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4. HS, uitschakelen S 1: EoFF als f(tijd). 

0 1. SS, uitschakelen S 1: V CE,s 1 en 151 als f(tijd); 400 V, 200 A. 
2. SS, uitschakelen S 1: 151 als f(V CE 51 ). 

3. SS, uitschakelen S1: P als f(tijd). ' 
4. SS, uitschakelen S 1: EoFF als f(tijd). 

E 1. SS, uitschakelen S 1 met I ouT = 200A. 
2. SS, uitschakelen S 1 met lour = 100 A. 
3. SS, uitschakelen S 1 met I ouT = 25 A. 
4. SS, uitschakelen S1 met lour = 5 A. 
5. SS, uitschakelen S 1 met lour = 1 A. 
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F 1. SS, S 1 eerst uit, dan aan en daarna weer zo snel mogelijk uit ter bepaling van 
minimale duty cycle. 

2. SS, S 1 eerst aan, dan uit en daarna weer aan ter bepaling van maximale ó. 

G 1. SS, 2 identieke parallelle hulpcircuits, schema. 
2. SS, S 1 uit-+ aan-+ uit ter bepaling van minimale duty cycle. 
3. SS, S 1 aan-+ uit-+ aan ter bepaling van maximale duty cycle. 

H 1. SS, inschakelen S 1 met correcte tijdsvolgorde. 
2. SS, inschakelen S 1 met te kleine stroom door het hulpcircuit. 
3. SS, inschakelen S 1 gebeurt te laat waardoor de stroom door D 1 reeds tot 0 is 

afgenomen. 

1. SS, zonder parasitaire zelfinductie. 
2. SS, met parasitaire zelfinductie van 50 nH aan emitterzijde. 
3. SS, met parasitaire zelfinductie van 20 nH aan elke terminal, inschakelen S 1. 
4. SS, met parasitaire zelfinductie van 20 nH aan elke terminal, uitschakelen S 1. 

J SS met thyristoren als hulpschakelaars; probleem is dat de thyristoren in het 
hulpcircuit niet doven (in de simulatie). 

K 1. Schema circuit ARCP met IRGPC50U's en MUR460's. 
2. HS, 150 V en 4 A ter bepaling EoN en EoFF· 
3. SS, 150 V en 4 A ter bepaling EoN en EoFF· 

L Schema H brug Philips. 

M 1.a Conductievermogensverlies als functie van de gemiddelde uitgangsstroom. 
1.b Conductievermogensverlies als functie van de gemiddelde uitgangsspanning. 
2.a Schakelvermogensverlies als functie van de gemiddelde uitgangsstroom. 
2.b Schakelvermogensverlies als functie van de gemiddelde uitgangsspanning. 

N 1. Uour en I ouT als f(tijd) met stuurcircuit: IR211 0 voor hoofdschakelaars en 
MAX4429 voor hulpschakelaars. 

2. idem met UC 3709 voor hoofdschakelaars en 4429 voor hulpschakelaars. 
3. idem met UC 3709 voor alle 4 de IGBT's. 
4. idem met DSEI 30-12A als (fast recovery) diode. 
5. UouT• I ouT• 151 en V CE 51 als f(tijd) gemeten met Tektronix 744TDS. 

0 1.a IR GPC50U IGBT, 50 V 4 A, HS 
1.b IR GPC50U IGBT, 50 V 8 A, HS 
2.a IR GPC50U IGBT, 150 V 4 A, HS 
2.b IR GPC50U IGBT, 150 V 8 A, HS 
3.a IR GPC50U IGBT, 50 V 4 A, SS 
3.b IR GPC50U IGBT, 50 V 8 A, SS 
4.a IR GPC50U IGBT, 150 V 4 A, SS 
4.b IR GPC50U IGBT, 150 V 8 A, SS 

P Diverse datasheets van toegepaste componenten 
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Symbolenlijst 

= homogene magnetische veld 
= extra veld voor het aanbrengen van een gradiënt 

RF spoel 
= buffercondensator voor middenaftakking 
= resonantiecondensator 
= snubbercondensator 
= constante = V cE/(U 1N·R8EL) 

constante = V cE·R 8EL/U 1N 
= constante = /1·U 1N·fs·(t0 N + toFF) 
= constante = /1·(U 1N/R8 ELHs·(t0 N +toFF) 
= duty cycle = relatieve inschakeltijdsduur (T on/T switch) 

inschakelenergieverlies in schakelaar 
uitschakelenergieverlies in schakelaar 

= resonantiefrekwentie 
= schakelfrekwentie 
= protonprecessiefrekwentie ofwel Larmorfrekwentie 
= gyromagnetische factor 
= stroom nodig voor het starten van de resonante fase 
= stroom door resonantiecondensator 
= hoofdstroom door IGBT (collector-emitter stroom) 
= maximale gelijkstroom door IGBT (collector-emitter stroom) 

maximale pulsvormigestroom (van 1 ms) door IGBT 
= stroom in het hulpcircuit 
= belastingsstroom 

door IGBT af te schakelen stroom 
= piekstroom door hulpcircuit 
= stroom door resonantiespoel 
= stroom door schakelaar S 1 
= stroomgrootte die bepaald of het hulpcircuit wel of niet gebruikt wordt 
= maximale gemiddelde stroom door thyristor 
= maximale effectieve stroom door thyristor 
= maximale pulsvormige stroom door thyristor 
= filterspoel 
= parasitaire zelfinductie 
= resonantiespoel 
= snubberspoel 

supergeleidende magneet voor het opwekken van B0 
= geleidingsvermogen dat gedissipeerd wordt in schakelaar 
= maximaal te dissiperen collectorvermogen 
= vermogen dat invertor ingaat 
= vermogen dat invertor uitgaat 
= vermogen dat tijdens het schakelen in een schakelaar gedissipeerd wordt 
= maximale dissipatie in MCT 
= totaal verliesvermogen in invertor 
= Radio Freqeuncy 
= belastingsweerstand 
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tdelay,on 

tdelay,oft 
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= tijdvertraging tussen het moment dat de gate-emitter spanning op 1 0 % 
van zijn eindwaarde zit en de stroom is toegenomen tot 10 % van zijn 
eindwaarde 

tijdvertraging tussen het moment dat de gate-emitter spanning is afgeno
men tot 90 % van zijn maximale waarde en de stroom is afgenomen tot 
90 % van zijn maximale waarde 

= daaltijd = tijdsduur voor het afnemen van de stroom van 90 -+ 1 0 % 
= stijgtijd = tijdsduur voor het toenemen van de stroom van 1 0 -+ 90 % 
= tijdsduur tussen het moment dat de gate-emitter spanning op 1 0 % van 

zijn eindwaarde zit en de stroom is toegenomen tot 90 % van zijn eind
waarde = tdelay,on + tr 

= tijdsduur tussen het moment dat de gate-emitter spanning is afgenomen 
tot 90 % van zijn maximale waarde en de stroom is afgenomen tot 1 0 % 
van zijn maximale waarde = tdelay,oft + tf 

= vrijwaardetijd thyristor, tijd nodig om minderheidsladingsdragers te laten 
recombineren, VAK mag binnen tq niet positief worden want dit leidt tot 

spontane inschakeling van de thyristor 
= commutatietijdsduur 
= maximaal toegestane commutatietijdsduur 
= 1 /scha keifrekwentie 
= relaxatietijdsduur 

dwarsrelaxatietijdsduur 
= spanning over resonantiespoel 

maximale anode-kathode spanning van een MCT 
spanning die aan de belasting wordt aangeboden 

= collector-emitter spanning van IGBT 
saturatie collector-emitter spanning van IGBT (2, 7 of 4 V) 
maximale collector-emitter spanning van IGBT 

= spanning over resonantiecondensator 
= DC voedingsspanning van de invertor 
= spanning op het midden van de halve brug 
= uitgangsspanning van de positieve halve brug 
= uitgangsspanning van de negatieve halve brug 
= spanning over een MCT wanneer die in geleiding is 
= 2nf = hoeksnelheid (circelfrekwentie) 
= resonantie impedantie 
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Samenvatting 

Bij gradiëntversterkers worden H-bruggen toegepast die zowel een pos1t1eve als een 
negatieve spanning over de belasting plaatsen. Aangezien de toegepaste spanningen en 
stromen groot zijn, kunnen er ook forse schakel- en geleidingsverliezen in de schake
laars optreden en is het noodzakelijk om deze verliezen te beperken. Hiertoe kan er 
gebruik gemaakt worden van soft switching. Er bestaan veel typen invertoren en om 
geen extra stroom- en spanningsbelasting van de schakelaar te veroorzaken is gekozen 
voor een Auxiliary Resonant Commutated Pole (ARCP) invertor. 

Met het simulatiepakket ICAPS zijn simulaties verricht om de werking van de ARCP 
invertor te verifiëren en om de schakelverliezen die optreden in een hard en soft 
switched invertor te kunnen vergelijken. Ook is de invloed van parasitaire effecten 
onderzocht. 
Daarnaast is er een opstelling gebouwd waarmee de verliezen in zowel een hard- als 
soft switched invertor gemeten kunnen worden. 

Uit de simulaties en de metingen blijkt dat met de ARCP invertor de schakelverliezen 
met ruim 50 % verlaagd kunnen worden in vergelijking met een conventionele hard 
switched invertor. Er treden wel wat extra geleidingsverliezen op in het hulpcircuit maar 
die kunnen beperkt worden gehouden door schakelaars te nemen met een lage doorlaat
spanning en door een goede keuze van de waarde van de resonantie-elementen. 

De booststroom die zorgt voor het starten van de resonantie in het hulpcircuit moet 
voldoende groot worden gekozen om ervoor te zorgen dat het inschakelen verliesvrij 
gebeurt en het uitschakelverlies beperkt blijft. De timing van de schakelaars die de 
booststroom bepalen is daarom belangrijk. Wanneer de booststroom te klein is, wordt er 
niet verliesvrij geschakeld. In dit rapport worden formules afgeleid waarmee de timing 
correct berekend kan worden. 

Variatie van de belastingsstroom heeft tot gevolg dat de diverse schakelaars op een 
ander moment aan- en uitgezet moeten worden. Wanneer de uitgangsstroom van de 
invertor bekend (gemeten) is, kunnen direct de pulspatronen van alle schakelaars 
berekend worden door middel van een digitale processor. 

Belangrijk voor het goed functioneren van de ARCP invertor is de lay-out. De lay-out 
moet zodanig ontworpen worden dat de parasitaire zelfinducties minimaal zijn. Dit is 
noodzakelijk om te voorkomen dat, door het toevoegen van resonantiecondensatoren, 
oscillaties in de uitgangsstroom zullen optreden wat ongewenst is. 
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Inleiding 

1 Inleiding 

De theorie van de MAl-techniek ( = Magnetic B.esonance lmaging, vroeger bekend als 
NMR = Nuclear Magnetic B.esonance of kernspintomografie) berust op magnetische 
kernspinresonantie [ 1 ,2]. Dit natuurkundig effect werd in 1946 ontdekt door Pureeli en 
Bloch. Na ontwikkeling van spectroscopische methoden gebaseerd op dit effect 
ontvingen zij hiervoor in 1952 de Nobel prijs voor natuurkunde. In 1973 was Lauterbur 
de eerste met een experimentele MRI installatie. 
MRI onderscheidt zich van bijvoorbeeld Röntgenapparatuur doordat het gebruik maakt 
van sterke magneetvelden (0,5 - 4 Tl en contrastrijke beelden levert van zachte 
weefsels. Tumoren en ontstekingen zijn dan ook goed te zien. 

Atoomkernen zijn in het algemeen samengesteld uit een aantal protonen en neutronen. 
De protonen hebben zowel een elektrische lading als een impuls. Dit laatste betekent 
dat elke proton een roterende beweging uitvoert om een denkbeeldige as en zodoende 
eveneens een magnetische dipoolmoment en magnetisatievector bezit, zie figuur 1.1. 

a. c.. 

Fig. 1. 1 Roterende protonen in magnetisch veld. 

In een atoomkern zijn de protonen en neutronen in paren met tegengestelde draairich
ting (spin) gegroepeerd, zodat atoomkernen met een even aantal protonen en neutronen 
geen impuls en dus geen magnetisch dipoolmoment bezitten. Atoomkernen van 
waterstof (H 1), natrium (Na23) en fosfor (P31 ) die in het menselijk lichaam voorkomen 
wel. 

In natuurlijke toestand zijn de protonen niet geordend zodat de magnetisatievector 
geheel willekeurige richtingen heeft en netto nul is, zie figuur 1 a. In een sterk homogeen 
magnetisch veld richt de magnetisatievector van deze protonen zich parallel aan de 
krachtlijnen van het veld, waarvan de inductie 80 T bedraagt (figuur 1 bl. De protonen 
vertonen nu een verschijnsel dat overeenkomst vertoont met dat van een draaiende tol 
onder invloed van de zwaartekracht. 
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Inleiding 

Hoewel de tol blijft stilstaan maakt deze een slingerende beweging om een denkbeeldige 
as loodrecht op het aardoppervlak. Deze beweging wordt, in het geval van atomen, 
aangeduid met larmorprecessie. 
Tussen de protonprecessiefrekwentie (larmorfrekwentie) en de sterkte van het homoge
ne magnetisch veld bestaat de volgende relatie: 

fo = w 
1T 21T 

( 1-1} 

waarin v de gyromagnetische factor voorstelt. Voor waterstofkernen is v = 266,9·1 06 . 

Daaruit volgt voor de larmorfrekwentie in een magnetisch veld met een inductie van 
1,5 T: 

266 9 ·106 ·1 5 f - ' ' = 63,7 MHZ 
0 - 21T 

(1-2} 

Door nu loodrecht op het homogene veld een hoogfrekwent elektromagnetisch veld te 
richten worden de roterende protonen uit hun evenwichtsteestand gebracht: de 
precessie wordt groter. (zie figuur 1 c) 
Dit hoogfrekwente veld wordt geëxciteerd door een hoogfrekwente stroompuls in een 
spoel die aan de binnenzijde van de hoofdmagneet is aangebracht. 
Na de hoogfrekwente puls keert de kernspin geleidelijk terug naar de uitgangstoestand 
in het homogene magnetische veld. Dit verschijnsel wordt aangeduid met relaxatie, zie 
figuur 1.2. 

• 

@) Q) - -
f I 

Fig. 1.2 Excitatie, precessie en relaxatie 

Links van de verticale lijn in figuur 1 .2 zien we het hoogfrekwente golftreintje dat de 
excitatie bewerkstelligt, het gestippelde deel verbeeldt de toenemende precessie van 
een groep kernspins. Rechts is de relaxatie weergegeven. Sterkte en duur· T 1 van dit 
signaal zijn o.a. afhankelijk van de concentratie waterstofatomen. 

Direct na de hoogfrekwente stroompuls is een klein gedeelte kernspins in precies 
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Inleiding 

dezelfde richting georiënteerd, doch even later roteren sommige sneller en andere 
langzamer rond de krachtlijnen van het hoofdveld. Daardoor raakt de precessie van de 
verschillende kernspins uit fase waardoor het heersende veld niet langer homogeen is. 
Na korte tijd T2 geraken de kernspins toch weer in de pas en dit verschijnsel wordt 
dwarsrelaxatie genoemd. Deze faseverandering is in figuur 1 .2 moeilijk aan te geven, 
vandaar dat het er ook niet in staat. 

Kernspintomografie berust daarom op 3 grootheden: 
-de dichtheid van de waterstofatomen per eenheid van volume 
-de relaxatietijd T1 
-de dwarsrelaxatietijd T2 waarbij T2 < T1 

Voor het produceren van een beeld moet ook de plaats in het lichaam duidelijk worden 
vastgesteld. Daarvoor is het noodzakelijk een diktesnede te onderzoeken. Om een 
dergelijke relatief dunne coupe te selecteren wordt een in verhouding tot het hoofdveld 
vrij zwak magnetisch veld toegepast, waarvan de sterkte lineair toeneemt in de z
richting. Het aanwezige homogene veld wordt hierdoor aan de ene zijde van de 
gewenste diktesnede gereduceerd (80 - tlB) en aan de andere zijde versterkt (80 + tlB), 
De frekwentie van de excitatie is nu alleen ter plaatse van de geselecteerde diktesnede 
gelijk aan de precessiefrekwentie. Door nu ook in de x- en v-richting een gradiënt aan te 
brengen is het mogelijk een bepaald volume-element van een orgaan in beeld te 
brengen. 

V ..gradiënt 

ver!Jterker 

Z-oradiênt 
versterker 

Power 

Suaply 

MA-SCANNER 

Oisplav Console 

J/ioFt~RFZend==er ~ LW RF ontvanger 

M ~ Supergeletdende maoneet 
C = RF spoel 
X.Y,Z s gradiëntsooelen 

Fig. 1. 3 Blokschema MRt-installatie 

In figuur 1.3 is een blokschema getekend van een MAl-installatie. Hoofdonderdeel {en 
ook verreweg het duurste) is de met een M aangemerkte supergeleidende magneet die 
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Inleiding 

zorg draagt voor het homogene veld 80 . C is de Radio frequency (RF) spoel die gebruikt 
wordt voor het zenden van een puls en voor het ontvangen van signalen. Deze signalen 
worden na A/D conversie aangeboden aan de computer die daar met behulp van 
Fouriertransformatie een plaatje van maakt. Links staan 3 assen van een gradiëntver
sterker afgebeeld die zorgen voor de gradiënt in het homogene veld. Deze gradiëntver
sterkers worden gevoed uit een voeding. 
Een gradiëntversterker is een stroomgecontroleerde vermogensversterker die vanwege 
strenge eisen op het gebied van stabiliteit, nauwkeurigheid, snelheid en vermogen erg 
complex is. Figuur 1 .4 laat een blokdiagram zien van een gradiëntversterker [3]. 

Fig. 1.4 Blokdiagram van een gradiëntversterker 

Basis van de versterker is de powermodule die bestaat uit een H-brug. Met een H-brug 
is het op eenvoudige wijze mogelijk zowel een positieve als een negatieve stroom door 
de belasting te laten vloeien. 

De H-brug werkt op een schakelfrekwentie van ruim 25 kHz (niet hoorbaar voor 
mensen) en er zijn vier van deze H-bruggen zodanig parallel geschakeld dat de frekwen
tie van de uitgangsrimpel 1 00 kHz bedraagt. Hierdoor kan er een veel kleiner uitgangsfil
ter worden toegepast. (Zeer belangrijk!). Een nadeel is wel dat er stroom door de 
schakelaars onderling wordt uitgewisseld. In dit verslag wordt verder niet ingegaan op 
dit principe van parallel schakelen. 

De differentiële ingangsspanning (gewenste golfvorm van de uitgangsstroom) wordt 
versterkt en vergeleken met de gemeten waarde. Het resultaat wordt toegevoerd aan 
een integrator die de statische fout elimineert en zo de nauwkeurigheid verhoogt. 
De uitgang van de integrator is samen met de klok verbonden met de ingang van de 
pulsbreedtemodulator voor de positieve halve brug en geïnverteerd ook met de puls
breedtemodulator van de negatieve halve brug. De pulsbreedtemodulatoren sturen de 
IGBT drivers. Uit de 2 halve bruggen komen blokvormige spanningen die worden 
aangeboden aan laagdoorlaatfilters. 
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Inleiding 

De uitgangsspanning van de H-brug kan als volgt geschreven worden: 

V out, + = V DC · Ó + 
V out,- = V oe . ó_ 
V BEL = V out,+ - V out,- = V DC . (Ó + - ó_) 
waarin ó de dutycycle, V 0 c de De voedingsspanning en VBEL de spanning die aan de 
belasting (gradiëntspoel) wordt aangeboden, voorstelt. Het plusje en minnetje slaan op 
de positieve en negatieve halve H-brug. 

De gradiënt versterkers zijn ruwweg in drie klassen onder te verdelen, zoals aangegeven 
in tabel 1: 

Klasse Low End Mid End High End 

Spanning [V] < 150 150- 500 > 1000 

Stroom [Al < 300 300- 700 > 600 

Levensfase Uitontwikkeld Wordt nu toegepast (nabije) Toekomst 

Ontwerpeis Prijs Prijs/Prestatie Prestatie 

Tabel 1 

Philips Medical Systems laat nu bij eopley eontrols eorp. uit Amerika 2 typen gradi
ëntversterkers ontwikkelen: de 234 en 274. 
234: bestaat uit 1 power supply van 15 kW, 150 V en 300 A piek en MOSFET's als 
halfgeleiderschakelaars (Low End klasse). 
274: bestaat uit 2 power supplies van 15 kW, 350 V en 600 A piek en IGBT's als 
halfgeleiderschakelaars (Mid End klasse). 

Verhoging van het vermogen van deze versterkers (hogere stroom I spanning) om zo tot 
een High End versterker te komen brengt een aantal problemen met zich mee. Door 
verliezen in de halfgeleidercomponenten treedt er sterke warmte ontwikkeling op die 
afgevoerd moet worden door middel van grote koelelementen. De dissipatie zorgt ervoor 
dat deze halfgeleidercomponenten niet optimaal benut kunnen worden. De warmte 
ontwikkeling zorgt voor een toename van de junctie temperatuur wat een nadelig effect 
heeft op de maximaal continu te voeren stroom van een halfgeleiderdevice. Een IGBT 
geschikt voor een stroom van 100 A bij een junctie temperatuur van 25 oe mag bij een 
junctie temperatuur van 125 oe minder dan 50 A voeren! 
Door nu de dissipatie in een IGBT te verlagen blijft de temperatuur lager waardoor de 
schakelaar beter benut kan worden. Deze betere benutting kan zich uiten in verhoging 
van de stroom, verhoging van de spanning en/of een verhoging van de schakelfrekwen
tie wat een gunstig effect heeft op het dimensioneren van de uitgangsfiltercomponen
ten. Een ander voordeel van een lagere dissipatie is dat een gradiëntversterker compac
ter ontworpen zou kunnen worden. 

Verhoging van spanning I stroom heeft voor de gradiënt versterker nieuwe, dure 
halfgeleidercomponenten tot gevolg die in staat zijn om het grote vermogen te schake
len (bijvoorbeeld 1 700 V IGBT's). Er zullen tijdens het snel schakelen van grote stromen 
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en spanningen ongetwijfeld EMI-problemen optreden (EMI =Elektro Magnetic Interferen
cel en aan het uitgangslaagdoorlaatfilter zullen hoge eisen moeten worden gesteld. 

Het is echter ook mogelijk te kiezen voor een andere optie en dat is een multi-level 
invertor gecombineerd met soft switching. Soft switching reduceert drastisch de 
verliezen in de halfgeleiders en multi-level zorgt ervoor dat er geen dure 1200 V of 
1700 V halfgeleidercomponenten nodig zijn maar "normale" 600 V componenten. Voor 
een drie-level invertor worden er 4 IGBT's van 600 V in serie gezet waardoor er toch 
een hoge spanning geschakeld kan worden. Tevens heeft multi-level minder rimpel op 
de uitgangsspanning tot gevolg waardoor het uitgangsfilter goedkoper kan worden 
uitgevoerd. 

In dit rapport wordt gekeken naar een soft switched invertor en de verlaging van de 
verliezen die met een dergelijke invertor behaald kan worden in vergelijking met een 
conventionele hard switched invertor. Het toepassen van multi-level zal binnen de 
vakgroep EMV in de nabije toekomst verder onderzocht worden in het kader van een 
andere afstudeeropdracht. 
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2 Soft switching 

2.1 Verliezen 

De halfgeleiderverliezen bestaan uit twee gedeelten: de geleidingsverliezen (P condl en de 
schakelverliezen (P switch). 
Bij benadering geldt: P cond = V CE,sat · I D · 6 (2-1) 
waarin 6 de duty-cycle (T on/T switch), V CE,sat de saturatie collector-emmitterspanning en 
10 de stroom door de schakelaar voorstellen. 
De geleidingsverliezen kunnen beperkt worden door IGBT's te kiezen met een lage 
V CE,sat• het zogenaamde "low saturation" type. Dit type IGBT heeft een V CE,sat van 2, 7 
V terwijl het "high switching" type IGBT een VcE.sat heeft van 4,0 V. 
(N.B. VcE,sat is niet constant maar een functie van de collectorstroom 10 ). 

Voor de schakelverliezen geldt: Pswitch = (EoN + EoFF) · fswitch waarbij EoN en EoFF het 
energieverlies in de IGBT tijdens het resp. in- en uitschakelen voorstelt. 
De schakelverliezen zijn dus evenredig met de schakelfrekwentie. Door soft switching 
toe te passen kunnen EoN en EoFF beperkt worden. 

Tijdens het hard switched uitschakelen van een stroom door een geleidende schakelaar 
(stroom groot, spanning laag) neemt eerst de collector-emitterspanning V CE toe, waarna 
de stroom afneemt tot nul. Zie het spanning-stroom schakeltraject in figuur 2.1 [4]. Er 
treedt dan een groot momentaan vermogen op dat gedissipeerd moet worden in de 
schakelaar. Dit vermogen is ongeveer driehoekig van vorm en EoN en EoFF kunnen dan 
benaderd worden met: EoN = V0 c·l 0 ·t0 N/2 en EoFF = V0c·!_o.~toFF/2 in Joules. 

V 

I 

w Turn-on 
Loss 

Turn-off 
Loss Turn-on 

Fig. 2. 1 Schakelgedrag hard switching 

V 

De schakelaars vereisen daarom een groot vierkantig SOA ( = Safe Operatien Area) en 
moeten ook de hoge di/dt en dv/dt kunnen weerstaan die optreden tijdens het schake
len. 
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Om de schakelverliezen die optreden bij hogere trekwenties en grotere vermogens te 
beperken moet men het spanning-stroom schakeltraject een andere vorm geven. Hier 
worden passieve snubbers voor toegepast. Figuur 2. 2 geeft een voorbeeld van de 
klassieke in- en uitschakelsnubber [4]. Snubbercondensator Cs beperkt de spannings
steilheid over de schakelaar tijdens het uitschakelen en de snubberspoel Ls beperkt de 
stroomsteilheid tijdens het inschakelen. Figuur 2.3 laat het schakeltraject zien wanneer 
dergelijke snubbers worden gebruikt. Passieve snubbers reduceren de belasting van de 
schakelaar (beperken dildt en dvldt) maar zij verbeteren NIET de totale systeemef
ficiëntie omdat nu het schakelvermogen in de snubberweerstanden wordt gedissipeerd. 
De dissipatie wordt dus verplaatst van de schakelaar naar de snubberweerstanden. 

w 

Main power device Turn-on snubber 

~urn-off snubber 

/ 

Fig. 2.2 In- en uitschakelsnubber 

SOA 

t..---rt-1 
op ~lf 

Turn-on 

Fig 2.3 Schakelgedrag met snubbers fLs en Cs zijn aangeduid in Fig.2.2) 
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Parasitaire strooi-inductanties en condensatoren in serie en parallel met de snubber 
verminderen de prestaties van de snubber. Snubbers maken een invertor duurder, 
complexer en daardoor minder betrouwbaar. Snubber circuits worden gebruikt in IGBT 
convertors met hoge schakelfrekwenties (boven 1 5 kHz) en zijn essentiëel in MCT en 
GTO invertars daar deze componenten geen vierkantige SOA hebben en hun di/dt en 
dv/dt kunnen niet met een variatie in gateweerstand gecontroleerd worden. 

Een andere mogelijkheid om het schakelverlies te beperken is het toepassen van 
verliesvrije snubbers, wat in het algemeen aangeduid wordt als soft switching. Deze 
techniek leidt tot zero voltage switching (ZVS), zero current switching (ZCS) of tot een 
combinatie van beide, zcs-zvs. 

Met zero voltage switching bijvoorbeeld schakelt de schakelaar in op een collector
emitter spanning van 0 V en neemt gewoonlijk de stroom over van de dan niet meer 
geleidende anti-parallelle diode (zie figuur 2.5) met een gelimiteerde di/dt (karakteristieke 
waarde: 100 A/ps), wat geen inschakelverlies tot gevolg heeft. De schakelaar schakelt 
de stroom uit terwijl de parallelle resonantiecondensator (zie figuur 2.5) ervoor zorgt dat 
er een lage spanning over de schakelaar blijft staan met een gelimiteerde dv/dt (karakte
ristieke waarde: 100 V/ps). De uitschakelverliezen worden zo drastisch gereduceerd 
(niet tot nul!). Soft switching vereist geen schakelaars met een groot vierkantig SOA. 
Zie figuur 2.4. Het is te verwachten dat door het toepassen van soft switching de 
schakelaars (en daarmee ook de totale invertor) beter en betrouwbaarder gaan functio
neren. 

w 

ton 1 1 __,... 

Turn-on 
/ Loss 

I I 
~ . t 

Tum-off 
/Loss 

2 

E = o on 
_k_ 2 

Eoff"" 24 C• 
1
f 

Turn on 

Fig 2.4 Schakelgedrag soft switching 

De stroom door de schakelaar neemt tijdens het uitschakelen gedurende tijd tf bij 
benadering lineair af van 10 ft tot 0. De stroom door een resonantiecondensator OcR> die 
parallel aan de schakelaar zit neemt dan (eveneens bij benadering) lineair toe van 0 tot 
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10 ft (verondersteld wordt dat de stroom 10 ft constant blijft tijdens een commutatie) wat 
leidt tot: 

t 
= Iaff • t 

f 

VeE =VeR = 

(0 :5 t :5 

( 2-2) 

Vermenigvuldiging van de stroom door de schakelaar (1 51 ) met de spanning V CE leidt tot 
het momentane vermogensverlies in de schakelaar. 

(2-3) 

Integratie van dit verlies over het schakelinterval leidt tot de volgende uitdrukking voor 
het uitschakelenergieverlies tijdens softswitching: 

(2-4) 

Dit is een simpele uitdrukking voor het uitschakelenergieverlies, maar het is niet echt 
geschikt voor componenten met lange staartstromen, zoals IGBT's. Dan zou in plaats 
van een lineaire afname van de stroom door de schakelaar gekozen moeten worden 
voor een benadering die uitgaat van een exponentiële afname van de stroom. 

2.2 Keuze convertortopologie 

De soft switching convertors zijn onder te verdelen in ZVS en ZCS convertors en ook in 
resonant of quasi-resonant ( = transition resonant) [4,5,6,7]. Quasi-resonant convertoren 
maken alleen tijdens een commutatie gebruik van een resonantieverschijnsel en de 
schakelaars kunnen met PWM aangestuurd worden. In pure resonantconvertoren 
schakelen de schakelaars op de resonantiefrekwentie en de belasting. 
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· Luasi-resonant ~ McMurray thyristor commutation 
Quasi-resonant series oe link 

Soft Switching Series resonant AC link <
zes resonant ~Series resonant oe link 

converters ~Auxiliary Resonant Commutated Pole 
ZVS \Quasi-resonant ~.Auxiliary Re sonant Pole 

Quasi-resonant oe link 
~Resonant DC link . 

Resonant ~ Resonant Pole 
Resonant AC link 

Devices Voltage Current Speetral 
Silicon Area Ratinc Ratin2: Performance 

RPI I p.u. 1.2 p.u. 2-2.5 p.u. very good 

ARDPI l p.u. 1.2 p.u. 2-2.5 p.u. very good 

ARPI 2 p.u. 1.2 p.u. I p.u. l excellent 

Nl..-RPI I p.u. 1.2 p.u. 1.5 p.u. excellent 

> ARCPI 1.1-1.25 p.u 1 p.u. I p.u. excellent 

ACRDCL 1.167 p.u. 1.5-1.8 p.u. I p.u. good 
subh'ärmonics 

AQRDCL 1.3 p.u. 1.1-1.5 p.u. 1 p.u. very good 

1 p.u. =hard switching PWM invener 

Tabel 2 

De meeste resonante invertoren zoals bijvoorbeeld de Resonant Pole lnvertor (RPI) 
hebben een stress factor van 2 à 2% voor de stroom, zie tabel 2 [4]. Dit betekent 
simpelweg dat een invertor die 100 A kan leveren, halfgeleidercomponenten moet 
bevatten die 200 A kunnen weerstaan. De Active Clamped Resonant DC Link (ACRDCL) 
invertor heeft dit nadeel niet, doch deze topologie heeft een spanningsstress van 1 ,5 -
1,8 van de schakelaar tot gevolg. De extra stress van de schakelaar heeft voor grote 
vermogens (zeer) dure halfgeleidercomponenten tot gevolg. 

De invertor zoals die gebruikt wordt in een gradiëntversterker, moet in 4 kwadranten 
kunnen werken. De onderste twee in tabel 2 (ACRDCLI en AQRDCLI) zijn daarvoor 
ongeschikt. De Resonant Pole (RPI), de Auxiliary Resonant Diode Pole (AROPI), de Non 
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Linear Resonant Pole (NL-RPI), de Auxiliary Resonant Pole (ARPI) en de Auxiliary 
Resonant Commutated Pole (ARCPI) invertor zijn wel geschikt voor 4-kwadranten 
bedrijf. 

Zoals uit tabel 2 blijkt heeft de ARCP geen extra stroom- en spanningsstress van de 
schakelaar tot gevolg. Wel is het zo dat de ARCP veel extra componenten ten opzichte 
van een hard switched invertor bevat en daardoor ook een complexere besturing 
vereist. Voor zeer grote vermogens weegt dit nadeel minder op tegen de duidelijke 
voordelen (geringe schakelverliezen, gecontroleerde di/dt en dv/dt van de halfgeleider
componenten). 
Bij veel topologieën zit de resonantiespoel in de belastingketen, wat betekent dat door 
de IGBT de normale belastingsstroom vloeit plus de stroom nodig voor de resonantie 
tijdens een commutatie. De resonantiespoel LR zit bij de ARCP tussen een kunstmatige 
middenaftakking van de voedingsspanning (gevormd door twee grote buffercondensato
ren) en de middenpoot van de halve H-brug [4,8]. Ook zit er nog een schakelaar tussen 
om het resonantiecircuit te kunnen triggeren, zie figuur 2.5. De stroom door de 
resonantiespoel kan in twee richtingen lopen, vandaar dat er twee schakelaars in serie 
staan met twee anti-parallelle vrijloopdiodes. 
Opgemerkt moet worden dat de hoofdschakelaars schakelen onder ZVS (Zero Voltage 
Switching) en de hulpschakelaars onder ZCS (Zero Current Switching) condities. 

+ 

s~ 

VDC LF 

- IL= 1out 

s~ 
VF 

CR CF 

Fig. 2.5 Schema ARCP convertor 

De belasting van de H-brug bestaat uit een laagdoorlaatfilter plus een gradiëntspoeL De 
waarde van de spoel bedraagt enkele honderden pH waardoor de stroom constant 
verondersteld mag worden tijdens de duur van de commutatie (enkele microseconden) 
en de schakelperiode (1 /25kHz = 40ps). 
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3 Werking ARCP convertor 

De werking van de ARCP invertor [4,8] zal gedemonstreerd worden aan de hand van de 
volgende 3 situaties: 
1) Commutatie van diode D2 naar schakelaar 51 : 51, 52 en D 1 zijn allen uit, D2 geleidt 

en 51 wordt ingeschakeld. Zie § 3.1. 

2) Commutatie van 51 naar D2 (kleine stroom): 51 geleidt, rest uit en 51 wordt uitge
schakeld waardoor D2 de stroom overneemt. Zie § 3.2. 

3) Commutatie van 51 naar D2 (grote stroom): Idem. Zie § 3.3. 

3.1 Commutatie van 02 naar 81. Zie figuur 3.1 hieronder en op de volgende bladzijde. 
a) Uitgangssituatie. 
b) Om het commutatieproces te starten wordt 5A2 ingeschakeld. Dit zorgt voor een 

spanning van V 0 c/2 over LR. De stroom in het hulpcircuit IR neemt nu lineair toe 
met di/dt = V 0 c/2LR. Tijdens deze periode is schakelaar 52 ingeschakeld (maar hij 
geleidt geen stroom) terwijl de stroom door D2 lineair afneemt met di/dt 
V oc/2LR, de belastingsstroom IL is constant 
verondersteld. 

' 
: 02 s2' 1 02 
: SA2 SA2 : 

I 

I 
CR I S1 
SA2 : SA2 

I 

S1 
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Fig. 3. 1 commutatie van D2 naar S 1 

c) Wanneer IR groter wordt dan IL begint de "boost" fase. De stroom door 02 wordt 
nul (diode 02 gaat uit) en de stroom door 52 wordt nu IR - IL = !boost· De boost
stroom in 52 neemt lineair toe, waardoor de tijdsduur van de boostfase (en 
daarmee de grootte van de booststroom) geregeld kan worden met een simpele 
tijdvertraging. Merk op dat de diode recovery stroom in 02 een zodanige richting 
heeft dat deze stroom eveneens boostenergie toevoegt en zo ook bijdraagt aan het 
commutatieproces.De booststroom start de resonantiekring met een energie van 
Y2 LR·I\oost en dit energienivo moet groter zijn dan de verliezen die optreden tijdens 
de resonante commutatiefase. 

d) Wanneer de booststroom de gewenste waarde bereikt heeft, wordt 52 uitgescha
keld waardoor de resonante Commutatiefase begint. De uitgangsspanning VF 
verlaat op dat moment de negatieve spanningsrail en swingt naar de positieve rail 
omdat de door 52 vloeiende stroom tijdens het uitschakelen uitwijkt naar de 
resonantiecondensatoren eR's. Als 52 een staartstroom heeft, dan zullen er 
schakelverliezen optreden. Gedurende deze fase bestaat IR uit een halve periode 
sinusvormige stroom gesuperponeerd op een oe belastingsstroom. De piekstroom 
in het hulpcircuit bedraagt: I piek = IL + I boost + V oef~. 

e) De "clamp" fase begint wanneer VF probeert de positieve oe railspanning te over
schrijden. Daardoor wordt 01 voorwaarts gepolariseerd, vervolgens komt deze in 
geleiding en zo wordt VF met de positieve oe rail verbonden. Op dit moment wordt 
51 ingeschakeld zonder schakelverliezen. Het nog in de resonantiespoel aanwezige 
restje boostenergie verdwijnt in de buffercondensatoren, doordat IR lineair afneemt, 
gedwongen door de spanning van V oc/2. 

f) Wanneer IR kleiner wordt dan de belastingsstroom IL begint de "ramp down" fase 
waarin IR nog steeds met een di/dt = V 0 c/2LR afneemt. De belastingsstroom 
wordt nu overgenomen door 51 . 
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g) De commutatieprocedure eindigt wanneer IR nul wordt en SA2 wordt uitgeschakeld 
(of zelf dooft in het geval van een thyristor). Om de reverse recovery verliezen (van 
SA2) te beperken zal SA2 uitgeschakeld worden in anticipatie op de stroomnul
doorgang (een IGBT heeft zowel een in- als uitschakelvertraging). 

De totale tijdsduur van deze commutatieprocedure kan geschat worden met: 

2 'LR' ( 2 'IL + I boost ) 

V oe 
+ 1T • JL · C R R ( 3-1) 

3.2 Commutatie van S1 naar 02, kleine belastingsstroom; zie figuur 3.2 hieronder. 

I 
I 

I I 
----~--- --------

1 

I 
I 
I 
I 
I 

I I 
Sl I Sl I 

: SA1 : 
I 

I 
I 
I 
I 

---~-----

1 
I 
I 
I 

I 

02 02 
SA1 
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Fig. 3.2 Commutatie van S1 naar 02, kleine stroom 

a) Uitgangssituatie. 
b) SA 1 wordt ingeschakeld om de commutatieprocedure te starten. Dit heeft een 

spanning van V 0 c/2 over spoel LR tot gevolg. De "boost" Commutatiefase begint 
nu meteen, waarbij IR lineair toeneemt met een di/dt van V 0 c/2LR. De booststroom 
dient weer om de resonantiecyclus te starten met levering van voldoende energie 
om de verliezen die optreden tijdens de Commutatiefase te overbruggen. Gedu
rende de boostfase vloeit de booststroom PLUS de belastingsstroom door S 1 
waardoor de stroom door de schakelaar kortstondig verhoogd wordt. (N.B. deze 
procedure geldt voor kleine belastingstromen, IL < < lmax(switch) en een verhoging 
van de stroom leidt daarom niet tot extra stress van de schakelaar). 

c) Wanneer de booststroom de gewenste waarde bereikt heeft, wordt S 1 uitgescha
keld waardoor de resonante Commutatiefase begint. VF verlaat op dat moment de 
positieve spanningsrail en swingt naar de negatieve oe rail terwijl de stroom die op 
het moment van uitschakelen door S 1 vloeide wordt overgenomen door de 
resonantiecondensatoren. Tijdens deze fase bestaat IR uit een halve periode 
sinusvormige stroom gesuperponeerd op de booststroom. Merk op dat de conden
satorstroom bestaat uit IR + IL. De uitgangsspanning VF verandert als de som van 
een cosinus en een "ramp" golfvorm. 

dl De "clamp" fase begint wanneer VF probeert beneden de negatieve oe rail 
spanning te geraken. Diode 02 wordt dan voorwaarts gepolariseerd, komt in 
geleiding en verbindt zo VF met de negatieve rail. Nu kan S2 verliesvrij ingescha
keld worden. De overmatige, nog in de resonantiespoel aanwezige, boostenergie 
keert terug naar de buffercondensatoren wanneer IR lineair afneemt, gedwongen 
door de spanning van V 0 c/2. 

el De commutatieprocedure eindigt wanneer IR nul wordt en SA 1 uitgeschakeld wordt 
(of vanzelf dooft). Diode 02 voert nu de volledige belastingsstroom IL. 

De totale tijdsduur van deze commutatieprocedure kan geschat worden met: 

2 ·LR· I boost 

Voc 
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3.3 Commutatie van S1 naar 02, grote belastingsstroom; zie figuur 3.3 hieronder: 

1

: 1~--------· t 

S1 02 

Fig. 3.3 Commutatie van S1 naar 02, grote stroom 

Deze procedure verschilt nogal van die onder § 3. 2 daar het hulpcircuit niet gebruikt 
wordt. De belastingsstroom zelf is voldoende om de spanning van de positieve naar de 
negatieve spanningsrail te drijven. Wanneer de stroom door S 1 groter is dan een 
ingestelde waarde (threshold level) wordt niet SA 1 ingeschakeld maar direct S 1 
uitgascha keld. 
De spanning VF neemt lineair af met dVF/dt = IL/CR. Wanneer VF beneden de negatieve 
DC railspanning komt, wordt D2 voorwaarts gepolariseerd, deze komt in geleiding en 
neemt de volledige belastingsstroom over. De commutatie is daarmee beëindigd. 

Het threshold nivo wordt bepaald door: 

Q=C·V=I·t 
CR ·Voc 

Ith = 
TMAX 

(3-3) 

waarin T MAX de maximaal toegestane commutatietijd voorstelt. Een belangrijk criterium 
waar rekening mee moet worden gehouden tijdens de selectie van de circuitcomponen
ten is ervoor te zorgen dat de piekstroom (lth + lboost) kleiner is dan de maximaal 
toegestane stroom door de schakelaar. In dat geval hoeven de hoofdschakelaars van de 
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ARCP nooit meer stroom te schakelen dan in een vergelijkbare Hard Switched (HS) 
convertor (geen current stress). 
Het is dus noodzakelijk om de belastingsstroom IL te meten en deze te vergelijken met 

lth" 
IL > lth dan grote stroom commutatieprocedure 
IL < lth dan kleine stroom commutatieprocedure. 

N.B. Andersom werkt niet: Men kan niet verliesvrij een grote stroom inschakelen door 
botweg S 1 aan te sturen zonder het hulpcircuit te gebruiken en zo de belastingsstroom 
te laten cammuteren van 02 naar S 1 ! 
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4 Simulaties 

4.1 Berekening van resonantiecomponenten 

De ARCP cammutaties zijn gesimuleerd met behulp van het simulatiepakket ICAPS en 
vergeleken met die van de Hard Switched invertor. Er is gekozen om met de simulaties 
eerst de werking van de ARCP aan te tonen en dan te bekijken wat de winst is ten 
opzichte van een vergelijkbare hard switched invertor. In de literatuur zijn ook dergelijke 
vergelijkingen uitgevoerd [8,9, 10,11]. 

Wel moeten er nog beginwaarden voor LR en CR gekozen worden. Dit gebeurt door uit 
te gaan van een eis aan de totale commutatietijd en vanuit die eis worden LR en CR 
bepaald. 
Als er eenmaal een redelijke beginwaarde is, kan er met behulp van simulaties bekeken 
worden wat de optimale LR en CR zijn. 

Is de eis bijvoorbeeld dat de totale commutatie niet langer mag duren dan 3 ps dan kan 
de volgende berekening gemaakt worden (Inschakelen S1, d.w.z. van D2 naar S1 ). 

Veronderstel: V 0 c 
IL 
I boost 

= 400 V 
= 200 A 

60 A (deze waarde zal zodadelijk verklaard worden) 

Er zijn 3 fases te onderscheiden die in dit voorbeeld telkens 1 ps duren. Dit is natuurlijk 
een aanname; afhankelijk van de eisen kunnen fase I en 111 of fase 11 langer of korter 
gekozen worden. Zie figuur 4.1. 

0 

fase l 

voc 
I. =1+1 +--

pLek L boost {[R 

I 
I 
I 

I I 

2-
CR 

- -~- - - - - - --, - -
I I 
I I 
I domptijd I 

1 diode 01 •I 

I I 
I I 
I 1 IJ.S I 

fase Il fase Ili I 

Fig. 4. 1 Stroomverloop in hulpcircuit 
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Fase 1: Ontsteken SA2 en toename van IR tot IL + !boost· 

diR = IL + lboast = 260 A en dt = 1 JlS wat resulteert in: 

Voc dt 1·10-6 
LR = = 2 0 0 · = 7 6 9 nH 

-2- diR 260 

De resonantiespoel wordt zo 769 nH en de di/dt is dan gelijk aan: 260 A/JJS. 

Fase 11: Halve periode sinusvormige stroom gesuperponeerd op IL + !boost· 

Halve periode duurt 1 JJS, hieruit volgt: 1 ·1 o-6 = % T = rr-V(LR·CR) 

:::} CR = 132 nF 

De spanningssteilheid over de schakelaar is dan: dv/dt 1515 V/JJS. 

1 = 500 kHz en 

Wanneer verondersteld wordt dat er geen weerstand in het circuit zit (geen demping) 
dan is er strikt genomen helemaal geen booststroom nodig. Na de resonante fase geleidt 
diode D 1 even waarop schakelaar S 1 verliesvrij ingeschakeld kan worden, zie ook § 

3.1. Na de resonante fase is de stroom in het hulpcircuit in het ideale geval (geen 
demping) gelijk aan: IL + !boost· De diode D1 geleidt gedurende het interval waarin de 
stroom in het hulpcircuit afneemt van IL + lboast tot IL. Dit interval is in figuur 4.1 met 
clamptijd diode D 1 aangegeven. De grootte van de booststroom kan zo gebruikt worden 
om de turn on delay tijd van schakelaar S 1 te overbruggen. In dit voorbeeld is de tijd 
dat diode D 1 in geleiding komt gelijk aan: lboast/stroomsteilheid = 60/260 = 231 ns. 
Dit getal is ongeveer de turn on delay tijd van een IGBT. 

Wanneer de booststroom zoals in dit voorbeeld 60 A is, dan duurt de resonantiecommu
tatie fase minder dan rr·v'(LR-CR)'. Wanneer schakelaar S2 uitgezet wordt cammuteert 
lboast naar de resonantiecondensatoren. De spanning over S2 stijgt dan niet cosinusvor
mig zoals in figuur 6.5, maar lineair (met een dv/dt van lboost/CR) zoals te zien is in 
figuur 6.4. 

Fase 111: IR neemt af tot nul. Met ULR = 200 V en de gegeven LR duurt dit 1 JlS. 

Samenvattend: LR = 769 nH 
CR = 132 nF 

Voor de simulaties, die volgen in de volgende paragraven, geldt dat er telkens gebruik is 
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gemaakt van een LR van 1 pH en een CR van 2 maal 4 7 nF (totaal dus 94 nF). De 
hierboven gevonden waarde voor de spoel is afgerond op 1 pH (om zo ook de optreden
de di/dt te beperken tot 200 A/ps) en de condensator is met handhaving van ongeveer 
dezelfde resonantiefrekwentie gewijzigd in 4 7 nF omdat dat een commercieel gangbare 
waarde is. 
In het simulatiepakket ICAPS zitten modellen voor diverse IGBT's met en zonder interne 
vrijloopdiode zoals: 

zonder vrijloopdiode 
APT1 OOG200EFN 1000 V 200 A 
APT90G200EFN 900 V 200 A 

met vrijloopdiode 
15621220 1200 V 200 A 
15621230 1200 V 300 A 
15621 K30 1000 V 300 A 
15626030 600 V 300 A 
15626040 600 V 400 A 

De gegeven waarden voor spanning en stroom zijn geen piek- maar continue waarden. 
Er is gekozen voor een IGBT zonder interne vrijloopdiode omdat er dan zelf een diode
model voor de vrijloopdiode gemaakt kan worden en de stroom door die vrijloopdiode 
apart vast te stellen is. Dit is vooral van belang wanneer tijdens de commutatie van 
diode 02 naar S1 de resonantiestroom IR te klein is. De uitgangsspanning VF komt dan 
niet boven de positieve DC railspanning uit, waardoor 01 niet in geleiding komt. Dit 
verschijnsel is met een aparte diode veel beter te zien. 
Als diode model is een ideale diode genomen omdat de, in de bibliotheek van ICAPS 
aanwezige diodes, die in staat zijn tot het voeren van een grote stroom (bijv. 70 A) 
bedoeld zijn voor gelijkrichters. Deze diodes zijn veel te traag voor toepassing in een 
hoogfrekwent invertor waardoor ze niet in geleiding komen als dat wel zou moeten. 
Daarom is er gebruik gemaakt van een ideale anti-parallelle diode en een IGBT zonder 
interne vrijloopdiode en met de grootst mogelijke continue stroom en spanning, de 
APT1 OOG200EFN. Dit IGBT model in I CAPS heeft geen lange staartstroom en om een 
realistische simulatie te verkrijgen moet deze staartstroom extra toegevoegd worden. In 
de nu volgende simulaties is dit niet gebeurd. 
De stroom in het hoofdcircuit is met dit IGBT model beperkt tot 200 A en als Voc is 
405,4 V genomen omdat dat gemakkelijk rekent (in vergelijking met de in de praktijk 
toegepaste spanning van 350 V): 

De V CE,sat van de IGBT is 2, 7 V waardoor er over de resonantiespoel een spanning 
staatvan: VF- %V0c = (405,4-2,7)- %·405,4 = 200V(S1 on) àf 

%V0c- VF = %·405,4- 2,7 = 200 V (S1 off) 

UL = LR·dl/dt dus 200 = LR·dl/dt. Wat is nu de di/dt die een halfgeleiderschakelaar 
zonder problemen kan weerstaan? 
In de datahandboeken van AEG en Semikron [13, 141 vinden we voor thyristoren een 
kriti-sche stroomsteilheid van 1 00 - 1 50 A/ps. Een lage di/dt betekent een trage 
commutatie wat in onze situatie ongewenst is. Er bestaan echter ook snelle thyristoren, 
zie bijv. [14]. Deze hebben een (di/dt)cr vanaf 300 A/ps voor 50-60Hz signalen en een 
di/dt van 800 A/ps voor niet periodieke signalen. 
Het hulpcircuit kan ook met IGBT's uitgevoerd worden en de keuze tussen snelle 
thyristoren of IGBT's zal vooral afhankelijk zijn van de kostprijs. MCT's komen in de 
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toekomst in aanmerking wanneer deze geschikt zijn voor hoge spanningen èn hoge 
stromen en in voldoende waarden leverbaar zijn, zie ook § 6.1. In de datahandboeken 
[ 13, 14,1 51 staat niets vermeld over een kritische stroomsteilheid van IG8T's. Dit komt 
omdat de stroomsteilheid wordt gecontroleerd met de gateweerstand. De fabrikant 
geeft van elke IG8T op met welke weerstand de gate aangestuurd moet worden en als 
men dat advies opvolgt, blijft de optredende di/dt zelfs in het geval van een hard 
switched invertor binnen de fysische grenzen van de IG8T. 

Samenvattend: de ARCP zoals aangegeven in figuur 2.5 ziet er in de simulaties als volgt 
uit: S 1, S2, S3, S4, SA 1 en SA2 zijn IG8T's van 200 A en 1000 V. Alle diodes zijn 
ideaal, CR = 94 nF (2 maal 4 7 nF) en LR = 1 ,uH. 

4.2 Schakelverliezen 

De procedure voor het bepalen van EoN en EoFF is gegeven in bijlage A.O. 

Als eerste zijn simulaties verricht waarin een stroom van 200 A wordt uitgeschakeld 
resp. ingeschakeld van zowel een Hard Switched (HS) als een ARCP (SS) convertor. 

HS inschakelen van S 1: in bijlage A. 1 is duidelijk te zien dat eerst de stroom toeneemt 
tot 200 A voordat VeE afneemt van 406 naar 2,7 Volt. Het schakeltraject staat in 
bijlage A.2 en laat zien dat er schakelaars nodig zijn met een groot vierkantig SOA. Het 
momentane topvermogen (P = V cE·I 0 ) bedraagt in bijlage A.3 maar liefst 78 kW en EoN 
(E = f Pdt) is 18 mJ in bijlage A.4. 

ARCP inschakelen van S 1: in bijlage 8.1 valt direct op dat eerst V CE laag wordt (2, 7 
Volt) voordat de stroom toeneemt (ZVS). In bijlage 8.2 staat het doorlopen schakeltra
ject. Het momentane vermogen is in vergelijking met de HS verwaarloosbaar klein, wat 
resulteert in EoN "'= 0. Zie bijlagen 8.3 t/m 8.5. 

HS uitschakelen van S 1: in bijlage C. 1 neemt eerst neemt V CE toe, waarna pas de 
stroom afneemt. Het schakeltraject staat in bijlage C.2 en het gevolg is een groot 
momentaan vermogen van 75 kW (bijlage C.3) en een EoFF van 6,2 mJ (bijlage C.4). 

ARCP uitschakelen van S 1. Dit gebeurt volgens de grote stroom procedure (het externe 
circuit wordt dus niet gebruikt) waar wel wat schakelverliezen optreden zoals te zien is 
in bijlage D.1 en D.2. Het momentane topvermogen bedraagt 9,1 kW (bijlage D.3) en 
EoFF is 1 ,24 mJ (bijlage D.4). De commutatie volgens de kleine stroom procedure zorgt 
voor kleinere schakelverliezen daar de stroom door S 1 dan wordt overgenomen door de 
resonantiecondensatoren voordat de spanning over de schakelaar toeneemt. 

Worden nu de schakelverliezen van de HS en de ARCP bij een schakelfrekwentie van 25 
kHz met elkaar vergeleken dan zien we het volgende: 

pswitch = (EoN + EoFFHs 
HS : Pswitch = (18·10-3 + 6,20·10-3 )·25·103 = 605 W 
ARCP : Pswitch = ( 0 + 1 ,24·1 o-3 )·25·1 03 = 31 W 
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Dit is een spectaculaire verbetering, wat precies de voordelen van een soft switched 
invertor demonstreert. 

Er treden in het hulpcircuit van de ARCP natuurlijk ook geleidingsverliezen op die niet te 
verwaarlozen zijn. Tijdens het inschakelen van S 1 is de piekstroom in het hulpcircuit 
bijvoorbeeld 285 A. Wordt deze stroom sinusvormig verondersteld (goede benadering) 
dan is de gemiddelde waarde 285·2/" = 181 A. De totale gemeten commutatietijd was 
3,09 J.lS waardoor ó = 3,09/40 = 0,077 bedraagt. De geleidingsverliezen in het 
hulpcircuit zijn dan: Pcond = ó·I 0 ·V CE = 0,077·181·2, 7 = 37,8 W. Dit geleidingsverlies 
is dus nog groter dan het schakelverlies in de ARCP invertor. Om deze veliezen te 
beperken moet de doorlaatspanning en de duty cycle van de hulpschakelaars laag zijn. 

Vergelijking van de totale verliezen in een halve H-brug met een duty-cycle van 50 % 
geeft het volgende beeld: 

ARCP: Pswitch + Pcond = 2·{ 31 + %·200·2,7 + 37,8} = 678 W. 
HS : Pswitch + Pcond = 2·{605 + %·200·2,7 } = 1750W. 

De totale verliezen worden derhalve met ongeveer 2/3 verminderd en dan te bedenken 
dat er 12 hele H-bruggen in een gradiëntversterker zitten (er zijn 3 assen: x,y en z)! 

Wanneer de belastingsstroom klein is of zelfs nul, treden er in de Hard Switched 
invertor geen schakel- en geleidingsverliezen op. In de ARCP daarentegen vloeit dan de 
booststroom waardoor er daar wel verliezen optreden. In het hulpcircuit treden geen 
schakelverliezen op omdat er alleen geschakeld wordt wanneer de stroom nul is (ZCS). 
Daartoe zijn simulaties met een belastingsstroom van 0 A en een booststroom van 60 A 
(die overigens niet zijn bijgevoegd) verricht om het schakel- en geleidingsverlies in de 
betreffende schakelaars te bepalen. Daaruit volgt: 

Inschakelen S 1: S1 : pswitch OW 
S1 : p cond OW 
SA2 : pswitch = OW 
SA2 : pcond = ó·IR·VcE = (1,13/40H116·2/ff)·2,7= 5,63W 

Uitschakelen S 1 : S1 : pswitch = fs·EoFF = 25000·545·1 o-6 = 13,6 W 
S1 : pcond = ó·I 0 ·VcE = (0,3/40)·30·2,7 = 0,61 w 
SA1 : p switch OW 
SA1 : pcond = ó·IR·V CE = (1, 1 /40)'(146·2/ff)·2, 7 = 6,90 W 

De totale verliezen in een ARCP halve H-brug bedragen dan 2·26,7 = 53.4 W. Dit is 
redelijk. Geconcludeerd kan worden dat deze verliezen gering zijn en duidelijk opwegen 
tegen de verlaging van de schakelverliezen. De ARCP invertor werkt in de simulaties 
goed. 

4.3 Optimale resonantelementen 

Na het aantonen van de werking van de ARCP zijn er verschillende waardes voor CR en 
LR geprobeerd om te kijken wat de gevolgen waren en wat de meest geschikte waarde 
is. 
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Vergroting van CR tot 200 nF, 300 nF en zelfs 3600 nF leidt tot een tragere commuta
tie. De uitgangsspanning V F verandert tijdens de commutatie met een dV F/dt = I/CR 
waardoor vergroting van CR leidt tot een evenredige verlaging van dVF/dt. Een grotere 
CR heeft lagere uitschakelverliezen tot gevolg, maar zorgt ook weer voor een hogere 
piekstroom in het hulpcircuit wat weer hogere geleidingsverliezen met zich meebrengt. 

Verkleining van CR tot enkele tientallen nF's zorgt weliswaar voor een zeer snelle 
commutatie maar er zijn twee punten waar op gelet moet worden: 

1) Tijdens de commutatieprocedure van diode D2 naar schakelaar S 1 geleidt diode D1 
een moment waardoor de spanning over S 1 laag is en S 1 kan dan verliesvrij ingescha
keld worden. Het inschakelen van een IGBT duurt echter enige tijd. Er zit een tijdvertra
ging (turn on delay time) tussen het moment waarop de gate-emitterspanning hoog is 
geworden en het moment waarop de IGBT daadwerkelijk in geleiding komt (globaal 200 
- 300 ns). Zo bestaat er ook een turn off delay tijd (tot wel 1500 ns). 
Een te kleine CR heeft tot gevolg dat diode D 1 niet lang genoeg in geleiding blijft om S 1 
in geleiding te krijgen (door de zojuist genoemde tijdvertraging) met als negatief effect 
dat S 1 NIET verliesvrij ingeschakeld wordt. 

2) Ook kan de (dV/dtlcr van een device overschreden worden. Vooral in het geval van 
thyristoren kan dit gebeuren: 400 en 800 V thyristoren hebben een (dV /dtlcr van 500 
V /JJS [ 13]. Een stroom van 200 A en een CR van 40 nF levert al een dV /dt van 500 
V/JJS. Over IGBT's wordt geen melding gemaakt van kritische spanningssteilheden in de 
diverse handboeken [13,14,15, 16]. De maximale spanningssteilheid kan wel bepaald 
worden door de nominale spanning te delen door de inschakeltijd. Wanneer gebruik 
gemaakt wordt van de opgegeven gateweerstand wordt er geen hinder ondervonden 
van een beperkte spanningssteilheid. Wel bevat een IGBT een parasitaire thyristor die in 
geleiding kan komen, dat verschijnsel wordt latch up genoemd. Latch up kan optreden 
door o.a. een te grote spanningssteilheid (> 2000 V/JJS). De IGBT is zo geconstrueerd 
dat tijdens normaal gebruik dit verschijnsel niet op zal treden. 

Volgens de simulaties is een CR van 94- 160 nF een geschikt compromis tussen com
mutatiesnelheid en halfgeleidercomponenteigenschappen. 

Over LR kunnen soortgelijke opmerkingen gemaakt worden: 

Vergroting van LR (tot tientallen JJH) leidt tot lagere stroomsteilheden en dus ook tot 
tragere commutaties. 

Verkleining van LR heeft een snellere commutatie tot gevolg maar er moet gelet worden 
op de kritische stroomsteilheden. Wanneer ook IGBT's in het hulpcircuit opgenomen 
worden zijn er volgens de datahandboeken weinig problemen te verwachten. IGBT's 
worden geen beperkingen opgelegd voor de stroomsteilheid mits de juiste opgegeven 
gateweerstand wordt toegepast. 

Onder de veronderstelling dat de DC voedingsspanning 400 V bedraagt, is een LR van 
0, 7 à 1 JJH redelijk. 
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4.4 Commutatietijden 

De gesimuleerde totale tijdsduren van de commutatieprocedures zijn: 
- commutatie van de belastingsstroom door D2 naar S 1: tijdsduur tussen het tijdstip 
waarop SA2 ontstoken wordt en het tijdstip waarop de resonantstroom IA weer nul is 
geworden bedraagt 2,4 ps. 
- commutatie van de belastingsstroom door S 1 naar D2: tijdsduur tussen het tijdstip 
waarop SA 1 ontstoken wordt en het tijdstip waarop de resonantstroom IA weer nul is 
geworden bedraagt 1 ,4 ps. 

Wordt dit nu vergeleken met de benaderingsformules (3-1) en (3-2) en wordt er 
ingevuld: LR = 1 pH 

CR = 94 nF 
lboost = 49 A 
IL = 100 A 
V 0 c = 405,4 V 

dan volgt: Tc == 2,2 ps resp. 1 ,2 ps. Dit klopt redelijk met de uit de simulaties volgende 
waarde van 2,4 en 1 ,4 ps. 
Uit benaderingsformule (3-1) blijkt dat de totale commutatieduur afhankelijk is van de 
belastingsstroom. Aangezien de belastingsstroom in een MRI toepassing nogal kan 
variëren is dit ongewenst (mede met het oog op de strenge nauwkeurigheids-, stabili
teits- en reproduceerbaarheidseisen). 

Er zijn simulaties verricht met een belastingsstroom van 200, 100, 25, 5 en 1 A, zie 
bijlagen E.1 t/m E.5. De booststroom is steeds ongeveer 50 A. De LR en CA waren resp. 
1 pH en 94 nF. Als eerste is er gebruik gemaakt van de commutatie van de belastings
stroom van schakelaar S 1 naar diode D2 en wel omdat de resonantstroom daarin 
slechts weinig variëert. De commutatietijd is onafhankelijk van de belastingsstroom. 
Daarom is eerst deze situatie gekozen om de effecten van een variatie in belastings
stroom te analyseren. 

In tabel 3 worden de gesimuleerde totale commutatietijden en de met behulp van de 
benaderingsformule berekende commutatietijden vermeld. Tc is de totale tijd tussen het 
tijdstip waarop SA 1 ontstoken wordt en het tijdstip waarop de stroom door de reso
nantspoel weer nul is geworden. 

IL [A) lboost [A] Tc [ps] Tc [ps] 
gesimuleerd berekend 

200 50 0,92 1 ,21 

100 52 0,99 1,22 

25 54 1,09 1 ,23 

5 55 1 '14 1 ,23 

1 . 56 1,16 1,24 

Tabel 3. 
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Zoals te zien is in tabel 3 zit er toch enige vanatle in de commutatieduur. Dit komt 
omdat na het uitschakelen de stroom gedurende een korte tijd uit de resonantieconden
satoren komt. Deze stroom Ie = IL + IR = CR·dv/dt bepaalt de spanningsteilheid over 
de schakelaar. De tijdsduur nodig om de spanning over schakelaar S 1 toe te laten 
nemen van 2, 7 V naar 402,7 V is dus omgekeerd evenredig met de belastingsstroom. 
Vandaar dat hier een grote belastingsstroom een korte commutatietijd tot gevolg heeft, 
dit in tegenstelling tot de commutatie van diode naar schakelaar waar een grote 
belastingsstroom een lange commutatietijd tot gevolg heeft. 

Nu de commutatie van de belastingsstroom van diode D2 naar schakelaar S 1. In tabel 4 
staan weer de met behulp van de simulaties bepaalde en de berekende totale commuta
tietijden als functie van de belastingsstroom. 

IL [A] lboast [A] Te [ps] Te [psl 
gesimuleerd berekend 

200 45 3,09 3,16 

100 48 2,02 2,19 

25 49 1 ,31 1,45 

5 53 1,20 1,27 

1 50 1,1 6 1,22 

Tabel 4. 

Uit tabel 4 blijkt dat de gesimuleerde en de berekende commutatietijden aardig overeen
stemmen. Het afhankelijk zijn van de commutatietijd van de belastingsstroom is vooral 
van belang voor het bepalen van de maximale/minimale duty cycle. De stroomsteilheid 
waarmee de stroom door S 1 afneemt tot nul is onafhankelijk van de belastingsstroom. 
Er zit dus ook enige variatie in de tijdsduren waarin de stroom door de schakelaar is 
afgenomen tot nul. Dit is niet zo dramatisch als het lijkt. De stroom door schakelaar S 1 
kan variëren tussen 200 A (deze wordt uitgeschakeld volgens de grote stroom procedu
re) en lboast (wanneer IL klein is dan vloeit er door de IGBT altijd nog lboast als gevolg 
van de kleine stroom commutatieprocedure). lboast kan bijv. 60 A zijn, waardoor het 
verschil 140 A is terwijl de Hard Switched convertor wel de volle 200 A stroomverschil 
heeft. 

4.5 Maximaal ó-regelgebied 

Om het maximale duty cycle regelgebied te kunnen bepalen is het nodig om de minimale 
en maximale ó te simuleren (LR en CR zijn resp. 1 pH en 94 nF). 
Eerst de minimale ó, daartoe wordt S 1 ingeschakeld en daarna zo snel mogelijk weer 
uit. Zoals uit de simulaties in bijlage F.1 blijkt is de minimale tijd dat schakelaar S 1 
geleidt 0,9 ps. Nog korter kan niet, omdat de stroom door de resonantiespoel van teken 
moet veranderen en de di/dt begrensd is door V oe· Uitgaand van een schakelfrekwentie 
van 25 kHz is de schakelperiode 40 ps. De minimale relatieve inschakeltijdsduur van 
schakelaar S1 is dus: ómin = {0,9/40}·100% = 2~%. 
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Nu de maximale ó: Schakelaar S1 is aan, wordt uitgeschakeld en daarna zo snel 
mogelijk weer aangezet. De minimale tijd dat schakelaar S 1 uit geleiding is bedraagt 
2,28 JiS volgens de simulaties in bijlage F.2. De maximale relatieve inschakeltijdsduur 
van schakelaar S1 bedraagt dan: ómax = (1- {2,28/40})·100% = 94%. 

Het relatief grote verschil in commutatietijd tussen deze twee (0,9 en 2,28 JiS) komt 
omdat in de tweede situatie eerst de stroom door de LR groter moet worden dan de 
belastingsstroom door D2 en dat kost tijd door de beperkte di/dt. 
Dat euvel is geprobeerd te verkleinen door te simuleren met twee identieke parallelle 
hulpcircuits. Dit biedt het voordeel dat de stroom door de tweede spoel al kan vloeien 
terwijl de stroom in de andere spoel nog niet nul is, zie bijlage G.1. 

De minimale tijd dat schakelaar S 1 geleidt is dan 0,46 JiS terwijl de minimale tijd dat 
schakelaar S 1 uit geleiding is 1 ,63 JiS bedraagt. Een duty cycle regelgebied van 1,1% 
tot 96% komt dan binnen bereik, zie bijlagen G.2 en G.3. 
Deze geringe winst weegt niet op tegen de forse uitgaven van extra IGBT's of thyristo
ren, diodes, resonantiespoelen en een complexere besturingselektronica. Waarom is het 
voordeel dat er met deze topologie behaald kan worden zo gering? De stroom door de 
spoel die S 1 weer moet inschakelen, (IR = IL + I boost), begint pas te vloeien wanneer 
S 1 daadwerkelijk uit is. Voor een snellere commutatie is eigenlijk gewenst dat die 
stroom eerder kon beginnen te lopen. 
Wanneer IGBT's worden gekozen in het hulpcircuit, dan mag de di/dt hoger worden 
genomen. De resonantiespoel LR kan dan bijvoorbeeld gehalveerd worden tot 500 nH 
wat een snellere commutatie oplevert. 
Uit de simulaties is gebleken dat met een schakelfrekwentie van 25 kHz een duty cycle 
regeling van 3 tot 94% haalbaar is. Nemen de voedingspanning en de belastingsstroom 
iets toe dan is een duty cycle regeling van 10- 90% haalbaar. 

4.6 Hoe kritisch is nu de hele timing? 

Er zijn weer drie gevallen: 
1) commutatie van grote stroom van S 1 naar D2, § 4.6.1 
2) commutatie van kleine stroom van S 1 naar D2, § 4.6.2 
3) commutatie van diode naar schakelaar, § 4.6.3 

4.6.1 Commutatie van grote stroom van S 1 naar D2 

Hier is niets kritisch, het hulpcircuit wordt niet gebruikt. S 1 wordt uitgeschakeld en of 
dit nu iets eerder of iets later gebeurt dan verwacht heeft geen ernstige gevolgen. Diode 
D2 komt ook vanzelf in geleiding. Het enige dat van belang is, is dat deze commuta
tieprocedure alleen toegepast wordt in het geval dat de belastingsstroom ook écht groot 
is, d.w.z groter dan de threshold stroom zoals die gedefinieerd is in formule (3-3). 

4.6.2 Commutatie van kleine stroom van S 1 naar D2 

De booststroom moet voldoende groot zijn zodat VF onder de negatieve DC railspanning 
swingt en D2 vanzelf in geleiding komt. Dit betekent dat het uitschakelen van S 1 stipt 
moet gebeuren zodat de tijd tussen het ontsteken van SA 1 en het uitschakelen van S 1 
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exact goed is. Deze tijdsduur bepaalt de booststroom. De booststroom kan nu zó groot 
gekozen worden dat er iets variatie in die tijdsduur mag zitten zonder dat de commutatie 
nadelig beïnvloed wordt. Zo kan er een veiligheidsmarge ingebouwd worden. De 
booststroom moet zó groot gekozen worden dat Y2 LR·I\oost groter is dan de optredende 
verliezen. De optredende verliezen kunnen proefondervindelijk vastgesteld worden. 

4.6.3 Commutatie van D2 naar S 1 

In dit geval behoeven twee punten extra aandacht: 

1) De booststroom moet weer voldoende groot zijn. Is deze booststroom te klein dan 
swingt V F niet boven de positieve voedingsspanning uit waardoor D 1 niet in geleiding 
komt en S 1 kan dan ook niet verliesvrij ingeschakeld worden. De booststroom moet zo 
groot zijn dat de optredende verliezen overwonnen worden. 
De booststroom wordt geregeld met het tijdsinterval tussen het ontsteken van SA2 en 
het uitschakelen van S2. Deze tijdsduur is mede afhankelijk van de belastingsstroom 
zoals reeds eerder opgemerkt is. Wanneer de booststroom te klein is, kunnen de 
gevolgen daarvan in de bijlagen H.1 en H.2 bekeken worden. IR is zo klein dat S2 niet in 
geleiding komt en ook D 1 niet. 

2) Een ander kritisch punt is het inschakelen van S 1. Dit moet gebeuren wanneer diode 
D1 geleidt. Het inschakelen van een IGBT kost echter tijd (turn on delay time) waardoor 
de stroom door diode D 1 alweer nul geworden kan zijn. De gevolgen kunnen in de 
bijgevoegde simulatie in bijlage H.3 bekeken worden. Er treden grote schakelverliezen 
op wanneer S 1 in geleiding komt, omdat V CE dan niet meer laag is. Dit kan voorkomen 
worden door het kiezen van een juiste (grote) waarde van CR en door het kiezen van 
een grote booststroom. Dit laatste zorgt ervoor dat diode D1 lang genoeg in geleiding 
blijft om schakelaar S 1 te kunnen inschakelen, zie tekst behorend bij figuur 4.1. 
Wanneer voor het in geleiding zijn van diode D 1 een nulspanningsdetector gebruikt 
(ontwikkeld?) wordt dan moet dit bij voorkeur een snelle schakeling zijn. (Tijdens de 
metingen in hoofdstuk 6 is er geen gebruik gemaakt van zoiets). 

Afhankelijk van de gewenste uitgangsstroom moet de in- en uitschakeltijdstippen 
(pulspatroon) van de schakelaars steeds berekend worden (zoals het voorbeeld in § 

6.2). Dit is in het geval van een onvoorspelbaar variërende belasting (elektrische 
machine met werktuig) lastig. In het geval van een gradiëntversterker is het eenvoudiger 
daar de gewenste uitgangsstroom bekend is. De bij deze uitgangsstroom behorende 
pulspatronen kunnen dan eenvoudig berekend worden door een computer of DSP. 

4. 7 parasitaire zelfinducties 

Een IGBT module heeft inwendige parasitaire zelfinducties waar de gebruiker uitwendig 
niets aan kan doen. Er zijn simulaties uitgevoerd om de effecten van dergelijke zelfin
ducties te bekijken. Het IGBT model in ICAPS gaat reeds uit van een zelfinductie van 
7,5 nH aan de emitterzijde. 
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De volgende twee situaties zijn nagebootst: 

1) parasitaire zelfinductie van 50 nH aan de emitterzijde van elke IGBT in een ARCP 
convertor. 

2) een zelfinductie van 20 nH aan elk van de 3 aansluitterminals (gate, collector en 
emitter) van elke IGBT in een Hard 5witched convertor. 

ad 1) Zie ook de bijgevoegde simulaties in bijlagen I. 1 en 1.2. 
De collector-emitter spanning over 51 daalt met 1 5 Volt als gevolg van de span
ningsval over de parasitaire zelfinductie (UL = Lpar·di/dt) van 52. (N.B. 51 is uit, 
wordt aangezet en dan direct weer uit). Ook treden er zeer kleine oscillaties op 
wanneer VeE laag wordt en weer hoog. Wanneer de stroom door schakelaar S1 
met maximale stroomsteilheid afneemt, is ook een onderbreking te zien in de 
spanningsteename van V CE· 

ad 2) Nu een parasitaire zelfinductie aan elke aansluitterminal en dan Hard Switched in
en uitschakelen van 51, zie bijlagen 1.3 en 1.4. 

Inschakelen: wanneer de stroom door 51 toeneemt dan ziet men een daling van 
V CE· Deze spanningsdaling heeft weer een verlaging van de stroomsteilheid tot 
gevolg. De stroomsteilheid is VEEL lager (let op de tijdschalen van bijlage 1.3 en 
A.1 !) en daardoor is ook EoN veel groter (43 t.o.v.18 mJ). Een aanzienlijk 
verschil dat duidelijk maakt dat in het circuit de layout zo moet zijn dat de 
parasitaire zelfinducties zo klein mogelijk worden. 

Het uitschakelen laat zien dat V CE in beide situaties (met en zonder Lpar) even 
snel toeneemt; ze zijn op t = 3,2 fJS allebei 400 V. In de situatie van de parasi
taire zelfinducties neemt de stroom trager af (lagere di/dt) en vertoont de 
spanning een overshoot van 80 V waardoor EoFF nu 11 ,6 mJ i.p.v. 6,2 mJ 
bedraagt. 

In de ARCP invertor zijn de optredende stroomsteilheden veel lager (door de toege
voegde resonantiecomponenten) waardoor parasitaire zelfinducties minder effect op het 
in- en uitschakelverlies zullen hebben. Wel zullen deze parasitaire zelfinducties in 
combinatie met de resonantiecondensatoren zorgen voor oscillaties. In de Hard 
Switched invertor zijn de optredende stroomsteilheden veel groter waardoor parasitaire 
zelfinducties een veel groter effect hebben. 
Een relatief kleine zelfinductie kan dus grote gevolgen hebben. Daarom lijkt het 
verstandig om de stroomsteilheid in de ARCP niet te groot te kiezen. 

4.8 Diversen 

Er zijn alleen simulaties uitgevoerd waarbij de stroom in het schema de belasting in 
vloeide. Om de stroom in de gradiëntspoel bi-directioneel te kunnen maken is het 
noodzakelijk om de negatieve halve H-brug ook met een hulpcircuit (soft switching) uit 
te rusten. 
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De diodes zijn ideaal verondersteld. De verliezen in de diodes zijn dus niet berekend en 
ook niet meegenomen in de vergelijking tussen de HS en de ARCP. 

Ook is geprobeerd om het hulpcircuit met thyristoren uit te rusten. Dit kan omdat de 
stroom door de resonantiespoel na de commutatie weer nul wordt en de thyristor 
vanzelf kan doven. De stroom door LR wordt nul maar de thyristor doofde niet onmid
dellijk (reverse recovery en een grote tq) met als gevolg een oscillerende IR en V CE (zie 
simulatie in bijlage J). Er zijn verschillende stromen, spanningen, thyristoren en circuits 
gebruikt maar het mocht niet baten. Dit komt omdat de thyristor te traag uitschakelt. De 
stroomsteilheid tijdens de nuldoorgang is blijkbaar zo hoog dat de thyristor niet zo snel 
kan uitschakelen. 

4.9 Simulaties met IRGPCSOU IGBT 

Er zijn ook simulaties uitgevoerd ter bepaling van het in- en uitschakelverlies voor zowel 
hard als softswitching en bij 50 en 1 50 V voedingsspanning en voor 4 en 8 A gemiddel
de uitgangsstroom voor een vergelijking van de gemeten verliezen en de uit de simula
ties volgende verliezen. Als IGBT is de IRGPC50U genomen zoals die ook in de meetop
stelling gebruikt wordt, zie bijlagen K. 1 t/m K.3. 

Dit levert de in tabel 5 volgende resultaten op, de booststroom was telkens 20 A. 

I mode I Uin [V] I lout [A] 
11 

EoFF [,uJI I EoN [,uJ] 
11 

pswitch [W] I 
HS 150 8 265 200 11 ,6 

150 4 140 180 8,0 

50 8 106 70 4,4 

50 4 41 46 2,2 

ss 150 8 333 20 8,8 

150 4 300 20 8,0 

50 8 258 0 6,5 

50 4 215 0 5,4 

Tabel 5. 

In tabel 5 is te zien dat tijdens soft switching het inschakelen nagenoeg verliesvrij 
verloopt terwijl het uitschakelen verliezen te zien geeft die hoger zijn dan tijdens hard 
switching. Pas bij grote stromen en spanningen (150 V en 8 A) is de ARCP invertor in 
het voordeel. Verder is te zien dat verdubbeling van de stroom en verdrievoudiging van 
de spanning ongeveer een verdubbeling resp. een verdrievoudiging van de schakelverlie
zen van de hard switched invertor tot gevolg heeft. De verliezen van de soft switched 
invertor zijn ook afhankelijk van de voedingsspanning en de gemiddelde uitgangsstroom 
doch niet evenredig. 
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5 Hard switched metingen 

5.1 Opstelling 

Voor de metingen kon er een keus gemaakt worden uit de volgende 2 mogelijkheden: 

1) zelf het complete circuit ontwerpen, componenten bestellen en bouwen. 
voordeel: flexibel, tijdens ontwerp HS invertor kan er al rekening gehouden worden 

met SS, schakeling kan zo opgezet worden dat alle stromen en spannin
gen goed gemeten kunnen worden. 

nadeel: kost veel tijd. 

2) gebruik maken van een 5 kW HS invertor afkomstig van Philips. Drie van deze 
invertars parallel vormden samen een power supply zoals die gebruikt wordt voor 
een gradiëntversterker. 
voordeel: direct starten met meten. 
nadeel: weinig flexibel, tijdrovende vervanging componenten, wem1g ruimte voor 

het aanbrengen van stroomtangen e.d., geen reserve onderdelen beschik
baar. 

Het tijdsaspect heeft ervoor gezorgd dat gekozen is voor mogelijkheid 2. 

De 5 kW invertor bestaat uit een H-brug met daarin 4 IRGPC50U's (dit zijn 55 A 600 V 
IGBT's) en antiparallel daaraan een MUR 460 diode (4 A, 600 V), zie bijlage L. Ook zit 
er een uitschakelsnubber in bestaande uit een diode (MUR460), een weerstand (1 00 n, 
3 Wl en een condensator (2200 pF, 500 Vl. Voor echte hard switching zou deze 
snubber verwijderd moeten worden maar mede op grond van niet bijgevoegde simula
ties is daar vanaf gezien. Het wel of niet aanwezig zijn van deze snubbers maakt op de 
uitschakelverliezen niet zo veel uit, namelijk resp. EoFF = 330 J.lJ t.o.v. 300 J.lJ voor 
een stroom van 8 A en een voedingsspanning van 150 V. Een andere reden om de 
snubbers te laten zitten was om zo de IGBT's te beschermen en wanneer men bedenkt 
dat ondanks de snubbers de IGBT's zeker 4 keer vervangen moesten worden wegens 
voortijdige bezwijking dan kan men begrip voor deze keus opbrengen. 

De IGBT's worden twee aan twee aangestuurd (1 + 4) en (2 + 3) met een transforma
tor. Twee MAX4429 (single 6 A highspeed IGBT/FET driver IC's) zorgen voor voldoende 
stuurvermogen aan de primaire zijde van de trafo. De 4429's worden aangestuurd met 
een PWM modulator (UC 3524) waarmee de duty cycle instelbaar is tussen 0 en 50 % 
en de schakelfrekwentie bedraagt telkens 25 kHz. Deze is ook met een potentiometer 
instelbaar. Zie bijlage P voor specificaties van de gebruikte componenten. 

Er is slechts gebruikt gemaakt van één tak van de brug waaraan een laagdoorlaatfilter is 
gekoppeld. Dit laagdoorlaatfilter bestaat uit een spoel van 440 JJH en een condensator 
van 10 JJF. De kantelfrekwentie bedraagt dan 2,4 kHz. De belasting wordt gevormd 
door een regelbare weerstand van 0- 10 n. Zie figuur 5.1. 
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Lt = 440 JlH 

scoop 2 

Fig. 5. 1 meetopstelling 

De maximale stroom die de voeding kan leveren bedraagt 1 0 A. Er zijn HS metingen 
verricht voor 3 verschillende voedingsspanningen, n.l. 50 V, 100 V en 150 V. Tijdens 
een meting blijft de voedingsspanning constant. Om verschillende uitgangsstromen te 
verkrijgen wordt de duty cycle veranderd. Het duty cycle regelbereik ligt tussen de 0 en 
50 % wat betekent dat bij een voedingsspanning van 50 V, 100 V en 150 V de uit
gangsspanning ligt tussen 0 V en resp. 25 V, 50 V en 75 V. Omdat de stroom beperkt 
moet blijven tot 10 A is voor de belastingsweerstand een waarde van resp. 2,5 0, 
5 0 en 7,5 0 gekozen, zie tabel 6. 

I I I 
ó = 50% ó = 25% 

u in Rbel Uour lour Uour lour 

50 2,5 25 10 12,5 5 

100 5 50 10 25 5 

150 7,5 75 10 37,5 5 

Tabel 6. 

Zo zijn de gemeten verliezen voor verschillende voedingsspanningen bij een bepaalde 
waarde van de uitgangsstroom met elkaar vergelijkbaar daar zij optreden bij dezelfde 
duty cycle. Dit is van belang voor de geleidingsverliezen want die zijn evenredig met de 
duty cycle. 
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De Ampèremeters A 1 en A2 zijn effectieve waarde meters waarop de gemiddelde in
c.q. uitgangsstroom afgelezen kan worden. Het vermogen dat de invertor ingaat en 
uitgaat wordt bepaald met de oscilloscoop. 
Het vermogen wordt nu berekend over exact één schakelperiode van 40 ps. Dit gebeurt 
door "gating on" te selecteren en de verticale lijnen 40 ps uit elkaar te plaatsen. Op een 
bepaald tijdstip neemt de scoop een waarde voor de spanning en de stroom, vermenig
vuldigt deze en zet het resultaat op het scherm (grafisch). Een sampletijd later gebeurd 
hetzelfde enz. Zo worden ook hogere harmonischen op de spanning en stroom meege
nomen in de berekening. Tevens wordt er over een periode van 40 ps een (gemiddeld) 
vermogen berekend en als getal afgebeeld op het scherm. 

5.2 Grafieken van de verliezen 

Zo zijn metingen verricht voor 3 voedingsspanningen en 1 0 uitgangsstromen ( 1-1 0 Al 
door het vermogen dat de invertor ingaat en het vermogen dat de invertor uitgaat apart 
te meten. Door deze 2 vermogens van elkaar af te trekken krijgt men de totale verliezen 
in de invertor: Ptotaal = Pin - P out· Door nu ook de stroom en de duty cycle af te lezen 
(op resp. de Ampèremeter en de oscilloscoop) kunnen de geleidingsverliezen berekend 
worden met de reeds bekende formule (2.1 ). 
De schakelverliezen zijn nu bij benadering gelijk aan: P switch = Ptotaal - P cond• de 
verliezen in de diodes, spoel, condensatoren etc. worden niet expliciet onderscheiden. 
De verliezen kunnen nu uitgezet worden in grafieken. 

In figuur 5.2, 5.3 en 5.4 staan de totale verliezen, de geleidingsverliezen en de schakel
verliezen uitgezet als functie van het uitgangsvermogen voor de drie voedingsspannin
gen. Het uitgangsvermogen is het produkt van de gemiddelde uitgangsstroom door de 
belastingsweerstand en de gemiddelde uitgangsspanning over de belastingsweerstand. 

Duidelijk is te zien dat de geleidingsverliezen lineair toenemen met het uitgangsvermo
gen. De totale (en daarmee ook de schakel-) verliezen nemen in het begin zeer snel toe 
waarna de schakelverliezen ongeveer evenredig toenemen met het uitgangsvermogen. 
De verhouding tussen Pswitch en Pcond = 4 : 1 voor een voedingsspanning van 50 V, 

6 : 1 voor een Uin van 100 V en 9 : 1 voor een Uin van 150 V. De gemeten schakelver
liezen zijn groter dan verwacht. De verwachting (gebaseerd op simulaties) is ongeveer 
1 : 1. Oorzaken voor dit verschil worden verderop aangeduid. 
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Vermogensverlies in de invertor 
bij een inganosspanning van 50 V 

60.---------~--------~---------,--------~ 

P totaal 
80~--------+---------;----------r--------~1 

w 

80 100 150 
Uitgangsvermogen [Wl 

Fig. 5. 2 Verliezen voor een U in van 50 V 

Vermogensverlies in de invertor 
bij een lngangsspanning van 100 V 

200 

60.-------~------~------~------~------~ 

100 200 300 400 600 
Uitgangsvermogen (WJ 

Fig. 5.3 Verliezen voor een Uin van 100 V 

- 41 -



Hard switched metingen 

Vermogensverlies in de invertor 
bij een ingangsspanning van 150 V 

100 200 300 400 600 800 
Uitgangsvermogen [W) 

Fig. 5.4 Verliezen voor een U;n van 150 V 

5.3 Geleidingsverliezen 

700 

In bijlage M.1.a en M.1.b staan de geleidingsverliezen als functie van de gemiddelde 
uitgangsstroom en gemiddelde uitgangsspanning. Beide grafieken laten een kwadratisch 
verband zien waarbij het conductievermogensverlies als functie van de uitgangsstroom 
onafhankelijk is van de voedingsspanning. Dit kan op de volgende manier duidelijk 
worden gemaakt: 

u out = U in 0 ó I out = 
u out 

= 
U in o ó 

ó Iaut 0 Rbel 
( 5-1) = 

Rb el Rbel u in 

Peond Vee o ó o I out 
U out U out 2 met c 1 

Vee 
= =vee 0-- 0 = cl 0 uout = 

u in Rb el U in ° Rbel 

Peond =vee 0 

Iaut o Rbel 
o Iaut 

2 met c 2 
Vee 0 Rbel 

= C2 ° Iout = 
U in U in 

V CE is niet constant maar een functie van de uitgangsstroom, V CE,sat = 4 y. Wanneer 
de voedingsspanning verhoogd wordt, dan wordt de belastingsweerstand evenredig 
mee verhoogd om ervoor te zorgen dat de uitgangsstroom bij een duty cycle hetzelfde 
blijft. 
Dit verklaart waarom de geleidingsverliezen als functie van de uitgangsstroom onafhan-
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keiijk zijn van de voedingsspanning. Verhoging van Uin met een factor 2 noodzaakt ook 
tot een verhoging van de belastingsweerstand met een factor 2 waardoor C2 gelijk blijft. 
Dit in tegenstelling tot de conductieverliezen als functie van de uitgangsspanning: daar 
verandert de noemer van C1 met een factor 4 waardoor C1 4 maal zo klein wordt; zie 
bijlage M.1.b. 

5.4 Schakelverliezen 

In bijlage M.2.a en M.2.b staan de gemeten schakelverliezen als functie van de 
gemiddelde uitgangsstroom en gemiddelde uitgangsspanning. De benaderingsformule 
voor deze verliezen was: Pswitch %·Uin·lout·(t0 N + toFFHs. Uit de grafiek blijkt dat 
het schakelvermogensverlies evenredig is met de gemiddelde uitgangsstroom en 
evenredig toeneemt met toenemende voedingsspanning. 
Bijvoorbeeld 6 A: 50 V 20 W schakelverlies 

100 V 40 W " 
150 V 67 W " 

Dit klopt goed met de verwachtingen. Aangezien Uout = lout·Rbel kunnen voor Pswitch de 
volgende relaties opgeschreven worden: 

Pswitch (5-4) 

Pswitch ( 5-5) 

Dit zijn vergelijkingen van rechte lijnen door de oorsprong. 
De grafieken van de schakelverliezen voor de 3 voedingsspanningen als functie van de 
uitgangsspanning hadden samen moeten vallen aangezien de verhouding Uin gedeeld 
door Rbel constant is, hetgeen niet het geval is. Redenen hiervoor staan op de volgende 
bladzijde. 

Worden de schakelverliezen rechtstreeks berekend met behulp van gegevens uit een 
databoek [ 1 61 dan volgt er: 

= tdelay(on) 
= tdelay(off) 

+ tr = 73 + 71 = 144 ns 
+ tf = 320 + 260 = 580 ns 

1 • 50. (144 +580) •10-9 • 25 ·103 0,453 

c 4 = ~-~·(144+580)·10-9 ·25·103 = o,181 
2 2,5 

(5-6) 

(5-7} 

Dus pswitch 
tabel 7: 

0,181·Uout en pswitch 0.453·1out waaruit de resultaten volgen van 

Uour pswitch ber pswitch.aem lour pswitch ber P switch,aem 

20 V 3,6W 26W 4A 1,8 w 12 w 

60V 10,9 w 68W 8A 3,6 w 28W 

Tabel 7 
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De verhouding van de gemeten P cond en de berekende P switch = 1 : 1 . De berekende 
schakelverliezen liggen ongeveer een factor 8 lager dan de gemeten schakelverliezen. 

Oorzaken van de verschillen tussen de metingen en de verwachtingen zijn: 

Meetfouten (afleesfouten, onnauwkeurigheden van de apparatuur, met name de ver
menigvuldiging van de spanning en stroom in de scoop, aftrekking van de 2 vermo
gens, etc.). De spanning en stroom die naar de oscilloscoop gaan zijn met een 
beperkte nauwkeurigheid gemeten. Hierdoor ontstaat al een fout. Een veel grotere 
fout ontstaat door 2 ongeveer even grote vermogens van elkaar af te trekken. 
Daarom is deze methode niet geschikt om de schakelverliezen nauwkeurig te meten. 
De methode zoals die gebruikt gaat worden in hoofdstuk 6 is veel nauwkeuriger. 
Daar worden spanning, stroom en toN en toFF gemeten en daaruit volgen dan direct 
de schakelverliezen met de bekende formules (5-4) en (5-5). 

De verliezen in de antiparallelle diodes, snubbers, spoel, condensatoren en draden 
zijn bij de schakelverliezen opgenomen wat deze verliezen groter maakt dan zij in 
werkelijkheid zijn. 

Er is gebruik gemaakt van een grotere gateweerstand. De schakeltijden zijn bepaald 
met een gateweerstand van 5 n terwijl er in de opstelling een gateweerstand van 27 
n is gebruikt. Deze grotere weerstand zorgt voor een trager op- en ontladen van de 
gatecapaciteit waardoor het schakelen langzamer verloopt en er dus ook meer 
verliezen optreden. Volgens figuur 9 van International Rectifier databoek [161 scheelt 
dit ongeveer 10 %. 

Tevens is verondersteld dat het in een IGBT gedissipeerde vermogen tijdens het 
schakelen driehoekig van vorm is. Dat is een benadering, een IGBT heeft een staart
stroom waardoor de uitschakelverliezen wat groter zijn en de driehoek zou eigenlijk 
een staart naar rechts moeten hebben. 

Parasitaire zelfinducties (zie ook §4. 7) hebben veel grotere schakelverliezen tot 
gevolg en de lay-out van de opstelling was dermate ongunstig dat er grote parasitai
re zelfinducties aanwezig waren. Dit kwam vooral tot uiting toen de resonantiecon
densatoren voor soft switching geplaatst werden. Er traden toen direct flinke 
oscillaties op zoals ook te zien is in bijlage N.1. Het is daarom niet raadzaam een 
bestaande hard switched invertor om te bouwen tot een ARCP convertor. Het 
verdient aanbeveling om uit te gaan van een leeg vel papier en een nieuwe convertor 
te ontwerpen waarbij de lay out zodanig geoptimaliseerd kan worden dat er minimale 
hinder van parasitaire zelfinducties (resonanties) ondervonden wordt. 

TON en toFF zijn een functie van de voedingsspanning en de stroom door de halfge
leiderschakelaars. Dit verklaart waarom in bijlage M.2.b de lijnen niet samen vallen. 
Verhoging van spanning of stroom zorgt voor langere schakeltijden en daardoor meer 
verlies. In de simulaties is t 0 N en toFF steeds hetzelfde. 

- 44-



Soft switched metingen 

6 Soft switched metingen 

6.1 Opstelling 

Om de bestaande opstelling geschikt te maken voor soft switching moet er het een en 
ander gewijzigd worden. Op de eerste plaats dient het circuit uitgebreid te worden met 
een hulpcircuit bestaande uit 2 halfgeleiderschakelaars, 2 diodes, 2 buffercondensato
ren, een resonantiespoel en 2 resonantiecondensatoren. Als halfgeleiderschakelaars 
komen IGBT's ( §6.1.1), thyristoren ( §6.1.2) en MCT's ( §6.1.3) in aanmerking. 

6.1.1 IGBT's als hulpschakelaars 

Een gewone IGBT is in principe niet zo geschikt als hulpschakelaar want een IGBT heeft 
geen grote maximale piekstroom ten opzichte van de maximale continue stroom. Dit 
zou, voor het gegarandeerd heel blijven van de IGBT, betekenen dat er een dure power 
module nodig is. 
Toshiba maakt echter ook speciale IGBT's voor "strobe flash" toepassingen [15], de 
serie GT .. G 10 .. Deze IGBT's paren een lage maximale continue stroom ( 15 A of 25 A) 
aan een hoge piekstroom ( 1 70 A). Ze zijn klein (TO 24 7 behuizing), mede daardoor 
goedkoop (nog geen fl. 5,-) en een paar van deze IGBT's parallel kunnen perfekt een 
grote piekstroom schakelen zoals in de ARCP convertor. 
Het enige nadeel is dat ze een hoge V CE,sat hebben van 5 V typical, 8 V maximaal. Een 
sinusvormige stroom van 100 A piek, 64 A gemiddeld, heeft dan met een duty cycle 
van 10 % en een V CE van 5 V een geleidingsverlies tot gevolg van: Pcond = 64·5·0, 10 
= 31,8 w. 

Specificaties GT25G 101: VeES 
ID,DC 
ID,1ms 
Pcoi,Tc=25° 
V CE,sat 
tr 
ton 
tf 
toff 

= 400V 
= 25 A 
= 170 A 
= 75 w 
= 5 V typ., 8 V max. 
= 0,1 ps typ., 0,5 ps max. 
= 0,15 ps typ., 0,5 ps max. 
= 4,0 ps typ., 6,0 ps max. 
= 4,5 ps typ., 7,0 ps max. 

6.1 .2 Thyristoren als hulpschakelaars 

Thyristoren zijn in principe geschikt als hulpschakelaar daar zij wel een grote piekstroom 
kunnen weerstaan. Vooral wanneer een piekstroom slechts een enkele keer optreedt en 
erg kort duurt mag de piekstroom bijna 1 00 keer zo groot zijn dan de nominale stroom 
zonder dat de thyristor sneuvelt [ 17). 

Bijv. BT145 (van Philips): IT{AV) 

IT{RMS) 
IT{max) 
IT{max) 
IT{max) 

= 16 A 
= 25 A 
= 1 333 A enkele puls van 1 0 JlS lengte 
= 1 328 A enkele puls van 1 00 JlS lengte 
= 697 A enkele puls van 1 ms lengte 
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Nu neemt de maximaal toelaatbare piekstroom drastisch af wanneer het aantal pulsen 
toeneemt. Veronderstel een schakelfrekwentie van 25 kHz voor de ARCP convertor, 
dan zijn er ook 25000 pulsen per seconde voor de thyristor. Bedraagt de pulsbreedte 
ongeveer 5 JJS dan is de maximale toelaatbare piekstroom door de BT145 nog maar 20 
A! Een dergelijk kleine thyristor is daarom ongeschikt als hulpschakelaar. Een grote 
thyristor kan wel geschikt zijn maar er moet op twee aspecten gelet worden: 
1) de tq. Dit is de vrijwaarde tijd waarin de minderheidsladingsdragers recombineren. 

Binnen tq mag VAK niet positief worden om te voorkomen dat de thyristor 
spontaan zou ontsteken. Voor gewone (gelijkricht) thyristoren is tq ongeveer 
80 - 1 00 JJS. Dit is veel te traag voor toepassing in een hoog frekwente 
ARCP convertor. Daarom moet er gebruik gemaakt worden van snelle 
thyristoren. Deze snelle thyristoren hebben een tq van 1 5 - 30 JJS. Het nadeel 
is dat ze niet in alle waarden leverbaar zijn. Zo biedt Semikron snelle thyris
toren aan vanaf 450 A, deze zouden dan royaal overgedimensioneerd zijn. 

2) de (dv/dt)cr en de (di/dt)cr· Deze zijn vaak te laag, in de databoeken staat vaak 
slechts 200 V /JJS en 200 A/JJS als kritische waarde terwijl de in het hulpcir
cuit optredende stroomsteilheden hoger kunnen zijn. 

Eisen voor thyristoren: 

snel 
(dv/dt)cr 
(di/dt)cr 
goedkoop 
lage IT(RMSl 

: tq < 20 j.JS 

: 1 000 V /JJS 
: 200 A/JJS 

6.1 .3 MCT's als hulpschakelaars 

MOS controlled thyristoren (MCT's) zijn éénrichtingsvermogensschakelaars die de 
voordelen van een MOSFET met de voordelen van een thyristor combineren [18). 
Dit resulteert in een lage doorlaatspanning, een hoge stroom, een hoge spanning, weinig 
stuurvermogen nodig voor gate, schakelaar kan met gatespanning uitgeschakeld 
worden, grote piekstroom (non repetitive), grote di/dt en dv/dt. 
MCT's zijn bij uitstek geschikt voor resonante soft switched convertoren daar MCT's 
door de lage doorlaatspanning lage conductieverliezen tot gevolg hebben en de 
schakelverliezen (vooral het uitschakelen van een MCT verloopt niet echt snel) beperkt 
blijven door de soft switching. Wanneer de frekwentie van de pulsen toeneemt moet 
men rekening houden met het feit dat de maximale piekstroom snel afneemt zoals ook 
bij thyristoren het geval is (zie § 6.1.2). 
MCT's zijn verkrijgbaar in beperkte waarden. Hieronder volgt een lijstje met specificaties 
van de Harris MCT65P1 OOF1 (P-type): 

V AK,max -1 000 V 
vT,doorlaatspanning bij 65 A = 1 ,4 V 
IT,max bijTcase = 25° = 85 A 
IT,max bij T case = 90" 65 A 
Ir ,max non-repetitive = 2000 A 
Pr ,maximale dissipatie = 208 W 
Behuizing = TO 24 7 
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V gate-anode,max 
tdelay,on 
tr 
tdelay,off 
tf 

= 25 V 
120 ns (typ) 

= 1 60 ns (typ) 
750 ns (typ) 

= 1 ,45 j.JS typ, 
1 ,9 JJS max 
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6.1 .4 Uitvoering hulpcircuit voor soft switching 

Voor het hulpcircuit zijn IGBT's gebruikt, de GT15J101 van Toshiba (15 A en 600 V) 
aangezien deze in ruime mate voorhanden waren en de stromen toch relatief laag zijn. 
Voor de diodes zijn MUR460's van Motorola gebruikt die afkomstig zijn uit de invertor 
want die bestaat uit twee takken en een tak wordt niet gebruikt. De resonantiespoel en 
de resonantiecondensatoren moeten nader bepaald worden. Als resonantiefrekwentie is 
250 kHz ( 10 *fswitch) gekozen. Omdat de condensatoren in beperkte waarden beschik
baar zijn terwijl de spoel zelf gewikkeld moet worden, is eerst een waarde voor de 
resonantiecondensator gekozen: 100 nF. De 2 resonantiecondensatoren staan parallel 
waardoor de totale resonantiecapaciteit 200 nF bedraagt. Uit de gegeven resonantiefre
kwentie volgt dan de waarde voor de resonantiespoel: 2 ,uH. Om een kunstmatige mid
denaftakking van de voedingsspanning te verkrijgen zijn 2 buffercondensatoren van 
68 ,uF, 385 V in serie geplaatst. Om de spanningsverdeling over deze condensatoren 
gelijk te houden is parallel aan de condensator een weerstand van 1 0 kO, 7 W aange
sloten, zie figuur 6.1. Voor hoogfrekwent schakelen is er ook nog een kleine condensa
tor (WIMA FKP-1) van 4, 7 nF parallel geplaatst aan de grote buffercondensator. 

CO= 68 !J.F GT15J101 GT15J101 

_L 

MUR460 MUR460 
4,7 nF 

CO= 68 !J.F 

10 kO 

Fig. 6. 1 Overzicht hulpcircuit 

CR = 100 nF 
-2- _ __L__ 

CR = 100 nF 

2 

Voor een goede werking van de ARCP invertor is het noodzakelijk dat elke IGBT onaf
hankelijk aangestuurd kan worden. De tot nu toe gebruikte transformator is daarvoor 
ongeschikt wat betekent dat het hele stuurcircuit vernieuwd moet worden. De datas
heets van de gebruikte componenten bevinden zich in bijlage P. De UC 3524 wordt nu 
gebruikt voor de instelling van de schakelfrekwentie en als triggerpuls voor de IGBT 
sturing. Het moment waarop de IGBT inschakelt en de tijdsduur van inschakeling 
kunnen apart ingesteld worden met een potentiometer. De bedoeling was om dit te 
gaan doen met NE555's maar dat lukt niet omdat in de praktijk de NE555 in het 
microseconden gebied niet nauwkeurig werkt. Daarna is er gebruik gemaakt van 
HEF404 7's (evenals de NE555 een mono/astabiele multivibrator) wat wel perfekt werkt. 
De uitgang van de tweede 404 7 is verbonden met een high speed optocoupler (HCPL 
2200 van Hewlett Packard) voor een galvanische scheiding tussen stuurelektronica en 
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het met de IGBT verbonden driver circuit. De uitgang van de optocoupler is verbonden 
met de basis van een transistor (2N3904) die fungeert als invertor. De emitter hangt 
aan aarde terwijl de collector verbonden is met een IGBT driver IC. Hiervoor waren 
oorspronkelijk slechts 2 MAX 4429 beschikbaar zodat er voor de 2 IGBT's in de halve 
brug een bijzondere oplossing gekozen is. Daartoe is gebruik gemaakt van de IR 2110. 
Dat is een IC waarmee 2 IGBT's (of FET's) in een halve brug aangestuurd kunnen wor
den met slechts één voeding. De werking is in wezen heel simpel: wanneer de onderste 
schakelaar (52) in geleiding is wordt via een diode (8YD74G) een condensator (C. van 
100 nF) opgeladen tot de voedingsspanning (V2). Wordt nu de onderste schakelaar (52) 
uitgeschakeld dan kan de lading die opgeslagen zit in condensator C • gebruikt worden 
om de bovenste schakelaar (S 1) in te schakelen, zie figuur 6.2. 

V2 

stuurcircuit 

stuur
scgnaal s 1 

_____ LO H[ 

V2 

Fig. 6.2 Stuurcircuit met IR 2110 

51 

52 

driveórcuit 

De schakeling fungeerde met dit stuurcircuit niet optimaal want er traden veel resonan
ties op tijdens het in- en uitschakelen van de hoofdschakelaars, zie bijlage N.1. Als 
eerste zijn de resonantiecondensatoren vervangen door Wl MA FKP-1 condensatoren die 
speciaal geschikt zijn voor hoogfrekwent schakelen doordat ze een zeer lage ESR 
hebben. 
Daarna is de gateweerstand verhoogd voor een langzamere inschakeling van de IGBT 
waardoor er minder resonanties op zullen treden. De weerstand is derhalve verhoogd 
van 27 n tot 227 n wat een verbetering te zien gaf. 

De grootste verbetering kwam tot stand door de hoofdschakelaars aan te sturen met de 
4429's in plaats van de IR 2110. Daarom is het stuurcircuit gewijzigd: alle IGBT's 
worden aangestuurd met optocouplers en UC 3709's, dit zijn dual 1 ,5 A high speed 
IGBT/FET driver IC's, zie figuur 6.3 en bijlage N.2 en N.3. Dit heeft wel tot gevolg dat 
er extra voedingen nodig zijn. 
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Als laatste zijn alle diodes vervangen door DSEI 1 2-30A tast recovery diodes van IXYS 
(30 A, 1200 V), dit gaf ook nog enige verbetering zoals te zien is in bijlage N.4. 

V2 :---- referentiesignaal voor ovenge 5 schakelaars 

[_----~ 

(nslell•.:n 

dutv 

stuurcircuit 

VI VI 

dnveclrcutt 

lnb 
-:::- naar 

emitter 
IGBT 

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

Fig. 6. 3 Definitieve stuurcircuit 

6.2 Timerinstelling 

Wanneer en gedurende hoe lang moeten nu de diverse IGBT's ingeschakeld worden 
voor een goed verloop van de commutatie als functie van de voedingsspanning, boost
stroom, uitgangsstroom en de resonantie-elementen LR en CR? 

6.2.1 Commutatie van D2 naar 51 

Als eerste wordt de commutatie van diode D2 naar hoofdschakelaar S 1 nader bekeken. 
De totale tijdsduur van deze commutatieprocedure kan geschat worden met formule (3-
1): 

team, 1 = 
2 ·LR· (2 · IouT + I boost ) 

V oe 
+ rr · JL · C R R (6-1) 

Veronderstel dat hoofdschakelaar S 1 op tijdstip t 1 aangezet moet worden, dan moeten 
de schakelaars 52 en SA2 aangezet worden op tijdstip t 2 = t 1-tcom 1 , zie figuur 6.4. De 
duty cycle van schakelaar SA2 is niet kritisch mits hij maar groot genoeg is, de stroom 
door SA2 dooft vanzelf. 
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t2 : 
I t I t l 3 I 

I I 
I I 
I I 

VF 
I I 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I ' I I ' 02 I 02 I S2 1 CR Sl Sl 
: SA2 : SA2 1 SA2 SA2 
I I I 

Fig. 6.4 Commutatie van 02 van S 1 

Schakelaar S2 moet uitgeschakeld worden wanneer de stroom door het hulpcircuit is 
toegenomen tot lour + lboost' dus op: 

(!boost + Iout) ·LR 

V 
DC - 5 4 

I 

(6-2) 

waarin 5,4 V de VeE sat representeert van de serieschakeling van de hulp- en de hoofd 
IGBT. , 

Hoe groot moet nu de booststroom zijn om een goede commutatie te verkrijgen? 
Daarvoor is ICAPS een uitermate handig hulpmiddel. Wordt als voorbeeld een voedings
spanning van 150 V, een gemiddelde uitgangsstroom van 10 A genomen en bedragen 
LR en CR resp. 2 pH en 200 nF en wordt als booststroom 25 A genomen dan is in figuur 
6.5 te zien dat de commutatie goed verloopt wanneer de IGBT's aangestuurd worden 
op de hierboven beschreven manier. De diode D1 komt in geleiding en de inschakeling 
van schakelaar S 1 verloopt verliesvrij. 
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Wordt als booststroom 10 A genomen dan is in figuur 6.6 te zien dat diode D1 niet in 
geleiding komt. Het blijkt dat de booststroom minimaal 1 5 A moet bedragen voor een 
verliesvrije inschakeling van schakelaar S 1. 

V oe 150 V, lour = 10 A -- > I boost ;:::; 15 A 

lour 3A -- > I boost ;:::; 15 A 

V oe = 50 V, lour = 10 A -- > I boost ;:::; 6A 

lour 3A -- > I boost ;:::; 6A 

Blijkbaar is lboast vooral afhankelijk van de voedingsspanning en niet van de uitgangs
stroom. Deze evenredigheid volgt uit het feit dat de boostenergie (% ·LR·I\oost) gebruikt 
wordt om de optredende verliezen (:::::: V2

0 c·1 /R) te compenseren. De timing van de 
commutatieprocedure van diode D2 naar schakelaar S 1 is samengevat in tabel 8. 

I Schakelaar 
11 

aan op t = I uit op t = I 
S1 t1 t4 = t1 + ós1 

S2 t2 = t1 - tcom 1 t3 

SA2 t2 = t1 - tcom 1 t2 + ósA2 
Tabel 8 

6.2.2 Commutatie van S 1 naar D2 

De totale tijdsduur van deze commutatieprocedure kan geschat worden met formule (3-
2): 

= 
2 ·LR· I boost 

V oe 
+rr·JL ·c R R (6-3) 

Veronderstel dat de stroom door schakelaar S 1 op tijdstip t 4 nul moet zijn, dan moet S 1 
uitgeschakeld worden op het moment dat de stroom door S1 is toegenomen tot lour + 
I boost• zie ook figuur 6. 7. 
De booststroom beïnvloedt vooral de dv/dt waarmee de collector-emitter spanning over 
de IGBT stijgt. SchakelaarS 1 moet daarom uitgeschakeld worden op tijdstip t 5 : 

Iboost 'LR 

V 
~- 5,4 

2 

(6-4) 

Hulpschakelaar SA 1 moet ingeschakeld worden op tijdstip t 6 = t4 - team 2. Het maakt 
niet veel uit hoe lang SA 1 ingeschakeld wordt mits het niet te kort is. Tijdens de 
meetsessies zijn SA 1 en SA2 telkens gedurende 10 fJS ( = 25 % duty cycle) aange
stuurd. Ook geeft het niet wanneer SA 1 en SA2 tegelijk ingeschakeld zijn, er treedt 
geen kortsluiting op en de stroom door het hulpcircuit dooft vanzelf. De timerinstellin
gen zijn onafhankelijk van de uitgangsstroom. 
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Fig. 6. 7 Commutatie van S1 naar 02 
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D2 

De timinginstelling voor een commutatie van schakelaar S 1 naar diode D2 staat 
samengevat in tabel 9. 

I Schakelaar aan op t = I uit op t - I -

I 
S1 t, 

I 
ts 

I SA1 t6 = t4- team 2 t6 + ÓSA1 
' Tabel 9 

Wanneer de t1m1ng van de IGBT's als hiervoor ingesteld wordt dan blijkt dat de 
schakeling prima werkt. De gemeten booststroom is iets kleiner dan oorspronkelijk 
bedoeld wat veroorzaakt wordt door de turn-on delay en de turn-off delay tijden van de 
IGBT en de V CE,sat die niet constant 2, 7 V is. Dan volgt er nu een rekenvoorbeeld van 
een timerinstelling. 

Voorbeeld: Veronderstel: LR = 2 pH, CR = 1 00 nF 
U1N 50 V, louT = 4 A (gemiddeld) 
I boost 20 A, ósA 1 en ó5 A2 = 25 % = 10 f.JS 
S 1 aan op t = t 1 = 1 0 f.JS 
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De duty cycle van schakelaar S 1 volgt uit formule (5-1) en is gelijk aan: 651 = 20 % = 
8 ps. De schakelaars SA2 en S2 moeten ingeschakeld worden op tijdstip t 2 = t 1 -

tcom, 1 = 10 - 3,65 = 6,4 JlS. Schakelaar S2 moet uitgezet worden op tijdstip t 3 = 10 
- 3,65 + 2,45 = 8,8 ps om ervoor te zorgen dat de vereiste booststroom van 20 A 
gaat lopen. Schakelaar SA2 kan uitgeschakeld worden op t = 16 ps doch dit laatste is 
niet kritisch. 
De stroom door schakelaar S 1 moet uit zijn op tijdstip t 4 = 1 0 + 651 18 ps. 
Schakelaar SA 1 dient dan op tijdstip t 6 = t 4 - tcom,Z = 18 3,0 = 1 5 ps ingeschakeld 
te worden en op t = 25 ps weer uit (dit laatste is weer niet kritisch). Schakelaar S 1 
moet uitgeschakeld worden op tijdstip t 5 = 18 - 3,0 + 2,0 = 17 ps zodat de extra 
stroom door S 1 20 A bedraagt. Voor overzicht zie tabel 1 0. 

schakelaar inschakelen [ps] uitschakelen [ps] 
= 

S1 10 17 

S2 6,4 8,8 

SA1 15 * 25 

SA2 6,4 16* 
.. 

* = met knt1sch Tabel 10 

6.3 Schakelverliezen IRGPCSOU hard versus soft switching 

Voor een goede vergelijking tussen hard en soft switching zijn metingen verricht voor 2 
spanningen (50 en 150 Vl en 2 stromen (4 en 8 Al zowel hard als soft switched. 
Aangezien het stuurcircuit compleet veranderd is, is het niet zinvol om de resultaten van 
hoofdstuk 5 te vergelijken met die van hoofdstuk 6. Daarom wordt er nu alleen gekeken 
naar het in- en uitschakelen en de verliezen die daarmee gepaard gaan. Daartoe worden 
zowel de stroom door de IGBT als de collector-emitterspanning van de IGBT gemeten en 
op de scoop afgebeeld. Deze twee signalen worden vermenigvuldigd en het resultaat is 
het vermogensverlies in de IGBT. Dit vermogen kan uitgesplitst worden in geleidings
vermogensverlies en schakelvermogensverlies. 

In bijlage 0.1.a staan de gemeten collector-emitterspanning en de stroom door de IGBT 
van een hard switched invertor met een voedingsspanning van 50 V en een gemiddelde 
uitgangsstroom van 4 A. EoN en EoFF bedragen resp. 120 pJ en 85 pJ waardoor de 
schakelverliezen bij een frekwentie van 25 kHz 5,1 W bedragen. In bijlage 0.1.b staat 
hetzelfde voor een spanning van 50 V en een gemiddelde uitgangsstroom van 8 A. EoN 
en EoFF bedragen nu 205 pJ en 180 pJ waardoor de schakelverliezen 9,6 W zijn. Een 
verdubbeling van de stroom zorgt zoals verwacht voor een verdubbeling van de schakel
verliezen. 
In bijlage 0.2.a en 0.2.b staan de gemeten spanning- en stroomvormen voor een hard 
switched invertor met een voedingsspanning van 1 50 V en een gemiddelde uitgangs
stroom van resp. 4 A en 8 A. EoN• EoFF en Pswitch bedragen achtereenvolgens: 340 pJ, 
250 pJ en 14,8 W voor een gemiddelde uitgangsstroom van 4 A en 530 pJ, 460 pJ en 
24,8 W voor een stroom van 8 A. Een verdrievoudiging van de voedingsspanning heeft 
ook een verdrievoudiging van het schakelvermogen tot gevolg. 
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In bijlage 0.3.a t/m 0.4.b staan de gemeten collector-emitter spanning en de stroom 
door de IGBT voor 50 V 4 A, 50 V 8 A, 150 V 4 A en 150 V 8 A van een soft 
switched invertor. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in bijlage 0.3.a resp. 20 JJJ, 170 JJJ en 4,7 W. Dit is 
nauwelijks beter dan de hard switched invertor die een schakelverlies had van 5,1 W. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in bijlage 0.3.b resp. 20 JJJ, 230 JJJ en 6,3 W. De 
schakelverliezen zijn nu met 9,6-6,3 = 3,3 W verlaagd, een winst van 33 %. Wat opvalt 
is dat het inschakelen correct verloopt (dat wil zeggen nagenoeg verliesvrij) terwijl de 
uitschakelverliezen fors zijn, zelfs nog groter dan in de hard switched invertor. Een 
verdubbeling van de stroom zorgt nu niet zoals bij een hard switched invertor voor een 
verdubbeling van de schakelverliezen. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in bijlage 0.4.a resp. 52 JJJ, 500 11J en 13,8 W. De 
schakelverliezen zijn nu met 14,8-13,8 = 1 W verlaagd, een winst van slechts 7 %. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in bijlage 0.4.b resp. 100 JJJ, 600 JJJ en 18 W. De 
schakelverliezen zijn nu met 24,8-18 = 6,8 W verlaagd, een winst van 30 %. 

6.4 Verlaging uitschakelverliezen 

De uitschakelverliezen van S 1, in het geval van soft switching, zijn zo groot door de 
extra stroom die door de hoofdschakelaar moet worden gestuurd om een snelle 
commutatie te verkrijgen. 
Als eerste oplossing voor dit probleem is een snelle diode (BYT11-1 000) anti-parallel 
aan de gateweerstand geplaatst zodat het inschakelen gebeurt met 227 n en het 
uitschakelen met 27 n. 
Zonder uitschakeldiode is in de soft switched invertor EoFF gelijk aan 600 JJJ waarbij Uin 

gelijk is aan 150 V en lour = 4 A. De stroom door de IGBT neemt langzaam af 
(di/dt = 65 A/2JJS = 33 A/IJS), zie raaklijn in fig. 6.8, wat veroorzaakt wordt door de 
grote gateweerstand, zie het grijze gedeelte in figuur 6.8; M1 = P = V CE 5 ,-1 51 . 

Tak Stop· 25 OMS/s 386 Acqs 
l 

Tek Stop 25 OMS/S 2<191 ACQs 

I 

\ 
IJ•• 

IJ~ } IX. I lil .Hu •. " I I 
V } f' 1 ~ n1 !""I"'' 111F 

1~ I - I 

l .r' -----. 
~~'V 

. I 

m .nL Ltl um M • uu~ cc '::>Ufh\7-

00 V/r!1v 

0 A/div 

23 lQQS 

~-~~, ' 
I, 

I J\1.J~ <>~4-- ~~. ·~ /\Pi 
M.J ~~~ fJ"'lt 

I I I ~4~ •rllli 

.~1 l:tr ·-

1 

'I:~. -~r -- -·- --1--4 /,,~ -
Ac . • . .. - "V 1 

n~~omn ~·-·~n-rL 1JniV ~ :'.uu,...•s Lt1 >um 

00 V/dlv 

!;:-,, ... 0 A/di"' 

23 Jun 1095 

Mathl 2.oomvv 2.00)Js Ma(hl 2 (J0n1VV 2 00)-.IS 13:<l?.56 

Fig.6.8 Zonder extra diode Fig.6.9 Met extra diode 

Met extra uitschakeldiode BYT11-1 000 en dezelfde overige condities is de uitschakel
vermogenspuls vooral minder hoog en ook minder breed. Dit levert een EoFF op van 400 
11J; een winst van 200 JJJ oftewel 33 %, zie figuur 6.9. Dit komt doordat de stroom 
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door de IGBT veel sneller afneemt, de di/dt bedraagt 70 A/0,8 J.lS = 88 A/J.lS, zie raaklijn 
in figuur 6.9. De dv/dt waarmee de V CE van de IGBT stijgt verandert niet, deze is 
afhankelijk van CR en I. 
Het uitschakelenergieverlies kan ook beperkt worden door CR te vergroten. Dit heeft een 
lagere dV cE/dt tot gevolg waardoor de collector-emitter spanning van de IGBT nog niet 
zoveel is toegenomen tijdens het afnemen van de stroom door de IGBT en de oppervlak
te ingesloten door I en V CE wordt zo verkleind. Tot nu toe is er gebruik gemaakt van 2 
maal 100 nF, daarom zijn ook testen gedaan met (2 maal) 220 nF en 320 nF. Tijdens 
experimenten hiermee zijn IGBT's gesneuveld. Het probleem was dat er geen IRGPC50-
U's beschikbaar meer waren, bestellen was niet zinvol aangezien de levertijd 30 tot 60 
weken was. Daarom zijn de hoofdschakelaars vervangen door IXGH25N 1 OOA (50 A 
1000 V) IGBT's van IXYS die nog in voldoende mate beschikbaar waren. 

6.5 Schakelverliezen IXGH25N 1 OOA hard versus soft switching 

In figuur 6.10 staan de gemeten collector-emitterspanning en de stroom door de IGBT 
van een hard switched invertor met een voedingsspanning van 50 V en een gemiddelde 
uitgangsstroom van 4 A. EoN en EoFF bedragen resp. 50 j.JJ en 22,5 j.JJ waardoor de 
schakelverliezen bij een frekwentie van 25 kHz 1 ,BW bedragen. Dit is veel lager dan in 
het geval van de IRGPC50U. Dit komt vanwege de extra diode BYT11-1 000 in het 
stuurcircuit en de IXYS schakelt blijkbaar sneller waardoor de gedissipeerde vermogens
puls smaller is. De waarde van de resonantiecondensator bedraagt weer 2 maal 1 00 nF. 
In figuur 6.11 staat hetzelfde voor een spanning van 50 V en een gemiddelde uitgangs
stroom van 8 A. EoN en EoFF bedragen nu 113 j.JJ en 42,5 J.iJ waardoor de schakel
verliezen 3,9 W zijn. Een verdubbeling van de stroom zorgt zoals verwacht weer voor 
een verdubbeling van de schakelverliezen. 

In de figuren 6.12 en 6.13 staan de gemeten spanning- en stroomvormen voor een hard 
switched invertor met een voedingsspanning van 1 50 V en een gemiddelde uitgangs
stroom van resp. 4 A en 8 A. EoN• EoFF en Pswitch bedragen achtereenvolgens: 150 J.iJ, 
30 J.iJ en 4,5 W voor een gemiddelde uitgangsstroom van 4 A en 310 J.iJ, 126 J.iJ en 
10,9 W voor een stroom van 8 A. Een verdrievoudiging van de voedingsspanning heeft 
ook nu weer een verdrievoudiging van de schakelverliezen tot gevolg. 

In de figuren 6.14 t/m 6.1 7 staan de gemeten collector-emitter spanning en de stroom 
door de IGBT voor 50 V 4 A, 50 V 8 A, 150 V 4 A en 150 V 8 A van een soft 
switched invertor. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in figuur 6.14 resp. 0 J.iJ, 31 j.JJ en 0,7 W. Dit is wel 
minder dan de hard switched invertor die een schakelverlies had van 1 ,8 W. 
EoN• EoFF en Pswitch bedragen in figuur 6.15 0.3.b resp. 0 j.JJ, 42 j.JJ en 1,1 W. De 
schakelverliezen zijn nu met 3,9-1,1 = 2,8 W verlaagd, een winst van 71 %. Wat opvalt 
is dat het inschakelen correct verloopt (dat wil zeggen verliesvrij) terwijl de uitschakel
verliezen nog relatief groot zijn, net zo groot dan in de hard switched invertor. Een 
verdubbeling van de stroom zorgt nu niet zoals bij een hard switched invertor voor een 
verdubbeling van de schakelverliezen. 
EoN• EoFF en Pswitch bedraagt in figuur 6.16 resp. 0 J.iJ, 31 J.iJ en 0,7 W. 
E0 N, EoFF en P switch bedragen in figuur 6.1 7 resp. 0 J.iJ, 200 j.JJ en 5 W. De schakelver
liezen zijn nu met 10,9-5 = 5,9 W verlaagd, een winst van 54 %. 
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Het blijkt dus dat met soft switching een spectaculaire verlaging van de schakelverlie
zen behaald kan worden van gemiddeld ongeveer 66 %. 
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Worden de gemeten schakelverliezen vergeleken met de resultaten verkregen uit de 
simulaties (tabel 5) dan kan dat gerangschikt worden zoals in tabel 9: 

mode Uin [V] lout [A] pswitch [W] pswitch [W] pswitch [W] 
simulaties IRGPC50U IXGH25N 1 OOA 

Rgate = 270 Rgate = 2270 Rgate = 2270 

HS 150 8 11 ,6 24,8 10,9 

150 4 8,0 14,8 4,5 

50 8 4,4 9,6 3,9 

50 4 2,2 5,1 1 ,8 

ss 150 8 8,8 18 5,0 

150 4 8,0 13,8 0,7 

50 8 6,5 6,3 1 '1 

50 4 5,4 4,7 0,7 

Tabel 9 

Men moet de gegevens in deze tabel met enige voorzichtigheid betrachten. De verschil
len in de gemeten en de gesimuleerde schakelverliezen van de IRGPC50U komen door 
het verschil in gateweerstand. Tijdens de metingen was de gateweerstand 227 0 en 
tijdens het simuleren (wat reeds eerder was gebeurd) 27 0, zie § 6.3. 

6.6 Verlaging uitschakelverliezen IXGH25N1 OOA 

Om het uitschakelgedrag te verbeteren is ook nu weer de waarde van de resonantiecon
densatoren vergroot en wel tot 2 maal 220 nF en 320 nF. Dit heeft inderdaad een 
verlaging van de uitschakelverliezen tot gevolg maar het is wel zaak om het inschakelen 
nog steeds goed te laten verlopen. Zie figuren 6.18 t/m 6.21. Daarin is een raaklijn 
aangegeven om te demonstreren dat de spanningssteilheid over de schakelaar afneemt 
met toenemende condensatorwaarde. De pijl geeft aan waar het snijpunt tussen span
ning en stroom zich bevindt tijdens het uitschakelen en deze pijl gaat omlaag met 
toenemende condensatorwaarde. Dit betekent dat met het toenemen van de condensa
torwaarde het uitschakelenergieverlies kleiner wordt. 

EoFF wordt verlaagd door de grotere condensatoren. EoN neemt echter toe waardoor het 
netto resultaat tegenvalt. Een idee is om schakelaar S 1, S2 en SA2 2 JiS eerder in te 
schakelen want volgens de verwachting schuift het inschakelen van S 1 naar voren. 
Zoals te zien is in de figuren 6.22 en 6.23 is dit niet het geval. De collector-emitter 
spanning van S 1 zwaait niet naar nul maar blijft hangen op 50 V waardoor er nog niet 
verliesvrij ingeschakeld wordt. 
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De enige manier waarop het wel goed gaat is verhoging van de booststroom door scha
kelaar S 1 door SA 1 eerder in te schakelen! 

De resonantiespoel speelt blijkbaar een cruciale rol. Tijdens het inschakelen van S 1 
loopt er een stroom door de resonantiespoel (positief oppervlak in de figuren 6.22 en 
6.23). Tijdens het uitschakelen van schakelaar S 1 wordt er een extra stroom (boost
stroom) door S 1 gestuurd middels het ontsteken van schakelaar SA 1 (negatief opper
vlak in de figuren 6.22 en 6.22). Deze 2 oppervlakken zijn gelijk. 

Tijdens de commutatie van D2 naar S 1 (inschakelen van S 1) vloeit er tijdens de 
resonante fase stroom in de resonantiecondensatoren waardoor de spanning over de 
condensator stijgt. Er wordt nu een lading ter grootte van OcR = l·t = CR·V oc in de 
resonantiecondensatoren opgeslagen, zie ook § 3.1. 
Tijdens de commutatie van S 1 naar D2 (uitschakelen S 1) wordt er gedurende de 
resonante fase stroom uit de resonantiecondensatoren getrokken, zie ook § 3.2. In de 
resonantiecondensatoren bevindt zich een lading van OcR = CR·V0 c = l·t waardoor de 
stroomvorm door de resonantiespoel vaststaat. (De belastingsstroom wordt constant 
verondersteld). 

Dit wordt verduidelijkt in de figuren 6.24 t/m 6.26. Daar is telkens dezelfde timerinstel
ling gebruikt voor het inschakelen van S 1. De extra stroom voor het snel uitschakelen 
van S 1 is steeds kleiner genomen door SA 1 steeds later in te schakelen, dit is verduide
lijkt met de pijl. Dit betekent dat er minder stroom uit de resonantiecondensatoren wordt 
getrokken tijdens de resonante fase wat automatisch inhoudt dat er bij de eerst 
volgende commutatie van D2 naar S 1 ook minder stroom de resonantiecondensatoren in 
vloeit. Immers OcR = CR·Voc is constant. Dit betekent dat die commutatie minder goed 
gaat verlopen. Duidelijk is in figuur 6.24 t/m 6.26 te zien dat de stroom door schakelaar 
S2 steeds kleiner wordt en dat het inschakelgedrag (zie cirkel) daarom verslechtert. De 
booststroom voor het starten van de resonante fase is dan veel te klein (en in figuur 
6.26 zelfs bijna nul) 
geworden. 
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Veel extra stroom door S 1 tijdens het uitschakelen zorgt voor een goed in- en redelijk 
uitschakelgedrag zoals te zien is in figuur 6.27. 
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6. 7 Verliezen in het hulpcircuit 

De enige verliezen die daar optreden zijn geleidingsverliezen aangezien de schakelaars 
schakelen onder zero current condities. De spanning over de diode en de IGBT in serie 
bedraagt ongeveer 5 V. Dit resulteert met een grote piekstroom ondanks de kleine duty 
cycle in niet verwaarloosbare verliezen zoals te zien is in figuur 6.28. 
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De gemiddelde stroom is in figuur 6.28 bijvoorbeeld 6.28 26·2/ff= 16,6 A en 22·2/"= 
14 A. De duty cycli bedragen resp. 6/40 = 0,1 5 en 7/40 = 0, 18. 

Pcond,hulpcircuit= 16,6·6·0,15 + 14·5·0,18 = 27,5 W. Dit is fors wat veroorzaakt 
wordt door de hoge collector-emitter spanning van de IGBT's. 

Dit verlies kan beperkt worden door IGBT's te kiezen met een lage V CE,sat of MCT's en 
door een kleine resonantiespoel te nemen. Deze kleine spoel zorgt voor grotere di/dt's 
waardoor de duty cycle van de schakelaars in het hulpcircuit beperkt wordt. 
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7 Conclusies en aanbevelingen 

Uit de simulaties en de metingen blijkt dat met de ARCP invertor de schakelverliezen 
met ongeveer twee derde verlaagd kunnen worden in vergelijking met een conventionele 
hard switched invertor. Er treden wel wat extra geleidingsverliezen op in het hulpcircuit 
maar die kunnen beperkt worden gehouden door MCT's als hulpschakelaars te nemen 
en door een goede keuze van de waarde van de resonantiespoeL De keuze van LR en CR 
moet weloverwogen geschieden daar deze twee voor een groot deel de commutatie
snelheid bepalen. 

De booststroom die zorgt voor het starten van de resonantie, moet voldoende groot 
worden gekozen om ervoor te zorgen dat het inschakelen verliesvrij gebeurt en het 
uitschakelverlies beperkt blijft. De timing van de schakelaars die de booststroom 
bepalen is daarom belangrijk. Wanneer de booststroom te klein is, wordt er niet verlies
vrij geschakeld. In dit rapport worden formules afgeleid waarmee de timing correct 
berekend kan worden. 

Variatie van de belastingsstroom heeft tot gevolg dat de diverse schakelaars op een 
ander moment aan- en uitgezet moeten worden. Wanneer de belasting van de ARCP 
invertor gevormd wordt door bijvoorbeeld een elektrische machine met daaraan 
gekoppeld een werktuig dan geeft dit problemen. In het geval van MRI is de uitgangs
stroom van de gradiëntversterker bekend (deze wordt immers voorgeschreven) zodat 
direct de schakelmomenten van alle schakelaars berekend kunnen worden in een 
computer of DSP. 

Belangrijk voor het goed functioneren van de ARCP invertor is de lay-out. De lay-out 
moet zodanig ontworpen worden dat de parasitaire zelfinducties minimaal zijn. Wanneer 
dat niet gebeurt is de kans groot dat, door het toevoegen van resonantiecondensatoren, 
flinke resonanties in de uitgangsstroom zullen optreden, wat natuurlijk ongewenst is. 

Als schakelaars in het hulpcircuit komen thyristoren, MCT's en IGBT's in aanmerking. 
Thyristoren zijn geschikt wanneer ze voldoende di/dt en dv/dt capaciteit hebben en 
voldoende snel zijn. MCT's hebben als voordeel de lage doorlaatspanning, gemakkelijke 
aansturing en de hoge piekstroom. IGBT's kunnen in het algemeen geen grote piek
stromen weerstaan maar het zou nuttig zijn om de Toshiba GT .. G 10. serie aan een 
geschiktheidstest te onderwerpen, want Toshiba claimt dat deze serie daar wel toe in 
staat is. Daar staat tegenover dat de doorlaatspanning hoog is met grote geleidingsver
liezen als resultaat. MCT's genieten, op papier althans, de voorkeur. 

Een combinatie van de ARCP soft switching techniek en multi-level kan een groot 
vermogen invertor opleveren met een hoog rendement, uitstekend spectraal gedrag en 
vereist geen aanschaf van dure halfgeleidercomponenten. 
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Bijlage A.O 

Procedure voor het met behulp van ICAPS berekenen van het in de schakelaar gedissi
peerde in- en uitschakelverlies. 

Run daartoe een simulatie waarin de stroom door de schakelaar (1 81 ) en de spanning 
over die schakelaar (V CE,s1) berekend worden. 

De procedure is nu als volgt: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

run het programma intuscope (onderdeel van ICAPS) 

golfvorm 1 = I(S 1 ) 

golfvorm 2 = V CE(S 1) 

kies < windows > (helemaal rechts in menubalk) 

vervolgens <calculator> (bovenste optie) 

dan op < * > (vermenigvuldiging) 
resultaat: waveferm 0 = waveferm 1 * waveform2 

daarna <calculator> (3 9 optie van rechts van bovenste menubalk) 

tot slot kies <calculus> in de bovenste menubalk, < integrate > en in de dan 
ontstane grafiek kan EoN en EoFF afgelezen worden. 
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Bijlage M.1.a 

Conductievermogensverlies als functie 
van de. gemiddelde- uitgangsstroom 

P cond [W) 
12.-------~------~------~------~------. 

. . . 10 ............... -~· ................ -~· ................ ; ................. :............. . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 

8 ················:·················:··················:·················:·· 
. . . . . . . . . 

6 ················:·················:··················:··········. ···:·················· . . . . . . . . 
• • 0 • 

• • • 0 

4 ................ : ................ -~ ................ : ............... :- ............... . 
. . . . . . . . . . . . 

• 0 ••••• : • ••••••••••• 0 •••• :. 0. 0 0 0 ••••••• 0 0 •• . . 2 ················:·················:··· . . . . . . . . 
oL----=~~~----L-------L-------~----~ 

0 2 4 6 8 

gemiddelde uitgangsstroom [A] 

- U in: 60 V -+- U in: 100 V __..._ U in: 160 V 

Bijlage M.1.b 

Conductievermogensverlies als functie 
van de gemiddelde uitgangsspanning 

P cond [W) 

10 

12.---------~--------~--------~------~ 

10 .................... ; .................... ;·--··· .............. ~ ................... . 
. . . . . . . . . . . 

8 ·····················:· .................... · ·····················:· ···················· 

6 ................... :- ................... ~-............. . .... -:· .................... . . . . . . . . . . . . . 

2 ....... · ...................... · ...................... . . . . . . . . . . . 
o~~~~--~--------~--------~------~ 

0 20 40 60 80 
gemiddelde uitgangsspanning [V) 

- U in: 60 V -+- U in: 100 V __..._ U in: 160 V 



Bijlage M.2.a 

Schakelvermogensverlies als functie 
van de gemiddelde uitgangsstroom 

P switch (W] 
120~------~------~------~------~------~ 

. . . . 
100 ················:·················:·················:··················:··············· . . . . . . . . . . . . 
80 

60 

40 

. 
20 ··································· 

I 
o'~------~------~------~------~------~ 

0 2 4 . 6 8 10 
gemiddelde uitgangsstroom [A] 

- U in: 60 V -+-- U in: 100 V --*- U in: 160 V 

Bijlage M.2.b 

Schakelvermogensverlies als functie 
van de gemiddelde uitgangsspanning 

P switch (W) 
120~--------~--------~----------------~ 

100 

. . 
80 ····················:·····················:·············· . . . . . . 
60 ......................... . 

40 

20 ...... • ..................... · ..................... · .................... . . . . 
I . . . . . . . . . . . . 
a~--------~------~--------~--------~ 

0 20 40 60 80 
gemiddelde uitgangsspanning [V] 

• U In: 50 V -+-- U in: 100 V --*- U in: 150 V 
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V ss •J I ~ amo 25 :'lC. CL - 50 ::J F. input transition times< 20 ns 
-~-·-----~--- ·--·--·-- --------·------

Outout transition 
times 

HIGH to LOW 

LOW to HIGH 

M1nimum \~ R pui se 
wic!h: riiGH 

\1intmum ;nput 

pui se w•o tn: any 
inout exept M R 

Voo 
V 

5 
10 
15 

5 
10 
15 

5 
;o 
15 

APPLICATION INFORMATION 

General features: 

svmool mm. typ, 

60 

'THL 30 
20 

60 

:TLH 30 
20 

60 30 
lWMRH 30 15 

20 10 

• MonostaDie •one-shot) .)r asrable , free-running) operation 
• True and comp•emented buffered outputs 
• Only one external R and C reau1red 

Monostabie multivibrator features: 

• Positive· or negative·edqe tnggering 
• Output pul se 'Nioth independent of trigger pulse duration 
• Retriggerable ootion for pulse·wldth expansion 

max. rvp•cai extraootat:cn 
formu•a 

120 ns 10 ~s-i 1,0 '1S. pF; 
60 'lS 9 '1S- 10 . .12 ~S.';)F'· 

40 ns ' 6 ns- i0.28 ns. oF i CL 
120 ns 10 ~s- i1_0 CJS ::JFi c. 
60 ns 9 ~s- ·0,42 0s:aF'1 ëL 
40 ns 5 ns - '0.28 ns:oF) C;_ 

ns 
ns 
ns 

• Long putse width possibie using smal! RC components by means of external counter provision 
• Fast recovery t1me essent1aily independent of pu!se width 
• Pulse·width accuracy rnamtained at dury cveles approaching 100% 

Astable multivibrator features: 

• Free-running or gatable operating modes 
• 50% dutY cycle 
• Oscillator output available 

338 October 1980 

t 
_ 1 -:),;ot~ ;110ee ~1 esi~n ,n:nrmatlGCI 

• : ·: ... 

1

,';·: ~:.:,,::~: c~~::~:, a;,.,:::c::se var":_;:~ :~c- ~· .. -~ ,~ : ~s 3 '"~c:io~ .;i êransfer· 

.:; :;.:;:: \''78,: sr;;ft :0 r ~~ee rt;nn;r:g lastaplet ") ... -: c. ,..,, · 

2SC:L:...~7SR 
·::t"tTP 1JT -oin 13l 

D C!JT?UT 
>'llrl lOi 

Voo- V;R 
tz = -RtCt ln 2Voo VrR 

Î---: .. -- -~--· 

f 
'------- : ,)", ------7 Z343·\J 

(VTRHVoo- ··Jo~' . wnere :A= Astable rrode pulse width. 

t_t>., = 2 it1-" t2i -2RtCt in (Voo "'VrRH2VoD V--;-p_: 

Values for lA are: 

V DO = 5 or 10 IJ 

v00 = 15 v 
· ·.viil oe\"' 7.0%; -0,0%) at :o V. 

. 4 40 R C is useo the maximum vanation thus 'f IA = , t t · ' • 
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HEF40478 
MSI L Monostable/astable multivibrator j HEF40476 

-----.;...----- MSI 

APPLICATION INFORMATION (contlnued) 

o. Variarions due w changes in V Dû 

In accition w varlatlans from uniHO·unit, t:'le astadie periact may vary as a tunetion of freauency with 
respec: to Voo· 
Typ1ca: varlations are presenred graohically in Figs 5 and 6 with 10 V as a reference. 
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APPLICA Tl ON INFORMATION \cnnt<n:Jedi 

2. MonostBble mode ch!SI9n informat1oo 

The t0d0wmq analy~i~ prn<:Pnr~ worst ;:asP v?.riatîons fn"'m unît·tO·uni~ as a function o~ transfer~ 
voitaq~ iVTRI shin fnr nn~·>not tmonostaibe• ooeration. 

+ TRIGGFR 
lprr 8! 

(1 QIITPIIT 
'OH"' 1(li 

_nL._ __ nL---_ 

;::,o 7 M0<><'nilble waveforms. 

tVP. : VTR; O.i" Vo;:;: lM ~2,48 R1C1 

m•n : VTR ~ 0.3 Vo;): tM = 2.78 RrCr 
· m<>x. · VTR = 0.7 VDC. tM 2,52 RtCt 

"'"' VTR ~ 4 V; :M = 2.88 R1C1 
m<>>.: VTR = 11 V tM = 2.56 RrCt 

L 
1-tM-j 

"'Z~4342 

Monostable/astable multivibrator 

3. Retrtgger mode optnation 

HEF4047C 
MSI 

The HEF4047B Cdn be us~d in rhe retrig\!~r mod~ to exrenc :.~~ uutr.ut ..,ube aurót1on. or to comuare 
:i'lt' frt'(..jWtncy Of èn input ~ignol Wlth thdt Vf iht: ltltt:rual O~(..:!icHUf f_', ~ne r~trq;yo::",- n;vdt' the Input 

oulse is auplied to pms 8 dnd 12, and tht out u u: IS taken trom om 1 u ur 1 1. Nvr> >1oi monostabie 
•~rion is obtained when one rerngger puls"' is duolied i Fig. 8). 

Extended pulse dur at ion is ootained wh~n rno<< :nan vne poise i> ciflulrt:d. Fvr twu lfl;Jut uuises, 
'RE~ t1• +IJ • 2t2. 

For more than two puls~s, tRE (outour 0), terminates at SOine varlaol~ t1me, ro, aftt:r tht termmation 
of the last retrigger pulse; to is variabie becausE- 'RE (outout 01 termtnoles after :ne: sc.:unc tJCJSI!IVe 
edge of the oscillator output appears at flip·flop 4 

+ TRIGGER, 
RETRIGGER 
(pins8.12) 

OSCILLATOR 
OUTPUT {pin 131 

_jL_ _IUL_ JlJliL __ JL 
l 

_fU_ SLJ1j_ .JlJlJlJll_ 
i I I , H 1--L- r, 

t1'-; 1- r 1'_, - 1 I ! 
I i •-1 ,_!2 

0 OUTPUT 
luin 101 

4. External counter optton 

t2 -i ,_ t2-· 

Fig. 8 Retnyg~r rr•od" waveforrns. 

J L 
-··' - \ lJ ' 

1 RE -·-·-· 
/l.jj4j4' 

Time tM can be extended by any amoun~ w1th -eh€:' u~~ of exter"1.;;: CtHJ!1t1ng cirt:uttrv. Advcntag~s 
mciuc~ dignaliy controlitd J;uise dunHHJn, sn1a!! ::mtng ca~<:.h.;i::v:s for ivn:; :i me oer1vC!>, r.11îd 
ex:remely last recovery tirn~. A typtcal lmpl.,m,;M;,:ion i> shown "' F 1". 9 
T n~ pulslil duration at the output is: 

text = (N 1 )(tA)- \!M- = :A1 

V1-
1

~ere teXt e putse duration Of the circuitry, dfld Ï\ :s the OUil;a"=r Ot LLiut;t:, USt;d. 

ASTABLE 

HEF4047B 

u 10 14 



;igure l. Slavjn~ Two or '.4ore Control Circutts Figure 2. Outout Circuit 'Jf ~!'l"t)r ~mol!fiers 

•· 

• 

- I 

Fi~ure 3 OutPul Conneetions for Single--Ended and Pusn~?uil Contigurations 

Figure 4. Intern al Buffer with Oeadband tor 
Steering Control on UC~95A and UC495B 

F1gure 5. Oparation with VoN > 40V 
Using lnterna! Zener tUC495A ana UC495B Only) 

~'I. 
.... >"'0'- -JO<,"..,''./'---··:---~--

Figure 6. Error Amplifier Sensing Techniques 

' ' 
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LEXINGTON .. '.-1A J2li'J • TEL 517'' !oil-ó5JO 
'I"'WX OlGJ 326-6509 ~ TELEX 35-:;s.: 2·44 
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U,\L::A.H lNTEGHAïED ClRCU~ï3 
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"'"':'" -!'I~ ~ ·v:: 
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·: :::..::..:.:. ·e~:..:c:::-~e-·: 
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UCl524 UC2524 UC3524 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ;~c,ess otnerwtse stated, these soecificatoons aoo'y tor T. = ·55'C to •125'C tor the UCl524, 
-:;y::; :o ·85'C tor :he UC2524, ana o•c te •70'C: tor tne uC3524, v". = 20V, ano t 20kHz) 

TEST CONO!TIONS 

<Excn .• :.:1rg :::-sc•na::)~ :...,a·-;~·~g: :.·..-~?-: e~~:.:· a""!:: C"..:tre~: i::"'!"H: 

c:viC€'S. an::: N,: ... :::'....:c...::s ~::::? ... 

..Jh!T~O:JE: CORPORATJOf'.i • 5 
'..~)(;NGiO""- Yt. 02::'3 • TE::.. 
... wx: '"l:~ J25"-:::o9 • ... !!..E:" s~::s..:. 

UCl524/UC2524 
UNITS 

TYP MAX. MIN TYP. MAX. : 

TYP1CAL CHARACTER!ST1CS 

. 
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~ 

~ 
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~ 
§ 
z 
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90 
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ç::_. 

S' 

,, 
3C 

2C 

:c 

-:t 

Open-loop Voltage Amolihcation 
of Error Amplifier 

vs Frequeney 

Outout Oead Time vs 
Timtng Capacnance Value 

UC:l524 uc:: 

Oscillator Frequency 
YS nrntng Components 

Output Sawration VoU.ag
vs Laad Current 



7 :n m TUJttt 

PRINCIPLE$ OF OPERATION 
Tr1e ~Cl524 1s a fixed·frecuenc:.' ouiS?·m~tn-moc:,J1.1hon voltage 
regu:eror control C1rcu1t The re~t:L.Ja:cr ;;:e~ates at a ~r~ouer·.c;· tnat 
is orogrammec ~v one t1m1-;g rps,s!c~ t ~~ · i'J"';:: ene:: .... n~ caoac:tor 

R- -estaohsnes a cons=anr cnarg::"'!g:: ... ~,.er.~ !C~ C· Th1s results 
.n a 11near vOl'1age ramp a: Cr wn;,::; .s fee te ::'t> .:c:-noarator 
;:)fQvlamg l111ear control of tne ou:oi.o: ::;.;;se w:~~:· :Jy ~he- error 
arnolifie:- The UC!524 contauns an or-:;:;arc: 5\ '~gLllator ~nat 
serves as a retenmee as wei· as oowe":"'~g the uc:s..:~ -s u'tfltnal 
contro1. CJrCwtry and 1S a1so usefu; ;r_ s .... :;::J1ym~ e\:i'~~,a1 sucoort 
func:1ons. Th1s reterence voltage 15 iO .... € .. €C e:c..terr.a ... D\- J reststor 
:tVICe." tO provide a reference wtthil"' ~""\e -:O:nf'T'\0"':-"~:":=(> <3f1~e Qf 

me error amolif1er or an ex.ternal ret.:·'l~r;.::i' :"71ay oe- ~...:::t.J.! ne :;~1wer 
scco1y outout !S sensed oy a seçc:1c '2s~stc" Ctv.:-:· 'it>twQfio. :o 
generate a teeaback stg:-;a: re the er"':~ arno!t~te~· -:--:~ amonl;er 
o:.nout voltage ;s !hen com:::::arec te ::-:e ·r'1êê'!' vc:t.::gt> r2ml: a~ Cr 
The resulttng moauiatea ou:se out o~ ;--e 'Hgn-ga~~ C".Jrt1~araror ts 

TYPICAL APPLICATIONS DATA 
Oscillator 
T·1!! vs.::d!atO" :::o-ntrols tne trecuen:·~ :::-• the ~·~: :::;~ anc ts 
p•J:::grammeo by Rr and C, a~coramg :c :!"'e ao;:>ro\ · -~~.1:<è tormvia: 

wnere R':' ·s 1n ic.donms 
c~ I:Î tn mtC(CfaradS 
f ;s ;r. i<i1onen:z 

c.~ac:;c:a! va lues ot c .. fa !i between C .:>::1 anc •2 ··~::r.-1larti('L 
~'·a:::::al values ct R':' fai! ~e:wt=en L8a:"l:: :JG kJ•O"'~-s ... ,~·s results 

a ~reo;..~en;:;y range tyo:::al;y trom :2c ..,e;-:z te:::.: ": ... -:lc>r:: 

Biankmg 
7ne Jut~ u! pu:st? ;he -:;s::hato' 15 ::se.:: as a OJ?v·.K :- • " St' 2 ~ :'1e 
Oi.".tOJ: Tn1s Ou IS€ w.c::;: :s ::::rtrC'!::S<;: :. '."':Ë' ·;a· ... ~ .. :.""~ai! 
V2'•H~S ::.>are ~eaur~ec ~::- .. ··e.::uer;::·.·:: .. ~~:;;_ :nf _;~_ ... ,., .. t::;..:t 
O';..:.Si? w1c:;: ,...,a·-; s'!;il oe ~~:::easec :::::.a::::- ... ---:gas;- •. ~·~·~::.'!:·:::--:~ 
;;~ .... ::.:. ;o :ooc:: :rGrn p;:; 3 :.:: pcr,.:"'l:: · s: greE::t ... t· .. :-: '"'è rs 

nmrt er cart ··trn 

uC:524 UC2524 UC352" 

thef"i stet!!reo te !t'le acmrconate outout :>:a ss t:"anslstor {Q. er Ç2 ! o;. 
!he ouise-steen~g 7;t:::>-flc::;.. wrP{:r. 1s synchronously togg!ed :::y ~he 
csediator ou::;)U"' ... ~he os::.li~a:or cutout :>u:se atso se,..ves as a 
blanktng ;:>uls~ t~ assure :>Cl~. cutouts are never on Slmul\ësneot.:sh
Ounng !ne :ransri::or t:mes. Tne w1dth o~ !ne bianKmt; ::>l..;lse 1S 
contrc!1ea bythe vaiu.e ct Cr T~e outouts rnay oe aoOitec a ousr-,. 
oull :::onf1gurat10f"; ,11 wn:cn ::;et' freauency tS nalt :ha: cf t'ie oase 
oscd!ator. or .:láf311êlèC +or smgie~enaed aooltcattons ~n wnt:n me 
freauer.::;;- 15 eoua· ti.J tha: of t1"1e osciliator. Tne outou: :Jf t,e erro~ 
amoidte!" snares a .:omr.1or. 1r:::;ut te the comoaratc~ w;tn ~he 

cune;:; 'Jm!tmg af'IC snutcnwn c1rcwtry al"d can be over"'::::oen o:,
Slg::a!S '"rem et:~er o: :nese ,nouts- Tn1s .::ommon oc:r: ;s a:tsc 
ava::aoie ex:tef''lai!~~ and ~ay ::::e e~olove:::! :o contro: !::1ë iatr-. ot. o~ 
to corr:oer,sate. ~ne error aiT';:H!~Ier orto provtoe aodt';_:or;a! comro 
to tne reguiater 

cycie oy ciam!)!:":!; :t'le ourcu~ o7 ~he error alT!p!lher. Tn,s ;:a'! eas: 
oe aone w1t"'l ~~e :!r:w,: ::H:~oc..-.· 

Syncnronous Operation 
YVhe:- an exte .. ,...a :·cctt: 1S a~s:rec. a c!oci-\ oulse ot ac:::--oxur,ate'y 
3'·/ :ar. ::>e a,c::;·.e-:: j,re-:;.;ly :.:: :ne cs:·lia~o~ c-;..;t;:;u: ter0p1a! T'ie 
!MC'-eiJ~r'ICe :G ~!'~:.:~:::a: ::"!:S :.:o,nt ,s aD::;r:::xrmate!v 2 ..-,.:c~r11s. 1--: 
tr:1s ,:o:"';'ig.:ra:.J!'' =:~ :::.- ···u.1s: :::e se1e::::ec •or à C-IOc ... oe~·c-:::: S11gr:~<· 

g'"~a:e'" ~::ar: t"".a: ::· ::1e ex~e~~ai ::c<: .. 
I~ ~wc c~ ...,..ere-:.....:~ 3~..:. re~~;,,a::-'"S are ~J be on2q:nec 

ter~:,..._a:s ::::::-;~:::t::c: :c <:: s::--g:e ::rn:r-g -::z.::;a::;t::::.r a~:: :~e :~.'11~~~ 

res;s:::· ccnn~:::e: ~,..:as.:;;·~=-<~ te'f~~;:~a, Tne c~ne· ~- :a~:""'l:i.E:.:S 

::an oe ,è~ c-:oe~---:· <: .... ·0~.e: :.:. "'€:'· MJr-1~-.;r:: !o::-a·j ie:-.g: ... 5: S'"'·:Jw•d !'>~ 
:.~sed betweer ~r:e :- :e'"0ï:i'~a·s 

aar ct emrmr 

UC2524 U>:252.: 

IIIECHANICAL SPECIFICATIONS 

UCl524 UC2524 UC3524 16-PIN J CERAMIC 

U C2524 UC3524 16·P1N N PLASTIC 

',CJ~-· 



() 

liJsuialed Gate Dinolar Tra11sistors (IGBT) 
Bijlage P 

-----·----- ···-----·- --········-- --· ~-,·-······--.. ------,.----,---y-----,r----.----------
rype') Vc~s Ie Ir; Va{'"ll t;•• C,., t, RthJC Pc Package style l 

T0 ",25'C T0 ",90'C max. max. max. 
See outllnes 

high speed V A A V pF pF JJS K/W W on page 60 
····-·---·-----··--+··--····· -~------ --·--- ----·-l---~-l-----11---1----+---1-------------1 

.t.IXGP 10N50 500 20 10 2.5 900 60 2.0 1.25 100 

.t. IXGP 10N60 600 ............ -. --- ----11-·--- .. -··t--·----!---·-- --- ----~------+---~----1-~---l 
IXGP 10N80 800 20 10 3.5 900 50 3.0 1.25 100 

IXGP 10N90 900 

30 20 900 

IXGP 10N100 1000 
t-· ------·-··-- ----- -----1----+-~~4----~-----1---+---+--........... 

.t. IXGP IONSOA 500 10 60 0.6 1.25 100 

.t.IXGP 10N601\ 600 .. •... - ' ---· ·------ 1·--·· ..... 1- .. ·-·- .......• -----
IXGP 1 ONfHIA flOO 20 10 4.0 900 50 1.0 1.25 100 

IXGP 10N90A 900 
IXGP tON lOOI\ 1000 

Fig. 1 

T0-220 AB 
Weight"' 2g 

- ----- .......... - ... ------- ---- ---·-- ·--·----·-------
.t.IXGII ION50 

.t.IXGII10N60 

!iOO 

600 

800 

900 

900 60 20 1'.25 100 Fig. 2 

IXGII IONBO 
IXGIIION90 

........ .. -----4-------l-------ll----l----+----t---+----1 
20 10 3.5 900 60 3.0 1.25 100 

---~~~·~ 1~!'1100 , ... ..!.20!!_ -----+---+---1----+---1~---1----11------l 
.t.IXGH IONSOA 500 20 10 3.0 900 60 0.6 1.25 100 

-~·~<:;H IONSOA t----~02_!----1-----l----l-----l----+---+---ji----l 
60 100 1.0 1.25 IX Gil 1 ON80A 800 20 10 4.0 900 

IXGH 10N90A 900 
IXGH 10N100A 1000 

--·ixöi117Nao ____ ----ärïo 34 17 3.5 2000 100 3.0 0.83 150 
IXGI~ 17N90 900 
IXGU 17N100 1000 

-tXGII 17NeOA 8oo 34 17 4.0 2000 100 1.0 0.83 150 
IXGii 17N90A 900 

--~.J<.<:;II ~ 7N 100A ___ .. f __ 1_.:.00, .. 0:.._J.----l----l----l---+----l---+---l----l 
.t. IX Gil 20N50 500 40 20 2.5 2000 100 2.0 0.83 150 

T0-247 AD 

Weighl "'6g 

-~.l~(;!f.~~N6:_0:~--f.--6::00::_j----t----+---+---+---+---+---+----l 
.t.IXGH 20N50A 500 40 20 3.0 2000 100 0.6 0.83 150 G 

-~'~<>~~~~!'1~0_A . .:__,_::::6:0:0:~-+---+---l---+---+---+---t----+----1 
IXGII 25N80 800 50 25 120 200 

c 
E 3.5 3300 4.0 0.625 

IXGU 25N90 900 

0.625 
__ 1~(;11 25N100 , __ 10~~- \-----+----1-----1---1-----1----1----+----l 

200 IXGU 25N80A 800 50 25 4.0 3300 120 1.5 
IXGtl 25N90A 900 

50 
----- -------+---:-··---

25 30 3300 
------- ------!------~---- ----

0.625 200 

IXGH 25N100A 1000 -· .. .. . .. 
.t.IXGii 30N50 500 120 3.0 

.t.IXGH 30N60 600 
t-.. . . ---- -- -- ----· --·--1------1----1----+----t----J.-----1 

.t.IXGH JONSOA 500 50 30 3.0 3300 120 0.8 0.625 200 

-~~~Gif JONSOA I-~ 600 __ 1 ______ ------ -----1----+----.......j'----.......j---l----
.t.IXGH 40N50 500 75 40 2.7 4500 180 3.0 0.5 250 

-~~<:;!:!_~~~~~- 60:.:0:_1---·-+---1---+---+---+---+---+----1 
0.5 250 A IX GI-l 40N50A 500 75 40 3.2 4500 180 0.8 

AIXGH 40N60A 600 
~--------------·-- f-··....::::::_, ____ ~-----l---+----1---+--+----l---+-----------l 

IXGM 25N80 BOO 50 25 3.5 3300 120 4.0 0.625 200 Fig. 3a 
IXGM 25N90 900 T0-204 AE 

IXGM 25N100 

IXGM2SN80A 
IXGM25N90A 

1000 

800 
900 

.t.IXGM 40N50 500 

50 25 4.0 

60 40 2.7 

3300 120 1.5 0.625 200 

4500 180 0.5 250 

~!~<:;~ ~~!'!~~~-~~~ 1-----t----+---+--+---+---+---+-----l 
0.8 0.5 250 .t.IXGM 40N50A 500 60 40 3.2 4500 180 

.t.IXGM 40N60A 600 

' 1TJM "' 150'C lor all types . .t. nol r~commended lor new designs. use ''S" series devices 

Weîghl"' 12g 

G "' Gate. E "' Emilter, 
C "'Collector 

----------------------------------------------------~ 

7 

•' 



Bijlage p 

Insuialed Gate Bipolar Transistor 

Standard-Speed IGBTs Applications: High Voltage Motor Controls, UPS 
VGE(Ih) VeE( on) 'c Ets typ 

BVcES 01111! Colleelor Conlintrous lolal 
Colloclor lo Emlller lo Emlller Collector Swllchlng Po 

Part lo Emlllltr lhreshold Salurallon Currenl Loss ~ Max. ene 
Number Breakdown Voltage Vollage ~Tc ®Tc TJ = 150"C Power Outllne Notes 

VoltRUil = 25"C = 100"C Vee= 4BOV Dlsslp. Number 
Mln Max Ma x 

(V) (V) (V) (V) (A) (11) (mJ) (11) (W) (1) 

!RGBC20S 2.0 19 10 4.1 10 60 IG1 
IRGBC30S 600 30 5.5 1.9 34 18 7.1 18 100 
!RGBC40S 1.8 50 31 13 31 160 . 
IRGPC40S 1.8 60 31 13 31 160 IG2 
IIIGPCSOS 1.6 70 41 16 41 200 

Fast-Speed IGBTs Applications: High Voltage UPS's, Motor Control, lndustrial 

IRGBC20F 2.8 16 9 1.8 9 60 IG1 
lllGBC30F 600 3.0 5.5 2.1 31 17 2.5 17 100 
IRGBC40F 2.0 49 27 4.4 27 160 

IRGBf20F 900 3.5 5.5 2.5 12 7 1.5 6 -
IRGPC40F 600 3.0 5.5 2.0 49 47 4.4 27 160 IG2 
IRGrcsor 1.7 70 39 6.0 39 200 

IRGPF30f 900 3.5 5.5 2.5 24 13 3 12 -
IHGPf40f 2.5 42 23 5 20 -
tnGrrsoF 2.5 56 31 10 40 -
IRGPII40f 1200 3.5 5.5 2.2 40 22 5 10 -
IRGI'It50F 2.2 50 27 10 20 -

International 
II<?RI Reetirter 

Case Style 

T0-220AB , 
T0-247AC 

~ (T0-3P) 

T0-220AB, 

T0·247AC 
(T0·3P) 

~ 

UltraFast1M IGBTs Applicalions: High Voltage SMPS's, Motor Controls, Robolies 
IRGRC20U 3.0 13 6.5 0.35 6.5 60 IG1 T0-220AB 

~ IRGBC301l 600 3.0 5.5 3.0 23 12 0.59 12 100 
IRGBC40U 3.0 40 20 1.5 20 160 ~ 
IRGPC40U 3.0 40 20 1.5 20 160 IG2 T0·247AC 

~ IRGPC50U 3.0 55 27 1.7 27 200 (T0-3P) 

( 1) For case oulline drawing see page 149. 




