,1

16 236 10,6 1,(1 0,37 2 C" 1,lE-04 2,5 7,1 0,6 7,6 VW,..I

17 100 11,2 0,6 0,12 2,5 9,9E-05 2,5 • C" 0,1 3,6 BL,),~l

1:3 ,'"lC" 11,2 0,6 0,12 ., C" 9,9E-05 2,5 4,3 0,1 4,5 BL
••'..1 ... ,,J

19 150 11,2 0,6 0,12 2,5 9,9E-05 2,5 C' '"l 0,1 5,3 BL"",I,;;.

i8 200 11,2 0,6 0,12 ., C"
9~9E-05 2,5 6,9 0,1 7,1 BL"",..I

29 2()(\ 11,2 0,6 0,12 2,5 9,9E-05 ... C" 6,9 0,1 7,1 BLi. , ~1

34 250 11,2 0,6 0,\2 2 c; 9,9E-05 ~. C" 8,7 0,1 8,8 BL
,~ L,.J

Tabel 6.10 . De verliezen in de schakelaars..
Uit deze tabel blijkt:

De sperverliezen bij de schottky-diodes Zl.]n te verwaarlozen
t.o.v. de aan-verliezen. Bij een normale snelle diode is de
spanningsval in de doorlaatrichting nog hoger, dus dan zijn
de diodeverliezen ook hoger.
Indien mogelijk (sperspanning < 60 V ) is het dus beter om
schottky-diodes te gebruiken.
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- Doordat de effectieve stroom door de mosfets bij d~

balansconvertor een stuk lager is, is het totale aan-verliel
in de mosfets van de balansconvertor kleiner dan he1
aanverlies in de mosfet van de voorwaartse convertor.

- De totale schakelverliezen in de mosfets bij eel
balansconvertor zijn groter dan de schakelverliezen in d4
mosfet bij de voorwaartse convertor. Deze verliezen zij]
echter verdeeld over twee mosfets. Bij een vergelijkbar4
situatie (nr 10 en 17) zijn de schakelverliezen geen factol
2 groter. De twee mosfets in de balansconvertor worde]
thermisch dus minder zwaar belast dan de enkele mosfet ui1
de voorwaartse convertor. Dit is gunstig voor de levensduul
van de mosfets.

Bij de voorwaartse en de balansconvertor zijn twee grot4
verliesposten te onderscheiden

- de aan-verliezen in de diodes.
- de schakelverliezen in de mosfet(s).

Met schottky-diodes kunnen de aan-verliezen behoorlijl
gereduceerd worden.De schakelverliezen kunnen gereduceerd worde]
door verkleining van ton of torr. Deze twee tijden worde]
voornamelijk bepaald door het stuurcircuit van de mosfet. Hieril
kan soms nog wat verbeterd worden. Op dit moment komen er 00:

geintegreerde schakelingen op de markt, die een mosfet met Zijl
stuurcircuit bevatten. Het is aannemelijk dat het stuurcircuit il
zo'n ic goed aangepast is aan de mosfet zodat ton en torr Zl
klein mogelijk zijn. Het is niet bekend of er ook al dergelijkl
ic's voor een sperspanning van 800 V beschikbaar zijn.

uit tabel 6.9 voIgt dat er weinig verschil bestaat qua volume e:
rendement tussen de voorwaartse convertor en de balansconvertor
Ik denk dat om de volgende redenen de voorwaartse convertor he'
beste gekozen kan worden voor toepassing in het lampmoduul:

- De te verwachten kostprijs van deze convertor is lager. Bi:
de balansconvertor zijn twee mosfets nodig en d
transformator heeft een wikkeling meer. Dit zijn twel
factoren die een ongunstige invloed op de fabricagekoste:
hebben.

- Bij de balansconvertor is een voorziening nodig, die zorg'
dat beide mosfets gemiddeld over een aantal schakelperiode:
altijd evenlang geleiden. Anders kan de transformato
langzaam in verzadiging raken. Deze voorziening maakt d,
schakeling complexer en vermoedelijk duurder.

- Met het oog op een eventuele integratie in een vermogens-ic
verdient een convertor met een mosfet de voorkeur boven el
convertor met twee mosfets.
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7. METINGEN AAN EEN VOORWAARTSE CONVERTOR

7. 1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de bouw van een gedeelte van een
voorwaartse convertor en een aantal daaraan verrichte metingen
beschreven.
De convertor is in eerste instantie opgebouwd rond de
transformator op de ETD34-kern die ook gebruikt is in
hoofdstuk 5. Van deze convertor is het rendement bepaald bij een
belasting met een halogeenlamp en er zijn een aantal spanningen
en stromen bekeken.
Daarna is de transformator vervangen door een veel kleinere
transformator op een RM10-kern. Deze transformator is berekend
m.b.v. de spreadsheet uit bijlage IV en volgens die berekeningen
zou deze transformator ook zonder probleem 50 W moeten kunnen
verwerken. Bij een ingangsspanning van ca 125 V trad er ergens in
de schakeling of de transformator bij herhaling een doorslag Ope
Het is niet meer gelukt om de oorzaak van die doorslag te
achterhalen. Na een doorslag was de mosfet meestal ook kapot.
Omdat er op korte termijn geen geschikte mosfets meer
verkrijgbaar waren, zijn er met de convertor met de RM10-kern
geen metingen meer verricht.
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7.2.Het antwerp van de convertor

Voor de convertor zijn de volgende onderdelen nodig:

- een transformator
een smoorspoel met een uitgangscondensator (het LDF)

- het stuurcircuit van de mosfet
- een laagspanningsvoeding voor o. a het stuurcircuit van dE

mosfet en het regel-ice
- een regelcircuit voor de regeling van de uitgangsspanning.

Voor het ontwerpen en het bouwen van een regelcircuitwas geer
tijd meer beschikbaar. De andere onderdelen zijn gebouwd er
sununier getest.
In figuur 7.1 wordt het gedeelte van de convertor dat gebouwd is,
weergegeven.

01
1'1 uH

•

03

01,02 schott~.y-diodes

Figuur 7.1: Een gedeelte van een voorwaartse convertor.

De verschillende onderdelen
besproken worden. Voor de
verwezen naar hoofdstuk 3.

uit dit
werking
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A: De transformator.

Voor de convertor zijn twee transformatoren ontworpen. Een
transformator op een ETD34-kern, die ook gebruikt is voor de
metingen van hoofdstuk 5, en een transformator op een veel
kleinere RM10-kern. Bij de berekening van de transformator op
de ETD34-kern was uitgegaan van een secundair spanningsverlies
van 5 V t.g.v. de weerstand van de secundaire wikkeling en de
smoorspoel en de spanningsval over de schottky-diode. uit
metingen bleek dat deze spanningsval een stuk kleiner gekozen
kan worden. Bij een kleinere spanningsval en een constante
primaire spanning kan de overzetverhouding van de
transformator vergroot worden. Dat is gunstig voor de
verliezen in de mosfet. Bij de RM10-kern is een waarde van 2 V
gebruikt voor het secundaire spanningsverlies. De
overzetverhouding van de transformator ging dan van 9 bij de
ETD34-kern omhoog naar 11 bij de RM10-kern.
In bij lage VIII en IX zijn de ontwerpgegevens van de kernen
opgenomen. Uit de berekening van de transformator voIgt ook
de schakelfrequentie van de convertor. Bij de ETD34-kern wordt
gewerkt met een schakelfrequentie van 100 kHz. Bij het ontwerp
van de transformator op de RM10-kern is de schakelfrequntie
zo laag mogelijk gekozen. Bij een frequentie lager dan 80 kHz
werd de benodigde totale wikkelhoogte groter dan de
beschikbare wikkelhoogte. Daarom wordt bij deze convertor 80
kHz als schakelfrequentie gekozen.

B. De smoorspoel en de uitgangscondensator.

De convertor moet werken in het leemtevrije gebied. De
smoorspoel is ontworpen voor de convertor met de ETD34-kern
voor een frequentie van 100 kHz. Bij een belastingsweerstand
van 2 n en een maximale duty cycle van 0,4 voIgt voor de
minimale zelfinductie van de smoorspoel met {3,33}:

Lnin
-5= (1-0,4) .10 .2

2 = 6 IlH

Voor de smoorspoel is een P36/22 potkern gebruikt met een
luchtspleet van 0,1 mm, die meteen beschikbaar was. Voor deze
potkern geldt:

Ae = 202 mm2

Ile = 331

Ie = 52 mm

De parameter Al

Al = ll o ·i:·A = 1600. 10- 9 IlH /winding 2

1. = totale effectieve lengte van
het magnetische circuit.

wordt gegeven in het databoek voor kernen.
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Voor een configuratie met 3 windingen voIgt dan:

2L = AI. N = 14, 4 J,LH

Met een piekstroom van 8 ampere voIgt voor de maximalE
inductie:

A

B =

A

J,Lo.N.i
la + le/J,Le = 117 mT

De smoorspoel kan ook gewikkeld worden op een veel kleinen
RM10-kern. Toen de convertor gebouwd werd, waren er echter no~

geen RM10-kernen beschikbaar en later, toen deze kernen we:
beschikbaar waren, was er geen tijd meer om de convertor om t~

bouwen.
Bij verwaarlozing van de serieweerstand van de spoel en d~

condensator geldt voor de overdrachtsfunctie van he1
laagdoorlaatfilter zonder belasting:

H(jw) = __1_
2
-

1 - w •L. C {7.1

De waarde van de condensator uit dit laagdoorlaatfilter word1
bepaald door de rimpelspanning die toegestaan is op de uitganc
van de convertor. Des te groter de condensatorwaarde des tc
kleiner is de rimpelspanning bij een constante belasting. He1
laagdoorlaatfilter is ook een onderdeel van de terugkoppellul
die via de duty cycle (direct duty cycle control zie h6) d4
uitgangsspannin g constant houdt. Voor het ontwerp van dez4
terugkoppeling was geen tijd meer beschikbaar. D4
schakelfrequentie zelf mag de regeling via de terugkoppelinc
niet beinvloeden. Het laagdoorlaatfilter moet dl
schakelfrequentie zo veel mogelijk wegfilteren. Uit dl
praktijk blijkt de schakelfrequentie geen invloed op dl
regeling heeft als de kantelfrequentie van het laagdoorfilte:
kleiner is dan 0,2.fs. uit deze eis kan de minimale waarde val
de condensator uit het LDF berekend worden.
Met {7.1} voIgt dan:

2(1 - we .L.e-in) = 0
{7.2

Met fo = 0,2.fs = 20 kHz , we = 2.n.fo en L = 14 J,LH voIgt voo
de minimale waarde van de condensator: e-in = 9 J,LF.
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c. Het stuurcircuit

Het stuurcircuit voor de vermogensmosfet bestaat uit 2
trappen:

- de 4 invertors uit een 4049 die parallelgeschakeld
zijn.

- een invertor met een n-mosfet en een p-mosfet, die
ook weI totempaal genoemd wordt.

Aanvankelijk bestond het stuurcircuit aIleen uit de 4049. Dit
ic werd warm en ging na enige tijd kapot. Na uitbreiding van
de schakeling met de totempaal bleef alles weI goed
functioneren. Vermoedelijk is de totempaal aIleen al voldoende
als stuurcircuit voor de vermogensmosfet.
De twee weerstanden van 33 Q zorgen voor de demping tijdens
het laden van de ingangscapaciteiten van de mosfets. Zonder
deze weerstanden zorgt de parasitaire inductie van de
bedrading voor een behoorlijke overshoot. De zenerdiode op de
gate van de vermogensmosfet beschermt de gate tegen
spanningspieken die kunnen ontstaan bij het niet gelijktijdig
omschakelen van de p- en n-mosfet uit de totempaal.

D. De laagspanningsvoeding voor de componenten.

Figuur 7.2 geeft een capacitieve spanningsdeler weer, die
samen met een spanningsregelaar (7815) zorgt voor een stabiele
uitgangsspanning van 15 V. De voeding kan maximaal 30 mA
leveren. Dit is vermoedelijk ruim voldoende voor de voeding
van aIle componenten. Het stuurcircuit van de mosfet
verbruikte bij een schakelfrequentie van 100 kHz ongeveer 10
mAo
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220V
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1k
10 uF 10 uF

+

15V

Figuur 7.2 Een capacitieve voeding.
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7. 3. Meetresultaten en spanningsvormen.

Er was niet veel tijd meer beschikbaar voor metingen. Bij de
convertor met de ETD34-kern is het rendement bepaald als functie
van de schakelfrequentie en er is een aantal spanningen en
stromen vastgelegd. Bij de schakeling met de RM10-kern trad
ergens in de schakeling of de transformator een doorslag op als
de ingangsspanning boven de 125 V kwam. Bij zo/n doorslag liep de
primaire stroom snel Ope Voor de beveiliging van de transformator
was er in het primaire circuit een snelle zekering opgenomen, die
bij zo/n doorslag doorbrandde. Vermoedelijk waren de reset-diode
(D3) en de mosfet niet bestand tegen de grote du/dt en di/dt, die
optraden bij de spanningsdoorslag of het daarop volgende
doorbranden van de zekering. Beide componenten, die elk een
sperspanning van 800 V moesten kunnen weerstaan, waren na een
doorslag meestal kapot. De oorzaak van de doorslag is niet
achterhaald.
De convertor met de ETD34-kern is belast met een halogeenlamp.
Van die combinatie is het rendement gemeten bij een lampspanning
van ca 10 V. De resultaten van die meting zijn samengevat in de
onderstaande tabel.

Vln = 230 V D = 0,4

fs (kHz) lln (mA) Pln (W) Vult (V) IUlt (A) Pult (W) 1'1

75 226 51,4 9,50 4,72 38,1 74 %
100 221 51,3 9,25 4,45 36,9 72 %
150 221 51,4 9,44 4,22 32,4 63 %

Tabel 7.1 . Rendement als functie van de schakelfrequentie..
Uit tabel 7.1 blijkt dat het rendement afneemt bij het verhogen
van de schakelfrequentie. Dit komt voornamelijk door het toenemen
van de schakelverliezen. De gebruikte digitale wattmeters waren
gespecificeerd tot 100 kHz. De meting bij 150 kHz is daarom iets
minder nauwkeurig dan de andere metingen.

In de f iguren 7. 3 en 7.4 worden de stroom en spanning van de
mosfet en de stroom en spanning op de uitgang van de convertor
met de ETD34-kern weergegeven bij een belasting van ca 40 Watt en
een schakelfrequentie van 100 kHz.
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uit de figuren 7.3 en 7.4 blijkt dat:

- er vooral bij het inschakelen van de mosfet een stroom- en
een spanningspiek ontstaat.

- de uitschakeltijd van de mosfet een stuk groter is dan de
inschakeltijd.

De stroom- en spanningspiek ontstaan vermoedelijk voornamelijk
door de lekinductie en de parasitaire capaciteit tussen de
primaire wikkeling en de resetwikkeling. Door deze wikkelingen
bifilair, d.w.z. tegelijkertijd, te wikkelen kan de koppeling
tussen deze twee wikkelingen nog aanzienlijk verbeterd worden.
Daardoor neemt de lekinductiviteit tussen deze wikkelingen af.
Aan de invloed van de parasitaire capaciteit bij de overgang
naar een bifilaire winding is verder geen aandacht besteed.
Bij een bifilaire wikkeling moet weI gelet worden opde
isolatiesterkte van de gebruikte wikkeldraden.
Bij het uitschakelen van de mosfet wordt de gate-weerstand van
33 Q kortgesloten door de diode. De langere uitschakeltijd wordt
dus niet veroorzaakt door de gate-weerstand. De parasitaire
capaciteiten van de primaire wikkeling en de resetwikkeling
zorgen voornamelijk voor de langere uitschakeltijd. Deze
parasitaire capaciteiten kunnen verminderd worden door het
aanbrengen van een foliewinding tussen de wikkelingen, die
aangesloten wordt op een geschikte spanning.Voor een nadere
analyse van de parasitaire capaciteiten was geen tijd meer
beschikbaar. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt
verwezen naar o.a. "Snelling" [9].
Bij punt A in figuur 7.3 is de in de transformator opgeslagen
energie afgevoerd. De parasitaire capaciteiten zorgen dat de
spanning Uds "langzaam" van 2 Uln lca 300 V) naar Uln (ca 150 V)
zakt. Tijdens het inschakelen van de mosfet is de transformator
stroomloos. In dat geval hebben de parasitaire capaciteiten
blijkbaar nauwelijks invloed op de daaltijd van Uds.

In figuur 7.5 worden de spanning en de stroom op
de uitgang van de convertor gegeven bij een uitgangsvermogen van
ca 40 W. Als belasting werd een halogeenlamp gebruikt. De
spanning is gemeten met een probe, die het signaal 10 maal
verzwakt. De stroom is gemeten met een Hall-opnemer, die helaas
verkeerd om aangesloten was. omdat er op korte termij n geen
mosfets meer beschikbaar waren, kon de meting niet overgedaan
worden. De grafiek geeft weI een aardig beeld van de stroom- en
spanningsrimpel op de uitgang. Om die reden is de grafiek toch
opgenomen. Voor de spanningspieken tijdens het schakelen is geen
verklaring. Vermoedelijk is de scoop bij de meting niet goed
aangesloten geweest.
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Figuur 7.5: stoom- en spanning op de uitgang bij een belastin
van ca 40 W met f. = 100 kHz en D = 0,4.
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7.4.Verbeteringen

Door tijdgebrek is er maar een klein gedeelte van de voorwaartse
convertor gebouwd en getest. Er valt daarom niet zoveel te zeggen
over verbeteringen. Bij het gerealiseerde gedeelte kunnen de
volgende verbeteringen aangebracht worden:

Transformator;
De transformator op de ETD34-kern is ontworpen met een eerste
versie van de spreadsheet uit bij lage IV waarin nog enkele
fouten zaten. De transformator heeft o. a . daardoor te veeI
windingen. (zowel primair als secundair) Hierdoor is de
fluxzwaai zeer klein en zijn de koperverliezen een stuk groter
dan de kernverliezen.
Met een verbeterde versie van de spreadsheet is de
transformator op de RM10-kern berekend. Deze kern is een heel
stuk kleiner dan de ETD34-kern. Daardoor zitten de
aansluitklemmen zeer dicht bijelkaar. Tussen de wikkelingen is
geen extra isolatie aangebracht. Een van deze twee redenen is
vermoedelijk de oorzaak van de spanningsdoorslag bij het
opvoeren van de ingangsspanning van de convertor. De rest van
de schakeling werkte namelijk weI goed met de ETD34-kern.
Voor galvanische scheiding tussen het I ichtnet en een ander
spanningscircuit moet een transformator aan speciale
isolatienormen voldoen. Aan deze normen, die ook invloed
hebben op het ontwerp van de transformator, is geen aandacht
besteed.

sturing van de mosfet;
Aan de sturing is nauwelijks aandacht besteed. Vermoedelijk
kan het totempaalcircuit ook aIleen toegepast worden. Een
dergelijk circuit moet een schakeltijd van ca 200 ns kunnen
halen. Er zijn geintegreerde circuits op de markt die een
mosfet met zijn stuurcircuit bevatten. Deze circuits zijn op
dit moment nog niet geschikt voor een sperspanning van 800 V.
Het is echter te verwachten dat deze circuits in de toekomst
ook leverbaar zijn voor een sperspanning van 800 V. Dit is een
reden om niet te veel aandacht aan het stuurcircuit te
schenken.
uit de vorige paragraaf bleek dat de lekinductie en de
parasitaire capaciteit van de transformator vermoedelijk ook
een behoorlijke invloed op de schakeltijd kunnen hebben.
Als de lekinductiviteit en de parasitaire capaciteit van de
transformatorwikkelingen verder verminderd kan worden dan
heeft dat vermoedelijk ook een positieve invloed op de
schakeltijd van de mosfet.
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8.CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

De fail-safe garanties, die gelden voor een verkeersregelaar j

zorgen dat vooral de bewakingsfuncties, bij distributie van he1
systeem over lokale modulen, een stuk complexer worden.

Er zal nog veel tijd gestoken moeten worden in het ontwikkelel
van een of meerdere concepten voor een gedistribueerd~

verkeersregelaar. Het is op dit moment onzeker of een dergelijJ
systeem uiteindelijk (economische) voordelen heeft t.o.v. he1
huidige systeem.

Het heeft weinig zin om de dimtransformator, de solidstate
schakelaars uit de kruispuntkast, en de 50 Hz-transformator ui1
de lamphouder te vervangen door een omzetter in de kruispuntkas1
met een uitgangsspanning van 10 V. De stroom , die door d~

grondkabels naar de lamp getransporteerd moet worden, wordt dal
te groot en deze stroom bevat een aanzienlijke rimpel, di4
storing kan opwekken.

De hierboven genoemde onderdelen zouden weI vervangen kunnel
worden door twee omzetters. De omzetter in de kruispuntkast zorg1
dan voor het schakelen en het dimmen van de lamp. Deze omzette:
levert dan een gelijkspanning van ca 200 V. Bij de lamp kan deZl
spanning dan omgezet worden door de tweede omzetter, die dan dl
zelfde functie vervult als de transformator op die plaats in he1
huidige systeem. Doordat de stroom door de grondkabels bij dezl
opzet een stuk kleiner is, is de rimpel ook een stuk kleiner. Dl
storing, die deze rimpel veroorzaakt, neemt dan ook aanzienlijl
af. Op di t moment valt niet te overz ien wat deze opzet voo:
consequenties heeft voor de bewaking van de lampspanning en dl
lampstroom.

Een halogeenlamp wordt tijdens het branden behoorlijk warm. vi,
een thermokoppel of een andere warmtesensor zou dit gegevel
misschien gebruikt kunnen worden bij de bepaling van de toestanl
van de lamp. Deze methode is misschien eenvoudiger dan het mete]
van de lampspanning en de lampstroom.

De transformator in een omzetter zorgt niet aIleen voor dl
galvanische scheiding, maar ook voor een aanzienlijke reductil
van de verliezen in de gestuurde schakelaar(s). Om deze reden i:
een transformator in een omzetter, die werkt met eel
ingangsspanning van ca 300 V en een uitgangsspanning van ca 10 V
onmisbaar voor een hoog rendement.
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Het lampmoduul bevat minimaal een transformator en een
smoorspoel, die niet geintegreerd kunnen worden in een
vermogens-ic. Deze onderdelen kunnen weI opgenomen worden in een
moduul, dat gebouwd wordt met hybride technieken. Daarom kan het
lampmoduul beter opgebouwd worden m.b.v. hybride technieken.

Een voorwaartse convertor is goed bruikbaar als omzetter in het
lampmoduul. Deze omzetter kan redelijk compact gebouwd worden,
heeft een hoog rendement (ca 80 %) en de dimfunctie kan eenvoudig
geimplementeer d worden ,omdat het verband tussen de
ingangsspanning, de uitgangsspanning en de duty cycle lineair is.

De verliezen in de mosfet(s) en de diodes in het
circuit leveren de belangrijkste bijdrage aan
verliezen in een convertor.

secundaire
de totale

De verliezen in de diodes, die voornamelijk bestaan uit
aanverliezen, z~Jn minimaal bij het gebruik van schottky-diodes
met een zo laag mogelijke doorlaatspanning.

De verliezen in de mosfet(s) bestaan voornamelijk uit
schakelverliezen. Deze verliezen kunnen gereduceerd worden door
verbeteringen in het stuurcircuit van de mosfet, waardoor de
lading op de gate sneller opgebouwd en afgevoerd kan worden.

De uitschakeltijd van de mosfet in een voorwaartse convertor kan
verkleind worden door de koppeling tussen de primaire wikkeling
en de reset-wikkeling van de transformator te verbeteren. Dit kan
bijvoorbeeld bereikt worden met een bifilaire wikkeling. De
reset-wikkeling en de primaire wikkeling worden dan samen
gewikkeld.

De factor Fp, die de invloed aangeeft van het proximity-effect op
de koperverliezen, kan voor een blokvormige signaal met
frequentie fl, over het algemeen benaderd worden door de factor
Fp voor een sinusvormig signaal met frequentie fl.

Een transformator is meestal goed ontworpen als de koperverliezen
ongeveer evengroot zijn als de kernverliezen.

Bij een transformator, waarbij de koperverliezen ongeveer gelijk
zijn aan de kernverliezen, is de benodigde maximale inductie
meestal een stuk kleiner dan de verzadigingsinductie.

Bij de ferrieten 3C8, 3C8S en 3F3 is er een frequentiegebied waar
de kernverliezen voornamelijk bepaald worden door de
hystereseverliezen. Bij een frequentie boven dit gebied stijgen
de kernverliezen, die afhankelijk van de fluxzwaai en de
frequentie zijn, aanzienlijk. Een verlaging van de fluxzwaai door
vergroting van het aantal windingen verkleint de kernverliezen
maar vergroot de koperverliezen. Dit leidt meestal niet tot een
goed ontworpen transformator.
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De spreadsheet, die opgezet is voor het berekenen van ee:
transformator, is niet geschikt voor een gebruiker die nie'
bekend is met de inhoud van hoofdstuk 4. De formules di,
gebruikt worden in de spreadsheet zijn maar binnen een bepaal l

gebied geldig. Binnen de spreadsheet worden die gebieden nie'
gecontroleerd.

Voor algemeen gebruik kan de theorie uit hoofdstuk 4 bete
geimplementeerd worden in een programma, waarbij de gebruiker vi
een aantal keuze-menu' seen transformator kan ontwerpen. Zo'
programma zal de volgende eigenschappen moeten hebben:

- de gegevens van de transformatorkernen en de draden, waarui
gekozen kan worden, zijn opgeslagen in databestanden di
ingelezen worden bij het opstarten van het programma.

- het programma berekent aan de hand van een aantal parameter
die door de gebruiker ingevoerd worden, zoals bijvoorbeel
primaire en secundaire spanning, doorvoervermogen etc, ee
aantal mogelijke transformatorconfiguraties, waaruit d
gebruiker een keuze kan maken.

- het programma berekent de optimale draaddiameters via ee
itteratieve procedure en gebruikt daarbij niet de benaderin
van Snelling, die in de spreadsheet gebruikt wordt, maar d
oorspronkelijke afleiding van Dowell.
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BIJ'LAGE I De serieresonantiekring

R L c

i(t)

Uo

Figuur 1 . De serieresonantiekring..
Voor deze kring geldt:

R. i + L di + Uo = 0dt

d 2 •
R di + 1L --~ + i = 0

dt 2 dt C

Deze twee betrekkingen kunnen omgeschreven worden tot de volgende
twee differentiaalvergelijkingen (dv):

d
2 i d i 2.+ 2ex + we ~ = 0 {1}

d t 2
d t

R
Met ex = 2'L""""

Deze dv heeft de volgende algemene oplossing:

{2}

De parameters m1 en m2 voldoen aan de volgende karakteristieke
vergelijking:

m2 + 2exm + we
2

= 0

De oplossing van {3} wordt gegeven door:

{3 }

m = -ex ± .; ex2
- we2

•
1,2

= -ex ± f3 {4}

= -ex ± j .; wo2
- ex2 = -ex ± jw

Als de beginvoorwaarden voor bijvoorbeeld t=O bekend zijn, dan
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kan de dv volledig opgelost worden.

i(O) = 0 ~ 11 + 12 = 0

Uo(O) = Uo ~ L d i = Uo ~ I1.m1 + I2.m2 = Uo
dt L {6}

Met {S} en {6} voIgt:

11 = UO
L(m1 - m2) = Uo

2jwL ; 12 =
-Uo
2jwL

i(t) Uo
= jwL

. t
e JW - e

2
-jwt ] = Uo

jwL
-at

e sin wt

Als w reeel is dan geeft {7} het verloop van de resonantiestroc
weer in een serieresonantiekring.
De kring kan dus resoneren als er aan de volgende voorwaarc
voldaan is:

a < we ~ R < 2 / ~c'

i(t) -at .= 10 e .S1n wt 2
- a ) {8 }

Uo
wo .L

{9 }

Als UO de maximale condensatorspanning is en 10 de maxima:
stroom door de spoel, dan geIdt:

We max

WI. max

= 1/2 C U02 e -2at

= 1/2 L 102 e -2at

Bij een kleine demping a geldt na de eerste periode:

2 2
We max ::l WI. max ~ C Uo = L 10

{ 1(
uit {10} voIgt:

Zo = Uo = ~
10 ../ g

Voor een serieresonantiekring gelden nu de volgende parameters:
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1wo - -

h7
; de resonantiefrequentie

Zo
=~

; de karakteristieke impedantie

; de kwaliteitsfactor

= 0jwocjwoL +

Bij serieresonantiekring, die aangesloten is op een spanningsbron

(V = E e jwot ) geldt:

1

I E= R
A A

VL = I.jwo.L = j.Q.E VL = Q. E
I A A

Vc = jwoc = j .Q. E Vc = Q. E
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BIJLAGE II: De lekflux door een wikkellaag.

In deze bij Iage wordt de Iekflux door de wikkeIIaag k uit eE
wikkeling (of wikkelportie) met p wikkeIIagen uitgerekend.
In deze bij Iage wordt gebruik gemaakt van de volgenc
goniometrische relaties:

sinh(x) = 2.Sinh( ~ )COSh( ~ )
{ J

tanh (x) = __S--.1~·nh.....".....("--=2_X~)---='_
cosh(2x) + 1

sinh(2x)coth (x) = -:--..---7":'->......---'--~cosh(2x) - 1

coth(x) = 1
tanh(x)

1

Uit formule {4.60} voIgt:

= 1 - tanh2x
{ !

h

•• = jlo .1... J
o

(
IoNl. (k-l)

bw

r

+ JFw.J.dr ) .dr
o

{ ~

De eerste term van {6} kan eenvoudig berekend worden.

h

I J I.Nl.(k-l) d = f.lo.19lll. I •Nl .(k-l).h
f.lo. 9111· bw • r bw

o

Bij de berekening van de tweede term van {6} wordt J(r) gegevl
door {4.82}:
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J(r) = NI I a
Fw bw [

cosh(ar)
sinh(ah) - lk-ll{tanh[a~ ].COSh1arl - Sinh1arl}]

{4.S2}

h r

J JJ dr
o 0

NI I a [ cosh (ar) _

Fw bw a~sinh(ah)

NI I a{coSh(ah)-1 _ (:~1) [tanh (ah
2

) {coSh(ah)-1}-sinh(ah) + ah}
Fw bw a~sinh(ah)

{S}

Met de gonioformules zullen de verschillende termen uit {S}
verder uitgewerkt worden.

cosh(ar)-1 = 1__~,,-

a~sinh(ah) a
2 .Coth(a~)

=

{9}

tanh(a~){CoSh(ah)-1} - sinh(ah) = sinh(ah). [ tanh2(a~) - 1J

= sinh (ah)

COSh(~h)2
=

B - 5
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Met {9} en {10} gaat {S} over in:

~:~ [- (k-l)h + 2a:
2
t:nh ~ [k - 0.5]]

Met {7} en {11} gaat {6} over in:

tk = l..Lo .l:m • Nl • I ( (k-O, 5 ) D)
bw.<X .h

Dit komt overeen met {4.S7}
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BI.1LAGE I II: Een poging tot het af leiden van de formule van
Snelling.

uit de afleiding van Dowell komt een formule, die gebruikt kan
worden als factor Fp, bij het bepalen van de koperverliezen
t.g.v. het proximity-effect. De formule van Dowell is niet zo erg
hanteerbaar. "Snelling" geeft in [9] een benadering van de
formule van Dowell. Hij geeft echter niet aan hoe hij deze
benadering gevonden heeft. Met een aantal rekenregels uit de
bijlage van "Carstens" [15] kan de afleiding van "Snelling" voor
een groot gedeelte gereproduceerd worden. Oat zal in deze bijlage
gebeuren. Aan het eind van deze bijlage zal bekenen worden hoe
goed het resultaat van de benadering van Snelling het resultaat
van de afleiding van Dowell benadert.
Voor deze afleiding wordt gebruik gemaakt van de volgende
rekenregels uit [15]:

Met z = x + j .y voIgt:

tanh z = sinh (2x) + j.sin(2Y)

cosh(2x) + cos(2y)

coth z = sinh(2x) - j.sin(2y)

cosh(2x) - cos(2y)

{1}

{2}

( 1

v'2
+ j ~

ri ( 1 + J-)= V2
{3}

2 4

cos x 1
x + x= - "IT 4T {4}

2 x 4

cosh x 1 + x += "IT 4T
{5}

3 5

sin x + xx = x - "IT 5T
{6}

3 5

sinh x x + x + x= "IT sr {7}
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De formule {4.92} uit de afleiding van Dowell luidt:

Fd••ell = RE [M + (p2; 1) D ]

Met:

M = a .. h.coth(a.h)

D = 2.a.h.tanh(ai h)

(

M = M' + j.M"

Voor a geldt:

en D = D' + j.D"

a2 = j W • 11 • Fw
P {

Verder wordt de skindiepte ~ nog gebruikt:

= I 2 P
-W----L.~-

{ ]

Via een reeksontwikkeling van de termen uit M en D zal nu
geprobeerd worden om {8} om te werken tot:

F,nelll.. = 1 + (5~: -1) [ ~ /;::r
Omwerken van {9} en vermenigvuldigen met h geeft:

{ ]

pa h =
W .11. Fw'

.~

{ ]

Combinatie van {3},{lO} en {12} geeft:

a h

a h

= h I W.Il. Fw • ( )1 + j
2 P

{ ]

h /;:: + j (
h /;::) X + jX= - - =

~ ~

{ J
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2
= 2.h F..

1!2
{lS}

Met{l}, {2} en {14} kunnen M en D uitgeschreven worden:

[

sinh( 2x ) - j sine 2X) ) ]
M = ( x + jx)

cosh( 2x ) - cos( 2x

M'= x [ sinh( 2x ) + sine 2x ) ]

cosh ( 2x ) - cos( 2x )

[

sinh( x ) + j sine x) ) ]
D = 2(x + jx)

cosh( x ) + cos( x

{16}

{17}

{18}

0'- 2x [
sinh( x ) - sine x ) ]

cosh( x ) + cos( x )

{19}

De formules {17} en {19} kunnen in reeksen ontwikkeld worden.
Voor (x < 1 ) kunnen de hogere termen verwaarloosd worden. Deze
reeksontwikkeling geeft:

, 4 X2

M = -- = 1
4 X2

, 1 4D = 3" X

{20}

{21}

Invullen van {20} en {21} in {8} geeft:

2= (p - 1)FR 1 + ........~9:::--..........-

{22}

De gevonden formule {22} is niet exact gelijk aan de formule
{11} die door Snelling gepubliceerd is.
De drie formules {8} {11} en {22} zijn met een programma
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uitgerekend voor verschillende p-waarden. De resulaten van da'
programma zijn hieronder in grafiekvorm weergegeven. Uit deZI
grafieken valt het gebied te halen, waarbinnen de benaderingel
{11} en {22} correct zijn.

Voor deze grafieken geldt:

Dowell is formule {a}
Snelling is formule {11}
BijlageII is formule {22}
Op de x_as geldt:

x = ~ .Ii:'

c

~
o
o.-
"Si
r:
:I....

variatie Dowell-Snelling- BijJagell
VOOR P-2

200 - " I T I I
190 - +----- L-- i J /l -i l

__~t~==t---:~-l--L_-_
180 ..L' --- --I ---r---j I~ . : .J--
~:~~-t'-~~=---=r~ --T----t-t ---:----1'---- -----i---i--"
~:~ =-1=-------~f----t_~--- i--L----~+-~..---= --=-~--------[=----
"0 -=----=T-r--~-r- f--=-~t~~--=-~~t_=j-=~~~~120 - ----,.-------\ - I I ~,

110 ------t--+-----t------ ,---,--- ---~--I-------L-t!-
100 ··_--+-------T----r- -"~---I- ----I -- ;_.. _- --
90 -- -L------l-------+ -- -/- ----.- --------t--- -- ---t--- -
80 -J=-J--f-j/C- ----- ' --i---±---
~~-+------t=- k=r;4t=-=:---- -- -=~+---_.~-- .-
~ -:~-_~-l~-l~~=i= ---- ---t:· -=:--~~
1~~;E~~,.~",±3~t-=-I..·~--=~±~l~

o

D DaweII

2 4

x
+ SneI\lnv
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voriotie DoweJl-Snel1ing-Bijlogell
VOOR_P-S

200 IIF~
190 t- - ---T-----t -----l--
180 --H-'--_. --~---t +-------r-_+_
170 -- ----t---+-_·_·_-t---+---+--

:: --+---+-+-------f =t=.r- =-i----±;---
130 -t------4---+---i-+---- -- --_._---t---- --~--I
120 - - ! ,·_--t---- +----r--
110 ---r---r---r _-y- L-..

': I =±=~= _=_-1-_ t-
10 - J~1= I -- ---
: --I -: -r- +---- - --
~O I ,---
40 I L-__j-_-+__-+-_

: ---~-~·--t- - ~_-t----t=
I •

10 -+---
o .......t:::=.:F----l,----i---l----l----1---+---t---+--

o

C Dowell

2 4

x
+ SneJ1lng

6 8

~ BJlogell

200

190

180

170

160
1~0

140
130

120
110

100

90

10
70

60

~O

40
30

20
10

o

variatie Dowell-Snelling-Bijlagell
VOOR_P.1

-_._~-
1 / f---

i I
I /
I

I-, --t - --1-._-- ---
i I- f-
I /-r I /---_.

j
;0__- 1----

:
\ ! --- ~--
I

--+ !
~--

I /r /I

! f
! • /- I

---I ,.
'-----

i /
;

! I /
j - / ---
i itt'---

/" -
-~.

~ -.. l. ~
,- ,-

o 2 4

x
+ Snelling
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uit deze grafieken blijkt:

Voor p > 1 komen de benaderingen "Snelling" {11} E
"BIJLAGEII" {22} overeen.
Voor X > 2 gaan beide benaderingen aanzienlijk afwijken va
de afleiding van "Dowell" {a}.

Voor combinaties van frequentie en draaddiameter, die een
groter dan 2 opleveren, kan de benadering van Snelling niet meE
gebruikt worden. De ontwerpprocedure voor een transformatol
configuratie maakt gebruik van de benadering van Snelling. Voe
die bewuste combinaties is deze ontwerpprocedure dus niE
bruikbaar. In figuur 4.33 zijn de combinaties van f en
uitgezet, die een X = 2 opleveren. Uit het verloop van deli!
grafiek blijkt dat in de praktijk meestal aan de voorwaarde X ~

voldaan zal worden.
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BI3LAGE IV: Een spreadsheet voor transformatorberekeningen

In deze bijlage wordt een spreadsheet besproken, waarmee op een
eenvoudige wijze een zo goed mogelijke transformatorconfiguratie
berekend kan worden. Deze spreadsheet is opgezet m.b.v. "Lotus
123" en draait op een IBM pc (personal computer).
In de spreadsheet zijn allerlei formules uit hoofdstuk 4
verwerkt. Zo kan er bijvoorbeeld via een aantal tussen
berekeningen een verband gevonden worden tussen de
schakelfrequentie fs en het totale verlies in de
transformator. (kern- en koperverliezen) Bij een verandering van
bijvoorbeeld fs wordt de hele spreadsheet opnieuw doorgerekend.
De invloed van deze verandering op de transformatorverliezen
wordt dan meteen zichtbaar.
Binnen de spreadsheet worden twee soorten datavelden
onderscheiden:

- invoervelden
- (tussen)resultaten van berekeningen.

Een veld binnen een spreadsheet wordt een cel genoemd.
De invoervelden kunnen gewij zigd worden. Deze velden hebben op
het beeldscherm een hogere intensiteit (high lighted). Als de
spreadsheetparameter (global protection enabled) ingesteld is,
dan kunnen de cellen, die resultaten bevatten, niet gewijzigd
worden. Deze protection voorkomt dat er per ongeluk cellen met
formules gewijzigd of weggegooid worden.

De spreadsheet bestaat uit vier gedeelten:

- de ontwerpgegevens
- de bepaling van de draaddiameters
- de totalen
- de tabel waarin resultaten bewaard kunnen worden.

De verschillende velden zullen nu nader worden toegelicht.
In de spreadsheet worden aIle parameters weergegeven en
ingevoerd in de dimensie die gebruikelijk is in de spreektaal op
dit gebied. Bijvoorbeeld de hoogte wordt weergegeven in nun, de
schakelfrequentie in kHz etc. Bij de berekeningen in de
spreadsheet worden deze parameters eerst omgerekend naar de
SI-eenheden. (bijv nun ~ m ).
Het gedeelte met de ontwerpgegevens bevat de volgende
invoervelden:

- gegevens transformatorkern:
* type
* volume (nun3

) ; Dit is de Ve uit het databoek.
* doorsnede (nun 2

) ; Dit is de Ae uit het databoek.
* thermische veerstand. (K/W) ;

De thermische weerstand hangt o.a. af van de
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wikkelconfiguratie (bijv het al of niet aanwezig zijn v,
een kruipafstand heeft invloed op de thermiscl
weerstand). De thermische weerstand van een kern wor4
meestal bepaald m.b.v. een meting. In "het JeS5 Handboo:
[7] wordt de thermische weerstand van een aanti
ETD-kernen gegeven.

* maximale t e mperatuurstijging (K) t. o. v. de omgeving:
temperatuur

* kruipafstand (mm)
* gemiddelde vikkellengte (l~)

* buitendiameter van de spoelhouder (mm)
* binnendiameter van de spoelhouder (mm)

- B_ac (mT) : de fluxzwaai
- P_uit (W) ; het uitgangsvermogen
- schakelfrequentie fs (kHz)
- duty cycle D
- Y-prim (V) ide primaire spanning
- Y_uit (V) ide uitgangsspanning van de convertor
- sec. spanningsverlies: (V)

De spreadsheet is opgezet voor de berekening van
transformator in een voorwaartse convertor.
Het secundaire spanningsverlies is dan opgebouwd uit I

volgende componenten:

- de spanningsval over de weerstand van de
secundaire wikkelingen

- de spanningsval over de diode
- de spanningsval over de smoorspoel

koperweerstand.
t.g.v.

- B_verzadiging:(mT)
De magnetische inductie waarbij het materiaal in verzadigi
raakt. (Bsat)'

- transient factor alpha:
De transformator moet bepaalde stroom- en/
spanningsvariaties kunnen opvangen zonder dat de kern
verzadiging kan komen. Alpha is nu de factor, waarmee
maximale inductie moet kunnen toenemen, zonder dat de ke
in verzadiging komt.

Het gedeelte met de ontwerpgegevens bevat de volgende velden m
(tussen)resultaten:

- hoogte vikkelruimte (mm) : (hw) :
Dit is de beschikbare wikkelhoogte en die voIgt uit:

buitendiameter - binnendiameter van spoelhouder
2

- vikkelbreedte (mm) ; (bw) :
(spoelbreedte - kruipafstand)
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- vikkelvenster (mmj
Aw = (hw*bw)

- B_ideaal (mT) ;
via {4. 20} heeft Bac invIoed op het aantal windingen en
daarmee op de koperverliezen. Als Bac afneemt en de overige
parameters van {4.20} constant bIijven dan moet Nl toenemen.
Omdat de verhouding tussen de wikkelingen het zeIfde bIijft,
neemt het aantal windingen van de andere wikkelingen ook
toe. De totale draadlengte neemt toe en daardoor stijgen de
koperverliezen. Bij een volledig benutte wikkeIruimte zorgt
een toename van het aantal windingen voor een afname van de
ruimte per winding. Daardoor moet de draaddiameter afnemen.
Dit Ieidt ook tot een stijging van de koperverliezen. Via
{4.22} en {4.33} heeft Bac invIoed op de kernverliezen.
Toename van Bac zorgt voor een toename van de kernverliezen.
De invIoed van Bac op de kern- en koperverliezen is dus
tegengesteld. Daaruit voIgt dat er een optimale Bac gevonden
moet kunnen worden. In paragraaf 4.6.1 is afgeleid dat deze
optimale Bac gevonden wordt als de kern- en koperverliezen
geIijk zijn. Als in {4 .154} voor Pkern de formule {4 .146}
ingevuld wordt en voor Pr de formule {4.149} dan kan {4.154}
omgewerkt worden tot onderstaande formule voor Bldeaal •

= [Bldeaal
....:.---:;_-=--=- ] (112,5)JAT/RTH )

(1 + ~,5)16,7.fs1.3 Ve

- P_kern_hysterese (W);
Dit zijn de hystereseverliezen van 3CS materiaal volgens
[7] •

Deze formule
100 kHz.

PH = 16, 7 . ft. 3Bac2. 5Ve (W)

is geldig in het gebied van 10 kHz tot ca

- P_kern_vervel (W);
Dit zijn de wervelstroomverliezen van 3CS materiaal volgens
[7] •

met p = 0,4 om
Pwervel 2 2= O,S.f .Bac .Ae.Ve/p

- P_kern_tot (W);
De optelling van de hysterese- en koperverliezen van de
kern.

- overzetverhouding;

n = afronding_omhoog (Vprlm / Vsec ).
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- V_sec (V);
De secundaire transformatorspanning.

V Vult d ' , I'sec = 0- + secun al.re spannl.ngsver l.es.

- I_O (A);
De gemiddelde uitgangsstroom.

Po10 = Vult
- I_eff_sec (A);

De secundaire transformatorstroom is gelijk aan de stro
door de snioorspoel tijdens de aan-periode. De effectie
secundaire transformatorstroom kan daarom benaderd word
met de volgende formule:

Ieff sec I DTs

= ¥I {Io)2dt =

o
IO.~

- I_eff-prirn (A);
De effectieve primaire transformatorstroom.

Ieff prim = Ieff sec / n

- n-prirn ;
Het aantal primaire windingen voIgt uit {4.20}

nprlm Vprlm.Dmax= 2 • Bac. Ae . f s

- n_sec;
Het aantal secundaire windingen.

nsec = afronding_omhoog ( nprlm / n ).

De spreadsheet is opgezet voor een transformator die gewikke
wordt volgens een sandwichconfiguratie. De secundaire en primai
wikkelingen moeten daarom gesplitst worden. Om het evenwic
in het mmf-windingdiagram, na opsplitsing van de wikkelingen
behouden, moet het aantal windingen van de primaire porties
de secundaire porties onderling evengroot zijn.
De berekende nprlm is het minimale aantal windingen dat mogel i
is. Bij een kleiner aantal windingen wordt Bac te groot en kan
kern, bij de maximale duty cycle, in verzadiging raken. Om op e
even nprlm uit te komen, moet dit aantal dus eventueel verhoo
worden. Het zelfde geldt voor de secundaire wikkeling. Omdat
overzetverhouding en) ook het zelfde moet blijven, wordt er t
de berekening van de sandwichconfiguratie uitgegaan van
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wikkeling met het kleinste aantal windingen.

De onderstaande figuur geeft een transformator weer met een
sandwichconfiguratie.

bovenkant van de kern

halve resetwikkeling

nJ>rim_sandwich

n sec sandwich- -
n sec sandwich

halve resetwikkeling

onderkant van de kern

Figuur 1: Een sandwichconfiguratie van een transformator
voor een voorwaartse convertor.

De bijdrage van de primaire en secundaire wikkelporties aan het
mmf-diagram zijn tegengesteld (zie bijvoorbeeld figuur 4.18). Om
de waarde van de inductie door de wikkelingen zo laag mogelijk te
houden moeten de secundaire en primaire wikkelporties op een
bepaalde manier verdeeld worden. Er zijn in princiepe twee
combinaties mogelijk, die voor een juiste mmf-verdeling zorgen:

- 1/2 primair ,secundair , 112 primair
- 112 secundair, primair, 112 secundair.

Als er in de resetwikkeling (tijdens de uit-periode) een stroom
loopt, dan zijn de beide andere wikkelingen stroomloos. De
resetwikkeling levert dus geen bijdrage aan het mmf-diagram van
de primaire en secundaire wikkelingen. De resetwikkeling moet
echter weI een goede koppeling hebben met de primaire of de
secundaire wikkeling. Een goede koppeling met de primaire
wikkeling kan bereikt worden met een bifilaire wikkeling van de
resetwikkeling en de primaire wikkeling of met de configuratie
uit figuur 1.

- B_max (mT) en f_T (kHz);
Een transformator is goed ontworpen als de koperverliezen
ongeveer gelijk zijn aan de kernverliezen. Die situatie kan
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bereikt worden bij de keuze van B_max en f_T.
B max is de maximale inductiezwaai, die voldoet aan d
volgende relatie:

BSllt
2.alpha

{ ]

Bij een maximale temperatuurstijging van de transformate
met I1T geldt nu: (onder de voorwaarde Pkern = Pkoper)

I1T
Pkern = 2 R• th

uit {2} en {4.146} voIgt nu voor 3C8-materiaal:

I1T
2.Rth

{ ~

Omschrijving van {3} levert de frequentie fT waarbij wore
voldaan aan de volgende voorwaarden:

- de inductiezwaai is maximaal.
- Pkern = Pkoper.

- I1T heeft de opgegeven waarde.

[ ]

(1/1,3)

fT = I1T
2. Rth .16,7. Bmax2

,5. Ve

Het gedeelte voor de bepaling van de draaddiameters bevat c
volgende invoervelden: (zowel voor de primaire als de secundail
wikkeling)

- aantal draden parallel;
- diameter draadtabel (mm);
- foliehoogte (mm);

Een foliewikkeling heeft aIleen zin bij een wikkeling mE
weinig windingen en een grote stroom. Bij een voorwaart~

convertor komt dus aIleen de secundaire wikkeling eventueE
in aanmerking voor een foliewikkeling.

Het gedeelte voor de bepaling van de draaddiameters bevat e
volgende velden met (tussen)resulaten: (zowel voor de primaire c
de secundaire wikkeling)

- ideale diameter (mm);
Bij de berekening van de ideale draaddiameter wore
uitgegaan van een wikkeling met een oneindig aantal lagen.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van {4.134}:
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[ ]

1/6

doo = 72 . b w2 • ~
4

N
2 2.rr

{4.134}

Voor koper bij 100 °c geldt volgens:"het 3CSS-handbook" [7]:

/
5, 62 • 10-3

'

~ = fs

Dit is de formule, die ook gebruikt wordt bij het veld
skindiepte, om de skindiepte van het koper te berekenen bij
de gekozen schakelfrequentie.
Bij een wikkeling met "adp" draden parallel geldt voor het
totale aantal windingen (Ntot) van die wikkeling:

Ntot = N.adp

De formule voor doo gaat bij parallelle draden over in:

1/6

doo = [72. bw 2;~42]
adp.N .rr

- max. draaddiameter (mm)
In een draadtabel worden meestal 2 diameters gegeven:
1.De nominale diameter d
2.De maximale diamter do.
Het verschil tussen deze waarden wordt bepaald door de
toleranties bij de fabricage van de draad. In [24] wordt een
formule gegeven, die gebruikt kan worden voor de bepaling
van do uit d. Deze formule is bepaald m.b.v. een regressie
methode en heeft verder geen physische betekenis. Het is
aIleen een hUlpmiddel om het invoeren van gegevens te
besparen. Zonder dit verband tussen d en do, moet bij elke
wij ziging van d, ook een nieuwe do ingevoerd worden. De
constanten in de formule uit [24] zijn iets aangepast.
Daarna benadert deze formule de do van de draadtabel uit
bijlage V.

do = 1,12 .dO,93

- aantal lageni
Het aantal lagen wordt gegeven door de volgende formule:

p = afronding_omhoog ( ( adp. NS~:dWICh.dO) + 0,5)

Bij de berekening wordt 0,5 opgeteld om te zorgen dat
bijvoorbeeld 2,1 naar 3 afgerond wordt.
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- Fp;
Dit is de factor waarmee de weerstand van een wikkelir
vermenigvuldigd moet worden om de weerstand van de wikkelir
voor een sinusvormige wisselspanning met frequentie fs 1
bepalen.De factor Fp wordt bepaald met de benadering {4.129

3 • ] 4d •Nsa ndw . adp. Tr

p.bw.4

Deze formule is aIleen
correcte benadering van de
(zie bijlage III).

binnen een bepaald gebied
afleiding van Dowell.

- r_dc(Ohm m); (weerstand per meter draadlengte)

rdc = p

- hoogte wikkeling (rom);
De totale hoogte van de primaire of secundaire wikkelil
wordt gegeven door:

hw = 2(p.d + 'isolatie' )

De 2 in deze formule komt door de sandwichconfiguratie. A:
de draden in een wikkellaag netjes langs elkaar liggen di
kan er tussen de wikkellagen nog een extra isolat.
aangebracht worden. De dikte van deze isolatie moet d.
meegenomen worden in boven staande formule.

- P_wikkeling (W);

2Pwlkkellng = 2. Nsandwlch. Ieff .lgem. Fp. rd c
adp

De stroom wordt per draad een factor adp kleiner. Bet tota:
koperverlies van de wikkeling bestaat uit de optelling Vi
het koperverlies per draad. Totaal neemt het koperverliel
als de verandering in Fp buiten beschouwing gelaten Zl
worden,t.o.v. een wikkeling met een enkele draad ml
dezelfde diameter dus met een factor adp af.

De stroom door de resetwikkeling is verwaarloosbaar klein. B.
deze wikkeling hoeft daarom geen aandacht geschonken te wordl
aan het proximity-effect of bet skin-effect. Deze wikkeling worl
daarom opgebouwd uit 1 laag per sandwich. De maxima:
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draaddiameter wordt dan gegeven door:

bw
dreset = --Np r lID (sandwl ch)

Bij deze spreadsheet wordt er aangenomen dat de primaire en
de resetwikkeling evenveel windingen krijgen.
Bij de transformator voor een voorwaartse convertor, waarbij de
energie uit de transformator teruggeleverd wordt aan de primaire
zijde, moet er een zeer goede koppeling bestaan tussen de
primaire wikkeling en de resetwikkeling. De lekinductie, die
met deze koppeling samenhangt, induceert hoge piekspanningen over
de schakelaar in het primaire circuit bij het begin van de
uittijd. Ter verbetering van deze koppeling kunnen de primaire en
de resetwikkeling eventueel bifilair gewikkeld worden. Daarmee
neemt de koppeling toe en de lekinductie af. Bij een bifilaire
wikkeling worden de draden van de beide wikkelingen eerst in
elkaar gedraaid en daarna samen gewikkeld.

Onder de kop TOTALEN worden een aantal belangrijke
ontwerpparameters opgeteld. Hiermee kan snel gezien worden of de
configuratie mogelijk is of niet.

In de spreadsheet zijn ook twee macro's opgenomen. Een macro is
een reeks 123-commando's, die met een toetscombinatie,
geactiveerd kunnen worden.
De macro "<alt>-t" slaat de gegevens uit de spreadsheet op in een
regel van een tabel. In deze tabel kunnen dan een aantal
berekeningen vergeleken worden en kan de beste configuratie
gekozen worden.
Met de macro "<alt>-c" kan de tabel schoongeveegd worden.

Bij het werken met deze spreadsheet moet op de volgende punten
gelet worden:

- In de spreadsheet wordt gerekend met de benadering van
Snelling. De resultaten zijn dus aIleen bruikbaar in het
gebied waar deze benadering geldig is. (Zie bijlage II).

- De formules waarmee de kernverliezen berekend worden zijn
geldig binnen een bepaald frequentiegebied. In de
spreadsheet zijn de formules van 3CS-materiaal opgenomen.
Deze formules zijn geldig tot ca 100 kHz. Voor andere
materialen en hogere frequenties moeten deze formules
aangepast worden.

Op de volgende pagina wordt een uitdraai van de spreadsheet
weergegeven voor een ETD-34 kern.
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ontwerp gegevens ontwerp gegevens

Type
Volume (mm3)
doorsnede (nun2)
spoelbreedte (nun)
buitendiameter (nun)
binnendiameter (nun)
kruipafstand (nun)
gem wikkellengte (nun)
hoogte (nun)
wikkelbreedte (nun)
wikkelvenster (nun2)
thermische weerst.(K/W)
max. temp.-stijging (K)
B_ideaal (mT)

ETD34
7640
97.1

20
20
13

0.5
60

3.5
19
70
18
40

92.7

V_uit (V)
sec. spanningsverl.(V)
V_prim (V)
Ieff-.prim (A)

V_sec (V)
1_0 (A)

Ieff_sec (A)

overzetverhouding
n-.prim
n_sec
n-'prim_sandwich
n_sec_sandwich

10
2

310
0.29

27
5

3.2
11
96

9
55

5

B_ac (mT)
P_uit (W)
P_kern_hysterese (W)
P_kern_wervel (W)
P_kern_tot (W)
schakelfrequentie (kHz)
duty cycle

70
50

0.49
0.07
0.55

95
0.4

B_verzadiging (mT)
transient factor alpha
B_max (mT)
f_T (kHz)

gegevens koper 100 C

32C
1. 72
93.C
103

skindiepte (nun) 0.243223
soortelijke weerstand 0.022217

**********************************************************************~

Bepaling draaddiameters
primair

TOTALEN
secundair

------------------------------

secundair folie

reset winding

benodigde hoogte (nun) 3.76
P_koper (W) 0.22
P_kern (W) 0.55
P_totaal (W) 0.78
delta_T (K) 14.0

0.364
0.22
0.54

beschikbare hoogte(nun) 3.5
benodigde hoogte (nun) 3.46
P_koper (W) 0.35
P_kern (W) 0.55
P_totaal (W) 0.91
delta_T (K) 16.3

bw / n-prim_sandw
draaddiameter (nun)
hoogte (nun)

0.14
0.1

0.007
1.079

1.5
0.07

4
0.543
0.550
0.642
0.094

1
1.2

0.014
1.434

0.20

1
0.387
0.380
0.455
0.196

2
1. 72

1.293
1.424

0.15

foliewikkeling

ideale hoogte (nun)
foliehoogte (nun)
weerstand (Ohm)
Fp
wikkelhoogte (nun)
P_wikkeling (W)

aantal draden parallel
ideale diameter (nun)
diameter draadtabel (nun
max. diameter (nun)
r_dc (ohm.m)
aantal lagen
hoogte wikkeling (nun)
weerstand (Ohm)
Fp
P_wikkeling (W)

Spreadsheet veer een ETD-34 kern
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BIJ'LAGE V Ret doorvoervermogen per convertortype
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BI.1LAGE VI: Voorbeeld van een draadtabel.

Enamelled round copper winding wire,IEC-grade 2

nominal diameter
max. overall nominal minimum nom. resistance

d(nun) diameter cross-sect. winding pitch at 100 °c
do (mm) . area (nun2) lmin (nun) rde (film)

0,040 0,054 0,00126 0,059 17,68

0,045 0,061 0,00159 0,066 13,97

0,050 0,068 0,00196 0,073 11,32

0,056 0,076 0,00246 0,082 9,022

0,063 0,085 0,00312 0,091 7,129

0,071 0,095 0,00396 0,102 5,613

0,080 0,105 0,00503 0,112 4,421

0,090 0,117 0,00636 0,125 3,493 7-

0,100 0,129 0,00785 0,137 2,829

0,112 0,143 0,00985 0,152 2,256

.0,125 0,159 0,0123 0,169 1,811

0,140 0,176 0,0154 0,187 1,444

0,160 0,199 0,0201 0,210 1,1052

0,180 0,222 0,0254 0,234 0,8733

0,200 0,245 0,0314 0,257 0,7074

0,224 0,272 0,0394 0,284 0,5639

0,250 0,301 0,0491 0,315 0,4527

0,280 0,334 0,0616 0,348 0,3609

0,315 0,371 0,0779 0,387 0,2852

0,355 0,414 0,0990 0,431 0,2245

0,400 0,462 0,126 0,481 0,1768

0,450 0,516 0,159 0,538 0,1397

0,500 0,569 0,196 0,593 0,11318

0,560 0,632 0,246 0,659 0,09022

0,630 0,706 0,312 0,736 0,07129

0,710 0,790 0,396 0,823 0,05613

0,800 0,885 0,503 0,922 0,04421

0,900 0,990 0,636 1,032 0,03493
1,000 1,093 0,785 1,139 0,02829

1,120 1,217 0,985 1,268 0,02256

1,250 1,351 1,227 1,408 0,01811

1,400 1,506 1,539 1,569 0,01444

1,600 1,711 2ml 1,783 0,011052

1,800 1,916 2,545 1,996 0,008733

2,000 2,120 3,142 2,209 0,007074

2,240 2,366 3,941 2,465 0,005639

2,500 2,631 4,909 2,142 0,004527

IlelNlrk: Values of !mIn are bilsed on recommendations for ~.s production of one particular manufacturer.
Other manufacturers may use different values.
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BI3LAGE VII: Ontwerpprocedure voor een smoorspoel.

In deze bijlagen zal aangegeven hoe een smoorspoel ontworpen moet
worden. Bij deze berekening zijn de volgende parameters nodig:

L De gewenste zelfinductie.
'"i De piekstroom door de spoel.
'"B De maximale toegestane inductie.

fs De schakelfrequentie.

Voor een spoel met N windingen, waardoor een stroom i(t) loopt,
kunnen de volgende vergelijkingen opgesteld worden:

u = L di
lnd dt

{l}

(/)(t) = L i (t) {2}

(/) = N.A.B {3 }

B = Il.H {4}

§ H.dl = N.i ~ H.ly = N.i
{5 }

De oplossing van de kringintegraal uit {5} geldt onder de aanname
dat H homogeen is in de richting waarin de kringintegraal
doorlopen wordt.

Er wordt door de flux verandering een spanning opgewekt. Voor de
totale inductiespanning geldt:

uit {l} en (6) voIgt:

uit (4) en (5) voIgt:

u =
lnd

L =

i = B.b
Il.N
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Combinatie van {3},{7} en {8} geeft:
2

L = 11 N .A
ly

{9
uit {2} en {3} voIgt:

1'\

i =

1'\

N.A.B
L { 1C

Beschouwd wordt nu een spoel met een 1uchtspleet la en ee
weglengte ly door de kern .Als de veldlijnen de luchtsplee
loodrecht oversteken dan geldt:

Ae = Ay = Aa

Ae = de effectieve doorsnede van de kern.
Ay = de werkelijke doorsnede van de kern.
Aa = de doorsnede van de luchtspleet.

ii B.n dA = 0 (Derde wet van Maxwell)
A

{11

{12

Als {12} wordt toegepast op aIle drie de oppervlakten uit {1]
dan voIgt daaruit:

By=Ba=Be=B

{ 1~

N. i = He. Ie = Ha. la + Hy. ly
{ 1~

De effectieve permeabiliteit wordt gegeven door:

B
Ile = He

uit {14} en {15} voIgt:

B.le = ~y+
Ue IlY

Eliminatie van B uit {16} geeft:

B.la
110

{ 1~

{lE

Ile =

Voor de meeste kernen geldt:

Ie
ly + la
IlY 110 { 1~
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Bij een niet te kleine luchtspleet geldt nu:

{18}
uit (17) en {18} voIgt:

Ie
Jle = Jlo I;

{19}

Voor een spoel met een niet te grote luchtspleet geldt nu:

Ie :::l ly

uit {9),{19} en (20) voIgt:

2
L = Jlo.N .Ae

la

{20}

{21}

Figuur 1

De zelfinductie van de spoel wordt bij een niet te kleine
luchtspleet, t.o.v. de lengte van het magnetische circuit,
volledig bepaald door de lengte van de luchtspleet.
De onderstaande figuur geeft het verloop weer van de veldlijnen
bij een luchtspleet.

b

I I
I I---10

Het verloop van de veldlijnen bij een
luchtspleet.[2]

Uit figuur 1 blijkt dat de veldlijnen niet allemaal de
luchtspleet loodrecht oversteken. Des te langer de luchtspleet,
des te groter het aantal veldlijnen dat niet loodrecht
oversteekt. Als de verhouding tussen de lengte van de luchtspleet
en de doorsnede van de kern bij de luchtspleet te groot wordt,
dan mag de invloed van dit randeffect niet meer verwaarloosd
worden en wordt er niet meer voldaan aan (11).
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Als vuistregel bij de keuze van een luchtspleet geldt daarom:

la c: O. 1 ;-;:;'

{22

Voor een spoel kan de volgende ontwerpprocedure opgesteld worder

1.De draadlengte moet zo klein mogelijk zijn. Dit beperkt c
koperverliezen. Aan de andere kant moet de beschikbal
wikkelruimte zo volledig mogelijk benut worden en moet he
volume van de spoel zo klein mogelijk zijn.
Omschrijven van {10} geeft:

{2:
De kerr

A

L.iN.Ay = A

B

Voor een aantal kernen kan {23 } berekend worden.
waarbij N.Ay het kleinste is, wordt dan gekozen.

2.uit {21} kan de benodigde luchtspleet berekend worden.

2
la = #.La. N • Ay

L {2~

3.De gevonden luchtspleet moet voldoen aan {22}. Anders moet er
een grotere kern gekozen worden.

Voor de berekening van een spoel kan gebruik gemaakt worden vc
de spreadsheet uit tabel 1.
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zelfinductie uH
i_max (A)
1_0 (A)
B_sat (mT)
uO
fs (kHz)

15
20

5
320

1.26E-06
70

Type
A_e
Volume
Rth

RM10
96.6 mm2
4310 mm3

24 K/W

N 1 a O,1.w(A) B_max P_tot Dt
(mm) (mT) (W) (K)

1 0.01 0.98 3105.59 431.137 10383.6

2 0.03 0.98 1552.80 77.038 1855.4

3 0.07 0.98 1035.20 28.593 688.6

4 0.13 0.98 776.40 14.442 347.8

5 0.20 0.98 621.12 8.695 209.4

6 0.29 0.98 517.60 5.878 141.6

7 0.40 0.98 443.66 4.318 104.0

8 0.52 0.98 388.20 3.376 81.3

9 0.66 0.98 345.07 2.770 66.7

10 0.81 0.98 310.56 2.360 56.8

11 0.98 0.98 282.33 2.072 49.9

12 1.17 0.98 258.80 1.862 44.9

13 1.37 0.98 238.89 1.706 41.1

14 1.59 0.98 221.83 1.587 38.2

15 1.82 0.98 207.04 1.494 36.0

16 2.07 0.98 194.10 1.420 34.2

Tabel 1 : Uitvoer van een spreadsheet om een smoorspoel te
berekenen.

De invoervelden en de overige kolommen uit deze spreadsheet
zullen nu besproken worden.

De invoervelden in deze spreadsheet hebben de volgende betekenis:

- Zelfinductie
- i_max
- I 0
- B_sat

- fs

- A e

- V e
- Rth

(~H) ; De zelfinductie van de smoorspoel.
(A) ; De piekstroom door de spoel.
(A) ; De gemiddelde stroom door de spoel.

(mT) ; De inductie waarbij verzadiging
optreedt.

(kHz); De frequentie van de wisselstroom
2 door de spoel.

(mm ); De doorsnede van de kern.
3(mm ); Het volume van de kern.

(KjW); De thermische weerstand van de kern.

De thermische weerstand van een kern hangt o.a. af van het volume
van de kern, dat warmte kan afgeven aan de omgeving, en van de
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wij ze waarop de kern bewikkeld is. De thermische weerstand Vi
een kern met wikkelingen wordt bepaald m.b.v. een meting. Vi
EE-kernen en U-kernen is de thermische weerstand in laborator:
gemeten en gepubliceerd. De thermische weerstand van deze kernl
kan worden benaderd met de volgende formule:

Rth = 50

{ 2!

De thermische weerstand van de RM-kernen, die gebruikt worden
de spreadsheet, is niet bekend. AIleen van een RM14-kern wordt 4

thermische weerstand gegeven in [22]. Volgens [22] is 4

thermische weerstand van een RM14-kern gelijk aan 14 K/W.
andere pUblicaties wordt 18 K/W gegeven als waarde. Dit is echtl
de thermische weerstand van een RM14-kern met een gat in hi
midden, die gebruikt wordt voor toepassingen in I

telecommunicatie. Formule {25} komt uit op een thermiscl
weerstand van 22 K/W. Een te hoge thermische weerstand in I

berekeningen kan hoogstens leiden tot de selectie van een grote:
kern dan noodzakelijk. Daarom en omdat zonder thermiscl
weerstand helemaal geen berekeningen mogelijk zijn, worl
formule {25} toegepast in de spreadsheet.

De verschillende kolommen in de spreadsheet hebben de volgenl
betekenis:

- N
- I_a (mm)
- O.lwA

- B max (mT)

het aantal windingen.
de breedte van de luchtspleet volgens {24}.
de luchtspleet in de kern moet voldoen a,
voorwaarde {22}. Deze kolom geeft daar,
O,lvAe weer van de kern.
de maximale inductie. uit {23} voIgt:

B max = L. i max
N.A e

- P tot (W)
- DT (K)

de koper- en kernverliezen samen.
de temperatuurstijging van de kern t.o.v.
de omgevingstemperatuur.

De smoorspoel voor de voorwaartse convertor of
balansconvertor, waarvoor deze spreadsheet opgesteld is, hee
nooit meer dan 10 windingen. De koperweerstand van de smoorspo
komt in dat geval ongeveer overeen met de koperweerstand v
ca 40 mo van de secundaire wikkeling van de eerder bereken
transformatoren voor een balansconvertor of een voorwaars
convertor.
Bij de koperverliezen wordt daarom uitgegaan van een weersta
van 40 mo.
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Voor de berekening van de kernverliezen is de fluxzwaai Bac
nodig. Deze kan berekend worden m.b.v. de stroomverandering van
de stroom door de smoorspoel t.o.v. de gelijkstroomcomponent. De
spreadsheet is gebruikt voor de berekening van smoorspoelen voor
convertoren, die werken op de rand van leemtevrij en
leemtebedrij f. In dat geval wordt de stroom door de smoorspoel
elke periode net nul en is de fluxzwaai gelijk aan de helft van
B_max. Als buiten de hystereseverliezen aIle overige verliezen in
het kernmateriaal verwaarloosd worden dan kunnen de kernverliezen
berekend worden met formule {4.23}:

(
B max) 2,5 1,3

Pkern = 16,7. 2 . fs V e

Een configuratie uit tabel 1 komt in aanmerking voor de
smoorspoel indien:

:s 0, 1 • v'Ae en
:s maximaal toegestane temperatuurstijging.
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BI3LAGE VIII: Transformatorconfiguratie voor
convertor op een ETD34-kern.

een voorvaartse

antwer-p gegevens

Type
Volume (mm3)
door-snedp. (mm2)
spoelbr-eedte (mm)
buitendiameter- (mm)
binnendiameter- (mm)
kr-uipafstand (mm)
gem wikkellengte (mm)
hc.ogte (mm)
wikkelbr-eedte (mm)
wikkelvenster- (mm2)
ther-mische weer-st. (K/W)
max. temp.-stijging (K)
B_.:i. eleaal (I11T)
B_ac (mT)
P_uit (W)
P_kern_hystereS8 (W)
P_ker-n_wer-vel (W)
p._ k er n _ tot (l'J )
schakelfrequentie (kHz)
duty cycle

ETD:':::4·
76-40
97,1

20
20
1.3

0,5
60

3,5
19
70
18
40

90, ::
37
~jO

!) , 11
() , ():~

0.) 1.3
100
0,4·

V_.uit. (\J)

sec. spanningsver-l. (V)
V __ p r· i m (V)

Ieff __ pl'"·:i.m (PI)

V sec (V)
1_.0 U~i

Ieff_sec: (Ai
over-zetverhouding
n_pr-im
n ~.:;ec

n __ pl'"' i m_.. sandlo'Ji c:h
n sec si::'.nc/wi. c::h

8_verzadiging (mT)
transient factor alpha
B ma:.: (mT)
·f _. T (k/·-l:·c)

gegevens koper 100 C

1

29
() , 3~

"'•••1

3,

16
1:
8

1 ,7
93,

10

skindiepte (mm) 0,23706
soortelijke weerstand 0,02221

***********************************************~**********************

Bepaling draaddiameters TOTALEN
primail'"" secundair

benod i gde hoogte (mm" 4, H,
P_koper- (W) O,S(
P_ker-n (W) 0,1:
P_totaal. (W) 0,6'
delta T 00 1.'2:,'

aantal draden parallel
ideale diameter- (mm)
eli ametE?r dt-.~aettabel (mm
max. diametpr (mm)
t- _ d i: ( oh m. m)
aantal lagen
hoogte wikkeling (mm)
weer-stand (Ohm)
Fp
P_wikkeling (W)

foliewikkeling

ideale hoogte (mm)
foliehoogte (mm)
weerstand (Ohm)
Fp
wikkelhoogte (mm)
P_""likkeling (\,IJ)

..,
,.::.

0,266
0,220
0,274
0,584

3
1.,62

2,840
1,1.58
0,41

4
0,,439
0 ..,400
o y 4· 78
0, :1.77

1
0,9

0,048
1.,23()
0,59

0,10
(1,1

0,012
1,285

2,7
0,15

beschikbare hoogte(mm)
benodigde hoogte (mm)
P_kopt.~t- «.IJ)
P_h?r·n (W"
P_t.ot2\al «.IJ)
df.'?l ta T on

sE'cundai r f 01 i e

reset windinC;J

bw / n_prim_sandw
dr-aaddiameter- (mm)
hoogtf? (mm)

..,.. I

...:. ,
3, (),

0,1:
~. , 1.:

o! 24"
(), 2~
(),5·
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BI3LAGE IX: Transformatorconfiquratie voor een voorvaartse
convertor op een RM10-kern.

ontwerp gegevens ontwerp gegevens

Type
Volume (mm3)
doorsnede (mm2)
spoelbreedte (mm)
buitendiameter (mm)
binnendiameter (mm)
kruipafstand (mm)
gem wikkellengte (mm)
hoogte (mm)
wikkelbreedte (mm)
wikkelvenster (mm2)
thermische weerst.(K/W)
max. temp.-stijging (K)
B_ideaal (mT)
B_ac (mT)
P_uit (W)
P_kern_hysterese (W)
P_kern_wervel (W)

P_kern_tot (W)
schakelfrequentie (kHz)
duty cycle

RM10
4310
96.6
10.6
20.9
12.6

o
52

4.15
10.6

43.99
22
40

117.6
70
50

0.22
0.03

0.25
80

0.4

V_uit (V)
sec. spanningsverl.(V)
V-prim (V)
1eff_prim (A)
V_sec (V)
1_0 (A)
1eff_sec (A)
overzetverhouding
n-p rim
n_sec
n-prim_sandwich
n_sec_sandwich

B verzadiging (mT)
t~ansient factor alpha
B_max (mT)
f_T (kHz)

gegevens koper 100 C

10
2

290
0.29

27
5

3.2
11

107
10
55

5

320
1.72
93.0

138

skindiepte (mm) 0.265047
soortelijke weerstand 0.022217

************************************************************************

Bepaling draaddiameters
primair

TOTALEN
secundair

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------

3.58
0.29
0.25
0.54
11.8

4.15
4.08
0.47
0.25
0.72
15.8

0.193
0.18
0.46

(rom)

reset winding

secundair folie

benodigde hoogte
P_koper (W)
P_kern (W)
P_totaal (W)
delta_T (K)

beschikbare hoogte(mm)
benodigde hoogte (mm)
P_koper (W)
P_kern (W)
P_totaal (W)
delta_T (K)

0.16
0.1

0.011
1.056

1.5
0.12

4
0.459
0.450
0.533
0.140

2
2

0.018
1.632

0.30

bw / n_prim_sandw
draaddiameter (mm)
hoogte (mm)
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2
0.243
0.220
0.274
0.584

3
1.62

1.672
1.269

0.18

foliewikkeling

ideale hoogte (mm)
foliehoogte (mm)
weerstand (Ohm)
Fp
wikkelhoogte (mm)
P_wikkeling (W)

aantal draden parallel
ideale diameter (mm)
diameter draadtabel (mm
max. diameter (mm)
r_dc (ohm.m)
aantal lagen
hoogte wikkeling (mm)
weerstand (Ohm)
Fp
P_wikkeling (W)
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