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SAMENVATTING

Om een gasontladingslamp (MRS-lamp) op een autoaccu te laten
branden is een omzetter nodig. Een onderdeel van de omzetter is

de preconditioner, die de accuspanning, tussen 9V en 17V,
optransformeert naar 320V gelijkspanning. Van de preconditioner
wordt een uitgangsvermogen van 40W continu en 125W kortstondig
geeist. De afstudeeropdracht is om te onderzoeken of met een

nieuwe topologie, bestaande uit een upconverter met
transformator, betere resultaten bereikt kunnen worden dan met de
huidige preconditioner, die gebaseerd is op het flyback principe.
Twee topologien zijn onderzocht: een twee-transistor topologie en
een drie-transistor topologie. Wanneer deze twee converters met
elkaar vergeleken worden en met de flyback-converter, blijkt dat

de upconverter met twee transistoren de beste eigenschappen
heeft. De voornaamste eigenschappen van deze (2-transistor)
upconverter zijn:

- De ingangsstroom is continuo In vergelijking met de flyback
converter, die een discontinue ingangsstroom heeft, zijn daarom
geen grote condensatoren aan de ingang nodig.

'- Door de topologie van de converter heeft deze converter een
hoger rendement dan de twee andere converters, wanneer de
ingangsstroom groot is (Po=125W,Ui=9V). In continu bedrijf

(Po=40W) zijn de verliezen van de drie converters vrijwel

gelijk aan elkaar.

- Vermogens-MOSFETs met een lage maximale drain-source spanning

(lOOV) kunnen gekozen worden, met daardoor een lage RDSon.
- De upconverter diodes zijn geplaatst achter de transformator,

zodat deze diodes geen grote stromen hoeven te schakelen.

- Het is niet de bedoeling om energie in de transformator op te
slaan en de transformator wordt aan twee zijden van de
hystereselus uitgestuurd. Daarom zijn de afmetingen kleiner dan

de transformator in de flyback-converter, die eigenlijk bestaat

uit twee gekoppelde spoelen.
In dit verslag zal uitgelegd worden hoe de converter is

gedimensioneerd, er zal een model afgeleid worden voor de

converters waarmee met behulp van de steady-state methode de
stabiliteit ervan onderzocht wordt en er zal ingegaan worden op

de meetresultaten.
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ABSTRACT

A preconditioner is needed to feed a halfbridge invertor for an
automotive gasdischarge lamp. The input voltage varies between 9

Volt and 17 Volt. The preconditioner has to deliver 40 Watt
continuously and temporarily 125 Watt at an output voltage of 320

Volt.
Two upconverters will be considered, which consist of a standard

upconverter combined with a transformer. One has a two

transistor topology and the other a three transistor topology.
In this report the upconverters will be compared with each other
and with an earlier designed flyback converter.
As a result the two transistor upconverter has the best
properties.
The main features of the circuit are:

- The input current is continuous, so no large input capacitors

are necessary compared with the flyback converter.
- In account of its topology, this converter has the best

efficiency, compared with the other converters, when maximum

input current is needed. The efficiency at 40 Watt is
comparable with the other converters.

- The diodes of the converter are placed behind the transformer,

therefore the diodes in the diode bridge do not have to switch
a large current.

- Low voltage power MOSFETs can be used (VDS,max = 100V) with a

low RDSon.
- It is not the intention to store energy in the transformer and

the transformer will be used on the full hysteresis curve.

Therefore the transformer dimensions can be smaller, compared

with the transformer of a flyback converter, which are
actually two coupled inductors.

In this report will be explained how the converter is

dimensioned. A model will be derived with state-space averaging

to examine the stability of the converter and measurements of the

two upconverters will be explained.
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Hl INLEIDING

Binnen Philips Lighting wordt onderzoek gedaan naar een MHS-lamp
(MRS = Motorcar Headlamp System). De MHS-lamp is een
gasontladingslamp, die in de toekomst toegepast zal worden als
autokoplamp. Een omzetter zal daarom ontworpen moeten worden, om

de 12V-accuspanning om te vormen naar een geschikte spanning
voor de lamp. Een onderdeel van de omzetter is de preconditioner,
die als doel heeft om de 12V-accuspanning op te transformeren
naar 320V gelijkspanning.
Een preconditioner gebaseerd op een flyback-converter is al
ontworpen. Deze converter staat kort beschreven in bijlage G.
Het doel van het onderzoek is om te bekijken of betere
resultaten (minder vermogensverlies en een kleinere afmeting)

geboekt kan worden met een ander specifiek type up-converter.
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H2 DE PROBLEEMSTELLING

De opdracht is om een preconditioner te ontwerpen die een

autoaccu-spanning (12V gelijkspanning) omhoog transformeert naar
een gelijkspanning van 320V. Deze gelijkspanning wordt gebruikt

om er een MHS-lamp mee te voeden. Dit gebeurt door een halve brug
omzetter die ervoor zorgt dat er door de MHS-lamp een

wisselstroom loopt, zie figuur 2.1.
Doordat de FETs in de brug wisse1end schakelen en de condensator
groot wordt verondersteld, is de spanning over de lamp en spoel L

wisselend de halve ingangsspanning (dus 320/2 = 160V). Vandaar de
naam halve brug [1].

c

L

+320V

J
~

12V ,.·····················..····1
.--_---I-__~ :---~-~----,

Figuur 2.1: Het blokschema voor het totale systeem.

De preconditioner die ontworpen moet worden bestaat uit een up

converter met transformator. oit is een speciale upconverter die

beschreven staat in een artikel [2]. Er worden twee typen
converters beschreven die in het vervolg converter I en converter
II genoemd worden. In dit hoofdstuk zullen de specifikaties

besproken worden, de werking van de twee typen converters en de

wijze van aanpak van het probleem.
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2.1 De specifikaties.

Ingangsspanning variabel:

Uitgangsspanning:

Uitgangsvermogen:

Ingangsrimpelstroom:

Opmerkingen:

[320V]

10 tot 16 Volt

320 Volt ± 2%
15 Volt ± 10%

40W continu
125W gedurende 1 minuut.

[15V] lW continu

< 20% van de d.c. stroom

De ingangsspanning (Ui) is variabel. Voor Ui > 16V hoeft de
schakeling niet meer te werken. Hiervoor kan bijvoorbeeld een

"overvoltage-lockout" ontworpen worden, die de ingangsstroom

onderbreekt (of inschakelen voorkomt), wanneer de ingangsspanning
hoger is dan 16V. Voor de uitgangsspanning van 320V wordt een

kortstondig uitgangsvermogen geeist van 125W. Dit vermogen is

nodig voor het ontsteken van de MRS-lamp.

Voor de ingangsstroom geldt dat iri kleiner moet zijn dan 20% van

de gemiddelde waarde van de ingangsstroom, zie figuur 2.2. Dit

wordt geeist omdat een te grote rimpelstroom niet bevorderlijk is

voor de levensduur van de autoaccu.

t

Figuur 2.2: De ingangstroom van de converter

De 15V uitgangsspanning is nodig om het stuurcircuit van de halve

brug (na de preconditioner zie figuur 2.1) van spanning te

voorzien. De eisen die hieraan gesteld worden zijn niet zo streng
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als die van de 320V uitgang. Voor de beschrijving van de
converter komt deze uitgang niet ter sprake.

2.2 De werking van converter I.

c:
Ui

+

L

T1

J
T2

J

o

+
Us

Co Ro

+

Uo

Figuur 2.3: Het schema van upconverter I

Het schema van de converter staat getekend in figuur 2.3.

We starten op het tijdstip t = 0 in figuur 2.4. transistor T1
begint te geleiden en de ingangsstroom (de stroom door de spoel)

zal lineair toenemen. Dit komt doordat de spoelspanning UL een

gelijkspanning is, waarbij geldt UL = Ui en

U'1. - lH =
oT

u·1.

L
( 1)

Op tijdstip t = oT schakelt T1 uit. en T2 aan. De stroom door de

spoel zal zijn weg vervolgen door de transformator en T2. Deze
stroom zal direkt getransformeerd worden naar de secundaire

zijde van de transformator en via de brug de belasting inlopen.

Wanneer we veronderstellen dat uitgangscondensator Co groot is en

de uitgansspanning Uo constant blijft in de tijd, dan is

gedurende het hele interval oT<t<T, de secundaire

transformatorspanning gelijk aan Uo en de primaire
transformatorspanning Up2 gelijk aan Uo/n (waarbij n de

wikkelverhouding is). De spoelspanning UL zal door de som van Ui
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iI.. III

!rTf

fIT&

fIT]

f UD~ .Tt

t Us

I
o bT

,
T T.. lT 2T

Figuur 2.4: stromen en spanningen in converter I.

en Up2 negatief worden (ervan uitgaande dat Up2>Ui) en IL zal
afnemen.
Er geldt:

lH
(l-cS)T

= Up 2 - Ui
L

(2)

Op tijdstip t = T wordt T2 uitgeschakeld en Tl aangeschakeld. De
spoelstroom zal nu weer toenemen net als in het interval

O<t<cST. Op t = T+cST schakelt Tl uit en T3 aan. De spoelstroom
zal nu afnemen door de primaire wikkeling en T31 op dezelfde

manier als in interval cST<t<T. Na 2T herhaalt zich deze cyclus.
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Als we veronderstellen dat ~i in formule (1) en (2) geIijk zijn,
dan yolgt eruit dat

Tussen Up2 en Uo zit de wikkelverhoudinq n, zodat geldt voor de
omzetverhouding:

Uo = n
Ui 1 - 6

(3)

De werking van deze omzetter is in feite qebaseerd op een
standaard upconverter opgebouwd uit de zelfinduktie en

transistor T1 en de brug waarbij T2 en T3 van de geIijkspanning
over T1 een wisselspanning maakt die getransformeerd kan worden
door de transformator.

Wanneer er omgeschakeld wordt tussen T1 en de twee andere
transistors kan er een hoge spanningspiek ontstaan over T1
wanneer de zelfinduktie zijn stroom niet kwijt kane Het mag dus

niet voorkomen, dat TI' T2 en T3 aIle gelijktijdig even uit
geleiding zijn. Daarom moeten de stuurspanningen enige overlap

hebben, zoals getekend is in fiquur 2.4.
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2.3 De werking van converter II.

I,
L 0

+
u.

+

T1 Co Ro Uo
+

U1 J

Figuur 2.5: Het schema van converter II.

I
o /)T ,. ".~T 2.T

Figuur 2.6: stromen en spanningen in converter II.

In figuur 2.5 is de converter II getekend. De werking is

hetzelfde als van converter I. AIleen loopt bij het toenemen van

de spoelstroom deze stroom niet door Tl (in figuur 2.3), maar
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door de parallelschakeling van T2 en T3. De stromen door T2 en T3
bouwen geen flux in de transformator op vanwege de tegengestelde
·wikkelrichting (de' flu'xen -zouden elkaar tegenwerken) •

Als op t = 0 T1 en T2 (in figuur 5) qeleiden, neemt de
spoelstroom IL toe. Als we ervan uitgaan dat de stromen door T1

en T2 gelijk worden verdeeld, dan is op dat interval IT1 en IT2
de helft van IL, zie figuur 2.6. Voor ~I voIgt dezelfde afleiding

en uiteindelijk dezelfde formule als formule (1) voor converter
I.

Wanneer op t = 6T, T2 uitschakelt, zal de stroom door T1 lopeno
Aan de secundaire zijde van de transformator zal ook direct een
stroom lopen, de diodebrug zal geleiden en op de primaire
wikkeling staat de omgetransformeerde uitgangsspanning. Over de

zelfinduktie staat de gelijkspanning die de spoelstroom doet
afnemen, waarbij formule (2) geldig is.

Op t = T schakelt T2 weer aan, de spoelstroom neemt toe en op
t = 6T + T schakeIt T1 uit zodat de spoelstroom afneemt via T20
Deze cyclus herhaalt zich over 2T.

Ook voor deze converter geldt dat

Uo = n
Ui 1 - 6 . (3)

Het verschil tussen de twee converters zit dus enkel in het feit

dat gedurende de in-tijd (O<t<6T) de stroom verdeeld wordt over

twee transistors, althans in theorie.

In figuur 2.6 is te zien, dat de stuurspanningen niet zo
kritisch hoeven te zijn met betrekkinq tot het gevaar dat er geen

transistor in geleiding is.
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2.4 De werkwijze voor het ontwerpen van de converter.

Voor het ontwerpen van de converter is het probleem als volgt aan
gepakt:

De schakeling is doorberekend en een keuze is gemaakt voor

de omzetverhouding van de upconverter en de transformator.

De spoel en de transformator zijn gedimensioneerd.
Een model voor de transformator is opgesteld, aan de hand
van metingen aan de transformator.
Een verwachting van de maximale (klem)spanning over de
transistors is gemaakt.
Een keuze voor de transistors en diodes is gemaakt, een
stuurcircuit is ontworpen en de schakeling is opgebouwd.
Van de opgebouwde schakeling is het gedrag en zijn bepaalde
eigenschappen geanalyseerd en verbeterd.
Een terugkoppelcircuit is ontworpen en opgebouwd.
Eventuele aanpassingen zijn gemaakt om aan de specificaties
te voldoen. Later is bekeken wat het effekt is voor de
converter wanneer de frequentie gevarieerd wordt.
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H3 RET ONTWERP VAN DE CONVERTER

In dit hoofdstuk zal beschreven worden hoe de converter
ontworpen is. Het ontwerp is hetzelfde voor beide converters.

3.1 De keuze van de wikkelverhoudinq van de transformator.

Het omzetten van de ingangsspanninq naar 320V wordt door twee
systemen gerealiseerd. Het ene systeem is de opchopper met

transformatiefaktor 1=6
en het andere de transformator met faktor n. De keuze welk

systeem het grootste deel van het optransformeren voor zijn

rekening neemt is vrij te kiezen.

Als een hoge wikkelverhouding wordt gekozen transformeert de

opchopper weinig en de transformator veel. Hierdoor zal de

primaire transformatorspanning Up laag zijn als ook de dutycycle
6 van de converter. Door deze lage 6 zal ook de rimpelstroom
kleiner zijn, want tijdens toename van de spoelstroom geldt:

= L di
dt

U. = L ~i
~ 6T

waarbij Ui, L en T constant z~Jn. ~i neemt dus af als 6 afneemt.

Doordat iri afneemt kan de zelfinduktie kleiner gekozen worden.
Door de lagere primaire spanning zullen ook de (klem)spanningen

over de transistors lager zijn. Wanneer 6 hoog is, ziet de te

transformeren spanning eruit als in figuur 3.1a en wanneer 6 laag
is, als in figuur 3.1b. De transformator transformeert de
sinusvormige spanning met Minder verlies dan een blokvormige

spanning. De vorm in figuur 3.1b lijkt daar het meest op, de

spanningsvorm in figuur 3.1a heeft meer hogere harmonischen.
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a)

b) t =-

Figuur 3.1: De spanning die de transformator moet transformeren

a) bij grote 6, b) bij kleine 6.

Samengevat kunnen we schrijven:

Een hoge wikkelverhouding heeft als voordelen:
De zelfinduktie om de gewenste minimale ingangsrimpelstroom

te bereiken wordt kleiner.
De (klem)spanning is lager over aIle transistors.
De lagere 6 zorgt voor een spanningsvorm die voor de
transformator gemakkelijker te transformeren is.

Nadeel van een hoge wikkelverhouding:

Er loopt een grotere stroom door de primaire wikkeling. Dit
levert meer koperverliezen in de transformator.

Het is gezien deze opsomming het gunstigste om de
wikkelverhoudinq zo laag mogelijk te kiezen. Het nadeel van meer

koperverlies aan de primaire zijde kan opgelost worden door daar
dikkere draden te kiezen. Echter het op-chopper deel werkt in een

bepaald gebied, omdat 6 in verband met het controle circuit zijn
grenzen kent; 10% < 6 < 90% . Voer de upconverter geldt:
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Gekozen is een primaire spanning Up van 19V. Ais Ui 17V is dan
kunnen we invullen:

19 = 17
1-6

waaruit voIgt dat 6 = 11% •

Op dezelfde manier voor Ui = 9V ; 6 = 53%

Dus geldt: 11% < 6 < 53% wat in principe realiseerbaar is.
Uit nadere overwegingen is gekozen voor een primaire spanning van

21V, omdat de lage 6 van 10% toch net problemen gaf voor het

controle IC. Hierdoor wordt de variatie in 6: 19% < 6 < 57% •

Keuze van de converterfrequentie:

Bij een te lage frequentie moeten de afmetingen van spoel
toenemen om te voorkomen dat de spoel in verzadiging gaat (bij

dezelfde eis van de ingangsrimpelstroom). Ook moeten de
afmetingen van de transformator toenemen om te voorkomen dat
deze in verzadiging gaat.
Bij een te hoge frequentie:

nemen de schakelverliezen in"de transistors toe,
nemen de hystereseverliezen in de transformator toe,
kunnen er problemen ontstaan met parasitaire capaciteiten,

treedt er stroomverdringing op in de draden (het skin

effekt).
Dit laatste is op te lossen door litzedraad te gebruiken.

Om te beginnen is een frequentie van 100kHz gekozen voor de
herhalingsfrequentie van de ingangsrimpelstroom, wat in het

vervolg de converterfrequentie genoemd wordt.
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3.2 Dimensionering van de spoel.

Door de keuze van de spoel wordt voornamelijk de vorm van de
ingangsstroom bepaald. Toegepast in een upconverter wordt er in
een spoel energie opgeslagen. Om energie in een spoel op te
slaan, zal een luchtspleet in het magnetisch circuit nodig zijn.
Volgens de specificaties is gewenst, dat de ingangsrimpelstroom

(iri) kleiner is dan 20% van de gemiddelde waarde van de
ingangsstroom.
Gedurende het in-interval (0<t<6T) geldt voor de spoelspanning:

U = L di
dt

waarvoor in U de ingangsspanning Ui ingevuld kan worden, di de

stroom toename 2.ir i' dt de in-tijd oT en L de nodige
zelfinduktie.

dus: (4)

Po
Het ingangsvermogen Pi = ~

De gemiddelde ingangsstroom i gem (5)

Gewenst is dat
iri

< 20% •i gem

Om hieraan te voldoen moet gelden voor iri:

Ingevuld in (4);

L = !:!i2 • oT. !7
0,4Po

Voor de upconverter geldt Ui = (l-o)Uo ' waarbij Uo ' een
denkbeeldige gelijkspanning is die gelijk is aan Uo/n = 19V.

Na sUbstitutie van 6 in 3):
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(6)

Ui
In figuur 3.2 is Ui2 (1 - 0-') uitqezet teqen Ui.

o

2 Ui
fiquur 3.2: Ui (1 - 0-') als funktie van Ui, voor Uo '=19V en 22V.

o

Te zien is dat de qrafiek een maximum heeft in Ui voor Ui = 13V.
Dat is dus de inganqsspanninq, waarbij de relatieve inqanqs

rimpelstroom het qrootst is. De minimale waarde van L kan
nu bepaald worden.

132 (1 - ~~)10-5.70%
L > = 23,3 ~H.0,4 • 40

Hierbij is aanqenomen, dat het verwachte rendement van de

converter onqeveer 70% zal zijn. Voor een qekozen kern van het

type E25/13/7 met materiaal 3eS5, wordt het minimum aantal
windinqen met de volgende formule bepaald:



n .
m~n

Bepaling van i:

= L.~ •
A.B
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(7)

.De stroom is maximaal wanneer Ui minimaal is en het

uitgangsvermogen Po 125W is.

ingevuld in: U ' _ Ui
o - 1-& 19 = --2....1-& & = 0,53.

De gemiddelde ingangsstroom:

= 125
0,7.9 = 19,8A.

~i in de spoel:

U = L di
dt - -6 ~i9 = 23,3.10 ---==----6

5,3.10

-+ ~i = 2,06A.

Dus de maximale waarde van de spoelstroom is:

i = i + -21 ~i = 19,8 + -21 .2,06 ~ 20A.gem

Ingevuld in formule (7) met A = 45.10-6 m2 en B = 320 mT:

23,31:'H • 20An
min

= -"::':::..L.:_:J:6:":":"'2~""":::'=:'-

45.10 m. 0,32T
= 32 windingen.

De benodigde luchtspleet kan nu berekend worden met:

(8)

Ingevuld: 1 > 47T10-7
a

32.20
0,32 = 2.5 mm.

oit is een praktisch realiseerbare maat voor de luchtspleet.
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Het programma PowerL kan nu gebruikt worden om het type draad te
laten kiezen en de verliezen in de spoel te laten berekenen.

Hiervoor moeten het type kernmateriaal, de grootte van de
zelfinduktie en het aantal windingen worden ingevoerd. De
formules die gebruikt worden in PowerL voor berekening aan

spoelen staan in bijlage B1.

De resultaten staan in bijlage B2. Het draadtype dat aanbevolen
wordt, is van het type 16*.2mm.
Het totale verlies in de spoel is:

koperverlies: 1,004W
ac-verliezen in de draad: O,168W

hysterese-verliezen: O,005W
wervelstroom-verliezen in de kern: O,OOOW.

De totale verliezen bedragen 1,177W waardoor een

temperatuurstijging ontstaat van 380 C. Te zien is dat het verlies
in de spoel voornamelijk bepaald wordt door het koperverlies.

Verder is in bijlage B2 te zien is dat B kleiner is dan 320mT
namelijk slechts 80mT. Dit komt omdat het gedrag bekeken is bij
het continue bedrijf van 40W. Bij het kortstondige vermogen van
125W zal B veel groter worden omdat de stroom dan in de orde

grootte is van 20A.

De spoel kan nu gerealiseerd worden. Na het wikkelen van de
draad kan de gewenste waarde van de zelfinduktie ingesteld worden

door de luchtspleetlengte te varieren. De waarde van de
zelfinduktie wordt daarbij gemeten op een meetbrug (HP 4274A).

Na metingen in de praktijk is gebleken dat de gewenste
ingangsrimpelstroom niet gehaald werd met deze spoel. De oorzaak
zit in de parasieten in het circuit (weerstand in de transistors

spoel en transformator), waardoor de formule

,
Uo =

niet meer geldig is (zie hoofdstuk 3.9 model van de converter).
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Er geldt dus dat:

Ook ligt het werkelijke rendement hoger dan 70% en is later een
hogere Uo ' gekozen (22V in plaats van 19V), waardoor in formule
(6) ook een hogere L ingevuld moet worden. omdat de verliezen in
de spoel voornamelijk bepaald worden door het koperverlies zijn

twee draden parallel gewikkeld (draadtype: 16*.2mm). Het aantal
windingen dat op de spoelkoker mogelijk is bedraagt 25. De
zelfinduktie ingesteld met de luchtspleet bedraagt 41~H. Voor het
minimum aantal windingen geldt nu:

__~4~1~~~H~.~2~0~A~ = 57 windingen.
-6 245.10 m. 0,32T

Gewikkeld zijn echter maar 25 windingen. Het gevolg daarvan zal
zijn, dat de spoel in verzadiging gaat bij 125W. Wat daarvan de
consequenties zijn zullen we later zien.

Met deze spoel zijn de metingen uitgevoerd.
Dus kern: E25/13/7, materiaal: 3C85

wikkeling: 25 windingen, draadtype: 2*16*0,2mm

zelfinduktie = 4l~H.

De gemeten weerstand is frequentie-afhankelijk.

Voor DC: R = 32mn.

Bij 100kHz: R = 0,890.

Met PowerL kan deze spoel niet doorberekend worden, omdat de
berekende venstervulling groter is dan 100%. Wel is met PowerL
een berekening mogelijk voor een spoel met 25 windingen gewikkeld
met een enkele draad. Zie bijlage B3. Vergeleken met de spoel met
32 windingen is het DC-verlies gezakt van 1W naar 0,7W.

Er is gekozen voor Litzedraad, omdat dit het skineffekt in de

draad vermindert. Wanneer in plaats van Litze toch massieve draad

wordt gekozen, dan nemen de ac-verliezen in de draad toe, met
ongeveer 0,35W (zie bijlage B4).
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Met PowerL is berekend wat het verlies zal zijn als de spoel met

2 par~llelle "I~kkeling~n toegepast wor~~ b_ij een uitgangs
vermogen van 125W en een 9V ingangsspanning. Voor de simulatie
zijn 2 massieve draden gekozen. In bijlage B5 zijn hiervan de
resultaten te zien.

Het DC-verlies bedraagt 9W, waardoor de temperatuur van de spoel
in continue bedrijf zoln 300 °c zal stijgen. In de praktijk zal
deze temperatuurstijging niet voorkomen, omdat deze situatie van

korte duur is. De berekende fluxdichtheid is maximaal 730mT,
waardoor met zekerheid vastgesteld kan worden, dat de spoel in
deze situatie in verzadiging zal gaan.

3.3 Dimensionering van de transformator.

De transformator die hier toegepast gaat worden heeft niet de
funktie om energie op te slaan (dit in tegenstelling tot de
gekoppelde spoelen in de flyback-converter). Het is gewenst om de
wikkelingen zo goed mogelijk te koppelen en zo min mogelijk

energie op te slaan. Dit betekent dat de transformator zeker geen

luchtspleet mag bevatten.

Voor het ontwerp moet eerst een kern gekozen worden. Het

kernmateriaal moet geschikt zijn voor 50kHz (de frequentie van

de transformator is de helft van de spoelfrequentie), dus met zo
min mogelijk hystereseverliezen. De afmetingen van deze kern

moeten voldoende groot zijn om de wikkelingen te kunnen

herbergen. Gekozen is voor een RM12-kern van het materiaal 3F3.

Voor de gegevens over de kern zie bijlage F5.
De spanning die getransformeerd moet worden heeft een blokvorm,

zie figuur 3.3. Algemeen geldt:

e = n ~- p dt

dus

¢(t) = ± Je(t) dt + ¢o'np

Wanneer de blokvorm ingevuld wordt in de integraal vindt je het

fluxverloop in de kern, zoals het getelend is in figuur 3.3.
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If

/ \ / \
i-

Figuur 3.3: Spanning, stroom , flux en fluxdichtheid in de

transformator

Als er vanuit wordt gegaan dat het materiaal niet in verzadiging

gaat dan heeft de fluxdichtheid B en de magnetiseringsstroom i m
dezelfde vonn.

We kunnen afleiden voor ¢:

2 ¢
e.t= n

dus ¢
e.t B.A= =2n

Er geldt daarom voor het aantal windingen primair:

n > e:t
2B.A

met t = 6T •

Gegeven is voor de kern (RMIO, 3F3):

B= 320mT en Amin = 96,6mm2 • Ingevuld voor e = 21V; 6 = 0,6;

T = 10/Js:

21 • 6.10-
6

2 °np > -6 = , •
2 . 0,32 • 96,6.10

Gekozen is np = 5 windingen.
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In het voorgaande is een primaire spanning Up gekozen van 21V. De
transformator dient dus een spanning van 21V naar 320V te

transformeren. Dus ns/np = 320/21 = 15,2
en ns = 5 * 15,2 = 76 windingen.

Om het skin-effekt te reduceren is litzedraad gebruikt.
primair: 16 x 0,2mm
secundair: 16 x 0,071mm.

Omdat het gewenst is dat de transformator zo gunstig mogelijk
uitgestuurd wordt, moet deze zo symmetrisch mogelijk zijn. De

twee primaire wikkelingen zijn daarom bifilair gewikkeld.
Als eerste zijn de twee primaire wikkelingen gewikkeld en daar

overheen de secundaire. Dit is gedaan om de koperweerstand van de
primaire wikkelingen zo klein mogelijk te krijgen.

Oat het mogelijk is geweest om np = 6 te kiezen met die dikte van
draden, duidt er op dat de transformator te ruim gedimensioneerd
is. Daarom is later een tweede transformator gewikkeld op een

RMS-kern.
Gegevens van de transformator met RMS kern:

kern: RMS, materiaal: 3F3

wikkelingen: 2 x primair: 4 windingen (16xO,2rnrn)
1 x secundair: 61 windingen (16xO,071mm).

3.4 Een model voor de transformator.

Nu de transformator gedimensioneerd is kan deze gewikkeld worden
en aan de hand van metingen een model opgesteld worden. Voor het

model, getekend in figuur 3.4, is de vierde wikkeling van 1W

buiten beschouwing gelaten. In het model stellen L1' L2 en L3' de
spreidingszelfindukties voor van de primaire resp. de secundaire

winding. Op dezelfde manier stellen RI ,R2 en R3 de koper

weerstand in de draden voor. Rm1 en Rm2 staan voor de kern

verliezen. MI en M2 stellen de mutuele zelfindukties voor. De
gekoppelde spoelen worden ideaal verondersteld.
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~1 Rl

~2 Rl

R2 ~3

o

Figuur 3.4: Een model voor de transformator.

Diverse metingen zijn gedaan om de waarden voor het
vervangingsmodel te vinden. Dit is gedaan door de transformator
op verschillende manieren kortgesloten en open op de meetbrug te
meten. Met de meetbrug kunnen zelfindukties capaciteiten en
weerstanden gemeten worden bij diverse frequenties. AIle metingen
aan de transformator zijn uitgevoerd bij 50kHz, op de

transformator met RM10 kern.

Meting 1 (De nullastproef):
Wikkeling A is op de meetbrug aangesloten met de wikkelingen

B en C niet aangesloten, zie figuur 3.5.

E
Figuur 3.5: Aansluiting voor meting 1.

Gemeten is voor de serie-vervangingsschakeling:

Ls = 87~H en Rs = O,24n.
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Met verwisseling van wikkelingen A en B geeft dit dezelfde
waarden, ·omdatde twee primaire wikkelingen nagenoeg

identiek zijn.

Meting 2 (De kortsluitproef:)
Wikkeling C wordt kortgesloten en gemeten wordt op wikkeling
A terwijl wikkeling B niet is aangesloten, zie figuur 3.6.

o

A

o

B

Figuur 3.6: Aansluiting voor meting 2.

Gemeten is voor een serie-vervangingsschakeling:

Ls = 190nH en Rs = 22mfl.

Dit is ook gedaan met verwisseling van wikkelingen A en B

wat dezelfde resultaten geeft.

Meting 3 (De kortsluitproef met de primaire wikkelingen:)
Wikkeling B wordt kortgesloten en gemeten wordt op wikkeling
A, met wikkeling C niet aangesloten, zie figuur 3.7.

Figuur 3.7: Aansluiting voor meting 3.
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Gemeten is voor een serie-vervangingsschakeling.

Ls = 174nH en Rs = 32mn.

Ook nu weer geeft verwisseling van wikkelingen A en B
dezelfde resultaten.

Met behulp van meting 1 meten we M en
vervangingsschema, zie figuur 3.4. In
ze echter parallel terwijl op de brug
wordt gemeten. Het omzetten van serie
verloopt alsvolqt.

Rm in het
het vervangingsschema staan
een configuratie in serie
naar parallelschakeling

Lp

Figuur 3.8: serie- en parallelschakeling

= Rs .

Wanneer de impedanties van beide schakeling aan elkaar gelijk

worden gesteld vinden we:

jWLRp
j wL + R

p
= j wL + Rs •

Gemeten is dat Lp ongeveer gelijk is aan Ls • Dit betekent dat de
zelfinduktie van grotere invloed is dan de weerstand.

Wanneer we aIleen het reele dee1 bekijken:

W2 L2 Rp

Omdat Rp » Rs geIdt:
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Ingevuld

Met meting 2 worden de koperweerstanden gemeten:

Rl + R3 = R2 + R3 = 22mn.

Met meting 3 wordt de koperweerstand van Rl + R2 gemeten.

(= 32mn). We kunnen hieruit afleiden dat Rl = R2 = 16mn en

R3 = 6mn.
Op dezelfde manier voor de spreidingszelfindukties:

Met meting 2: L1 + L3 = L2 + L3 = 87~H.

Met meting 3: L1 + L2 = 174nH. Dus Ll = L2 = 87nH en L3 = 103nH.

R3 en L3 moeten ten gevolge van de wikkelverhouding van de
transformator vermenigvuldigd worden met n2 •
Het model van de transformator ziet er dus uit zoals getekend is
in figuur 3.9.

Op dezelfde manier is een model afgeleid voor een kleinere
transformator met een RM8 kern (voor het model zie figuur 3.10).

87nH 16m

0 n2 6m n 2 103nH

87uH 3.1k

0

87nH 16m

0

87uH 3.1k

figuur 3.9: Het model voor de transformator met RM10 kern.
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47nH 6.1m

0 n2 1.4m n2 SSnH

60.8uH 288

0

47nH 6.1m

0

60.8uH 288

o' ---L.---L__--'

figuur 3.10: Het model voor de transformator met RM8 kern.

Te zien is dat de koperweerstand flink is afgenomen Cop de
transformator met de RM8 kern). oit komt omdat de lengte van de
draden korter is. Het koperverlies van deze wikkeling zal minder
zijn.

Opmerking:

De waarde voor Rm is niet juist voor de toepassing in de
converter. Op de meetbrug bedraagt de meetspanning maximaal 5V.

De waarde van Rm is spanningsafhankelijk. Dit komt omdat Rm de

nullast verliezen in de transformator representeert. De hysterese

verliezen zijn afhankelijk van de grootte van de magnetiserings
stroom, dus in onbelaste toestand afhankelijk van de grootte van

de spanning.

Het model dat nu afgeleid is, is onder andere gebruikt om de
maximale piekspanning over de transistor te bepalen, om een model

voor de converter op te stellen en om verliezen in de
transformator te bepalen.
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3.5 Het snubbercircuit.

In deze paragraaf wordt er gekeken naar de maximale spanning over

de transistors en of hiervoor een aanpassing in het circuit

aangebracht moeten worden. De maximale spanning over de

transistor treedt op wanneer de spoelstroom na het interval
(O<t<6T) gecommuteerd wordt naar de transformator. Bepalend voor
de hoogte van de maximale piekspanninq zijn:

de spreidingszelfinduktie van de transformator
de traagheid van de diodes
de capaciteit van de transistor

de grootte van de spoelstroom.

Met microcap (zie bijlage H) is de schakeling gesimuleerd als in
figuur 3.11, waarin het model van de transformator is meegenomen.

De traagheid van de diodes is verwaarloosd. uit de simulatie van
dit model is een transistorspanning van 304V gevonden. Wanneer we
dus een MOSFET van 100V zouden willen kiezen, kan dit niet. Ten
gevolge van de traagheid in de diodebrug zou de

transistorspanning aIleen maar hoger worden.

L RL Rl L.l L.2 R2

mCEM~ D~l'Y
Figuur 3.11: Het model dat gesimuleerd is met micro-cap.

Wanneer bijvoorbeeld de diodes extreem traag zijn, houden we het

volgende schema over:

Figuur 3.12: Het model dat gesimuleerd is voor het geval dat de

diodes zeer traag zijn.
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In dit schema zijn L1 en R1 verwaarloosbaar ten opzichte van M en
Rm• Dus wordt de piekspanning voornamelijk bepaald door de
spoelstroom, zelfinduktie L = 21,5~H en de transistor-capaciteit
C = 450pF (MOSFET:BUK426). Dus geldt:

\Li2 = \CU2 •

Ingevuld: u = 874V.

Dit is schrikbarend hoog en nog niet eens bij een
uitgangsvermogen van 125W, want in die situatie zal de grootste
spoelstroom uitgeschakeld worden.

Een oplossing is een snubbercircuit, lit.[3], waarvan de
schakeling getekend staat in figuur 3.13.

L

T1

~

Figuur 3.13: Een deel van de converter met snubbercircuit.

Wanneer de transistor uitgeschakeld wordt, moet de stroom van de

zelfinduktie door kunnen blijven lopen, omdat anders in de spoel
een hoge spanning geinduceerd wordt. Door toepassing van een
snubbercircuit, zal de spoelstroom de condensator Cs inlopen en
daarin een spanning opbouwen. In dit laadproces van de

condensator zal de stroom door de snubberdiode Os lopeno
Als na enige tijd de transistor weer gaat geleiden zal Cs zich

ontladen over de snubberweerstand Rs in serie met de geleidings
weerstand van de transistor. De grootte van Cs bepaalt de hoogte

van de piekspanning over de transistor. Ais Cs gekozen is, wordt

door middel van Rs bepaald hoe snel Cs zich ontlaadt. Cs moet

weI in het tijdsbestek van O<t<6T ontladen zijn (de tijd dat T1
geleidt). De grootte van Cs bepaalt de hoeveelheid energie die in
het snubbercircuit verloren gaat. Dit wordt dus niet bepaald door
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Rs . Door Rs zo groot mogelijk te kiezen, wordt wel voorkomen dat

er minder energie in de transistor wordt gedissipeerd en meer in
Rs. Dit laatste iswel aan te raden, omdat eeri hogere temperatuur
in de transistor een hogere geleidingsweerstand veroorzaakt (bij

een MOSFET), wat niet bevorderlijk is voor de werking van de
converter.

Een tweede voordeel van het snubbercircuit is dat het

uitschakelverlies in de transistor wordt gereduceerd. Zoals
blijkt uit figuur 20 neemt de spanninq over de transistor (FET)
door het opladen van Cs langzaam toe, terwijl de stroom wel snel

afneemt. Het produkt van spanning en stroom (=uitschakelverlies)
zal daardoor Kleiner zijn.

a)

b)

t-

figuur 3.14: De stroom door en de spanning over een transistor,

a) zonder snubbercircuit, b) met snubbercircuit.

Om te voorkomen dat de spanning over de transistor groter wordt
dan 100V kan op de volgende manier voor Cs een waarde gekozen
worden:

Ingevuld:

Deze snubbercapaciteit is gedimensioneerd voor het

uitgangsvermogen van 40W. Eventueel kon later een hogere Cs
gekozen worden voor 125W, maar dit was niet nodig. De waarde van

Cs was zelfs te hoog gekozen voor 125W. Nadien is experimenteel
vastgesteld, door meting van de transistorspanning, dat 15nF
voldoende is. Dit betekent dat de diode snel genoeg in geleiding
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gaat waardoor direkt stroom door de transformator stroomt en geen
extreem hoge spanningspiek ontstaat. De verlaging van de
snubbercondensator scheelt ongeveer de helft in het
snubberverlies (30mW i.p.v. 55mW per snubber).

De plaatsing van de snubber:

Wanneer T3 uitschakelt, zal het voor Tl geen probleem zijn om de
spoelstroom over te nemen. Maar wanneer Tl uitschakelt en T2
inschakelt, zal er een spanningspiek over Tl ontstaan, die ook

over T3 te zien zal zijn. Wanneer er over Tl gesnubberd wordt,
wordt de piekspanning over Tl en T3 beperkt (omgekeerd geldt dit
natuurlijk ook voor T2).
In converter I is daarom een snubbercircuit over transistor Tl
voldoende.
In converter II zullen 2 snubbers nodig zijn, zowel over Tl als

T2'

3.6 De keuze van de overige komponenten

De komponenten die nu gekozen moeten worden, zijn de transistors
en de diodes in de brug.

De transistors:
Voor de converter is gekozen voor NMOS-FETs omdat deze in
vergelijking tot bipolaire transistors sneller schakelen wat
bij hoge frequenties een lager schakelverlies tot gevolg
heeft. De keuze van de FET wordt voornamelijk bepaald door

de maximale drainsource spanning UDS en de grootte van de

drainsource-stroom lOS'
Wanneer er stroom loopt door een primaire winding van de
transformator, dan staat er over die winding een spanning
van 21V. Over de beide primaire windingen staat dan de

dubbele spanning van 42V, die ook over de FET staat, die
niet geleidt. Dit geldt zowel voor converter I als voor
converter II. Bovenop deze spanning van 42V komen nog

piekspanningen.
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Bij de keuze van de FETs zijn maximale drainsource
spanningen van o.a. 50V, 100V, 200V mogelijk (MOSFETs,

BUK-Philips). Hoe hoger de Uos,max des te langer is het
kanaal en des te hoger is de Roson van de FET (bij een

evengroot chip-oppervlak). Een UOS,max van 50V is
waarschijnlijk te laag, zeker bij een ingangsstroom van 20A.

Gekozen is voor een FET met een Uos,max van 100V. Oe
maximale spoelstroom is berekend op 20A, dus is ook voor T1,

T2 en T3 de maximale stroom 20A.
Er is daarom gekozen voor MOSFET van het type BUK426-100A.

Uos,max = 100V
IOS,max(continu) = 20A
ROSon = 57mn

Voor meer informatie zie data sheet bijlage Fl.

De diodes.

Het voordeel van deze upconverter (zowel type I als II) ten

opzichte van een standaard upconverter, is dat de stroom
door de diodes gering is, omdat deze geplaatst zijn achter

de transformator.

Het inschakelen moet weI zo snel mogelijk gebeuren.

Gekozen is voor diodes type: BYV26C.

3.7 Het stuurcircuit.

Van het stuurcircuit voor converter I wordt verwacht, dat het van I

een blokstroom met een bepaalde dutycycle 6 de gewenste
spanningsvorm maakt, zoals getekend staat in figuur 2.4. Oe

spanningen moeten geschikt zijn om de FETs te sturen, daarom

worden aIle uitgangen gestuurd uit een pushpull-trap zoals te
zien is in figuur 3.15.

Oe FET wordt aan- en uitgeschakeld door de gatesource capaciteit

op en te ontladen. Hoe sneller dit gebeurt, des te sneller
schakelt de FET aan en uit.

Oe pushpull-trap is opgebouwd uit een NPN transistor (type
BC337) en een PNP transistor (type BC327).
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Figuur 3.15: Het logisch circuit met logische signalen voor

converter I.

De pushpull-trap wordt gestuurd uit een HEF-poort, die 0,9mA kan
sourcen en sinken, bij een voedingsspanning van 10V (T = 85 0 C).

Voor de transistoren gelden dat hFE = 100-600 en Ic,max = 1A
(piek). In het stuurcircuit is een weerstand opgenomen om te
voorkomen dat een te hoge schakelsnelheid dV/dt in combinatie met
een mogelijke serie zelfinduktie, een overspanning op de gate

doet ontstaan. (Vgs,max = 30V, BUK426-100). Een weerstand van lon
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is een gebruikelijke waarde.

Het . logische- circuit -begint---bij punt {!) , waar -een blokspanning

met een 6 aangeboden wordt door een funktiegenerator of een SMPS

controle IC. oit signaal is hetzelfde als de gatesource spanning

die nodig is voor Tl' zodat deze in principe onveranderd
doorgegeven wordt.

Het signaal (!) wordt ook geinverteerd (zie ® ) en toegevoerd
aan de clockingang van een flipflop. Oe uitgang van de flipflop
(zie ~ ) zal veranderen, wanneer de clock stijgt van laag naar
hoog. Signaal ® en @ worden door een AND-poort geleid,
waaruit signaal ® ontstaat. Dit is de spanningsvorm voor de

gate van T2. Door signaal @ met de inverse uitgang van de
flipflop toe te voeren naar een AND-poort, ontstaat signaal GD '
wat de spanningsvorm voor T3 is.

In hoofdstuk 2.2 werd vastgesteld, dat de gatesource spanningen
elkaar moesten overlappen. De FETs mogen onder geen voorwaarde
aIle tegelijkertijd uit geleiding gaan. Daarom worden aIle drie

de signalen (!) , @) en GD vertraaqd uitgeschakeld, voordat ze
aan de gate toegevoerd worden. Oit gebeurt met de NPN
transistor en condensator van 2,7nF (zie figuur 3.15).

Voor converter II wordt verwacht dat de gate-source spanningen

gerealiseerd worden zoals getekend staat in figuur 3.6. Het

schema voor het logische circuit met de bijbehorende signalen
staat getekend in figuur 3.16.
Signaal (!) is het ingangssignaal van het SMPS-CC of funktie

generator dat geinverteerd toegevoerd wordt aan een flip-flop. De

uitgang van de flip-flop @ wordt met signaal CD toegevoerd
aan een OR-poort waaruit signaal GD ontstaat, wat de gewenste

vorm voor FET 1 is. Voor de opbouw van het circuit II is niet een

totaal nieuwe schakeling gesoldeerd, maar is de schakeling van

converter I gemodificeerd. Hiervoor is aIleen een IC toegevoerd

die de twee OR-poorten bevat en is de FET Tl eruit gesoldeerd.

De tijdvertraging-circuits zitten er nog steeds in. Ze hebben
geen invloed op de werking van de converter.
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®

(] I I C

(] I I I
G2-J f r-
CV--, J J

Figuur 3.16: Het logisch circuit met logische signalen veer
converter II.
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3.8 Het terugkoppelcircuit.

Om de uitgangsspanning constant te houden is een terugkoppel
circuit nodig. Gekozen is een proportioneel regeling omdat,
(zoals later in paragraaf 3.9 zal blijken) de converter uit

zichzelf al een tweede orde systeem is, er geen eisen zijn

gesteld aan de snelheid van het systeem en een bepaalde afwijking
in de uitgangsspanning is toegestaan.

De terugkoppelversterkingsfaktor is een produkt van twee delen,

namelijk de verschilversterker K1 en de spanningsdeler K2' zie
figuur 3.21. De grootte van de terugkoppelversterkingsfaktor is

bepalend voor de variatie in de Vo. Hoe groter K1K2 des te
kleiner 6Vo • K1K2 kan niet onbeperkt groot gekozen worden in
verband met de stabiliteit van het systeem. K1K2 moet echter weI

groot genoeg zijn om aan de eis van Vo = 320V ± 2% te voldoen.

Eerst zal afgeleid worden wat de minimale K1K2 moet zijn. Later
zal de bovengrens worden bepaald.

De minimale waarde voor K1K2.

K1 is de versterkingsfaktor van de opamp die vrij gekozen kan

worden. K2 is de spanningsdeler die niet vrij gekozen kan worden,

omdat volgens de datasheet van het controle Ie NE5560, de

referentie spanning Vref van de opamp ongeveer 3,7V moet zijn
(zie bijlage F2a). De spanning Vd in figuur 3.17 moet daarom ook

ongeveer 3,7V zijn. K2 ligt daarmee vast en bedraagt:

Vd __ 3.7
K2 = Vo 320·

Yo =320Y

R4
Rl

R3
Yd

R2

Figuur 3.17: De spanningsdeler met verschilversterker.
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De keuze van K1K2 wordt bepaald door Kl'

Waarbij Vm (=modulatorspanning) de uitgangsspanning van de opamp

is" ~Vd is eenvoudig tebepalen omdat Vd evenredig is met Vo' Dus
geldt voor Vd: Vd = 3,7V ± 2%. Waaruit voIgt:
~Vd = 3,7V. 0,04 = O,148V.

~Vm is afhankelijk van de mate waarin de dutycycle 6 moet kunnen

varieren. 6 is minimaal bij Po = 40W en Ui = 17V (zie bijlage C

waarin, van de converter zonder terugkoppeling, 6 is gemeten als

functie van Ui). Bij deze minimale 6 is een Vo van 326,4V
toegestaan (=320 + 0,02.320).

6" is maximaal bij 125W en ui = 9V. Bij deze 6 is een Vo van
313,6V toegestaan (= 320 - 0,02.320).

De gemeten 6min en 6max bedragen (bij converter II):

6min = 22%
6max = 65%.

Met behulp van de grafiek 6 = f(Vm) zie figuur 3.18 vinden we:

Vm,min = 2,OV

Vm, max = 4, 3V.

b ,\;,

...
to

to

III..

10

o

/

V
/

/

/
V

./
V

/
V

• V'.I.• (V)

Figuur 3.18: De overdrachtsfunktie 6 = f(Vm), uit de gegevens

van het controle Ie NE5560.
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Dus ~Vm = 2,3V.

en

Dus de

AVm 2,3V
Kl = ~Vd = 0,148V = 15,5.

minimale waarde van K1K2 = ~26 . 15,5 = 0,18.

De schakeling is getest met de berekende waarden.

R4
K1 = 15,5 = R3 .

volgens de gegevens van het NE5560 Ie moet R4 groter zijn dan

100Kn. Daarom is gekozen: R3 = 10Kn

R4 = 154Kn.

Voor Rl en R2: Rl = 511Kn

R2 = een potmeter van 10Kn.

Met R2 kan Uo ingesteld worden. R2 moet zo ingesteld worden, dat

Uo 320V is bij een 0 die het gemiddelde is van 0min en 0max.

Dus

o = 0,22 + 0,65 = 44% .
2

De schakeling is opgebouwd met terugkoppeling. Vo blijkt na

controle inderdaad aan de eis van 2% te voldoen.
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3.9 Ben model voor de converter

In het volgende verhaal zal een model afgeleid worden voor een
standaard upconverter, zie figuur 3.19, waarbij de parasieten
(weerstand in de spoel, in de FET en in de condensator) zullen
worden meegenomen. Daarna zullen de resultaten toegepast worden

op converter I en converter II

L

+
Ui Co Ro

Figuur 3.19: De standaard upconverter.

In de standaard upconverter kunnen twee wisselende topologieen
worden herkend. Een configuratie treedt tijdens op het in

interval ( O<t<dT ), waarin de spoel opgeladen wordt en de
condensator ontladen wordt. De andere configuratie treedt op
tijdens het uit-interval ( dT<t<T ), waarin de spoel zijn energie
overdraagt aan de condensator, zie figuur 3.20.

L= Rl

+

Ro

C

Rc

Xl

+
X2

R3
L

- Rl

+

Ul

+

Ro W
+

X2

Xl

RlUl

+

o < t < dT dT < t < T

figuur 3.20: De twee configuraties voor een standaard up

converter.

Met het oog op een representatie van de upconverter in de

toestandsruimte, zijn de volgende toestandsvariabelen gekozen:
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Xl = spoelstroom,

x2 = eondensatorspanning,

Als uitganqsvariabelen zijn gekozen:
y = spanning op de belasting,

ul = ingangsspanning,

belastingsweerstand,

serieweerstand in de eondensator (ESR),

L

C

Rl

R2
R3
Ro =

Re =

De andere modelparameters zijn:

= spoel,

= eondensator,

= spoelweerstand,

= Drain-Source weerstand van FET (ROs,on)'
= weerstand van transformator of diodes,

Voor elk interval kan men berekenen:

o < t < dT dT < t < T

• !!l....~flh+R211h LXl -(Rl+R3)xlxl = = ul -y
L

· ~2-- ieRe +x2 = Y = x2(Ro+RC> C

Y = RO-- i e = xl - L
Ro + Rc x2 Ro

Na substitutie van de condensatorstroom i c en na verder ordenen

levert dit:

o < t < dT dT < t < T

• -(Rl+R21 ! 0
-(Rl+R3+ RoIIRe)

xl = xl + ul xl = xl +L L L
Ro_

x2 + 1 Ul(Ro+RC> L L

· __x2-- 0 __R_o__ 1
x2 = x2 = xl - x2(Ro+Re)C . (Ro+Rc)C (Ro+Rc> C
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Omgezet in matrix-notatie:

Voor het in-interval (O<t<dT):

~1 J.
~lT = ( o ---..EO-)

Ro+Rc •

Voor het uit-interval (dT<t<T);
met:

__-=Ro-
(Ro+Rc>L

-1

Bij het middelen in de toestandsruimte (state-space averaging)
[4J wordt het schakelende netwerk vervangen door een continu
netwerk. Met als doel het beschrijven van de tijdsafhankelijkheid
van de gemiddelde waarden van de toestandsvariabelen. Het is een
systeembeschrijving waarbij de matrices worden gemiddeld naar de
tijd.

Voor de upconverter krijgen we:

o

~ = (~1 + (1-d)~2)~ + (d~l + (1-d)~2)u1



46

waarbij X, Y en ul de gemiddelde waarden van X, y en ul tijdens
een sehakelperiode voorstellen.

In eompaete vorm kan dit gesehreven worden als:

•

y = £Ti

DUs, na invullen:

(Rl+R3+ RoIIRe ) (l-d)
L

A = dAl+(1-d)A2 =
= = = Cl-d)Ro

(Ro+RC> C
-d

-(l-d)Ro
(Ro+Re)L

C1-d)
(Ro+RC> C

Er geldt dat Ro»Rc • We kunnen daarom veronderstellen dat

RoIIRe ~ Re en Ro+Rc ~ Ro dus:

A =
=

-iBl+R2d+CR3+Re) C1-d»
L

Cl-d)
C

-C1-d)
L

-1
RoC

.1
L

o

=

o

Om het klein-signaal gedrag van het systeem bij varierende duty
eyele te bestuderen kan de systeemvergelijking gelineariseerd
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worden rond de evenwichtstoestand. Hiervoor schrijven we de
variabelen als som van de gemiddelde waarde en een kleine
verstoring.

-Ous X = X + X

-
Y I:: Y + Y ,

-u1 = U1 + u1 ,

d = o + d ,
•

en (x + x) =
(Y + y) =

~(X + X) + ~(U + u)

£T(X + X)

3.9.1 De upconverter in de stationaire toestand:

•
Voor de stationaire toestand moeten we in de formule voor Ix + xl
de gegolfde termen weglaten. Ook geldt er ! = 0 . Ous, is af te
leiden:

o

X=
[

-lB1+R20+IR3+Rc) (1-0»

1-0
C

- (1-0)
L

= Q

Voor de uitgangsspanning in de stationaire toestand kan op

dezelfde manier afgeleid worden:

Y = ( (1-0)Rc

Na uitwerken van de matrix volgt voor Xl' X2 en Y:

_______U.:.1 _

R1+R20+(R3+Rc) (1-0)+Ro (1-0) 2
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(l-D)R~l + (l-D)R~l__
Rl+R2D+(RJ+RC ) (1-D}+RO (1-D}2

. - -

Wanneer we stellen Ro»Rc :

y = ________~R,o (1-D) 2

R1+R2D+(RJ+Rc} (1-D}+Ro (1-D)2

Voor een upconverter waarbij de parasieten verwaarloosd worden
krijgen we de volgende welbekende uitdrukking:

y = Uo =

We kunnen hieruit concluderen dat toename van de weerstanden in
spoel, FET, diode een eventuele trafo en condensatorweerstand,

zorgen voor een afname van de uitgangsspanning.

3.9.2 Hetklein-siqnaal gedrag

Wanneer gesteld wordt dat ~X «1, u1/Ul« 1 en a/D« 1 , I

kunnen hogere orde termen verwaarloosd worden voor de
representatie van het kleinsignaal gedrag van de

toestandsvariabelen. Vandaar de volgende vergelijking:

o

met

+ +

_ (1-0)

L

~ =
-l.B2+RJ+Rc ) ~1--±...!2 ]

-Xl
C
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Voor de uitgangsspanning geldt:

y = ~Ti + Fd

met

~T = ( (l-D)Rc 1 ) en

3.9.3 Bet systeem in gesleten kring

In het veorgaande is een model veer de upconverter afgeleid. Aan

de hand hiervan zal een model veer het tetale systeem, met
terugkoppeling afgeleid worden.

Bekend is veor het tijddomein:

y = ~T i + F d.

Getransformeerd naar het S-domein:

s!(s) = ~X(s) + ~D(s) + BU1(s)

Yes) = £T~(s) + FD(s).

Na substitutie van !(s):

Wat nu gevenden is, is het model voer de converter zender

terugkoppellus. Het tetale systeem staat getekend in figuur 3.21.

Hierin is Kl de versterkingsfactor van het SMPS controle I.C. en

K2 de spanningsdeler. Uref stelt de beschikbare referentie
spanning in het controle I.C. veer.
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UiCs)

f' Cs) DCs) I up-con....,..t.,..
YC

+
1<1

-

1<2

u,...

Figuur 3.21: Het model van het systeem met terugkoppeling.

Uit figuur 3.21 is af te leiden dat:

Dus kan met de formule voor Yes) gevonden worden dat:

Yes) (1 + gT(S~_~)-1~KIK2 + FK1K2) = gT(SI-~)-1EKIUref +

+ gT(SI-~)-1~U1(S) + FKIUref.

Wanneer we opzoek zijn naar het gedraq als gevolg van variatie in

U1 kan geschreven worden:

H(s) = Yes)
U1(s)

=

stel ~ = (: :] ,

~T = ( e 1 )

F = f,

~ = (:) •

B= (~) •
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Oe parameters a tim i hebben konstante waarden die gegeven worden
door:

a =

e =

b = -(1-0)
L '

1-0
C '

-1
d = RoC '

e = (1-0)Rc

f = -Re X1 ,

9 = -1B2+R3+Rcllh~2
L

h = -!1
C

i = 1
L

.

Verdere substitutie van de parameters a tim i in de voorafgaande
vergelijkingen levert:

= (s-a -b J-1
=

-e s-d
1

(s-a) {s-d)-bc (
s-d b J

e s-a

(e 1) (S-d bJ( i J = (e
e s-a 0

1 ( (S~d) i J -
) 1C

(s-d)ie +ic ,

= (s-d)ie+ie •
(s-a) (s-d)-bc '

l)(gCS-d)+bh] =
gc+h(s-a)

= eg(s-d)+beh+gc+h(s-a)
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=egCs-d)+beh+gc+h(s-a)
(s-a) (s-d)-bc

Dus:

(s-d)ie+ic
(s-a) (s-d)-bc

H(s) =
1 + K1K2 egCs-d)+beh+gc+h(s-a) + fK1K2

(s-a) (s-d)-bc

(s-d)ie+ic
=----------------------------

=------------------------------
{(s-d)ie+ic)1

1+fK1K2

s2 + s (K1K2 (eg+h) - (a+d») + ad-bc +
1+fK1K2

Te zien is dat het systeem twee polen en een nUlpunt heeft.

Daarom kunnen we schrijven: K (s+n)

Hierin is Keen konstante en heeft het systeem een nulpunt in

s = -n en polen in s = -Pl en -P2.
cVoor het nulpunt geldt dat n = -d + e •

De polen bepalen de stabiliteit van het systeem. Om de polen te
bepalen wordt de noemer die nu in de vorm s2+~s+~ staat omgezet

worden naar de vorm (s+Pl) (s+P2) •
Dit gebeurt met de bekende vergelijking:

-IJ ± j (32-4~ ,
Pl,2 = - -2-

De discriminant D. = 132-4~ bepaalt wanneer de polen reeel of
complex zijn.
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2

(
K1K2 (eg+h) )

A = 52 + s 1+fK1K2 - (a+d) - 4ad + 4bc +

- 4K1K2
+ 1+fK1K2 (-egd+beh+gc-ha).

3.9.4 Toegepa5t voor converter 1

Op dezelfde manier zeals in figuur 3.20 de twee configuraties
zijn afgeleid veor een standaard up-converter kan voor converter
I uit figuur 1.3 de schakeling getekend worden die op de
desbetreffende tijdsintervallen van toepassing zijn, zie figuur
3.22.

L L

a.:=.. Co Ro

T2.~

II
Co Ro

o < t < dT dT < t < T

Figuur 3.22: De twee configuraties voor converter I.

De FET kan vervangen worden door een weerstand (Ros,on) en voer
de transformator kan de koperweerstand van de draden ingevuld
worden, zie figuur 3.23. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de
componenten achter de transformator in waarde omgetransformeerd
moeten worden.

L
RL

L
RL Rcu." Rcu.s

Rc
Rdsonl

Co

Ro

Rdsonl.2 Rd

Rc

Co

Ro

o < t < dT dT < t < T

Figuur 3.23: De configuraties met invullen van de weerstanden.
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~it model is hetz~lfde als in figuur 3.20 wanneer enkele

weerstanden bij elkaar genomen worden. Uit die vergelijking voIgt
met invulling van de waarden:

= 11,40R'(bij 40W) = n2 =

= RL = 32mn

RO

R1

R2 = ROS,on 1 ~ 100mn

R3 = ROS,on 2,3 + RCu,p +Rcu,s + Rd

~ 100mn + 16mn + 6mn + 24mn = 146mn

C = n2C'= 152 • 10~F = 2,25mF

150Rc = = 67mn.
152

3.9.5 Toeqepast voor converter II

Op dezelfde manier kunnen de twee configuraties voor upconverter

II afgeleid worden uit figuur 1.5.

L

L

T:..J T~ L::.a Co Ro Co Ro

o < t < dT dT < t <. T

Figuur 3.24: De twee configuraties voor converter II

Wanneer voor de FETs en transformator de daarbij behorende

weerstand ingevuld wordt krijgen we figuur 3.25.
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L
RL Rcu. p Rcu. s

Rcu.p

Rdsonl

Rclol.p
Ro

Rdsonl.2 Rd

Rc

Co

Ro

o < t < dT dT < t < T

Figuur 3.25: De configuraties met invullen van de weerstanden.

RO (bij 40W) = 11,4n
R1 = RL = 32mn

R2 = ~ RCu,p + t ROS,on ~ ~.12mn + ~.100mn = 56mn

R3 = ROS,on + RCu,p + RCu,s + Rd ~

~ 100mn + 16mn + 6mn + 24mn = 146mn
C = n2C'= 152 • 10~F = 2,25mF

Rc = 15n = 67mn.
152

R1' R2 en R3 Z1)n bepalend voor het rendement (schakelverliezen
en kernverliezen in de transformator uitgezonderd).
Te zien is, is dat R2 in converter II ongeveer de helft kleiner
is in vergelijking met converter I. Hierdoor kan converter II
rendabeler werken, ondanks de extra d.c.-verliezen in de primaire

wikkeling van de trafo.
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3.9.6 Stabiliteit van de converter I

In het geval van converter I nemen de parameters a tIm i de

volgende waarden aan:

a = -4,32.103 ,

b = -9,76.103 ,

c = 178,

d = -123,

e = 26,8.10-3 ,

f = -1,139,

9 = 407.103 ,

h = -7,56.103 ,

i = 24,4.103 •

Voor het berekenen van bovenstaande konstanten zijn de velgende

waarden ingevuld.

D = 0,6,

Xl = 17A,

X2 = 22V,

L = 41J,LH,

C = 152 .10J,LF = 2,25mF,

R1 = 32mn,

R2 = 100mO,

R3 = 146mn,

Rc = 67mn,

Re(bij 125W) 819 3,640.= -- =
152

Het nulpunt van H(s) wordt bepaald door n = -d + £e
178en na invullen van de waarden: n = 123 + = 6765.0,0268

Dus heeft het systeem een nulpunt in het linker halfvlak.

In paragraaf 3.5 is veer K1 en K2 gekozen:

K1 (=versterkingsfakter) = i~~kn

K2 (=spanningsdeler) = ~2b~ }
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Wanneer deze waarde voor K1K2 en de parameters worden ingevuld
vinden we een negatieve discriminant. Dus zijn de polen complex.

Voor een stabiel systeem moeten de polen in het linker halfvlak
liggen. Dit betekent dat het reele deel negatief moet zijn.

Dus Re(P1,2) = -~ > 0

met invullen van de variabelen

Dit is dus de waarde van de versterkingsfaktor waarbij het
systeem met terugkoppeling op de grens van stabiliteit bevindt.

Gekozen is een waarde van 0,18 (zie paragraaf 3.8) wat ver van

dit kritische punt vandaan ligt.
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H4 MEETRESULTATEN VAN CONVERTER :r

Van de converter, die ontworpen en opgebouwd is, z1Jn diverse
stromen en spanningen gemeten. In dit hoofdstuk zullen de

converter eigenschappen aan de orde komen en de vermogens

verliezen in de converter bekeken worden. Het totale ontwerp is
te zien in bijlage A1.

4.1 verklaring van de converter eigenschappen.

De gemeten stromen en spanningen in de converter bij Po = 40W
staan afgebeeld in bijlage D1 en voor Po = 125W in bijlage D2. In
beide gevallen is gemeten bij een ingangsspanning van 12V.

4.1.1 Eigenschappen bij normaal bedrijf.

Wanneer T1 ingeschakeld wordt, nadat T2 heeft geleid, zal ten
gevolge van spreidingszelfinduktie een stroom lopen door T3 in
negatieve richting. Dit is een stroom door de bodydiode van T3'
die samen met de spoelstroom en de stroom uit de

snubbercondensator door T1 loopt. De energie in de
spreidingszelfinduktie van de transformator neemt niet gewoon af,

maar zal oscillatie teweeg brengen met capaciteiten aan de

secundaire zijden van de transformator. Daardoor zal de stroom

door de primaire wikkeling (bij T3) omkeren en verschijnen aan de

andere primaire wikkeling (bij T2)' waardoor een negatieve stroom
zal lopen door de bodydiode van T2. Aan de secundaire zijde is

ook wat van die oscillatie te zien in de secundaire stroom.
Nadat de oscillatie is uitgedempt, is de energie in de

transformator niet nul. Er blijft daarom een negatieve stroom
lopen door T3. Deze stroom loopt opgeteld bij de spoelstroom (IL)

door Tl.

Bekeken wordt nu het moment, waarop de stroom van T1 naar T3

commuteert. Voor dit moment liep door T3 een negatieve stroom

(ten gevolge van de transformator, zie 13 in bijlage D1). Als de

stroom door T1 uitschakelt, zal IL niet direkt door T3 kunnen
lopen en zal dus de snubbercondensator (CS) opladen. Er ontstaat
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een piek in de drainsource spanning van TI. Ondertussen is de
stroom in T3 omgekeerd, de transformator transforrneert naar de

secundaire zijde en de stroom door T2 (I2) zal extra toenemen
doordat de snubbercondensatorspanning afneemt naar 22V. Deze
toename in de stroom is ook te zien aan de secundaire zijde van
de transformator.

Toename van de ingangsstroom bij 125W.

Bij de hoogst voorkomende ingangsstroom, dit is bij Ui=9V en
Po=l25W, blijft de ingangsstroom toenemen in de tijd.
Een verklaring hiervoor is dat de temperatuur in TI stijgt

waardoor (door de FET-eigenschappen) de ROS on zal stijgen het,
rendement zal afnemen en Vo zal dalen. Het regelcircuit zal 6
doen toenemen waardoor de ingangsstroom gemiddeld in de tijd zal
stijgen. Dit levert weereen verdere temperatuurstijging in de
FET. nit is een divergerend proces dat na enige tijd de FET

vernietigt.
In de praktijk loopt van l8A in koude toestand voorbij de 20A
waarbij, 6 zo groot moet worden dat de stuursignalen niet meer

voldoen en een kortsluiting van de ingangsspanning ontstaat door

het continu geleiden van een of meerdere FETs.

4.1.2 De converter bij asymmetrische sturing uit een controle IC.

Wanneer een IC gekozen wordt met twee aparte uitgangen, kan de

uitgang niet symmetrisch zijn. Dit heeft tot gevolg, dat de tijd

dat T2 geleidt niet even groot is als de tijd dat T3 geleidt,
waardoor de transformator in verzadiging gaat. In figuur 4.1 is
te zien wat er in zoln situatie gebeurt.

Het a-veld in de transformator heeft dezelfde vorm, maar met een

offset. De magnetiseringsstroom I m heeft nu niet dezelfde vorm en

zal nu enorm toenemen, door verzadiging in de BH-lus. De uitgang

I sec neemt daarom iets af gedurende de tijd dat T2 geleidt en

neemt iets toe, wanneer T3 geleidt. Oak is te zien, dat gedurende

t3 < t < t 4 wel een grote negatieve stroom door de bodydiode van

T3 stroomt, terwijl dat niet gebeurt door T2 op interval tl < t <

t2. nit komt door de magnetiseringsstroom die niet alternerend
is. op het moment dat T2 inschakelt, zal daarom, ten gevolge van
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de negatieve stroom door T3' een grotere spanningspiek ontstaan
op Tl en tegelijkertijd ook op T3. Op t = t2 ontstaat een
kleinere spanningspiek in dedrainsource spanning van Tl' omdat
voor dat moment er geen stroom door T2 liep.

Bt·~

~ -

i-

.. -

i_

t_

Figuur 4.1. De diverse stromen en spanningen wanneer de
transformator in verzadiging gaat (voor converter I).

We kunnen hieruit concluderen, dat als gevolg van een niet
symmetrisch ingangssignaal, de transformator in verzadiging gaat,
waardoor hogere piekspanningen ontstaan over de FETs. Deze
situatie deed zich voor bij het controle Ie SG3524 dat een
dubbele uitgang heeft.
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4.2 Vermogensbeschouwing.

De rendementen zijn gemeten bij een converterfrequentie van
100kHz. De toegepaste transformator heeft een RM8 kern. De in- en
uitgangsvermogens zijn gemeten met Watt-meters zoals beschreven
staat in bijlage E.

Het rendement is gemeten bij een uitgangsvermogen van 40W, zie
tabel 1. Hierbij is niet opgenomen het vermogen voor de sturing
voor het stuurcircuit en het vermogen voor een vierde wikkeling
met 15V uitgang.

Tabel 1, Gemeten bij: Po = 40W

Ui(V) Pi(W)

9 46,4 86
10 45,8 87
11 45,4 88
12 45,3 88
13 45,2 89
14 45,1 89
15 45,0 89
16 45,0 89
17 45,1 89

Het rendement is iets lager bij een lage ingangsspanning. Dit
komt omdat de stromen groter zijn aan de ingang, wat meer 12R
verliezen geeft. Voor een hoge ingangsspanning neemt het

rendement ook af, omdat de transformator in verzadiging gaat.
Dat komt omdat 6 afneemt en de tijd, dat er stroom door de
transformator loopt, langer wordt.

Bij het vermogen van 125W is niet het rendement zo belangrijk,
maar weI het vermogensverlies in de converter en de daarbij
geproduceerde warmte. Gemeten is met een transformator op een

RM10 kern:
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u· = 10,OV }J.
Pi - 160W-

I' = 16AJ.

Uo = 318V } Po = 122W
I o = 383mA

oit betekent een verlies van 3aw in de converter. Oit verlies is
alsvolgt verdeeld over de komponenten:

transformator = 5W
spoel = 9W
FET1 = lOW

FET2 = 6W
FET3 = 6W
snubber = 2W

+
38W

Het transformator verlies is gemeten met een Watt-meter (Power

Analyzer Norma 05135), waarbij drie vermogens gemeten moesten
worden, namelijk: twee keer een ingangs- en een keer een

uitgangsvermogen. nit is een onbetrouwbare meting. In het

volgende hoofdstuk wordt een betere methode beschreven, waarbij

het verlies thermisch gemeten wordt.

Het vermogensverlies in de spoel wordt bepaald door de spanning
over de spoel te vermenigvuldigen met de stroom en te middelen
over een periode. De metingen zijn uitgevoerd met een

geheugenscope (Tektronix 11401). Ook deze meting is niet
betrouwbaar, omdat bij het middelen over een periode, twee bijna

evengrote getallen van elkaar afgetrokken worden.

Het vermogen in een FET wordt opgedeeld in het Roson verlies en
het schakelverlies bij het in- en uitschakelen van een FET. Oe

stroom en spanning is met de scope gemeten en direkt
vermenigvuldigd.
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Gemeten is:

voor Tl: Puitsch = 5W

Pinsch = OW
PRDSon = 5W

voor T2 (en T3): Pin-en uitsch = OW
PRDSon = 1,7W

Pbodydiode = 5W

Deze resultaten z1Jn weI betrouwbaar, omdat hier niet twee bijna
evengrote getallen van elkaar afgetrokken worden. WeI moet
opgepast worden met een tijdverschuiving, die ontstaat tussen
het meten met een stroomtang en met een meetprobe.
De FETs T2 en T3 hebben geen schakelverliezen, omdat de stromen
toe- en afnemen bij een drainsource spanning die nul volt is. Er
treedt weI een groot verlies op, doordat er stroom door de
bodydiode van de FET loopt. Het verlies in de snubber wordt
gedissipeerd in de snubberweerstand. Het snubberverlies is te
meten door het produkt te nemen van de effectieve spanning en de
stroom met de scope.
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85 MEETRESULTATEN VAN CONVERTER IX

De converter waarvan het totale ontwerp te zien is in bijlage A2,

is uitgebreid getest en gemeten. In dit hoofdstuk zullen diverse

converter eigenschappen aan de orde komen en vermogensverliezen
in de converter bekeken worden.

Al in een vroeg stadium is geconstateerd dat converter II betere
eigenschappen heeft dan converter I. Daarom is converter II
uitgebreider getest en wordt deze uitvoeriger beschreven.

5.1 Verklaring van de converter eigenschappen.

In bijlage D3 z1Jn diverse stromen en spanningen in de converter

te zien voor Po = 40W en in bijlage 04 voor Po = 125W.

5.1.1 De piekstroom na commuteren.

Op het moment dat de stroom door T1 en T2 gelopen heeft en een
van deze twee FETs wordt uitgeschakeld, zal een stroompiek
optreden, zoals getekend is in bijlage D3. Een verklaring

hiervoor is, dat wanneer bijvoorbeeld T1 uitgeschakeld wordt I1
niet direkt nul zal worden, maar door parasitaire zelfinduktie
snubbercondensator Cs zal opladen. De snubbercondensator zal

opgeladen worden tot een spanning die groter is dan Up1 + Up2 .
De snubbercondensator zal zich daarna ontladen waarbij II
negatief wordt, totdat de snubbercondensator-spanning gelijk is

aan Up1 + Up 2 • De negatieve piekstroom in II zal opgeteld worden
bij de spoelstroom en een piek leveren in I2. Dit gebeurt dus
eigenlijk op dezelfde manier als in converter I.
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5.1.2 Oscillatie in de drainstroom.

In bijlage D3 is te zien dat er resonantie optreedt in Il en I2
als T1 en T2 beide gelijktijdig geleiden. De resonantie heeft
een frequentie van ongeveer 6,6MHz. In figuur 5.1 zijn de
stromen I1 en I2 te zien op het moment van inschakelen van Tlo

-

"

t v
"

~A~---.#--....--.--·t .
i -
to 2oo~s/",~

Figuur 5.1: De stromen door de FETs, bij inschakelen van Tl

Het inschakel-effekt is te vergelijken met de schakeling in
figuur 5.2. Hierin is opgenomen een stroombron en de twee
primaire windingen van de transformator met koperweerstanden Rl

en R2 en spreidingszelfinduktie Ll en L2.

Rl

Ll

11

s

R2

L2

12

figuur 5.2: Een model voor het inschakelverschijnsel.
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Voor het tijdstip to is de stroom 12 gelijk aan nul en is 11
gelijk aan I van de stroombron. Op to wordt de schakelaar
gesloten. De stroment1 en 12 lopen langs een e-macht naar ~I.

De e-macht wordt bepaald door, de waarden van R en L.

Dit zal er in theorie gebeuren, maar in de praktijk zijn er

altijd capaciteiten, waardoor de stromen oscillerend naar hun
eindwaarde lopeno Zie figuur 5.1.

We gaan nu op zoek naar de komponenten die bepalend zijn voor de

resonantie frequentie. Op het moment dat T1 en T2 beide geleiden
is de converter te tekenen als in figuur 5.3a. De diodea in de
brug geleiden niet en zijn dus op te vatten als een condensator
van 10pF.

a)

Ll Rl

o

R2 L2
C3

b)

Cl Rm

Figuur 5.3:a) Het model wanneer T1 en T2 beide geleiden b) met
het vervangingsmodel voor de transformator.

De elektrolytische condensator (Co) is voor deze hoge frequentie

een doorverbinding, waarbij de min-aansluiting is doorverbonden
aan massa. In figuur 5.3b is het vervangingsmodel van de
transformator toegevoegd en zijn de diodes vervangen door

condensatoren van 10pF. Ingangscapaciteit C1 is te verwaarlozen,
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evenals M en Rm ten opzichte van Ll en Rl. De capaciteit C3 ligt
niet eenduidig tussen de punten a en b, maar is verdeeld over de
windingen en is niet eenvoudig te bepalen. Zeker niet met de
draad die de verbinding legt tussen de primaire en de secundaire
wikkelingen.

Er kan aan de hand van het model gezegd worden, dat de
resonantie frequentie bepaald wordt door een zelfinduktie,
gevormd door de som van Ll en L2, en een capaciteit die gevormd
wordt door de capaciteiten in de diodebrug en in de
transformator.
Theoretisch kan de stroom 12 in figuur 5.2, die vanuit 3A
oscillerend uitdempt, niet een grotere waarde bereiken dan 3A.
Dit gebeurt toch, wat ook te zien in bijlage D3. Er moet dus een
andere bron aanwezig zijn en dat is de snubbercondensator CSI van
Tl. Csl levert een extra stroom door Tl op het moment dat deze
gaat geleiden.

Samengevat kan worden gezegd dat: de hoogte van de oscillerende
piekstroom bepaald wordt door de grootte van Cs en de grootte van
de uit te schakelen stroom. De demping wordt bepaald door de
weerstand in de oscillatiekring. Dit zijn voornamelijk de
koperweerstanden van de transformator. De frequentie wordt
bepaald door de combinatie van spreidingszelfinduktie in de
transformator en parasitaire capaciteiten in de transformator en
in het secundaire circuit (diodebrug).
Het oscillatie-effect zoals het gemeten is in bijlage D3 en D4
heeft geen negatieve werking op de converter, omdat de oscillatie

snel genoeg uitdempt. Ook blijft de stroom door de bodydiode
onder de maximale waarde van de FET, BOA (gepiekt) en 20A

(continu) voor het type BUK426.



68

5.1.3 Het thermische gedrag.

Het gedrag bij 40W.

De temperatuur van de FETs zullen gelijk z1Jn aan de temperatuur

van de transformator. Dit komt omdat ze via de aansluitdraden
thermisch met elkaar verbonden zijn. In de praktijk zal het zo
zijn, dat de FETs gekoeld worden met de omgeving (behuizing) en
de transformator niet. De transformator zal de warmte van zijn
primaire draden via de FETs afstaan.

Het gedrag bij 125W.

De verliezen in de spoel bij een uitgangsvermogen van 125W en een
ingangsspanning van 9V worden voornamelijk veroorzaakt door de

koperverliezen in de draad. Dit komt omdat de rimpelstroom door
de spoel bij 125W klein is. In bijlage B5 is te zien dat de
kernverliezen in de orde grootte van enkele milliwatt zijn en de
verliezen in de draad ongeveer 9 W zijn, waardoor de temperatuur
zo'n 3000 C stijgt. Deze situatie zou optreden als de converter
langere tijd zou moeten werken op 125W, terwijl een minuut geeist

wordt.

In tabel 2 is te zien hoe snel de temperatuur van de draad in de

spoel stijgt. Gemeten is bij; Po = 115W, Ui = 9,OV.
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Tabel 2: De temperatuur van de draad in de spoel na inschakelen
bij Po=125, Ui=9V.

t(s) T(oC)

0 40
10 53
20· 63
30 71
40 80
50 86
60 95
70 102

Na 60 seconden is de temperatuur toegenomen met ongeveer 60oC.
Dit is vrij veel want in -het geval van een omgevingstemperatuur

van 800 C (onder de motorkap) betekent dit een eindtemperatuur in
de spoel van 140oC.
Gedurende de meting van 70 seconden is de ingangsstroom
toegenomen van 15,9A naar 17,OA. Dit komt doordat het rendement

van de converter afneemt door toename van de RDSon van de FETs,
het zelfde als in converter I. De ingangsstroom is hier (in
converter II) kleiner waardoor de FETs binnen een minuut een
lagere eindtemperatuur bereiken.

Door de kleinere ingangsstroom heeft converter II een hoger
rendement dan converter I. Ook is het rendement voor deze
situatie (Ui=9V, Po=125W) hoger dan in de eerder ontworpen
flyback-converter, omdat de stroom dan groter is dan 22A.
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5.1.4 De ingangsrimpelstroom.

Gemeten is de relatieve ingangsrimpelstroom OIri van de
converter. Dit is de afwijking van de stroom ten op zichte van de
gemiddelde waarde, zie figuur 1.2. De metingen zijn uitgevoerd
bij 40W met de transformator op RM10 kern, zie tabel 3.

Tabel 3: De relatieve ingangsrimpelstroom bij variatie van Ui.

Ui(V) ~Iri(%)

9 16
10 18
11 20
12 22
13 24

14 26

15 24

16 23
17 22

De verandering van ~Iri in de tabel komt overeen met de
verwachting van het verloop van de nodige zelfinduktie, zie

verloop van Ui2(1-Ui/Uo) als funktie van Ui voor Uo '=22V (figuur

3.2). Uit de tabel voIgt dat ~Iri maximaal 26% is en daarmee de
eis van 20% overschrijdt. Volgens formule (4) in hoofdstuk 3.2
zal de zelfinduktie evenredig verhoogd moeten worden met de

gewenste waarde van ~Iri. Dus L = 41~H.26/20 = 53~H.

nIri bij 'Po = 125W is kleiner dan bij 40W. aIri overschrijdt
dan niet de 10%.
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5.2 De spoel in verzadiging.

In figuur 5.4 is te zien dat de spoel in verzadiging gaat,
wanneer er een grote stroom doorheen loopt. Dit was de
verwachting bij de berekening in hoofdstuk 3.2. De metingen zijn
uitgevoerd bij een uitgangsvermogen van 125W en 9V
ingangsspanning met transformator met RM8 kern.

If,

1"-

1'1

----;-----'--;-----.,-- --'---'._'-_.':
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Figuur 5.4. De spoelstroom en de drainsource spanning van TI'
wanneer de spoel in verzadiging gaat.

De mate waarin de spoel in verzadiging gaat, is niet van dien
aard dat er een extreem hoge stroom gaat lopeno
De stroom overschrijdt in dit uiterste geval niet de waarde van
20A. De FETs kunnen maximaal 20A continu verdragen en 80A
gepiekt, bij 250 C. Bij lOOoC bedraagt de maximale continue stroom

12A. Deze 12A wordt overschreden, waardoor de RDSon van de FET
bij 20A blijft toenemen.
De reden dat weining te zien is van het verzadigingseffekt komt
doordat in de gemeten situatie de temperatuur van het kern

materiaal laag blijft waardoor de waarde van B, waarbij de spoel
in verzading gaat, groter is. Ook is een luchtspleet in het
magnetisch circuit opgenomen waardoor de spoel geleidelijker in

verzadiging gaat.
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5.3 De transformator in verzadiging.

Bij toepassing van een controle IC, dat een niet-symmetrisch
signaal geeft, zal ook in deze converter de transformator in

verzadiging gaan. Te zien is, dat wanneer beide FETs geleiden, de
stromen niet gelijk verdeeld worden. oit treedt ook op, als er
weI symmetrisch door het controle IC gestuurd wordt. Maar het

opvallende is dat 12 op interval t1 < t < t2 groter is dan 11
op het interval t3 < t < t40 Hetzelfde is te zien als 12 op
interval t3 < t < t4 vergeleken wordt met 11 op t1 < t < t20
Oit komt doordat in de transformator nog energie zit, die zich
uit als twee stroombronnen elk parallel met een primaire

wikkeling, wanneer T1 en T2 beide geleideno
Doordat de magnetiseringsstroom 1m groter is op interval t3 < t

< t4 (dan op t1 < t < t2)' ontstaan grotere stroompieken op t 3
dan op t1'

Figuur 5.5. De gemeten in- en uitgangsstromen van de trans

formator (RM10) en de waarschijnlijke magnetiseringsstroom
als de transformator in verzadiging gaat als gevolg van een
niet-symmetrisch signaal uit het controle IC (voor converter

II) °
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In de secundaire stroom van de transformator (Isec ) is te zien
dat de stromen afbuigen, net als in converter I, als gevolg van

verzadiging van de fluxdichtheid in de kern.

Doordat T2 een grotere stroom uitschakelt dan T1 is de
piekspanning over deze FET groter, namelijk 92V over T2 en 60V

over T1" Wanneer weI symmetrisch gestuurd wordt, is de
drainsource piekspanning 70V over beide FETs.

5.4 Vermogensbeschouwing.

In deze paragraaf zal het rendement van de converter en het

verlies in de afzonderlijke komponenten bekeken worden.

5.4.1. Rendementsberekeningen.

Het rendement is bepaald bij verschillende ingangsspanningen bij

een uitgangsvermogen van 40W. Dit is gedaan met een transformator
met een RM8 kern en met een RM10 kern (Zie tabel 4 en 5).

Voor 125W is het rendement niet zo belangrijk, maar weI de
maximaal voorkornende ingangsstroom. Die situatie is al bekeken in

paragraaf 5.1.3.

Tabel 4: Rendement met RM8 kern; Po = 40W

9

10

11

12
13

14

15

16
17

46,5

46,0

46,0

45,9

45,8

45,8

45,8

45,8

45,9

86
87

87

87

87

87

87
87

87
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tabel 5: Rendement met RM10 kern; Po = 40W.

Ui(V) Pi(W)

9 46,6 86

10 46,2 87

11 45,8 87

12 45,6 88

13 45,4 88

14 45,2 89

15 45,1 89

16 45,1 89

17 45,1 89

Het verschil tussen tabel 1 en tabel 2 in het ingangsvermogen is

vooral groot bij een hoge ingangsspanning ui, namelijk: o,aw. Dat
komt omdat de kernverliezen spanningsafhankelijk zijn en de

transformator met RM8 kern bij Ui = 17V in verzadiging gaat.

Voor een lage Ui is het koperverlies meer bepalend, zodat hier de
kleine transformator (RM8) met minder koperdraad minder verliezen
heeft.
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5.4.2. Verliezen in de componenten.

De transformatorverliezen.

Het totale verlies in de transformator zou gemeten kunnen worden

met Watt-meters aan de in- en uitgangen van de transformator,
zoals gemeten is in converter I. Dit geeft een onbetrouwbare

meting, omdat twee bijna evengrote waarden van elkaar afgetrokken

worden. Het is nauwkeuriger om de transformatorverliezen
thermisch te meten. De transformator is daarvoor ingekapseld in

een doosje met ventilatiegaten. In het doosje wordt dan de
temperatuur gemeten, waarbij de transformator normaal in de
converter is opgenomen. Nadat de temperatuur is vastgesteld,

wordt door de primaire wikkeling van de transformator een

gelijkstroom gestuurd, waarbij de waarde van de stroom zo gekozen

moet worden dat dezelfde eindtemperatuur wordt bereikt. Er zijn

ventilatiegaten in het doosje opgenomen, omdat het anders te lang

duurt voordat de eindtemperatuur bereikt wordt.

In de praktijk komt dit neer op een temperatuur van 54,loe met de

transformator opgenomen in de converter.

Met gelijkstroom zijn de volgende meetresultaten gevonden:

p =
p =

p =

6,8A * 165mV = 1,12W

6,9A * 169mV = 1,16W

7,OA * 171mV = 1,20W

----.. Te = 52,50 e
----.. Te = 54,loe

------ Te = 56,3 0 e

Het vermogensverlies in de transformator bedraagt dus 1,16W.

Wat de meting betreft kan gesteld worden dat:

De meetgevoeligheid is 20mW per °e. Wat neerkomt op een

magnetische weerstand van 50K per Watt. Dit kan weI ongeveer

kloppen, want voor een RMI0 kern is gegeven, dat Rth = 41KjW.

De meting is weI afhankeIijk van de omgevingstemperatuur.

Omdat de meting veel tijd in beslag neemt (ongeveer 6 uur) moet

de omgevingstemperatuur aan het begin en aan het eind van de

meting in acht genomen worden.
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Geprobeerd wordt om het koper en het ijzerverlies van de

transformator apart te meten.

Het koperverlies.

Het koperverlies kan bepaald worden door de gemeten drainstroom
te vermenigvuldigen met de waarde van de koperweerstand Rcu van

de transformator. Rcu is echter frequentie-afhankelijk. Daarom
moet het frequentiespectrum van de transformatorstroom bepaald
worden en het kwadraat van elke harmonische vermenigvuldigd
worden met de daarbij horende waarde voor de koperweerstand.

De gemeten waarde van Rcu als functie van de frequentie staat
getekend in figuur 5.6. De meting is op dezelfde manier gedaan

als in figuur 3.6. Te zien is dat Rcu en dus het koperverlies in

de transformator toeneemt bij hogere frequenties.

~l'"~ 1.1
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figuur 5.6. De koperweerstand van de transformator als functie

van de frequentie (voor transformator op RMIO kern)

gemeten met de impedance analyzer: HP 4194A.

Het spectrum van de primaire transformatorstroom is gemeten met

een spectrumanalyser, waarvan het resultaat staat in figuur 5.7.
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figuur 5.7. Het frequentiespectrum van de primaire transformator

stroom gemeten (in converter II) met een spectrum

analyzer, Tektronix 2710.

In het spectrum is de grondharmonische (50kHz) de grootste. De
overige zakken zoln 30dB. Rond 6MHz nemen de harmonischen toe ten

gevolge van oscillatie bij het schakelen van de FETs. Het

spectrum loopt nog verder door als gevolg van scherpe pieken in

de stroom. Van belang zijn de componenten tot ongeveer zoln 7MHz

en als we de componenten stuk voor stuk uitwerken krijgen we het

volgende resultaat.

P = I2.R

POe = 1,932 • 0,019 = 70,8mW

Ple = 0,84 2 • 0,021 = 14,8mW

P3e = 0,142 • 0,024 = 0,5mW

P5e = 0,172 • 0,037 = 1,lmW

P7e = 0,21 . 0,048 = 2,lmW

I:P(tot 7MHz) = n(I2. R) = 70(0,0672 • 0,6) = 190 mW

+
:::: 280 mW

Voor de twee primaire windingen is het koperverlies 2 * 280mW =

560rnW.
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Het koperverlies in de secundaire winding is niet bekeken, omdat
de koperweerstand secundair relatief lager is, zie figuur 3.9 en
omdat de stroom gedurende een kortere tijd door de secundaire

wikkeling loopt (want de stroom door de primaire wikkeling heeft
een andere vorm dan door de secundaire wikkeling).

De kernverliezen.

De kernverliezen van de transformator zijn hetzelfde als de
verliezen die de transformator heeft in nullast. Wanneer we de
kernverliezen willen meten, zal de belasting van de converter
verlaagd moeten worden naar nul (dus onbelast) en het totale
vermogen van de transformator zal thermisch bepaald moeten
worden. Maar onbelast kan de converter niet werken, daarom is het
vermogensverlies gemeten bij verschillende waarden van het

uitgangsvermogen, maar met dezelfde ingangsspanning. In figuur

5.8 is het vermogensverlies Pv getekend als functie van het

uitgangsvermogen Po en is de grafiek geextrapoleerd naar Po = OW.
Pv is thermisch bepaald door de transformator in te kapselen en
het totale vermogen van de transformator te bepalen met behulp
van de gelijkstroom door de primaire wikkeling.
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figuur 5.8 Het verliesvermogen in de transformator met RMlO kern
als functie van het uitgangsvermogen.

uit figuur 5.8 volgt dat het kernverlies ongeveer O,7W bedraagt.
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Het kernverlies kan ook op een andere manier bepaald worden.
Hiervoor wordt een andere transformator in de converter opgenornen

(dit is de transformator met RM12 kern, Up = 19V) en hieraan
parallel is de transforrnator geschakeld waar het kernverlies van
bepaald moet worden. Zie figuur 5.9.
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figuur 5.9. Het bepalen van het verlies in de kern met behulp van
een extra transformator.

De transformator met RM10 kern wordt ingekapseld, de
eindtemperatuur wordt vastgesteld en met gelijkstroom wordt het
kernverlies bepaald. Bij de meting is ervoor gezorgd, dat de
dutycycle van de converter hetzelfde is als de dutycycle die de

transformator (met RM10 kern) zou hebben, wanneer deze geplaatst

zou worden in de converter.

Het gemeten kernverlies bedraagt O,52W.
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Het kernverlies is in dit geval lager omdat alleen het verlies
als gevolg van de blokspanning wordt gemeten. In de converter
treden ook oscillaties op in de stroom die ook verandering in de
flux zal veroorzaken, wat bij deze meting niet meegenomen wordt.
De waarde van 0,7W bij de eerste methode is ook een betrouw
baarder antwoord (dan bij 0,5W bij de tweede), omdat het
onwaarschijnlijk is dat Pv in figuur 5,8 naar 500mW zal lopen

voor Po = OW.

Samengevat kunnen we concluderen, voor de transformator met RMl0

kern:
koperverlies = 0,5W

kernverlies = 0,7W

+

totaalverlies in de transformator = 1,2W.

De spoelverliezen.

Het spoelverlies is thermisch gemeten, op dezelfde manier als de
transformator. De spoel is ingekapseld in een doosje, waarbij een

eindtemperatuur bereikt wordt van Te = 39,7oe (Ui = 12V, Po =
40W, Ii = 3,9A).
Met gelijkstroom door de spoel is gemeten:

5,lA * 146mV = 745mW

5,2A * 149mV = 775mW

Te = 39,2oe
Te = 40,3 0 e.

Ous is het verliesvermogen ongeveer 750mW.

De meetgevoeligheid is 32mW per °e.

Het verlies in de spoel kan op een andere manier bepaald worden
met de formule:

P = Ieff2.Roe = 3,9A2 * 32mO = 487mW.

Oit is lager dan in de gemeten toestand. oit komt omdat hierbij
het verlies voor de eerste harmonische (f=100kHz) niet wordt
meegenomen.



81

Verliezen in de FETs.

De verliezen zijn op dezelfde manier gemeten als in hoofdstuk 4

met de oscilloscope, door het produkt te nemen van stroom en
spanning.

Gemeten is per FET (bij Po = 40W):

·PRDSO~ = O,41W

Puitsch = O,24W
+

Ptotaal = O,65W.

Het inschakelverlies is verwaarloosbaar klein.

Verlies in de snubber. ..

Het verlies is qemeten door van de snubberweerstand, het produkt

van stroom en spanning te middelen over een periode met de

oscilloscope. Het gemeten snubberverlies is JlmW.

Samenvatting van de verliezen in de converter.

Verlies in: spoel = 0,7W

transformator = 1,2W

2 FETs = 1,JW

2 snubbers = 0,06W

bedrading op de print = O,llW

+
totaal = J,4W.

Het verlies in de bedrading op de print is bepaald door de

spanning over de draad te meten en te vermenigvuldigen met de

stroom. Gemeten is: JOmV * 3,7A = O,llW.
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5.6 Variatie in frequentie.

Bekeken zal worden wat de invloed zal zijn bij variatie van de
frequentie rond 100kHz. Eerst zullen de afmetingen van de
komponenten bekeken worden en daarna het vermogensverlies in de
diverse componenten bij variatie van de frequentie.

De afhankelijkheid van de afmetingen van de spoel en de

transformator bij variatie in de frequentie:
Gedurende de on-tijd van de converter geldt:

dus L =
6.U.

~n

f. ~I

Hieruit voIgt, dat de zelfinduktie en dus de afmeting van de
spoel toeneemt bij het verlagen van de frequentie.

De afhankelijkheid van de afmetingen van de transformator als
funktie van de transformator.

Voor de transformator voIgt uit formule (9):

(
n > u

2B.A.f

waarbij A (= effektieve doorsnede van het magnetisch
circuit) een maat is voor de afmeting van de transformator.

Dus ook voor de transformator geldt, dat de afmetingen
moeten toenemen bij het verlagen van de frequentie, om te
voorkomen dat de transformator in verzadiging gaat~

De verliezen:

Het is moeilijk om de verliezen te bekijken bij een grote
variatie van het vermogen, omdat dan de afmetingen van spoel en

transformator ook moeten veranderen.
Wanneer aangenomen wordt dat dezelfde afmetingen voor de spoel en
transformator gekozen kan worden in een klein frequentiegebied, I
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kunnen de verliezen als funktie van de frequentie afgeleid
worden. De verliezen zullen bekeken worden voor een
frequentievariatie tussen de 80kHz en 120kHz.

De transformator verliezen:

De gemeten verliezen in de transformatorkern'worden

voornamelijk veroorzaakt door hysterese-verliezen.
Voor de transformator geldt voor het hysterese-verlies,
lit[5]:

p = VK (If)1,3 B2 ,5hyst h ~ • •

Deze formule geldt voor 3C8 en 3C85 ferrieten. Voor 3F3 is
deze formule nog onbekend. Verondersteld wordt nu dat de
macht in f ook 1,3 is, zodat het hysterese-verlies evenredig
is met (~f)1,3. Voor de transformator (RM8) is een

kernverlies gemeten van O,7W (bij een converterfrequentie
van 100kHz).
Het koperverlies is onafhankelijk van de frequentie als we
het skineffect in de draden buiten beschouwing laten (bij
dezelfde transformator afmetingen). Bij de metingen bedroeg
het koperverlies O,5W (bij 100kHz).

De spoelverliezen:

Het DC-verlies in de spoel wordt bepaald door het
koperverlies. Dit verlies bedraagt O,7W.

De AC-verliezen bedragen minder dan O,025W, zie bijlage B3
waarin de verliezen te zien zijn voor een enkel gewikkelde

draad in plaats van een dubbel gewikkelde draad. Het is
daarom geoorloofd om dit verlies te verwaarlozen.

Verliezen in de FETs:

De FETs schakelen net als de transformator met de halve
converterfrequentie (50kHz). Dit geldt voor aIle FETs in
converter II. In converter I schakelt T1 weI met 100kHz.

Het ROs,on verlies is frequentie onafhankelijk en is van de
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grootte orde 0,4W per FET.

De schakeIverIiezen in de FET nemen evenredig toe met de
frequentie en bedragen 0,25W (converter freq. 100kHz) per
FET.

Het totale verliesvermogen kan nu gescheiden worden in het
frequentie afhankeIijke en frequentie onafhankelijke deel.

Voor de verschiIIende componenten kan geschreven worden:

Transformator:

POl = Pcu = 0,5W
C1(~f)1,3 = Pkern = 0,7W (100kHz)

Spoel:

P02 = PCu,dc = 0,7W.

FETs:

P03 = 2PRson = O,BW
C3(~f) = 2Pschak = 0,5W (100kHz)

Ingevuld geeft dit:

Pv(f) = 0,5 + 5,4.10-7.(~f)1,3 + 0,7 + 0,8 + 10-5.(~f)

waaruit voIgt:
Pv(f) = 2,OW + 2,2.10-7 .f1 ,3 + 5.10-6.f •

In figuur 5.10 is Pv uitgezet tegen de frequentie. Bij verlaging

van de frequentie van 100kHz naar 80kHz neemt het verliesvermogen
met ongeveer 0,25 Watt af. Dit komt voornamelijk ten goede aan de
transformator, die minder warm zal worden. Deze geringe winst

werkt weI in het nadeel op de afmetingen van de spoel en de
transformator.

Wanneer de frequentie verlaagd wordt zal de tijdsduur dat er

stroom door de transformator Ioopt Ianger worden en daardoor de
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transformator in verzadiging gaan, waarbij de magnetiserings

stroom begrensd wordt door de spoel. Een verdere verlenging van

die tijdsduur, bijvoorbeeld door een hogere 6, zal dan geen

verandering in de flux hebben, waardoor er geen hogere

uitgangsspanning kan ontstaan.

De converterfrequentie kan daarom niet zonder meer verlaagd

worden, zeker niet wanneer de transformator met een RM8 kern

wordt toegepast.
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Figuur 5.10 Het totale vermogensverlies als funktie van de

frequentie.



86

5.6 De 15 volt uitgangsspanning.

Weinig aandacht is geschonken aan de 15V uitgangsspanning met
een maximaal vermogen van 1W. Deze uitgang moet gerealiseerd
worden met een tweede secundaire wikkeling. In bijlage A1 en A2
zijn ze weI opgenomen in de figuur, maar zijn er geen meetwaarden
aan toegekend.

Op de transformator met RM10 kern is een vierde wikkeling

aangebracht. De transformator heeft voor de 320V uitgang (ns 1 =)

76 windingen. Daarom is gekozen voor de 15V uitgang:

ns 2 = 15/320 * 76 = 3,6 ~ 4 windingen.

We kunnen daarom een uitgangsspanning van U0 2 = 4/76 * 320 =
16,8V verwachten. Als draad is gekozen 16*0,071mm. Dit is
hetzelfde als voor de andere secundaire wikkeling. De maximaal

mogelijke stroom is 1W/15V = 67rnA. Dit is kleiner dan de streem
in de andere wikkeling.

De uitgangsspanning (Us 2) is minimaal wanneer deze maximaal

belast wordt (Po2 = 1W) en wanneer de uitgansspanning Us 1
minimaal is, want Us 2 voIgt de uitgangsspanning Us 1. Deze
situatie treedt op, bij een maximale belasting (125W) en een
ingangsspanning van 9V van de converter. Gemeten is (bij een
belastingsweerstand van 2200) een uitgangsspanning van 14,6V.

De maximale uitgangsspanning ontstaat onbelast of met een

minimale belasting. Onbelast is een probleem in verband met de

diodebrug. Daarom is gemeten met een belastingsweerstand van
15000, waardoor een stroom loopt van lOrnA. Dit is een reele
waarde voor het stuurcircuit van de halve brug. De maximale

spanning die ontstaat (bij een Pol = 40W) is 15,9V.
De maximale relatieve afwijking in U0 2 is: 0,9V/15V = 6% en
voldoet dus aan de eis van 10%.

Een vierde 15V-wikkeling is niet gewikkeld op de transformator
met RM8 kern wegens tijdgebrek. Hiervoor zou gekozen moeten
worden: 15V= 320V • 61 windingen = 2,85 windingen.

Kiezen we voor ns 2 = 3, dan kunnen we een uitgangsspanning
verwachten van 3/61 * 320V = 15,7V.
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86 CONCLUSIES

Upconverter I (de 3-FET converter) en upconverter II (de 2-FET

converter) zijn onderzocht, met elkaar en met de flyback
converter vergeleken. Converter II heeft de beste eigenschappen
van de drie converters.
De voornaamste eigenschappen van deze (2-FET) upconverter zijn:
- De ingangsstroom is continuo In vergelijking met de flyback-

converter, die een discontinue ingangsstroom heeft, zijn daarom
geen grote condensatoren aan de ingang nodig.
Door de topologie van de converter heeft deze converter een

hoger rendement dan de twee andere converters. Vooral bij

Po=125W en Ui=9V is het rendement van converter I en de
flyback-converter veel slechter. Wat zich uit in een hogere
ingangsstroom, die toe blijft nemen door toename van de RDson
in de FETs als gevolg van een hogere FET temperatuur. De
ingangsstroom neemt binnen een minuut toe tot voorbij de 20A
(bij converter I en bij de flyback-converter boven de 22A) wat
thermische problemen geeft voor de FETs en de spoel. In
converter II is de eindtemperatuur (na een minuut) lager door
een kleinere ingangsstroom, die de 17A niet overschrijdt.
In continu bedrijf (Po=40W) zijn de verliezen van de drie

converters vrijwel gelijk aan elkaar.
Door de wikkelverhouding van de transformator zo hoog mogelijk

te kiezen kunnen FETs gekozen worden met een relatief lage

maximale drainsource-spanning (UDSmax=lOOV), waardoor de Rnson
van de FET laag is. Daar komt bij dat door de keuze van een
hoge wikkelverhouding de rimpelstroom kleiner is.
De upconverter diodes zijn geplaatst achter de transformator,
zodat deze diodes geen grote stromen hoeven te schakelen.

Het is niet de bedoeling om energie in de transformator op te
slaan. De transformator wordt aan twee zijden van de

hystereselus uitgestuurd. Hierdoor zijn de afmetingen van de
transformator kleiner dan de transformator in de flyback
converter, die eigenlijk bestaat uit twee gekoppelde spoelen.

Het stuurcircuit voor converter II is eenvoudiger dan voor
converter I, omdat niet speciaal een overlapping van de
stuursignalen voor de FETs gerealiseerd hoeft te worden.
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Om bovenstaande redenen en omdat converter I een FET meer nodig
heeft dan converter II kan het beste voor converter II gekozen
worden.

Overige eigenschappen:

- Wanneer de transformator in verzadiging gaat, zal geen enorme
kortsluitstroom lopen aan de inganq, omdat de spoel ervoor

zorgt, dat de transformator als het ware door een stroombron
gestuurd wordt.
De transformator kan in verzadiging gaan, wanneer deze

onderbemeten is gedimensioneerd. Oak kan de transformator in
verzadiging gaan, wanneer het signaal afkomstig van het
controle Ie niet symmetrisch is. Ten gevolge van verzadiging
treden onnodig hoge spanningspieken op, die gesnubberd moeten

worden.

- Bij 40W bedraagt het verlies in beide converters ongeveer 6,SW
(bij 9V). Hierbij is nog niet opgenomen, het vermogen voor het

stuurcircuit (O,9W) en het vermogen voor de lS-volt
uitgangsspanning (maximaal lW). Wanneer deze vermogensverliezen
meegenomen worden, wordt het uiteindelijke rendement: 82%. Dit
is vergelijkbaar met het rendement voor de flyback-converter

(met twee FETs parallel met UDSmax=2S0V).
- De spoel gaat in verzadiging als de ingangsstroom groot is, dus

bij een hoge Po en een lage ingangsspanning Ui. De
t__-- transformator gaat in verzadiging bij een hoge ui.

- Wanneer de ingangsstroom groot is (Ui=9V, Po=12SW) treedt
verzadiging van de spoel Ope De ingangsstroom blijft daarbij

onder de 20A (in converter II).
- Het is voldoende om de uitgangsspanning constant te houden met

een proportioneelregeling, die de uitgangsspanning terugkoppelt

naar een 6 voor de FETs. Een proportioneel regeling kan gekozen

worden omdat de converter (zonder terugkoppeling) een tweede
orde systeem is en geen eisen zijn gesteld aan de snelheid van

het systeem. De gekozen waarde voor de terugkoppelversterking

is niet zo groot dat het problemen gaat geven voor de

stabiliteit van het systeem.
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H7 AANBEVELINGEN

In dit hoofdstuk zullen opmerkingen gemaakt worden, die nuttig
zijn voor de verdere ontwikkeling van de upconverter.

Uit het verslag is gebleken, dat converter II de voorkeur geniet.
Wanneer eenmaal voor converter II gekozen is, kunnen de
tijdsvertragingen in het logische circuit achterwege gelaten
worden.

Als MOSFETs z1Jn gekozen: de BUK426-100A in SOT-199 behuizing.
Het is raadzaam om een kleiner type MOSFET te kiezen, namelijk de
BUK456-100A in de kleinere TO-220 behuizing.
Het verschil tussen BUK456 en BUK426:

- De behuizing van de BUK456 is kleiner.
- De maximale drainsource stroom is 34A (voor de BUK456) ten

opzichte van 20A (voor de BUK426).
- Bij de BUK456 is de behuizing van de FET verbonden met de

drain, terwijl de BUK426 een geisoleerde behuizing heeft.
Hierdoor zal bij plaatsing van de BUK456 micaplaatjes nodig

zijn.
De BUK456 heeft verder dezelfde elektrische eigenschappen als de

BUK426, ook de waarde voor RDSon is hetzelfde.

Het controle IC NE5560 heeft een undervoltage lockout bij lO,5V.
Kies voor het controle IC daarom een exemplaar, dat geschikt is
voor 9V < ui < 17V en die een enkele uitgang heeft. Een
suggestie is het MC4060 controle IC van Texas Instruments, zie

bijlage F2b.

Het is verstandig om de FETs te beschermen met een zenerdiode. De
zenerdiode is in mijn schakeling geplaatst achter de spoel naar
aarde. (dus op de plaats waar FET Tl in converter I zit). Uz =
48V. De zenerdiode zal spanningspieken over de FETs beperken, bij
het uitschakelen van de FETs en wanneer de totale converter
uitgeschakeld wordt (dat gerealiseerd moet worden door alle FETs

in de converter uit te schakelen).
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De uitgangsrimpelspanning is nauwelijks meetbaar wanneer voor de

uitgangscondensator (Co) lO~F wordt gekozen. Co kan daarom
gereduceerd worden. De-geschikte-waarde kan in de praktijk
eenvoudig bepaald worden, waarbij de grootte van de rimpelstroom
door de condensator in acht genomen moet worden.

Er zal overwogen moeten worden welke transformator gekozen wordt

(RMIO of RM8 kern). Uitgaande van de kleinste (RM8) zal gekeken
moeten worden of de warmte die in de transformator ontstaat

acceptabel is.

Bekeken kan worden of de converterfrequentie iets verlaagd kan
worden, waardoor een iets hoger rendement ontstaat. Of dat de
converterfrequentie iets verhoogd moet worden om verzadiging van

de spoel en/of de transformator te verminderen.
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Bijlage Bl Beschrijving en gebruikte formules in PowerL.

PowerL is een softwareprogramma voor het ontwerpen van spoelen,

geschreven door ir.M.Hendrix.

Van de gebruikte formules worden hieronder de belangrijkste
beschreven.

Hysteresis Losses;

Physteresis = Vcore'Kh'FswitchAFexpo'BOpABexpo

The formula is (experimentally 1) derived by Elcoma.
Where ; Physteresis in Watts,

Vcore in mm3,

Kh a material constant,
Fswitch in kHz,

BOp the zero-peak value of the flux-swing in

milliTesla,
Fexpo exponent describing frequency dependence, 1.3

for 3C8 material,

Bexpo exponent describing flux-swing dependence,

2.5 for 3C8.

Eddy-current Losses

These are 'I2 'R' losses caused by the AC-flux swing

inducing eddy-currents in the core material.

The standard formula reads ;

_ {cSB/cSt}rms2 .02
Pf - 2'rho'~

Where ;

Pf = eddy-current loss density

[cSB/cSt]rms = RMS-value of time-derivative of the flux
swing. Observe that formula (3) links the

immediate value of B to Icoil.

0 2 = Aeff/(~/4) links effective magnetic cross-section to a

sphere with diameter o.
rho = resistivity of the ferrite.



~ = a constant with value 16 for a cylinder with diameter D.

DC-losses in wire-windings:

The DC-loss in the winding is simply IeffZ ·Rdc.
Computing Rdc is very simple, were it not that Rho_copper

is a function of the winding temperature which again depends on
the total losses in the coil and thus on Rdc itself:

Rdc = N-Lw'Q'{1+6[Rho_copper]/6T/Rho_copper'
(Twinding-2S ·C)}

Where :

Rdc = DC-resistance in n
N = number of turns
Lw = mean length of a single turn, found in databooks for a

given coilformer.
Q = Rho_copper/Awire for a wire with a given diameter d.

This is a parameter found in wire tables.
6[Rho_copper]/6T/Rho_copper = temperature-coefficient of

copper wire, 4-10-3 K-1
Twinding = temperature of winding. In all practical cases

[7] this is equal to the temperature of the core.

AC-losses in wire-windings:

~e
= 4~3-u02

128
LW's-N3-d4Fswitch2 . Ipeak2

bwz • Rho_copper

[1+ 6[Rho copper]/&T
Rho_copper (Twinding-2S·C) ] -lwatts

Where :

Fswitch : the switching frequency,
s : number of strands,

d : wire diameter WITHOUT insulation,

where: ~O = 4~'10-7 Henry/meter
Ipeak = AC-peakcurrent, [ImaX-Imin]/2
bw = winding breadth, a parameter given in

the databooks for a specific coilformer.



Bijlage B2

[ RESULTS from POWERL vsn 11 I
~----------

DATE: Friday, 5-4-1991 TIME: 09:53:31.27

Results for 40 Watt Fixed-frequency boost converter
WARNING: A continuous current of 4.050 Amps was used.

DC resistance losses:
AC winding losses
Hysteresis losses
Eddy current loss

h.ill Watts
0.168 Watts
0.005 Watts
0.000 Watts

Total losses: 1.177 Watts ---> 38 degrees temperature rise.

(1"inal temperature was reached.)
Number of turns NOT optimized. Wire size fixed by user, window usage 77.9\

Coretype E25137 made from 3CSS.
Wound with 32 turns of 16*.2 mm wire. (3*12).
Number of turns NOT optim~zed, wire size fixed by user, window usage 77.9\
CUrrent swing: 1.096 ampere, eff. current (over l/Fs) a 4.0S0 amps.
L = 0.023 MR, Imax = 5.096 A, Imin 3 2.904 A, dutycycle = 43%
amin - 45 mTesla, Bmax = SO mTesla, Al is computed to be 22.46 nH.
The peak (AC) value of B does not exceed 17 milli Tesla.
The COMPUTED parasitic capacitance is 22 pF.
switching frequency: 102.1 kHz, effective frequency 20.7 kHz.
Pwinding, Rwinding 1.177 0.072
The ambient temperature is 50.0 degrees.
WAJUIING: current values and losses are computed at peak line voltage!

(Final temperature was reached.)
The ambient temperature is 50.0 degrees.
The inductor temperature rises to.S7.7 degrees.

(Nwnber of turns NOT optimized) (Wire size fixed by user, window usage 77.9%)
!he BUK436 chip-temperature rises to 65.0 degrees. (1 chip(s»
(Using assumed parasitic capacitances).
The BYV34 chip-temperature rises to 51.9 degrees. (1 chip(s»
Ron - 0.038 Ohms, Irms = 2.651 amps per chip.

Min/@line max/Max frequencies :102 kHz
Total losses in coil
Losses in the elco
Ohmic losses in BUK436
Transient losses in BUK436
Forward losses in BYV34 : 1.862
Reverse recovery loss in BYV34 : 0.156
Dynamic loss in Cos, Cpar, Cinductor
Total losses: 3.509 Watts

102 kHz
1.177
0.041
0.267
0.729

Watts
Watts
: 0.006

102 kHz.
Watts
Watts
Watts
Watts

Watts



Bijlage B3

RESULTS from POWERL vsn 11 ]

----....~----------
DATE: Friday, 5-4-1991 TIME: 10:05: 01. 08

Results for 40 Watt Fixed-frequency boost converter
WARNING: A con~~nuous current of 4.016 Amps was used.

DC resistance losses:
AC winding losses
Hysteresis losses
Eddy current loss

0.701 Watts
0:025 Watts
0.009 Watts
0.001 Watts

T"tal losses: 0.735 Watts ---> 24 degrees temperature rise.

(Final temperature was reached.)
Number of turns NOT optimized. Wire size fixed by user, window usage 60.9'

coretype E25137 made from 3C8S.
Wound with 25 turns of 16*.2 mm wire. (3*12).
Number of turns NOT opt~m~zed, Wire size fixed by user, window usage 60.9
Current swing: 0.624 ampere, eff. current (over l/Fs) - 4.016 amps.
L = 0.041 mH, Imax = 4.624 A, Imin - 3.376 A, dutycycle = 43\
Bm~n - 120 mTesla, Bmax • 165 mTesla, Al is computed to be 65.60 nH.
The peak (AC) value of B does not exceed 22 milli Tesla.
The COMPUTED parasitic capacitance is 17 pF.
Switching frequency: 100.5 kHz, effective frequency 11.7 kHz.
Pwinding, Rwinding 0.735 0.046
The ambient temperature is 50.0 degrees.
WARNING: current values and losses are computed at peak line voltage!

(Final temperature was reached.)
The ambient temperature is 50.0 degrees.
~he inductor temperature rises to 73.5 degrees.
tN~mber of turns NOT optimized) (Wire size fixed by user, window usage 60.
The BUK436 chip-temperature rises to 65.4 degrees. (1 chip(s»
(Using assumed parasitic capacitances).
The BYV34 chip-temperature rises to 51.9 degrees. (1 chip(s»
Ron = 0.038 Ohms, Irms = 2.629 amps per chip.

Min/@line max/Max frequencies :100 kHz
Total losses in coil
Losses in ~he elco
Ohmic losses in BUK436
Transient losses in BUK436
Forward losses in BYV34 : 1.862
Reverse recovery loss in BYVJ4 : 0.172
Dynamic loss in Cos, Cpar, Cinductor
Total losses: 3.078 Watts

100 kHz 100 kHz.
0.735 Watts
0.040 Watts
0.263 Watts
0.717 Watts

Watts
Watts
: 0.006 Watts



Bijlage B4

[ RESULTS from POWERL vsn 11 I____________1

DATE: Friday, 5-4-1991 TIME: 11:42:59.53

Results for 40 Watt Fixed-frequency boost converter
WARNING: A continuous current of 4.016 Amps was used.

DC resistance losses:
AC winding losses
Hysteresis losses
Eddy current loss

0.683 Watts
0.366 Watts
0.009 Watts
0.001 Watts

T'"'i:al losses: 1.058 Watts ---> 34 degrees temperature rise.

(Final temperature was reached.)
Number of turns NOT optimized. Wire size fixed by user, window usage 38.8%

Coretype E25137 made from 3CSS.
Wound with 25 turns of .8 mm wire. (2*15).
Number of turns NOT op~~m~zed, Wire size fixed by user, window usage 38.8%
CUrrent swing: 0.624 ampere, eff. current (over l/Fs) ~ 4.016 amps.----
L ~ 0.041 mH, Imax - 4.624 A, Imin = 3.376 A, dutycycle = 43%
Bmin - 120 mTesla, Bmax = 165 mTesla, A1 is computed to be 65.60 nH.
The peak (AC) value of B does not exceed 22 milli Tesla.
The COMPUTED parasitic capacitance is 29 pF.
Switching frequency: 100.5 kHz, effective frequency 11.7 kHz.
Pwinding, Rwinding 1.058 0.066
The ambient temperature is 50.0 degrees.
WARNING: current values and losses are computed at peak line voltage!

(Final temperature was reached.)
The ambient temperature is 50.0 degrees.
~~e inductor temperature rises to 83.9 degrees.
(~er of turns NOT optimized) (Wire size fixed by user, window usage 38.8%)
The BUK436 chip-temperature rises to 65.4 degrees. (1 chip(s)
(Using assumed parasitic capacitances).
The BYV34 chip-temperature rises to 51.9 degrees. (1 chip(s))
Ron = 0.038 Ohms, Irms ~ 2.629 amps per chip.

Min/@line max/Max frequencies :100 kHz
Total losses in coil
Losses in the elco
Ohmic losses in BUK436
Transient losses in BUK436
Forward losses in BYV34 : 1.862
Reverse recovery loss in BYV34 : O~172

Dynamic loss in Cos, Cpar, Cinductor
Total losses: 3.399 Watts

100 kHz 100 kHz.
1.058 Watts
0.040 Watts
0.261 Watts
O. 717 ~olatts

Watts
Watts
: 0.006 Watts



Bijlage BS

[ RESULTS from POWERL vsn 11 )------------
DATE: Friday, 5-4-1991 TIME: 13:56:23.50

Results for 125 Watt Fixed-frequency boost converter
W~~ING: A con~1nuous current of 19.892 Amps was used.

DC resistance losses:
AC winding losses
Hysteresis losses
Eddy current loss

8.901 Watts
0.337 Watts
0.007 Watts
0.000 Watts

Total losses: 9.245 Watts ---> 296 degrees temperature rise.

(F'inal temperature was reached.)
Number of turns nOT optimized. Wire size fixed by user, window usage 65.8%

coretype E25137 ~ade from 3CS5.
Wound with 25 turns of 2*.8 mm wire. (4*S).
Number of turns ~~OT op~1m~zea, W1re size fixed by user, window usage 65.S
current swing: 0.583 ampere, eff. current (over l/Fs) = 19.892 amps.
L = 0.041 mH, I:ax - 20.472 A, Imin = 19.305 A, dutycycle • 53\
Bmin = 688 ~Tesla, Bmax - 730 mTes1a, Al is computed to be 65.60 nH.
The peak (AC) value or B aoes not exceed 21 milli Tesla.
The COMPUTED parasitic capacitance is 11 pF.
switching frequency: 99.0 kHZ, effective frequency 2.2 kHz.
PWinding, Rwinding 9.245 0.023
The ambient temperature is 80.0 degrees.
WARNING: current values and losses are computed at peak line voltage!

(Final temperature was reached.)
The ambient temperature is 80.0 degrees.
The inductor temperature rises to 375.8 degrees.

(Number of turns ~~OT optimized) (Wire size fixed by user, window usage 65.
The BUK436 chip-temperature rises to 403.0 degrees. (1 chip(s»
(Using assumed parasitic capacitances).
The BYV26C chip-te~perature rises to 151317.6 degrees. (1 chip(s»
Ron = 0.042 Ohms, Irms = 14.431 amps per chip.

Min/@line max/Max frequencies :99 kHz 99
Total losses in coil
Losses in the elco
Ohmic losses in 9UK436
Transient losses in BUK436
Fo~~ard losses in 3YV26C
Reverse recove~l loss in BYV26C
Dynamic loss in Cos, Cpar, Cinductor
Total losses: 30623.611 Watts

kHz 99 kHz.
9.245 Watts
357.625 Watts
8.738 Watts
3.180 Watts
30247.513 Watts
0.485 Watts
0.005 Watts



Bijlage C

o als funktie van Ui zonder terugkoppeling, bij een

uitgangsspanning van 320V. (Gemeten bij converter II)
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Bijlage D1

stromen en spanningen in converter I bij Po = 40W
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Bijlage 02

stromen en spanningen in converter I bij Po = 125W
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Opmerkingen met betrekking tot de figuren:
De offset in I sec is een kwestie van instelling van de

stroomtang, want wanneer Tl geleidt, is de uitgang van de
transformator stroomloos. De grove rimpelstromen in de drie FET

stromen worden veroorzaakt door de stroomtang.



Bijlage 03

stromen en spanningen in converter II bij Po = 40W
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Bijlage 04

stromen en spanningen in converter II bij Po = 125W
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Bijlage E: meetmethode voor het in- en uitgangsvermogen.

De metingen van .net in-.en uitgangsvermogen voor het bepalen van
de rendementen zijn uitgevoerd met twee Watt-meters.

Specifikaties:

W-meter 1: (voor het ingangsvermogen Pi)
Ru = 45kn

Ri = 33mn

klassegetal: 0,5

W-meter 2: (voor het uitgangsvermogen Po)

Ru = 450kn

Ri = 590mn

klassegetal: 0,5

Voor het meten van het vermogen kan de Watt-meter op twee

manieren geschakeld worden, zie figuur I.

Vi :(~

methode A

Rb

methode B

I
Rb

figuur I: Twee methodes om een watt-meter aan te sluiten.

Met methode A wordt er een meetfout gemaakt, doordat ten gevolge
van RU niet de werkelijke waarde van de stroom door Rb gemeten
wordt.

Met methode B wordt er een meetfout gemaakt, doordat ten gevolge

van Ri niet de werkelijke waarde van de spanning over Rb gemeten
wordt.

Afhankelijk van de grootte van Ri, Ru en Rb moet een bepaalde
keuze gemaakt worden.



Aan de ingang van de converter is de ingangsspanning Ui = 12V de

ingangsstroom Ii = 3,7A en Rb = 3,20 (dit is de
belastingsweerstand die gezien wordt door de Watt-meter aan de
ingang).

Wanneer voor het meten van Pi methode A wordt gekozen, is de

afwijking in de stroom 12V/15kn = 0,26mA. oit is bij een Ii =
3,7A een relatieve afwijking van 0,07%.

Wanneer voor het meten van Pi methode B wordt gekozen, is de
afwijking in de spanning 3,7A * 0,0330 = 122mV. oit is bij een Ui
= 12V een relatieve afwijking van 1,0%.
Oaarom wordt voor het meten van een ingangsvermogen voor methode
A gekozen.

Aan de uitgang is Uo = 320V, I o = 125mA en Rb = 25600. Op
dezelfde manier kan afgeleid worden, dat voor meting met methode

A een relatieve afwijking in de meting van de stroom gemaakt
wordt van 0,57%. Bij meting met methode B, wordt een relatieve
afwijking in het meten van de spanning gemaakt van 0,02%.
Ous voor het uitgangsvermogen wordt methode B gekozen.

Afwijking in de meting

Het klassegetal van de meter is 0,5. Oat wil zeggen dat de
absolute afwijking 0,5% is van de maximale meteruitslag.

Gemeten is met Watt-meter 1: 45,9W (maximale uitslag = 75W).
We meten dus: 45,9W ± 0,5%*75W = 45,9W ± 0,375W.

Gemeten is met Watt-meter 2: 40,OW (maximale uitslag = 75W).
We meten dus: 40,OW ± 0,5%*75W = 40,OW ± O,375W.

Het gemeten verlies in de converter is dus: 5,9W ± O,75W.
De relatieve afwijking in het vermogensverlies bedraagt dus

maximaal 12,7%. Oat dit bedrag zo hoog is komt, doordat er twee
bijna evengrote getallen van elkaar worden afgetrokken.



Bijlage F1: Datasheet van de MOSFET BUK426-100A.

GENERAL DESCRIPTION QUICK REFERENCE DATA

N-channel enhancement mode
field-effect power transistor in a
plastic full pack envelope.
The device is intended for use in
Switched Mode Power Supplies
(SMPS). motor control, welding,
DC/DC and AC/OC converters,
and in general purpose switching
applications.

SYMBOL PARAMETER MAX. MAX. UNIT

BUK426 ·1ooA ·1008
Vos Drain-source voltage 100 100 V
I Drain current (DC) 20 19 A
~ICll Total power dissipation 45 45 W
Ros ION) Drain-source on-state resistance 0.057 0.065 n

MECHANICAL DATA

5.2 max

2.0

1-H~0~.6max

, 1--
~,
I
I

seall '-=="---1'
plane :

-T3.5max
..J..........I, tinned

15.3 mAX

....Q1.... ,~ 1

~
3;3

+-;
i

6'~Ivt-- 5.8

'+
5

~
, ,

3.i i
i - _l!
! I, i
i i
; j
i i
i ;
i i
i i

1 i 2 3ii

2.1 ml!L.
I 1.2 I

l~ i

21.
max

15.7
min

3. Source

Dimensions in mm

2. Drain

d

Net Mass: 5.5 9

9

5

Pinning:

1 - Gate

Fig. 1 SOT-199; The seating plane is electrically isolated from all terminals.

Notes
1. Observe the general handling precautions for electrostatic-<'ischarge sensitive devices (ESOs) to prevent

damage to MOS gate oxide.
2. Accessories supplied on request: refer to Mounting instructions for F-pack envelopes.

Philips Components



Bijlaqe Fl.
BUK426-100A
BUK426-100B

RATINGS
Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System (IEC 134)

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. MAX. UNIT

Vas Drain-source voltage · - 100 V
V~ Drain-gate voltage RGS - 20 kG · 100 V
±Vas Gate-source voltage · · 30 V

·1ooA -1ooB
10 Drain current (DC) Th8 ... 25·C · 20 19 A
10 Drain current (DC) Th8 .100·C - 12 12 A
lOll Drain current (pulse peak value) Th8 • 25·C - 80 76 A

PIlII
Total power dissipation T... - 25·C - 45 W

Till Storage temperature - ·55 150 ·C
T· Junction Temperature · - 150 'C

·THERMAL RESISTANCES

From junction to heatsink
From Junction to ambient

with heatsink compound ~t"'- 2.8 KJW
~. -35 KJW

STATIC CHARACTERISTICS
T.... 25 'C unless otherwise specified

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT

V(IlR)OSS Drain-source breakdown Vas ... 0 V; 10 =0.25 rnA 100 - - V
voltage

VGSCTO) Gate threshold voltage Vos = VGS:~. 1 rnA 2.1 3.0 4.0 V
loss Zero gate voltage drain current Vos • 100 ; VGS =0 V; f '" 25 ·C · 1 10 IJA
'oss Zero gate voltage drain current Vos .100 V; Vas '" 0 V; i =125·C · 0.1 1.0 mA
lass Gate source leakage current Vas '" ±30 V; Vos '" 0 V - 10 100 nA
AOSlOH) Drain-source on-state Vas '" 10 V; BUK426-1ooA - 0.052 0.057 n

resistance 10 ", 15 A BUK426-1ooB · 0.06 0.065 n

DYNAMIC CHARACTERISTICS
Ths c 25 'C unless otherwise specified
SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT

91. Forward transconductance Vos = 25 V; 10 = 15 A 12 16 - S
C Input capacitance Vas ... 0 V; Vos • 25 V; f • 1 MHz - 1500 2000 pF
C" Output capacitance · 450 600 pF-C.,. Feedback capacitance · 130 200 pF
l.tCll\ Tum-on delay time Voo '" 30 V; 10 - 3 A; · 20 30 ns
t, Tum-on rise time Vas -10V; - 40 60 ns
l.t~ Tum-otf delay time Ro-n'" 50 n; - 150 200 ns
~ Tum-otf fall time Ras -50 n - 65 85 ns
L.. Internal drain inductance Measured from drain lead 6 mm - 5 . nH

~ Internal source inductance
from package to centre of die
Measured from source lead 6 mrn - 12.5 - nH

""- from package to source bond pad

.......
r!!:..M80L PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNIT

V-.a Repetitive peak voltage from all R.H. $ 65 % : clean and dustfree - - 2500 V
three terminals to external

C.... heatsink
Capacitance from T2 to external f =1 MHz - 22 - pF-- heatsink

ISOLATION
T... '2 25 'C unless otherwise specified

Philips Components



Bijlage F1.

BUK426-100,
BUK426-1001

1 •. _ '.' ~ "~~ t_ . ."' I

REVERSE DIODE RATINGS AND CHARACTERISTICS
Ths .. 25 'C unless otherwise specified

SYMBOL PARAMETER CONDITIONS MIN. TYP. MAX. UNI

lOR Continuous reverse drain - - - 20 A
current

IORM Pulsed reverse drain ament - - - 80 A
Vso Diode forward voltage IF = 20 A; Vas" 0 V . 1.3 1.7 V

t,. Reverse recovery time IF = 20 A; -dlF/dt lIS 100 AI~: - 500 - ns
0 .. Reverse recovery charge VGS lIS 0 V; VA" 30 V - 2.9 - IlC

1000100
lIDS/V

10

10~

0.1 +-........................

j§/D/!AII1000 E

Fig.4. Safe operating area. T,. - 25 'C
10& 101tA :r f(VosJ; 101tA single pulse; parameter

POK.

ilOllI Iw /ai

......
.........

['..
.......

""-
.........

['..

""-
~

20 40 60 sq 100 120 140
Tha/ C

Fig.2. Normalised power dissipation.
PO% = 10o-Pr/P02S "C= f(T~
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Fig.3. Normalised continuous drain current.
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Bijlage F1. BUK426-100A
BUK426-100B
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Fig. 5. 1 Typical output characteristics. 7j. 25 ·C.
10 ", f(VosJ: parameter Vas

Fig.9. Typical trans~[1ductance. 1i - 25 ·C.
g,. .,. f(loJ; conditions: Vas - 2!J V
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Fig.B. Typical transfer charat:teristics.
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Bijlaqe F2a: Aansluitschema en datasheets van de NE5560.
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Bijlage F2a.

NEjSE5560
Switched-Mode Power Supply
Control Circuit
Product Specification

DESCRIPTION
The NE/SE5560 is a control circuit for
use tn sWltched·mode power supplies.
Thts slllgie monolithIc chip incorporates
all the control and housekeepIng (pro
t&cuon) lunctions required in switched
mode power supplies. including an inter
nal temperature-compensated reference
source, internal Zener references. saw
tooth generator, pulse-width modulator,
output stage and vanous protection cir·
CUltS.

ORDERING INFORMATION

FEATURES
• Stabilized pow., supply
• remperltur.-compenuted

rererence source
• Sewtooth g_nltor
• Pul.e-width modu'-tor
• Remote on/off Iwltchlng
• Current IImltlng
• Low supply yoltage proteetlon

• Loop fault protection
• Oemagnetlzatlon/overYoltage

protection

• Maximu'lfl duty cycle c'-mp
• Feed-forward control
• Extemll synchronization

PIN CONFIGURATION

D
'
• f, N PKkagea

'ce

,nMaCa J

'1 ev-M.t,-
'~ ...,,,........:::--

'-----'
TOP VIEW

NOTI:
"_"_SO(~ ............

I DESCRIPTION ':'EMPERATURE RANGE ORDER CODE

I 16·P,n PlastIC DIP o to 70'C NE5560N

I 16-Pln PlasllC Dill -55'C to 12S'C SE5560N

16·P;n Cerdip o to 70'C NE5560F

I 16·P,n Cerdlp I -55'C to 125'C SESS60F

I 16-Pin SOL o to 70'C NE5560D

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

I SYMBOL! PARAMETER RATING UNIT

! I Supply'

I
I

Vee VOltage-forced mode +18 V
I Icc Current·led mOde 30 mA

! Output transistor (at 20 - 30Y max)

Ij I~UT Output current 40 mA

I
Collector voltage (Pin 15) Vee + 1.4V

i
V

: Max. emItter voltage (Pin 14) +5 Y

I T. Operating ambl8nt lemperature range
SE5560 -55 10 + 125 'C

I NE5560 o to 70 'C

TSTG Storage temperature range -65 10 +150 'C



Bijlage F2a.

Switched-Mode Power Supply Control Circuit

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS TA. 2S'C, Va;;· 12V, unlMA ollleNiM~

NE/SE5560

$ElMO i NES!54lO
SYMBOL PARAIIETUI TEST CONOlTlONS UNIT

MIn Typ IIu Min Typ ....
Aefer9Me ___

VREF Intemal ,.1__ voltage 2S'C 3.69 3.72 3.81 3.57 3.72 3.95 V
Over temper.lUre 3.65 3.85 3.53 4.00 V

Temper.lUre coetfic:ilInt of
-100 I -100 IlClI'I'I"C

VREF I

Vz Intemal Ze".. ref.enc:e Il--7mA 7.8 8.4 8.8

I
7.8 8.4 8.8 V

T""'I*alUre coetfic:ilInl of Vz 200 200 ppm/oC

Oaclll8tar MCtion

Frequency range Over temper.ture SO lOOk I SO lOOk Hz

Initial a=..cy OSCIllator R-5kn 5 I 5 %

, Duty cycle range to· 20kHz 0 98 0 98 %

lIocIulator

ModuIabOn input current
VOIlAge .t PIn 5 - 2V

0.2 20 I 0.2 20 ,.A
Over temoer.tunI I

HOUMIcHPlftl function

At 2V I
Pin 8, ir'4'UI aurent Over temperature 0.2 20 I 0.2 20 JJA

liN FOf SO% rnu duty cycle . I
Pin 6. duly cyCle limit control 15kHz to ~OkHz/41" 01 40 SO 60

I
40 SO 60 .. of duty

Vz cycle

Pin 1. low supply voltage 8 9.0 10.5 I 8 9.0 10.5 V
protectIOn 1lveshotds

720 1400Pin 3. l-sback loop 400 600 600 720 mV
protection tnp Ihreshold

At 2V
Pin 3. PUik41 current -7 -15 -35 -7 -15 -35 JJA
Pin 13. demagnelizalionlover- Over temperature 470 600 720 470 600 720 mV
VOfta98 protecllOft Ir1p on
IhresnoId !

At 025'1 j

l'N Pin 13. ir'4'UI current 25°C -0.8 -10 I -0.8 -10 JJA
Over t....per.ture -20

I
-20

PIn 18. feed.forwwd duty cyde Voltage .t Pin 16 - 2V1 30 40 SO I 30 40 SO .. original

control duty cycle
At 18V, Va;; - 16V

'Pin 16. I~orwvd input 2S'C 0.2 S 0.2 5 IIA
current 1

Over temper.lUre 10 I 10 JJA



Bijlage F2a.

Switched-Mode Power Supply Control Circuit NE/SE5560

DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Continued) TA • 2S·C, vee - 12V, unless o\hefWIse specified.

5E551O I NE5560 I
SYMBOL PAAAMEnR TEST CONDITIONS

I Mu I UNIT \
IoIIn Typ lola. Min Typ I

External Iynctlronlzalion

P1n 9 011 0 0.8 0 I 0.8 I V IOn 2 Vz 2 I Vz V
SInk CUIT.nt Voltage It Pin II - OV, -65 -100 -65 1-125 ,.A !

2S·C
l-t2S !Over I.mperatur. -125 ,.A I

I

Aemote

Pm 10 011 0 0.8 0 ! 0.81
V

On 2 Vz 2 Vz V
AIOV

i -85Sink C\Jfl'ent 2S·C -85 -100 -125 I ,.A I
Over lemperatur. -125 -125 I ,.A I

CImwnt limiting I,
lIN PIn 11 II'ClUI CUft'ent Voltage al -2

-20 I
!

-2 I -20 I ,.A

I Pm 11 - 2SOrnV I : i

I
25·C ,

I
I

Over temperature -40 I -40 ,.AI SIngle pulse .nhibt delay
Inhibit detlY _ lor 20'1(, 0.7 0.8 0.7 0.8 /IS! overdrive el 40mA lOUT

I
I

OC, Tnp L8IIel.: Shut doWn, BIo. 0.500 0.600 0.700 0.500 0.600 i0.700 V

I..·.........OCZ CurT.nt limit. high leY.. 0.400 0.480 0.560 0.400 0.560 I0.500 V
.c.OC Low L8IIeI in lerms of htgh 0.750 0.800 0.850 0.750 0.800 I0.850 V

181II1, 0c,

Emlr empIIfler

VO/H Output voltag. SWIng 6.2 9.5 6.2 i 9.5 i V iVOl. Output vottage SWIng 07 I 07 V

Ooen-\OOP gam 54 60 54 60 i dB

i RF Feedbac:ll r....ler 10k 10k I n
BW Small'signal blndwidttl 3 3 MHz

Ouqlut ltage

Vc:e(SAn Ie - 40mA 0.5 0.5 V
Output curr.nt (Pin 15) 40 40 rnA
MIX. lImItler voneg. (Pm 14) 5 6 S 6 V

Supply voltage/curnnt'

Icc Supply currenl Iz - 0, voltage-forced,
Vee - 12V. 2S·C 10 10 rnA

Over t.mp. 15 15 rnA

Vee Supply voI1age lee - lOrnA CUlTlHlt·led 20 23 19 24 V
'Vee Supply voltage lee - 30mA CUITIflt·fed 20 30 20 30 V

NOn:
" co. not ......,. CUTWlI lor IlnWlg __ Of QIlKIIOn.



Bijlage F2b: Datasheets van het controle Ie MC34060

MC340&O
PULSE·WIDTH·MODULATION CONTROL CIRCUIT

02',.. MARCH t983-REVISED FEeAVARy 1988

• Complete PWM Power Control Circuitry

• Uncommitted Output for 200-mA Sink or
Source Current

• Variable Dead-Time ProVidel Control Over
Tota. Range

• Intemal Reguletor Providel a Stlbte S-V
Reference Supply

• Circuit Architecture Provide. EaIV
Synchroniz.tlon

• Direct Rep"cement for Motoroll MC34060

D OR N PACKAGE

ITOP VlEWI

ERROR {NONINV INPUT 1 U,. NONINV INPUT} ERROR
AMP 1 INV INPUT 2 '3 INV INPUT AMP 2

F~E08ACK 3 12 REF OUT
DEAD·TlME CONTROL' 11 Ne

CT I 10 Vcc
RT' • C

GND' t E

NC - No Internel Connec1JOnl

description

The MC34060 incDrporates on a single monolithic chip all the functions required in the construction of
a pulse-width-modulation control circuit. Designed primarily for power supply control, the device contains
an on-chip 5.v regulator, two error amplifiers, an adjustable oscillator, and a dead-time control comparator.
The uncommItted output transistor provides either common'emitter or emitter-follower output capability.
The internal amplifiers exhibit a common·mode voltage range from - 0.3 V to VCC - 2 V. The dead-time
control comparator has a fixed offset that provides approximately 5% dead time unless externally altered.
The on·chip oscillator may be bypassed by terminating RT (pin 61 !o the reference output and providing
a sawtooth input to CT (pin 51. or it may be used to drive the common MC34060 circuitry and provide
a sawtooth input for assocIated control circuitry in multiple rail power supplies.

The MC34060 is characterized for operation from ooC to 70°C.

functional block diagram

(101
vCC--_....

REFERENCE

REGULATOR

f- '_1Z1 AmRENCE

RT ~18!!.1 r----l
CT lSI

141
DEAD-TIME CONTROL --+---~It_--+_-_l

ITI
NONINVERTlNG INPUT .;...---~

(2) >--t~..- ..-t
INVERnNG INPUT -----..b"

NONINVERnNG INPUT ,;.,11...;.,;.,1__~......

(131 >-t~...
INVERnNG INPUT ':';';';"'---17"

FlEDBACK .;.13;;.;1 ---'

All "ottlg_ .no current "'lilIeS InOW" at. nOtnln81.

P.QOUCTIOI DATA dR_"'W nltl.1 ."t_.bOa
tlolnll'll It .f putllicltl" iat.. P"'leu ce.t.,. .1
'D_.tICU'I"1 pe, Uti .,,,,., af T'''1 IllllnllMllta

=~,~"~~I~tli~=:~:" :::::.::: ... TEXAS "I}
INSTRUMENTS

COOV"Qrn 0 1983. Tea.. InlU\lrnentJ InCQfl)Ot.t.d

2-81

POST OFFICE eoa .'nOl.2 • CAlLAS TOAI1'SllS



Bijlage F2b.

MC34060
PULSE·WIDTH·MODULATION CONTROL CIRCUIT

:;:ctrical characteristics over recommended operating tree-air temperature range. Vee • 15 V.
f • 25 kHz (unle.. otherwise noted)

Nf.,.nce section

PARAMETER TEST COND1T10liS T MIN TVP' MAX UNIT

OlJtpt.lt volt.g. IV,wfl 10· I mA 4.75 5 5.25 V

It'lpUl fl'Qul.IIO n Vcc· 7 Vto40V.- .;. · 25°C 2 25 mV

Olo,llout ,.gul.tlon 110 • 1 to 10 mAo -.;. · 25°C 1 Ie mV

OutPUt voltage chlngl
~TA • MIN to MAX 0.2'llo 2.1I'llo

"".111 temper.ture

(.htlI"-ClfCllll nutnu! I'"1I".n,. V • 0 T • '5°(" 3§ mA

D.c:lU8tor ..ctlon

PARAMETER TEST CONDIT10NS T MIN TVP' MAX UNIT

FreQuencv CT • 0.001 .F. :- .47 kD 25 kHz

St.ndard dlV1.tion of frttQuency1 CT • 0.001 .F. ~- • 4' kO 3'llo

FreQuency chlnge wl1ft vDII.ge VCC • 7 V to 40 V. - • 25°C O.l'llo. .;.

Freauency en.,.. wM CT • 0.001 ..r, ;:- • "'7 kQ.
%2'llo

llmoer.tur. .loTA • MIN to MAX

de8d·tlme conttol·.ee:tlon (... Flgur. 1I

PARAMETER TEST CONOmONS MIN TYP' MAX UNIT
InpUt bl8S current tpin 41 v, ·Ot0525V -2 -10 .,A

"I (pin 4) • 0
I CT • O' -i-. RT • 12 kO 90'll> 96 ... l00'lb

M.ximum dutY eye" I CT a -:,::' .. F. RT • 47 kO 92 ... lOO'llo

Zero duty evcle 3 3.3
Input threshold votllgl (pin 41 V

·.'axlmum OwlV cvcl. 0

error-amplifier sections

PARAMETER nST CONOrr.ONS MIN Typi MAX UNIT

I"gut OHMt vOltage 'VO lpln 31 • 2.5 V 2 10 mV

Input offset current VO IDIn 31 • 25 V 25 250 nA

Input bill Currlnt VO 'D,n 31 • 2.5 V 02 1 .,A

-0.3

Common-mode input votteg. ,ang. VCC • 7 V to 40 V to V

VCC-2
aDen-loaD vOlllge IImohficatlon ~VO • 3 V. Rl • 2 k!l. - • 05 V to 3.5 V 70 95 dB-
Unltv qaln b,nawldtn VO • 0 5 V '0 3.5 V. Rl . - ,~ 800 ~Hz

I)t,ase margin .t ",,"ltV g"n '/0 • 05 V to 3.5 V. : • 2 kD 65 •

Common·moae r"Ictlon ,atlO '/r:c • JO V 65 80 dB

Outoul Sink cur,ent t~n 31 '/i0 • .t5mVto -5V. :" 3: .0.7 V 0.3 0.7 mA

Outout source current Ip.n 31 V'O·l5 mV,05V. : ., 31 • 3.5 V -2 mA

For CO""11Iool snown as MIN or MAX. L,;S' tn, .oproon.te value seec . ~: ..nae, tltComme"aed oper.tlng conomonl.
1 All tVPIC.1 v"ue. e.cIot for ··ch.ng. wltn temperature' C!'lI"Ctenst-=5 1°' at T '" • 25°C. f'7:N----

'Ourilion of I'" short-CIrcuit ShOUld nOt ••ceea one second. :: Illn - XI2
• Stanaaro devllt,on II a me.lur. of the stltlstlc.1 QrSlnDutlOn about t-! -!." It aet"v.c2 trom the formuil I"l. 1

N - 1



Bijlage F2b.

MC34060
PULSE-WIDTH-MODULATION CONTROL CIRCUIT

absoluta maximum ratings over operating temperature range (unless otherwise noted)

UNIT
Supply volllg•. Ve.e. "'0 Noto 11 42 V
4mplif.e, input yott.ge. Vee+0.3 V
Collector output YOltage 42 V

I CaUtelor output current 250 mA

Continuoul tot., di'''Pltlon
See Di.lip.ll6n Aal1ng

Tlble
Operaung " ...." tempetttur. rangl o to 70 I ·C
Storlge temoe'ltur. rlnge -6510150 I ·C
laad t,ml)tfature 1.6 mm "116 inch) fram ca•• for 10 ucandl: o 01 N plckog. 260 I ·C

NOTE 1; All voltlgo VII...I ••.,.pt diffor.",1Ol vOltagel ... with ,..peet to the network 11'_ t_.

DISSIPATION RATING TAaLE

PACKAGE
Til. s 2S·C DERATING DERAn Til. - 70·C

POWER RATING FACTOR AlOvETA POWER RATING

0 900 mW 7.6 mW'·C 31 ·C 608mW
N 1000 mW 9.2 mW!·C 41"C 736 mW

racommended operating conditions

MIN MAX UNIT

Supplv voltage. Vee 7 40 V

Amphf.e, Input VC1t-ve•. V, -0.3 Ve.e -2 V

COlloetO' outpUt voltogo. va 40 v
ColleC1C\F Oytgut curr.nt leach tranSl.tOr! 200 mA

Refefence aUIDut CUrT,nt 10 mA
Current Into f ••db.ck fer"unal 0.3 mil.
TimIng CIDIICltor. CT 0.47 10000 nF

Timing "Slltor. AT 18 500 kO
O,eill.,or freQuency I 200 kHz

Operlttlr\g 1'ee",I' temper.ture. TA 0 70 ·C

electrical characteristics over recommended operating free-air temperature range. Vee - 15 V.
f - 25 kHz (unless otherwise noted) (continued)

output aectlon

PARAMmR nST CONDITIONS MIN TVP' MAX UNIT

COllector oft·ltat. CUff.nt VeE - 40 V. Vee - 40 V 2 100 ~A

Emlner off'ltlte currlnt Vce. - lie. - 40 V. VE - 0 - tOO ~A

COllec,or·emlne, I Common..mlner VE - O. Ie. - 200 mA 1.1 1.3
V

,.tvr.llon vott.gel Emitte, follower Ve - 15 V. IE - -200 mA 1.5 25

pwm compa,.tor ..t:tion ISH Figure 1)

PARAMETER nST CO".OmONS MIN TVpf MAX UNIT

Input thresttold voltage (pin 3) Zero duty CYCle I 4.5 V

InDu, aink current (pm 3) VIP,n 31 - 0.7 V 0.3 0.7 mA

totll device

PARAMETEJI nST CONDmONS MIN TVpt MAX UNIT

Pin 6 .t Vref. I Vee - 15V 6 10
Stlndbv lut>otY current mA

All other inputs and outDutl oPtn I Vce - 40 V 9 t5

Aver.ge aupply eurrent Vtpln 41 - 2 V. CT - 0.001 ,.F.
RT - 47 kll. 7.5 mA
See Figu,e 1

switching ch.,.eterlstlcs. TA - 25 0 e
PARAMmR TEST CONDmONS MIN TVpt MAX UNIT

Output vOlt.g. "I' t,,"e 100 200 n$

Output vott.g. 1," ttme
Common-emmer conf'our.,lOn. See F~ure 3

2S 100 ns

Ou'OUt vott.g. r,•• time 100 200 ns

Out:Jut yo'c,~ fill twnI
Emmer·followe, con'-vur.ttOn. See FtVut. 4

40 100 n$

TAli tvPICII vol"," or. II TA - 2S ·C.



Bijlage F2b.

MC3406D
PUlSE·WIDTH·MODULATION CONTROL CIRCUIT

- PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

Vee" 15V

150 C

110\ 2W

Vec
.41

DEAD·TIME 191
C OUTl'UT 1

TEST { 181
INPUTS . E

131
AT

FEEDBACK
16\

RT
151

CT'
111 ,.}.121

(-\
14, EAROR

1+1
131 1-\

liEF '121

so kr.
OUT

GND

\71·

TEST CIRCUIT

CAPACITOR CT

FEEDBACK ....

OEAO~TIME CONTROL "~,6:~-tr'--~;C:=:::;'6::::L.I,.o::=-~,L_-+-L_~:""-+
I
I
I

EMITTER
OUTPUT

TIMING WAVEFORMS

FIGURE 1. DEAD·TIME AND FEEDBACK CONTROL

ERROR
AMPliFIER
UNDER 1£ST

FEEDBACIt
1£RMlftlAL

V'.f---<'-.....,

FIGURE 2. ERROR·AMPLIFIER CHARACTERISTICS



Bijlage F2b.

MC34060
PULSE·WIDTH·MODULATION CONTROL CIRCUIT

PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

~_<l-~._-OUTPUT

CL - 11 pF
Ilncludn """'e _
jlg~-I

rcoUTPuTciRCurrl~

I
I
I
I
I IL ~

TEST CIRCUIT OUTPUT VOLTAGE WJlVEFORM

FIGURE 3. COMMON·EMITTER CONFIGURATION

15V

68 O.
2W

I"iOUTM c.RCUIT"il
I
I
I
I --.......o-...........~OUTPUT
I IL J

CL • IS pF
lin.'ud.. probe _
jigc.opecol_1

TOT CIRCUIT OUTPUT VOLTAGE WAVEFORM

FIGURE 4. EMITTER·FOLlOWER CONFIGURATION

TYPICAL CHARACTERISTICS

Vcc - 15 V~
TA - 25°C ~

--2% 'X , I, 1
: • 'I I ""----~~OO . 1
~'I.. (1

@-1% ~~_g
o~..~o,

"'- 0 .........ilItt;:- . 1

,: ; ~~, "'>t.- ..--
""""'''''

......C,. ~1-1%'~

I .~, .•I ~ I :"
"'''-

,.
: I Iii : ~ ; i ""h-.. 1 : 'i~

OSCILLATOR FREQUENCY and
FREQUENCY VARIATION' vs

TIMING RESISTANCE

RT- Timing Resis,ence-!l

100 1 k 10 k 100 k 1 M

I-Frequency-Hz
10

AMPLIFIER VOLTAGE AMPLIFICATION
vs

FREQUENCY

f----.l VCC - 15 V
1

'"
~VO - 3 V

"-
TA • 2SOC

I

"-
\.

\..
\.

"-
'\.

"-
10

o
t

too

20

90

; 70
.2
it 60
~
'3. 50
E
< 40
&
~ 30
o
>

III 80.,.

400k1M40 k 100 k4 k 10 k
10

1 k

100 k

40 k

.. 10 k::
• 4k
~•
~ , k•.:
2i 400

•..u· 100Cl

40

FIGURE 5 FIGURE 6

tForeauenc't' varIation l..1ti IS tn, cnenge In osclll'tor freQuency tn,t occurs over the full temper,tur. rlnge.



Bijlage F3: Datasheet van de BYV26C.

_______________________________.J BYV26A;B;C; D;E

VERY FAST SOFT-RECOVERY AVALANCHE RECTIFIER DIODES

Glass passivated rectifier diodes in hermetically sealed axial·leaded glass envelopes. They are intended
for use in switched-mode power supplies and high·frequency inverter circuits. In general. they are used
where high output voltages and low switching losses are essential. The devices feature non-snap-off
lsoft-rec:overy) switching characteristics and are capable of absorbing revene transient energy.

QUICK REFERENCE DATA

BYV26A 268 I 26E

Repetitive peak reverse voltage VRRM max. 200 400 1000 V

Continuous revene voltage VR max. 200 400 : 1000 V

Average forward current 'FIAV) 1 1 1 1
I

1 Amax.

Nonofepetitive peak forward current IFSM max. 30 30 30 30 30 A

Non-repetitive peak reverse energy ERSM max. 10 10 10 10 10 mJ

Reverse recovery time trr < 30 30 30 I 75 75 ns

MECHANICAL DATA Dimensions in mm

Fig. 1 500·57.

'Z1'755'.1

The marking band indicates the cathode.



Bijlage F3

BYV26A; B; C; 0; E l
--------------------

RATINGS

Limiting values in accordance with the Absolute Maximum System IIEC 134)

BYV26A I 26B 26C 260 26E

VRRM max. 200 : 400 .1600.

VR max. 200 1400 600

Repetitive peak reverse voltage

Continuous reverse voltage

Average forward current
averaged over any 20 ms period
Ttp • 85 °C; lead length 10 mm
Tamb '" 60 °C; see Fig. 2

Repetitive peak forward current; see Figs
11 and 12

IFIAV)
IFIAV)

IFRM

max.
max.

max.

1
0.65

10

800 ! 1000 V

800 !1000 V
I

A
A

A

ERSM
Tstg
T'J

Non·repetitive peak forward current
t· 10 ms; half-sinewave; Tj '" Tj max
prior to surge; VR • VRRMmax IFSM

Non-repetitive peak reverse avalanche energy
IR" 400 mA;Tj • Tj max
prior to surge; with inductive load
switched off

Storage temperature

Junction temperature

max.

max.

max.

30

10

-65 to + 175

175

A

mJ

°C
°C

THERMAL RESISTANCE

Influence of mounting method

1. Thermal resistance from junction to
tie-point at a lead length of 10 mm Rm j.tp ..

2. Thermal resistance from junction to
ambient; device mounted on an 1,5 mm
thick epoxy-glass printed-eircuit
board; Cu-thickness > 40 101m; Fig. 2 Rth j-a

(see "Thermal model")

~5()-

I r 25, I
I I I l-,'r i !

4
7 :'(7' T

•
~:"'2

so-a~3
't'27J.J '

Fig. 2 Mounted on a printed-eircuit board.

46

100

KIW

KfW



Bijlage FJ.

Very fast soft-recovery avalanche rectifier diodes ~YV26A; B; C; 0; E

CHARACTERISTICS

Tj z 25 0C unless otherwise specified

BYV26A /26B ~~ 260 26E
Forward voltage" I

1
I

IF=1A;Tj=175 0C VF < 1.3 I 1,3 I 1,3 1,3 1,3 V·
IF" 1 A VF < 2,5 I 2,5 ' 2,5 2,5 2,5 V

Reverse avalanche breakdown voltage ! i I
IR = 0,1 mA VlBRIR > 300 ! 500 : 700 900 i1100 V

j I
Reverse current

1 ,5g
VR· VRRMmax fR < 5 5 5 5 IlA
VR = VRRMmax; Tj os 165 0C IR < 150 150 150 150 IlA

Reverse recovery time when switched from
IF = 0,5 A to IR z 1 A;
measured at IR = 0,25 A
for definition see Figs 3 and 4 trr < 30 30 30 7S 75 ns

OUT

Fig. 3 Test circuit. Input impedance oscilloscope: 1 Mn;22 pF; rise time < 7 ns. Source impedance: 50 n;
rise time < 15 ns.

0.5 ......,r---.----,,----...,..------r----'.:...."...'::;••
IF

(AI
ol---t----ir---+-i-~::;;:;o--+--____t

0.5 1----1--\---if--r-t----ir--""'---;

IR

(AI

1.5 L-_--!-_----J':-_~----='':---:':-----='
-10 40 50

, tn, I

Fig. 4 Reve~e recovery time Characteristic.

• Measured under pulse conditions to avoid excessive dissipation.



Bijlage F4: Magnetische materialen

PhilipS Components

-
Material grade specification 3e85

-

o
-50 0 50 100 150 200 250

T ( .( )

SYMBOL CONDITIONS VALUE UNIT

Iii S 10 kHz. 0.1 mT,
25'C 2000±20%

Iia 25 kHz. 200 mT,
25'C 45oo±25%
25 kHz. 200 mT,
100'C 5500±25%

B 10kHz, 250 AIm,
25'C ~400 mT
10kHz, 250 AIm,
100'C ~330 mT

Pv 25 kHz, 200 mT,
25·C S190 kW/m3

25 kHz, 200 mT,
100'C S140 kW/m3

100 kHz, 100 mT,
25'C S230 kW/m3
100 kHz, 100 mT,
100·C S165 kW/m3

P DC,25'C m2 Om

Tc ~200 °C

density m4800 kglm3

5000

~,

4000

3000

2000

1000

) !C85

17
l....".I

1/
J

1/

V
V

./
V

Fig.2 Initial permeability as a function of temperature.

10'
7DJl1'

50 100 150 200 2S0
HIAtm I

25o

- 25't ](85-lllCl'l:

~~~

[7VI

I / l
,

j,.?"

I / ./W II

// >1
1// 171

11/ /11 I
I

II II
/, 1/

200

o
-25

100

300

500

B
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Bijlage F~)

philips Components-
Material grade specification 3F3
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Fig.2 Initial permeability as a function of temperature.
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Bijlage G: De flybackconverter

In de onderstaande figuur staat de Flyback converter getekend

zoals die eerder ontwikkeld is voor de toepassing als

preconditioner. De werking van deze converter zal kort beschreven

worden.
Wanneer de YET inschakelt, zal de ingangsstroom lineair

toenemen, waarbij de energie in de sPOel toeneemt. Als de FET
uitschakelt zal de energie in de spoel zorgen voor een stroom
door de diode naar de belasting. Hierna zal de FET waar geleiden,
de diode blokkeert en de condensator levert stroom naar de

belasting.

Door het schakelen van de FET is de ingangsstroom discontinu.

Voor de overdracht van de Flybackconverter geldt:

+
V·I

+



Bijlage H: Microcap

Voor het bepalen van de maximale drain-source spanning over de
FETs is de converter geanalyseerd met Micro-Cap III.
Micro-cap is een programma om analoge circuits te analyseren. Het
programma bevat een breed scala aan componenten, van schakelaars

tot MESFET. Het is met Micro-Cap mogelijk om de resultaten weer
te geven in het tijd en frequentie domein. Het is mogelijk om
Bode en Nyquist diagrammen te plotten.



LiteratuurIijst

[1] Prof. J. Rozenboom
Minivermogenselektronica II (collegediktaat)
TU-Eindhoven

[2] Dr. R. RedI, N.O. Sokal

Push-pull current-fed mUltiple-output DC/DC power converter

with only one inductor and with 0 to 100% switch duty ratio
July 1980 IEEE CH1529-7/80

[3] ire S.W.H. de Haan
vermogenselektronica II (collegediktaat)

TU-Eindhoven

[4] R.D. Middlebrook, S. Cuk

A general unified approach to modelling-switching converter
power stages

June 8-10 1976 IEEE proc. PESC Cleveland, OH.

[5] Philips Electronic components and materials
Philips 3C85 Handbook - First in Ferrites
release 12-87.


	Voorblad
	Voorwoord
	Samenvatting 
	Abstract
	Inhoudsopgave
	1. Inleiding
	2. De probleemstelling. 
	3. Het ontwerp van de converter.
	4. Meetresultaten van converter I. 
	5. Meetresultaten van converter II. 
	6.. Conclusies
	7. Aanbevelingen
	Bijlagen
	Literatuurlijst

