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SAMENVATTING 

De wens naar een voor GTO-thyristoren geschikte in- en 

uitschakelpulstrap waarbij de GTO's met een zo hoog mogelijke 

schakelfrequentie kunnen worden geschakeld en de algemene 

vraag naar een betrouwbare GTO-pulstrap hebben geleid tot de 

ontwikkeling van zo'n GTO-pulstrap; de warmteontwikkeling in 

de GTO wordt hierbij geminimaliseerd. 

Omdat de voeding van een GTO-pulstrap zwevend moet zijn en 

omdat er als eis werd gesteld dat de GTO-pulstrap gevoed wordt 

vanuit een voor verscheidene pulstrappen gemeenschappelijke 

gelijkspanningsbron, moest daarbij elke pulstrap voorzien 

worden van een voedingsomzetter die aan beide eisen voldoet. 

Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een terugslag

omzetter, waarbij ruime aandacht is besteed aan het verkrijgen 

van uitgangsspanningen die zo goed mogelijk onafhankelijk zijn 

van de belasting. Doordat deze omzetter werkt bij een hoge 

schakelfrequentie (60kHz), ZlJn zijn afmetingen klein, zodat 

hij direkt op de print van de pulstrap kan worden gemonteerd. 

De resultaten van de vanuit deze terugslagomzetter gevoede 

GTO-pulstrap in een testcircuit zijn zeer bevredigend. Hoewel 

het rendement van de terugslagomzetter niet erg hoog is, is 

het verlies dat in de terugslagomzetter optreedt (circa 10 W) 

laag in verhouding tot het vermogen dat met behulp van GTO's 

kan worden geschakeld (orde van grootte 10 kW). 
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SUMMARY 

The wish for a trigger pulse generator, appropriate for 

Gate Turn-Off thyristors, by which GTO's can be switched at a 

frequency as high as possible and the general demand for a 

reliable GTO trigger pulse generator lead to the development 

of such a trigger pulse generator. The heat, produced by a GTO 

which is controlled by this trigger pulse generator, has been 

kept as low as possible. 

Because it is required that the supply of a GTO trigger 

pulse generator is floating and because of the demand for a 

DC-supply, which is common for several trigger pulse 

generators, every trigger pulse generator had to be provided 

with a converter which roeets both requirements. This lead to 

the development of a fly back generator, at which much 

attention has been paid to obtain output voltages which are 

independent of the load of the outputs as far as possible. 

Because this fly back generator operatas at a high frequency 

(60kHz), its size is small, so that it can be placed on the 

same printed circuit board as the trigger pulse generator. 

The results obtained with the GTO trigger pulse generator, 

which is supplied by the fly back generator and which is 

applied in a test circuit, are very satisfying. Although the 

efficiency of the fly back generator is rather low, the loss 

of the fly back generator (about 10 W) is low compared to the 

power that can be converted by means of a GTO (roughly 10 kW). 
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1 INLEIDING 

De ontwikkeling van de pulsbreedte-gemoduleerde stroom

invertor uitgevoerd met GTO-thyristoren heeft geleid tot de 

vraag naar een pulstrap voor GTO's waarbij de GTO's met een zo 

hoog mogelijke frequentie geschakeld kunnen worden. Ook 

bestond er in zijn algemeenheid vraag naar een goede in- en 

uitschakelpulstrap. 

Het principe van de pulsbreedte-gemoduleerde invertor komt 

in hoofdstuk 2 aan de orde. 

Om GTO's met een zo hoog mogelijke frequentie te kunnen 

schakelen moet de warmteontwikkeling die optreedt bij het 

schakelen van een GTO tot een minimum worden beperkt. Daarom 

is het minimaliseren van de in de GTO optredende schakel

verliezen een belangrijk criterium bij de ontwikkeling van de 

GTO-pulstrap. Om deze verliezen te minimaliseren, moet inzicht 

verkregen worden in de werking van de GTO. Daarom wordt een 

beknopte theoretische beschouwing over de werking van een GTO 

gegeven in hoofdstuk 3. 

Mede aan de hand van het verworven inzicht in de werking 

van een GTO is een pulstrap ontwikkeld. Deze wordt beschreven 

in hoofdstuk 4. Naast het minimaliseren van de schakel

verliezen is een grote betrouwbaarheid een belangrijk 

criterium bij de ontwikkeling van deze pulstrap. Binnen de 

vakgroep EMV is in het verleden slechte ervaring opgedaan met 

een pulstrap waarvan de stuurelektonica slecht was ontkoppeld 

van de eindtrap. Mede daarom wordt daar in het ontwerp 

aandacht aan besteed. 

De schakelverliezen die er in een GTO optreden zijn niet 

alleen afhankelijk van de pulstrap maar ook van het circuit 

waarin de GTO wordt toegepast. Met name kunnen parasitaire 

zelfindukties hoge induktiespanningen veroorzaken bij de 

commutatie van de stroom van de GTO naar het snubbercicuit en 

bij de commutatie van de stroom door het snubbercircuit naar 

een ander circuit. Door het optreden van deze induktie

spanningen nemen de schakelverliezen in de GTO toe. In het 
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testcircuit waarin de GTO-pulstrap is uitgetest is sterk 

rekening gehouden met het zo laag mogelijk houden van de 

parasitaire zelfindukties, met name door het zo kort mogelijk 

houden van de verbindingen. Een beschrijving van het test

circuit en de resultaten die hiermee behaald zijn wordt 

gevonden in hoofdstuk 5. 

Omdat de kathodes van verschillende GTO's in het algemeen 

aan verschillende potentialen zullen liggen, moet de voeding 

van de pulstrap zwevend zijn. Omdat er vraag bestaat naar een 

GTO-pulstrap die gevoed kan worden vanuit een voor ver

scheidene pulstrappen gemeenschappelijke gelijkspanningsbron, 

is een omzetter ontwikkeld die gevoed kan worden uit deze bron 

en tevens de galvanische scheiding tussen in- en uitgang 

bewerkstelligt. Als omzetter is gekozen voor de terugslag

omzetter. Dit omdat bij deze omzetter aan primaire zijde 

slechts één wikkeling met één schakelaar nodig is, terwijl bij 

een goede regeling uitgangsspanningen kunnen worden verkregen, 

die slechts weinig afhankelijk zijn van de belasting. De 

theorie over de terugslagomzetter treft men aan in hoofdstuk 

6. 

Aan de hand van deze theorie is de terugslagomzetter 

ontwikkeld. Doordat de omzetter werkt bij een hoge frequentie, 

kunnen de afmetingen van de transformator van de omzetter 

klein blijven, waardoor deze omzetter op dezelfde print als de 

GTO-pulstrap worden gemonteerd. In hoofdstuk 7 wordt een 

interpretatie gegeven van de resultaten die verkregen worden 

bij verschillende uitvoeringen van de terugslagomzetter. Met 

name wordt de invloed van de wij ze waarop de transformator 

wordt gewikkeld op de werking van de terugslagomzetter bekeken 

en in de praktijk getoetst. Dit omdat de omzetter werkt bij 

een hoge frequentie, waardoor de spreidingszelfindukties van 

de transformator een grote invloed hebben op de werking van de 

omzetter. Omdat de terugslagomzetter gebruikt wordt voor de 

voeding van een GTO-pulstrap, kunnen er hoge spanningen 

optreden (orde van grootte 1000 V) tussen de secundaire 

wikkelingen en de overige wikkelingen en wanneer een GTO 

geschakeld wordt, zijn deze spanningen bovendien onderhevig 
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aan snelle veranderingen. Daarom moet de isolatie tussen de 

primaire en secundaire wikkelingen zo goed mogelijk zijn, 

terwijl ook de parasitaire capaciteiten tussen de secundaire 

wikkelingen en de overige wikkelingen, die invloed hebben op 

de werking van zowel de omzetter als de pulstrap zelf, klein 

moeten zijn. De doorslagvastheid en de grootte van de 

parasitaire capaciteiten worden mede bepaald door de wijze van 

wikkelen. 
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2 DE PULSBREEDTE-GEMODULEERDE STROOMINVERTOR 

In dit hoofdstuk wordt in het kort het principe van de 

pulsbreedte-gemoduleerde stroominvertor gegeven. Dit wordt 

gedaan aan de hand van de stroomgevoede pulsbreedte-gemodu

leerde éénfase-bruginvertor die belast is met een weerstand 

~· Deze invertor uitgevoerd met GTO-thyristoren is weer

gegeven in figuur 2.1. Aangenomen wordt dat de zelfinduktie L 

een dusdanig hoge waarde heeft dat in stationaire toestand de 

stroom door deze spoel als constant mag worden beschouwd. 

Omdat u1 een constante gelijkspanning is, is daardoor het aan 

de omzetter toegevoerde vermogen eveneens constant. 

---- - - _....,.._._ -- --- - - -- - ..... - -, 
L 

Th 1 
Th

2 

+ 

ui + 
1 

t I 

I Th 3 
Th 4 u2 

c, Rb 

I 

L ----------------

figuur 2.1 

Principeschema van de stroomgevoede pulsbreedte-gemoduleerde 

eenfase-bruginvertor 

Deze omzetter onderscheidt zich van de normale stroom

gevoede invertor, doordat er zich een condensator aan de 

uitgang bevindt. Wanneer deze condensator ontbreekt, zal 

wanneer Th1 en Th4 geleiden de stroom door de belastinga

weerstand Rb in de ene richting lopen, terwijl wanneer Th2 en 

Th3 geleiden de stroom door de belastingaweerstand in de 

andere richting loopt. Hierdoor staat er Över de belastings-
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weerstand een blokspanning, waarvan de "intijd" afhankelijk is 

van het schakelpatroon. 

Doordat er de condensator C over de belastingsweerstand 

staat, kan de spanning over deze belastingsweerstand niet 

langer met een sprong veranderen maar zal nu continu verlopen. 

Wanneer Th1 en Th4 resp. Th2 en Th3 met een hoge frequentie fs 

afwisselend worden ingeschakeld, ontstaat er een spanning over 

de condensator c die afhankelijk van de verhouding van de tijd 

dat Th1 en Th4 in zijn tot de periodetijd (= 1/fs) tendeert 

naar een bepaalde waarde. Deze verhouding zal verder aangeduid 

worden met de relatieve intijd ó. Verder wordt de relatieve 

uittijd gedefinieerd als 1 - ó. Doordat de schakelfrequentie 

niet oneindig groot is, staat er wel een rimpel over de 

condensator c. 
Wanneer bijvoorbeeld de relatieve intijd ó gelijk is aan 

0,5, tendeert de gemiddelde spanning u 2 over de condensator c 
naar 0 V. Omdat er dan over de belastingsweerstand slechts een 

rimpelspanning staat, is het vermogen dat in de 

belastingsweerstand wordt gedissipeerd dan dus vrijwel gelijk 

aan 0. Het vermogen dat aan de omzetter wordt toegevoerd wordt 

aan de spoel L toegevoerd en opgeslagen in de vorm van 

elektromagnetische veldenergie, wat leidt tot een toenemende 

stroom door deze spoel. Aangenomen wordt echter dat de 

veranderingssnelheid van de stroom door de spoel L klein is in 

verhouding tot de variaties in de relatieve intijd. Wanneer ó 

gelijk is aan 1, tendeert deze spanning naar de maximale 

waarde u 2 ,max' die afhankelijk is van de (als constant 

veronderstelde) stroom door de spoel L. Wanneer de ó gelijk is 

aan o, tendeert de spanning u 2 naar - u 2 ,max· Men kan aantonen 

dat in het algemeen geldt: 

u = 
2 co - c 1 - o ) ) • u 2 = c 2 o - 1) . u 2 ,max ,max 

Door een geschikte variatie van ó kan elke willekeurige 

spanningsvorm aan de uitgang worden verkregen. Zo geldt voor 

een sinus: 

u2 = u2,max . sin(wt) = (2ó - 1) . u2,max 
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Daaruit volgt voor de variatie van ó met de tijd: 

Een voorwaarde voor het verkrijgen van deze sinus is dat de 

condensator C dusdanig klein is dat de spanning over deze 

condensator de variaties in de relatieve intijd ó kan volgen, 

maar dat aan de andere kant de condensator dusdanig groot is 

dat een niet te grote rimpel over de sinus ontstaat. Deze 

rimpel wordt kleiner naarmate de schakelfreqentie fs hoger is. 

Er kan daarom alleen aan beide gestelde eisen worden voldaan 

wanneer de schakelfrequentie f veel hoger is dan de periode-s 
tijd van de sinus. 
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3 OPBOUW EN WERKING VAN DE GTO-THYRISTOR 

In dit hoofdstuk zal in het kort de opbouw en werking van 

de GTO-thyristor worden besproken. Mede aan de hand daarvan 

wordt bekeken hoe de aansturing van een GTO plaatsvindt. 

In figuur 3. 1 is de structuur van de GTO weergegeven. 

Evenals een normale thyristor is de GTO opgebouwd uit vier 

lagen (NPNP) en zijn er drie juncties te onderscheiden. 

GATE CATHOOE GATE 
I I I 

mmm~~ i!lll""n"""ii!'ifiiii""'m"'''''''""iiiiflhli'"""''"'mt armmms 

~~ 

.... 
.,,"""mrmmm"w""'"''""''"""""''"''IJ'iili"'m"'""''"'''"'"""'"'"""'" !!""'"'U 

IZZ3 p lavèr 
Cl n laver 
!IIIDllll matallization 

figuur 3.1 

ANODE 

Structuur van de GTO-thyristor 

De verschillen die er bestaan tussen beide 

halfgeleiderschakelaars komen aan de orde wanneer het in- en 

uitschakelproces van de GTO nader wordt bekeken. 

figuur 3.2 

De stromen door en spanningen over een GTO 
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De oriëntatie van de stromen door en de spanningen over 

een GTO wordt gegeven in figuur 3.2. 

Wanneer er over een niet-geleidende GTO een positieve 

spanning uak wordt aangelegd, breidt de sperlaag J 2 zich uit, 

terwijl het elektrische veld over J 2 toeneemt (vergelijk met 

diode in sperrichting). 
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3.1 Het inschakelproces van een GTO 

Wanneer een positieve gatestroom ig wordt toegevoerd aan 

een GTO, komt junctie J 3 (figuur 3.1) in geleiding. Hierdoor 

diffunderen er elektronen in de bovenste P-laag. Wanneer er 

een positieve spanning uak over de GTO is aangelegd, staat er 

een elektrische veld over J 2 . Wanneer er onder invloed van een 

gatestroom elektronen in de bovenste P-laag diffunderen, wordt 

een gedeelte van deze elektronen onder invloed van dit 

elektrische veld in de onderliggende N-laag geïnjecteerd 

(vergelijk met NPN-transistor). Hierdoor wordt de sperlaag J 1 
afgebroken en diffunderen er gaten van de onderste P-laag in 

de bovengelegen N-laag. Een gedeelte van deze gaten komt onder 

invloed van het elektrische veld over J 2 in de bovenste twee 

lagen terecht (vergelijk met PNP-transistor). Hierdoor wordt 

de injectie van elektronen van de bovenste N-laag in de 

ondergelegen lagen versterkt en wordt daarmee de verdere 

toename van de elektronenstroom van kathode naar anode en als 

gevolg daar weer van de gatenstroom van anode naar kathode 

bevorderd. 

Wanneer de gatestroom groter is dan een zekere waarde (de 

gatetriggerstroom; engels: gate trigger current), ontstaat 

hierbij een lawineachtige toename van de anode-kathode-stroom, 

waarbij de GTO wordt overspoeld door ladingsdragers. Hierdoor 

ontstaat er een geleidend kanaal dat zich over de hele GTO 

uitbreidt (het "plasma", figuur 3 .1.1). Wanneer de GTO in 

geleiding komt, daalt de anode-kathode-spanning tot enkele 

Volts. 

Hoewel het inschakelproces zich precies zo vol trekt als 

bij een normale thyristor, zijn er twee belangrijke ver

schillen met betrekking tot de structuur van beide half

geleiders: 



GATE 
I 

'illliiiiiD 

r2Z.i3 p layer 

c:::l n layl!' 

c::J plasma 

IIIIIIDI metall intion 

CATHOOE 
I 

ANODE 

figuur 3.1.1 

GATE 
I 

allliDilil 

-----.. -
electron current 

---++ 
hola current 

PLasmavoming in de GTO 
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1) De aansluitingen van gate en kathode wisselen elkaar af. 

Door deze meandervormige structuur (figuur 3.1.2), komt de GTO 

op verschillende punten gelijktijdig in geleiding. Hierdoor 

wordt de ontsteektijd van de GTO verkort en wordt de kans op 

het optreden van hot spots (plaatselijke warmteontwikkeling 

als gevolg van grote stroomdichtheid) verkleind. 

figuur 3.1.2 

Meandervormige structuur van de GTO 
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2) Er bevinden zich N-gedoteerde gebieden in de anode. 

Doordat een groot deel van de elektronenstroom via deze 

N-gedoteerde gebieden loopt, is de stroom door de onderste 

P-laag aanzienlijk kleiner dan bij de normale thyristor het 

geval is. Daardoor is ook de gatenstroom, die er onder invloed 

van de elektronenstroom door de onderste P-laag ontstaat, veel 

kleiner dan bij de normale thyristor. De reden daarvoor komt 

naar voren wanneer het uitschakelproces van de GTO wordt 

bekeken. 

Hoewel een gatestroom, die gelijk is aan de gatetriggerstroom 

voldoende is om de GTO in geleiding te brengen, wordt het 

inschakelproces aanzienlijk versneld wanneer er een grotere 

gatestroom aan de GTO wordt toegevoerd. Wanneer men echter een 

zo laag mogelijke warmteontwikkeling in de GTO wenst, is het 

belangrijk dat het inschakelproces snel verloopt. Een zo laag 

mogelijke warmteontwikkeling in de GTO tijdens het inschakel

proces, ontstaat wanneer in een zo kort mogelijke tijd de 

maximaal toelaatbare gatestroom wordt ingeschakeld. Nadat de 

GTO eenmaal is ingeschakeld, kan de stroom door de gate worden 

teruggebracht (figuur 3.1.3) en wanneer de anodestroom groter 

is dan een zekere waarde (de klinkstroom), kan de gatestroom 

zelfs volledig worden afgeschakeld. Toch is het voordelig nog 

een kleine gatestroom (circa 1/5 I , figuur 3.1.3) door de gm 
gate te laten lopen. Hierdoor wordt het ongewenst uitschakelen 

van de GTO (bijvoorbeeld doordat de anodestroom lager wordt 

dan de klinkstroom) vermeden en wordt de doorlaatspanning over 

de GTO wat lager, waardoor de doorlaatverliezen worden 

verminderd. 



,dig 
dt 

figuur 3.1.3 
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-+t 

di 
Vertoop van de ontsteekputs door de gate. dta en Igm moeten zo 

groot mogeLijk zijn om een zo sneL mogeLijke ontsteking van de 

GTO te verkrijgen. 

Om het weer afschakelen van de GTO te vermijden, mag de 

veranderingssnelheid van de afnemende gatestroom niet te groot 

zijn. 
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3.2 Het uitschakelproces van een GTO 

Evenals een normale thyristor kan een GTO afgeschakeld 

worden door middel van gedwongen commutatie. In tegenstelling 

tot de normale thyristor kan een GTO echter ook uitgeschakeld 

worden door het toevoeren van een voldoende grote negatieve 

stuurstroom aan de gate. 

Wanneer een negatieve stuurstroom aan de gate wordt 

toegevoerd die groter is dan de gatenstroom van anode naar 

kathode (die veel kleiner is dan bij de normale thyristor) , 

wordt de onder invloed van deze gatenstroom op gang gebrachte 

injectie van elektronen van de bovensteN-laag (figuur 3.1) in 

de ondergelegen P-laag afgebroken. Nadat de "overtollige" 

ladingsdragers bij junctie J 3 zijn afgevoerd, herstelt de 

sperlaag van deze overgang zich, waardoor de elektronenstroom 

van kathode naar anode snel wordt afgebroken en het geleidende 

plasma insnoert (figuur 3. 2 .1). De anode-kathode-stroom iT 

neemt daardoor snel af, terwijl uak toeneemt (afhankelijk van 

het uitwendige circuit). De toename van uak veroorzaakt een 

anode-gate-stroom, onder invloed waarvan ladingsdragers in de 

middelste twee lagen worden afgevoerd en junctie J 2 zich 

herstelt. 

r2Za p layer 

c::::J n layer 

c=J plasma 

lllllillil metallization 

figuur 3.2.1 

ANODE -----+-
electron current -+ hole current 

Het insnoeren uan het geLeidende pLasma tijdens het uit

schakeLproces van de GTO 
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Het uitschakelproces is daarmee echter nog niet ten einde, 

omdat er zich nog veel ladingsdragers aan weerszijden van deze 

sperlaag bevinden, die onder invloed van het elektrische veld 

over de sperlaag een stroom teweegbrengen van de anode naar de 

gate. De anodestroom die er loopt vanaf het moment dat de 

gate-kathode-junctie weer spert, 

(engels: tail current) genoemd. 

wordt de staartstroom 

Het uitschakelproces is weergegeven in figuur 3.2.2. In de 

periode die in de figuur is aangegeven met trgr worden de 

overtollige ladingsdragers in de gate afgevoerd. Hoe sneller 

de negatieve gatestroom toeneemt, des te korter duurt de 

periode t (engels: storage time) en des te hoger is de rgr 
topwaarde Irgm van de negatieve gatestroom. Een grote Irgm 

bevordert een snel herstel van junctie J 3 . Anderzijds wordt 

het oppervlak dat in figuur 3. 2.2 is aangeduid met A wat 

kleiner naarmate de topwaarde Irgm toeneemt. Er wordt dus 

minder lading uit de bovenste P-laag van figuur 3.1 afgevoerd 

naarmate de negatieve gatestroom sneller aangroeit. Aangezien 

de overgebleven ladingsdragers afgevoerd worden door de 

staartstroom, is de staartstroom wat groter naarmate de 

negatieve gatestroom sneller toeneemt ( 3]. Een hogere 

staartstroom doet de dissipatie in de GTO toenemen. Daarom is 

een te snelle toename van de negatieve gatestroom ongewenst. 

Een te snelle toename van de negatieve gatestroom kan worden 

voorkomen door het aanbrengen van een spoeltje in het 

uitschakelcircuit. 
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Ten gevolge van de parasitaire weerstand in de gate, neemt 

de spanning ugk wat af naarmate de gatestroom toeneemt. Nadat 

de overtollige ladingsdragers zijn afgevoerd, snoert het 

geleidende plasma snel in en herstelt zich junctie J 3 . De 

gate-kathode-spanning neemt daardoor snel af. Doordat ten 

gevolge van de zelfinduktie in het gatecircuit de gatestroom 

niet plotseling o kan worden, treedt er daarbij doorslag op 

van junctie J 3 (lawine-effect). Vanaf dit moment loopt er nog 

de staartstroom door de anode. Het is gewenst dat deze 

doorslag optreedt totdat de anode-kathode-spanning zijn 

eindwaarde bereikt; pas dan is de sperlaag van junctie J 2 
hersteld. Doorslag van junctie J 3 bevordert het snel afvoeren 

van de overtollige ladingsdragers uit de middelste twee lagen. 

Het snel afvoeren van deze ladingsdragers is belangrijk omdat 

de dissipatie die de met deze afvoer gepaard gaande stroom 

veroorzaakt lager is naarmate de anode-kathode-spanning lager 

is. In dit verband is het gunstig wanneer de anode-kathode

spanning niet te snel toeneemt (b.v. door het toepassen van 

een snubbercircuit). Een lage dissipatie in de GTO wordt 

daardoor bevorderd. Doordat de leidingen in het hoofdcircuit 

een zelfinduktie bevatten, gaat het uitschakelen van de GTO 

gepaard met een overshoot in de anode-kathode-spanning. Door 

het toepassen van een snubbercircuit wordt deze overshoot in 

de hand gehouden. 
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4 EEN PULSTRAP VOOR GTO-THYRISTOREN 

4.1 CRITERIA BIJ HET ONTWERP VAN DE GTO-PULSTRAP 

De uitgangspunten bij het ontwerp van de GTO- pulstrap, 

bedoeld voor de aansturing van de G 90 A 1200, zijn: 

1) De pulstrap moet storingsongevoelig zijn. 

Bronnen van storingen zijn onder andere: 

a) het optreden van hoge veranderingssnelheden van de 

spanning op de kathode (ten opzichte van aarde) ten gevolge 

van het schakelen van een GTO, 

b) het optreden van een hoge veranderingssnelheid van de 

anode-kathode-spanning. 

c) het optreden van fluctuaties in de voedingsspanning, ten 

gevolge van de hoge (veranderingssnelheid van de) gatestroom, 

welke ook door de voeding van de pulstrap loopt. 

ad a) Aangezien de kathode van de GTO direkt verbonden is met 

de voeding van de pulstrap, zijn hoge veranderingssnelheden 

van de kathodespanning ook terug te vinden in de voeding van 

de pulstrap. Om de schakeling ongevoelig te maken voor hoge 

veranderingssnelheden van de kathodespanning moet het volgende 

in acht worden genomen: 

Voor de opto-coupler, die zorgt voor de galvanische 

scheiding bij de overdracht van het stuursignaal naar de 

pulstrap, wordt een type gebruikt met een hoge "transiënt

immunity", zodat hoge veranderingssnelheden van de kathode

spanning niet tot de uitgang van de opto-coupler doordringen. 

De parasitaire capaciteiten van de pulstrap naar aarde 
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(met name via de voeding) moeten zo klein mogelijk zijn, zodat 

de stromen die er door deze capaciteiten gaan lopen ten 

gevolge van hoge veranderingssnelheden van de kathodespanning 

zo klein mogelijk zijn. Daarnaast mogen deze stromen de 

werking van de pulstrap niet beïnvloeden. 

ad b) Een hoge veranderingssnelheid van de anode-kathode

spanning koppelt via de parasitaire capaciteit tussen anode en 

gate terug naar de gate. 

Om te vermijden dat de stroom die er door deze capaciteit 

loopt leidt tot het inschakelen van deze halfgeleider, moet 

over de gate-kathode-junctie van de GTO, wanneer deze is 

uitgeschakeld, een negatieve spanningsbron worden aangelegd. 

De inwendige weerstand van deze spanningsbron moet zo laag 

mogelijk zijn. 

ad c) De fluctuaties van de voedingsspanning ten gevolge van 

hoge stromen en stroomsteilheden door de voeding kunnen in de 

hand worden gehouden door de inwendige impedantie van de 

voeding van de pulstrap zo laag mogelijk te houden. De 

parasitaire zelfindukties van de voedingslijnen worden 

geminimaliseerd, door de voedingslijnen zo kort mogelijk te 

houden. 

De voeding van de stuurelektronica moet goed ontkoppeld 

zijn van de eindtrap, zodat fluctuaties in de voeding van de 

eindtrap niet tot de voeding van de stuurelektronica door

dringen. 

2) De pulstrap moet een dusdanig stuursignaal leveren dat 

schakel- en andere verliezen van de GTO geminimaliseerd 

worden. 

De verliezen van de GTO kunnen worden geminimaliseerd 

door: 

a) De stijgtijd van de anodestroom zo kort mogelijk te 

houden, waarbij echter de door de fabrikant gespecificeerde 
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maximaal toelaatbare stijgsnelheid niet mag worden over

schreden. De stijgtijd van de anodestroom wordt korter 

naarmate de gatestroom tijdens het inschakelen van de GTO 

groter is. 

b) De afvaltijd van de anodestroom bij het afschakelen van 

de GTO zo kort mogelijk te maken. Dit kan worden bereikt door 

een korte stijgtijd van de negatieve gatestroom, zodat de 

negatieve gatestroom een hoge (absolute) waarde bereikt op het 

moment dat de anodestroom wordt afgeknepen. 

c) het laten bestaan van een positieve gatestroom tijdens de 

aantoestand van de GTO. Hierdoor wordt de dissipatie tijdens 

de aantoestand geminimaliseerd. 

3) De propagatietijd moet binnen nauwe grenzen voorspelbaar 

en reproduceerbaar zijn. 

Het nauwkeurig vastleggen van het ontstekingstijdstip en 

uitschakeltijdstip is vooral belangrijk wanneer de stroom door 

een GTO door een andere GTO wordt overgenomen. Aangezien er 

tussen verschillende GTO's reeds belangrijke exemplarische 

verschillen kunnen optreden met betrekking tot de in- en 

uitschakeltijden, geeft een op de pulstrap instelbare 

propagatietijd de beste mogelijkheid om het precieze ont

stekingstijdstip en uitschakeltijdstip van verschillende GTO's 

in te stellen. 

4) Voor de GTO wordt door de fabrikant een minimale intijd 

van 25 ~s opgegeven. Een te korte intijd leidt tot een te hoge 

dissipatie in de GTO. Om destructie van de GTO ten gevolge van 

een kortstondige puls aan de ingang van de pulstrap te 

voorkomen, wordt in de pulstrap een "hardware-matige" 

beveiliging ingebouwd, waardoor de GTO tenminste 25 ~s is 

ingeschakeld. 
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5) Het stroomverbruik moet zo laag mogelijk zijn, zonder dat 

aan de hierboven gestelde eisen geweld wordt gedaan. 
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4.2 Realisatie van de pulstrap voor een GTO-thyristor 

De pulstrap zoals deze is gerealiseerd en is weergegeven 

in figuur 4. 2.1 is ontworpen voor de GTO type G 90 A 1200. 

Deze GTO kan een stroom van maximaal 90 A schakelen. De 

gatestroom, nodig om deze stroom te schakelen bereikt een 

waarde van ongeveer -30 A. In de schakeling van figuur 4.2.1 

zijn de volgende gedeelten te onderscheiden: 

De opto-coupler Ic1 . Deze zorgt voor de galvanische 

scheiding bij de signaaltransmissie. Het type HCPL-2400 is 

gegarandeerd ongevoelig voor veranderingssnelheden van de 

spanning tussen de voeding en de ingang van de opto-coupler 

kleiner dan 1 kV/MS (typisch geldt een waarde van 10 kVj~s). 

Dit geldt wanneer de spanningssprong tussen de ingang en de 

voeding van de opto-coupler niet groter is dan enkele 

honderden Volt. In dit opzicht onderscheidt deze opto-coupler 

zich van de HCPL-2200. De laatste opto-coupler is gevoelig 

voor een spanningssprong tussen de ingang en de voeding van de 

opto-coupler groter dan 50 V. 

Het is belangrijk dat de opto-coupler ongevoelig is voor grote 

spanningssprongen tussen de voeding en de ingang, omdat 

dergelijke spanningssprongen kunnen voorkomen wanneer een GTO 

wordt geschakeld. De HCPL-2400 moet gevoed worden uit een 

voedingsspanning van 5 V. 

Omdat de HCPL-2400 niet beschikbaar is, is in plaats van de 

HCPL-2400 voorlopig de HCPL-2200 toegepast. Dit levert geen 

problemen op zolang er geen grote veranderingssnelheden van de 

potentiaal op de kathode (welke verbonden is met de voeding 

van de opto-coupler) voorkomen. 

Het gedeelte met de transistor T1 • Deze trap dient om het 

logische TTL-signaal van de HCPL-2400 om te zetten in een 

signaal, geschikt voor de aansturing van CMOS. 

De monostabiele multivibrator Ic2 , samen met de logische 
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schakeling, bestaande uit een aantal NAND-poorten (IC4). Dit 

gedeelte van de schakeling dient om zowel een minimale intijd 

als een minimale uittijd voor de GTO te bewerkstelligen die 

onafhankelijk is van het aangeboden signaal. De minimale 

intijd wordt door de fabrikant gesteld op 25 ~s. In de 

schakeling is een minimale intijd van ongeveer 27 ~s aan

gehouden. Hoewel door de fabrikant geen minimale uittijd voor 

de GTO wordt opgegeven, is voor de minimale uittijd eenzelfde 

tijd (27 ~s) aangehouden, zodat het uitschakelproces, dat 

zeker 10 ~s duurt, altijd volledig kan plaatsvinden. De 

schakeling vormt daarmee een hardware-matige beveiliging tegen 

een foutieve aansturing van de pulstrap. 

Voor de logische schakeling geldt: 

Wanneer de ingang r 1 gelijk is aan 1, geldt: 

zodat dan de uitgang o3 het ingangssignaal volgt. Wanneer 

echter de uitgang o3 van rc4 verandert wordt de monostabiele 

multivibrator (Ic2 ) getriggerd en geeft daarbij een puls af 

van ongeveer 27 ~s, waardoor r 1 gelijk wordt aan 0. Er geldt 

dan: 

Zolang r 1 gelijk is aan 0 is dus de uitgang o3 onafhankelijk 

van r 2 en dus onafhankelijk van het aangeboden signaal. 

Aangezien I 4 verbonden is met 0 3 , neemt o3 de waarde aan van 

o3 die deze had op het moment dat r 1 gelijk werd aan 0. De 

uitgang o3 neemt dus de waarde aan die deze juist tevoren had. 

Wanneer er geen kortstondige puls aan de uitgang van o3 
voorkomt, is deze waarde gelijk aan de waarde die deze kreeg 

op het moment dat o3 veranderde en houdt o3 de nieuwe waarde 

vast. 
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Wanneer echter r 1 gelijk wordt aan 0 en daarna r 5 gelijk 

wordt aan 1 op een tijdstip dat o3 van de ene toestand in de 

andere overgaat is r 4 ongedefinieerd. Dit kan voorkomen 

wanneer o3 de vorm heeft van een kort puls. Een korte puls aan 

de uitgang van o3 kan voorkomen wanneer aan r 2 een korte puls 

wordt aangeboden. De netwerkjes R39 , e23 ; R40 , e24 en R41 , e25 
dienen om kortstondige pulsen in het aangeboden signaal eruit 

te filteren. 

Wanneer het logische niveau aan de uitgang V 
0 

van re1 
verandert, verandert daarna eveneens de waarde van de uitgang 

o1 van re4 (mits r 1 = 1). Via het netwerkje R39 , e23 ontstaat 

er terugkoppeling van de uitgang o1 naar de basis van T1 . 

Hierdoor wordt een dusdanige puls aan de basis van T1 
toegevoerd dat de uitgang van T 1 gedurende circa 1 JLS zijn 

waarde blijft behouden, ongeacht de waarde van de uitgangs

spanning V
0 

van re1 . Wanneer het netwerkje R40 , e24 ontbreekt, 

kunnen er ook zeer korte pulsen aan de ingang r 2 voorkomen. 

Wanneer een puls aan de basis van T 1 wordt aangeboden die 

korter is dan de propagatietijd van de basis van T1 naar de 

uitgang o1 , wordt na de propagatie van de eerste puls naar o1 
deze puls gevolgd door een volgende, afgegeven door o1 • Deze 

tweede puls veroorzaakt op zijn beurt na propagatie van deze 

puls naar de uitgang o1 een volgende puls op de basis van T1 
enz. Hierdoor ontstaat er een oscillatie waarvan de frequentie 

fosc gelijk is aan de reciproke waarde van de propagatietijd 

van de ingang (de basis) van T1 naar de uitgang o1 • Door het 

netwerkje R40 , e24 wordt deze propagatietijd weliswaar wat 

langer maar wordt een dusdanige verzwakking van signalen met 

een frequentie fosc bereikt, dat een wisselspanning op e24 met 

frequentie fosc kleiner is dan de hysterese aan de ingang van 

de NAND-poort. Hierdoor kan deze oscillatie niet optreden. Een 

nog eventueel optredende zeer korte puls (tot enkele tien

tallen nanoseconden) aan de uitgang o1 wordt er verder door 

R41 , e25 uitgefilterd. 

Door R40 , e24 wordt tevens vermeden dat een korte puls 

(tot circa 200 ns), die aan de ingang van de pulstrap wordt 

aangeboden, niet tot de schakeling doordringt. 
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Voor het inschakelen van de GTO wordt een instelbare 

vertraging gerealiseerd door R6 , P
1

, c5 en Z11 die een 

inschakelvertraging van transistor T2 bewerkstelligen. 

Een instelbare vertraging bij het uitschakelen van de GTO 

wordt gerealiseerd door R231 P2 , c12 1 z3 en T9 • 

Een instelbare vertraging kan gewenst zijn wanneer 

meerdere niet identieke GTO's geschakeld worden. 

De maximale vertraging die bij het ontsteken van de 

G 90 A 1200 bij een gatestroom van 4 A kan optreden bedraagt 

circa 2 ~s. Typisch bedraagt deze vertraging niet meer dan 1 

~s. De exemplarische verschillen in ontstekingstijdstip van 

verschillende GTO's kunnen worden opgeheven door instelling 

van P1 . Het regelbereik bedraagt circa 2 ~s. De minimale 

vertraging van het signaal dat door het netwerk veroorzaakt 

wordt bedraagt circa o 1 5 ~s. Deze vertraging is nodig om te 

vermijden dat de GTO ontstoken wordt voordat T11 geheel is 

uitgeschakeld. 

De verschillen in uitschakelvertraging van verschillende 

GTO' s kunnen worden gecompenseerd m.b.v. P 2 • Het regelbere ik 

van P2 bedraagt circa 3 ~s. 

De ontsteekpuls wordt geleverd door T4 . Deze MOSFET wordt 

aangestuurd door T3 . De tijdsduur van de ontsteekpuls wordt 

bepaald door de puls die de monostabiele mul ti vibrator IC5 
afgeeft en is afhankelijk van R9 en c6 • Door c8 wordt een 

korte inschakeltijd van T4 en daarmee een hoge stroomsteilheid 

gewaarborgd, zodat de gatestroom snel toeneemt. 

Bij het inschakelen van de GTO komt een belangrijk 

gedeelte van de spanning te staan over de zelfinduktie van de 

leidingen en van de draadgewonden weerstand R13 . Een hoge 

voedingsspanning is daarbij gunstig, doordat de stroomtoename 

recht evenredig is met de spanning over de zelfinduktie. De in 

de schakeling gebruikte voedingsspanning van 18 V wordt in de 

schakeling zelf opgewekt. Wanneer de totale zelfinduktie van 

de leidingen en componenten op o 1 5 ~H geschat wordt en de 

spanning over deze zelfinduktie maximaal 15 V bedraagt, kan de 

stroom door de gate met een veranderingssnelheid van maximaal 
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3 0 A/p.s toenemen. Naarmate de stroom toeneemt en een groter 

deel van de spanning over de weerstanden in het circuit staat, 

neemt de veranderingssnelheid van de stroom af. 

Wanneer transistor T3 uitschakelt, ontlaadt de ingangs

capaci tei t van T 4 zich over R12 • Doordat R12 een vrij grote 

waarde bezit, schakelt T4 relatief langzaam uit, zodat er bij 

het uitschakelen van T 4 geen hoge induktiespanningen kunnen 

optreden. 

Nadat de GTO is ingeschakeld, zorgt T7 voor een constante 

gatestroom, zodat de kans op het ongewenst uitschakelen van de 

GTO wordt verminderd. Bovendien wordt de doorlaatspanning over 

de GTO hierdoor wat verminderd. 

Om een hoge dissipatie in R19 en een hoog stroomverbruik 

te vermij den is gekozen voor een lage positieve voedings

spanning (3,5 V nominaal). 

Deze voedingspanning vormt samen met de negatieve 

voedingsspanning van circa 12 V een voeding van circa 15,5 V, 

welke zonder toepassing van een spanningsregelaar direct voor 

de voeding van de CMOS-IC's gebruikt wordt. Doordat de voeding 

van de CMOS-IC's en de voeding van de overige elektronica op 

vrijwel dezelfde spanning zijn aangesloten is de aansturing 

van de elektronica relatief eenvoudig. 

T7 wordt ingeschakeld door T2 . Door het ontsteken van T8 
wordt via D5 , R22 bewerkstelligd dat T7 snel wordt uit

geschakeld, zodat deze MOSFET is uitgeschakeld voordat T11 
wordt ontstoken. Door D5 wordt verhinderd dat het ontsteken 

van T12 het inschakelen van T7 tot gevolg heeft. 

Het uitschakelen van de GTO vindt plaats door het 

ontsteken van T11 . Wanneer de gate-kathode-junctie gaat 

sperren ontstaat er doorslag van deze sperlaag (lawine-effect) 

doordat de stroom door het spoeltje L1 niet plotseling kan 

worden afgebroken. Daardoor staat er een negatieve potentiaal 

op de gate die gelijk is aan de doorslagspanning van de 

gate-kathode-junctie (gemeten is circa -19 V). De spanning op 

het spoeltje L1 wordt bepaald door de grootte van deze 
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doorslagspanning en door de potentiaal op de drain van T
11

• De 

spanning op de drain van T11 is afhankelijk van de grootte van 

de negatieve voedingsspanning, de inwendige weerstand van de 

voeding en van de doorlaatweerstand van T 
11

. Naarmate de 

potentiaal op de drain lager wordt, wordt de spanning over het 

spoeltje L1 ten tijde van doorslag van de gate-kathode-junctie 

lager. Het spoeltje L1 is bedoeld om bij het optreden van 

doorslag van de gate-kathode-junctie een te snelle afname van 

de negatieve gatestroom te vermijden, zodat een voldoende 

grote stroom blijft lopen totdat de GTO werkelijk spert. 

Aangezien de veranderingssnelheid van de gatestroom evenredig 

is met de spanning over dit spoeltje, kan bij een lagere 

drainpotentiaal met een kleiner spoeltje worden volstaan om 

een gelijkblijvende veranderingssnelheid van de gatestroom bij 

doorslag van de gate-kathode-junctie te bewerkstelligen. Het 

toepassen van een zo klein mogelijk spoeltje is belangrijk om 

te bewerkstelligen dat de gatestroom bij het inschakelen van 

de GTO zo snel mogelijk toeneemt, zodat er zo weinig mogelijk 

stroom naar de anode kan weglekken en de anode-kathode-stroom 

zo snel mogelijk wordt afgeknepen, zodat de dissipatie bij het 

uitschakelen van de GTO wordt geminimaliseerd. Behalve een 

klein spoeltje zijn het toepassen van een hoge negatieve 

voedingsspanning met een lage inwendige weerstand en van een 

MOSFET (T11 ) met een lage doorlaatweerstand gunstig voor het 

verkrijgen van een hoge veranderingssnelheid van de gatestroom 

bij het inschakelen van T11 . Een zo laag mogelijke potentiaal 

op de drain ten tijde van doorslag van de gate-kathode-junctie 

(zodat het spoeltje L1 zo klein mogelijk kan zijn) wordt ook 

bevorderd door het toepassen van een hoge negatieve voedings

spanning met een lage inwendige impedantie en het toepassen 

van een MOSFET met lage doorlaatweerstand. Aangezien de 

negatieve voedingsspanning de -13 V niet mag onderschrijden is 

gekozen voor een nominale negatieve voedingsspanning van circa 

-12 V. Een lage inwendige impedantie wordt bevorderd door voor 

cs2 een condensator met lage serieweerstand toe te passen. 

Voor T11 is een type met een lage doorlaatweerstand gebruikt. 
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Wanneer de GTO is uitgeschakeld blijft er een negatieve 

potentiaal op de gate staan, zodat het ongewenst inschakelen 

van de GTO wordt vermeden. 

Voordat de GTO wordt ingeschakeld, wordt T11 uitgeschakeld 

door T12 te ontsteken. 

Een positieve voedingsspanning van circa 18 V wordt 

verkregen door het gedeelte T13 , T14 , R34 , c 19 en D4 . 

Gedurende de tijd dat de GTO is uitgeschakeld, is T14 
ingeschakeld, waardoor c 19 door D4 en R34 wordt opgeladen tot 

een spanning uc19 van 15 a 16 Volt. Juist voordat de GTO wordt 

ontstoken, wordt T14 uit- en T13 ingeschakeld, waardoor men de 

beschikking krijgt over een spanning die bij nullast 

uc19 + 3,5 V bedraagt. 

De aansturing van beide MOSFETS wordt gerealiseerd door de 

transistoren T8 en T12 • 

De energie voor de ontsteekpuls wordt geleverd door de 

condensatoren csl' c 18 en c 19 . Door een 

met lage zelfinduktie (circa 10 nH) 

schakelen, wordt een lage zelfinduktie 

kleine condensator c 18 
parallel aan csl te 

in het gatecircuit en 

een lage rimpel van de voedingsspanning bevorderd. Om een zo 

groot mogelijk voordeel te behalen van de lage rimpel op c 18 , 

zodat de rimpelspanning op c 9 zo laag mogelijk wordt, moet de 

aftakking van de verbinding tussen cs2 en c 18 naar de kathode 

van de GTO zo dicht mogelijk bij de aansluitpen van c 18 worden 

aangesloten. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de induktie

spanning over de leiding naar de kathode, die vooral bij het 

inschakelen van de GTO een hoge waarde bereikt, zo min 

mogelijk terugkoppelt naar de voeding van de elektronica. 



·a•~ 
-12 V 

_, vsv 

h 
-12v r 11 

figuur 4.2 .1 

Schlrna v.ll'l de pullitrap 

w 
w 



34 

lijst van onderdelen, behorende bij figuur 4.2.1 

re1 HePL-2200 (beter: HePL-2400; zie tekst) 

re2 HEF 4047B 

re3 J.LA7805 Ue cl 10 nF, polyester 

Ie4 e040g3B e3 330 pF, keramisch 

re5 HEF4047B e4 270 pF, keramisch 

e5 150 pF, keramisch 

Tl Be 414e e6 120 pF, keramisch 

T2 Be 414C e7 47 pF, keramisch 

T3 BC 414C ca 560 pF, keramisch 

T4 IRF g520 cg 1 J.LF, polyester 

T7 IRF g510 c1o 220 pF, keramisch 

Ta Be 416e cll 100 pF, keramisch 

Tg Be 414C e12 220 pF, keramisch 

TlO Be 416e e13 68 pF, keramisch 

Tll IRFZ 30 cl4 4,7 nF, polyester 

T12 2N 3725 e1s 1 J.LF I polyester 

T13 IRF g520 c1g 4, 7 J.LF, polyester 

T14 IRF 510 c2o 220 pF, keramisch 

c21 68 pF, keramisch 

03 BYV g5A c22 68 pF, keramisch 

04 BYV g5A e23 470 pF, keramisch 

05 lN 4148 e24 47 pF, keramisch 

D6 lN 4148 e25 33 pF, keramisch 

D7 lN 4148 esl 1000 JlF I 40 V, 

elektrolytisch 

zl 6,8 V I 0,5 w es2 10000 J.LF I 40 V, 

z3 6,8 V I 0,5 w elektrolytisch 

Ll 0,55 J.LF (De totale zelfinduktie Lg in het uitschakel-

circuit, bestaande uit L1 , Tll' cs2 en de gate-

kathode-overgang van de GTO, bedraagt ongeveer 

0,75 J.LF.) 
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R1 1kn R22 82 0 

R2 560 0 R23 1 kO 

R3 212 kO R24 10 kO 

R4 33 kO R25 10 kn 

R6 4 17 kO R26 1 15 kO 

R7 10 kO R27 150 kO 

Ra 2 12 kO R28 82 0 

Rg 10 kO R29 212 kO 

R10 220 kO R30 470 0 

R11 417 kO R31 220 0 

R12 313 kO R32 680 0 

R13 212 0 I 3 w R33 100 0 

R14 150 0 R34 217 I 015 w 
R15 618 0 R35 10 0 

R16 618 0 R36 100 kO 

R17 22 kO R37 10 kO 

R18 115 kO R38 10 kO 

R19 313 o I 3 w R39 2 I 7 kO 

R20 470 kO R40 4 I 7 kO 

R21 115 kO R41 1 kO 

p1 20 kO 

p2 20 kO 

Alle weerstanden zijn 118 Watt en hebben een tolerantie van 

5 % I tenzij anders aangegeven. 
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5 RESULTATEN VAN DE GTO-PULSTRAP 

5.1 Het testcircuit van de GTO-pulstrap 

De GTO-pulstrap is uitgetest in de schakeling van figuur 

5.1.1. 

u 
0 

GTO 

D s 
Dl 

D2 

= 
= 
= 
= 

G 90 A 1200 

terug
siagom
zetter 

(AEG) 

DSD17-08 (BBC) 

DSD17-08 

DSD17-08 

figuur 5.1.1 

cl = 1 JLF 

c2 = 2600 

c = 0,22 s 
R s = 33 n 

Het testcircuit van de GTO-pulstrap 

+ 

R s 

(Siemens, MKV, 630 V) 

J.LF I 100 V I elektro!. 

J.LF (Wima, FKPl, 1000 V) 

I 30 w 

In deze schakeling wordt de belastingsweerstand Rb met de 

parasitaire zelfinduktie ~ geschakeld door de GTO. Rb heeft 

een waarde die 10 n maximaal bedraagt. De gelijkspannings

voeding U
0 

bestaat uit een gelijkstroommachine, waaraan een 

condensatorbatterij parallel is geschakeld. Parallel aan deze 

condensatorbatterij met een waarde van enkele duizenden JLF is 
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condensator c1 geschakeld, die vlakbij de GTO is gemonteerd. 

Hierbij is Lv de parasitaire zelfinduktie van de leidingen van 

de condensatorbatterij naar c1 . 

Wanneer de GTO wordt uitgeschakeld, wordt de stroom die 

loopt door de GTO overgenomen door het circuit bestaande uit 

de vrijloopdiode o1 en condensator c1 . Doordat c1 en o1 vlak 

bij de GTO zijn gemonteerd, worden de bij deze commutatie 

optredende induktiespanningen in de hand gehouden. Omdat 

condensator c1 een vrij kleine waarde heeft, neemt na de 

commutatie van de stroom naar c1 de spanning over deze 

condensator vrij snel toe en stoot daarbij de resonantie aan, 

gevormd door c1 en de parasitaire zelfinduktie Lv. Nadat de 

GTO is afgeschakeld, neemt de stroom door het circuit ~, Rb 

en o1 exponentioneel af. De hierbij horende tijdconstante 

T = ~/Rb heeft een kleine waarde doordat ~ uit slechts een 

parasitaire zelfinduktie bestaat. Wanneer Rb gelijk is aan 3 n 
en ~ op 100 J..LH geschat wordt, is deze tijdconstante gelijk 

aan 33 J..LS. Door deze lage waarde is de stroom door Rb al weer 

ver afgenomen wanneer de GTO weer wordt ingeschakeld, zelfs 

wanneer de schakelfrequentie hoog is (10kHz). 

Het snubbercircuit bestaande uit Ds' Cs en Rs dient om de 

veranderingssnelheid van de anode-kathode-spanning bij het 

uitschakelen van de GTO te verminderen. De reden daarvan is 

dat de toenemende anode-kathode-spanning tijdens het uit

schakelproces een stroom veroorzaakt door de parasitaire 

capaciteit tussen de anode en de gate van de GTO. Ten gevolge 

van deze stroom worden er ladingsdragers in de P-laag van de 

gate-kathode-junctie geïnjecteerd, waardoor het uitschakel

proces, waarbij ladingsdragers uit deze laag worden ont

trokken, wordt verstoord. Voor de maximaal toelaatbare 

veranderingssnelheid van de anode-kathode-spanning wordt door 

de fabrikant een waarde van 800 V/J..LS opgegeven. Begrenzing van 

de veranderingssnelheid van de anode-kathode-spanning wordt 

bewerkstelligd door het snubbercircuit, bestaande uit D , C s s 
en R . s Omdat dankzij dit snubbercircuit de anode-kathode-

spanning relatief langzaam toeneemt, wordt ook de commutatie 

van de stroom naar de vrijloopdiode o1 vertraagd, waardoor de 
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tijdens de commutatie optredende induktiespanningen worden 

verminderd. Dit komt tot uiting in een verminderde oversboot 

van de anode-kathode-spanning bij het uitschakelen van de GTO. 

Omdat tijdens het uitschakelproces een deel van de anodestroom 

naar het snubbercircuit commuteert, moet het snubbercircuit zo 

dicht mogelijk bij de GTO worden gemonteerd, zodat de 

parasitaire zelfinduktie van dit circuit zo klein mogelijk is. 

Dit om de spanningspiek bij de commutatie van de stroom van de 

GTO naar het snubbercircuit zo klein mogelijk te laten zijn. 

Dit is belangrijk omdat deze spanningspiek een verhoogde 

dissipatie in de GTO veroorzaakt. Wanneer de GTO wordt 

ingeschakeld, wordt de in c opgeslagen energie gedissipeerd s 
in Rs. De dissipatie in Rs kan hoog oplopen. Wanneer de 

condensator Cs' die een waarde heeft van 0,22 11-F, bij het 

uitschakelen van de GTO wordt opgeladen tot 600 V en de 

schakelfrequentie gelijk is aan 5000 Hz wordt 200 W in deze 

weerstand gedissipeerd. Daar tegenover staat dat een bij het 

afschakelen van de GTO optredende hogere flanksteilheid van de 

anode-kathode-spanning leidt tot een hogere dissipatie in de 

GTO. Een kleinere snubbercondensator c leidt daarom tot een s 
hogere dissipatie in de GTO. Dit is belangrijk omdat daardoor 

de maximaal toelaatbare schakelfrequentie lager wordt. 

Wanneer men aanneemt dat, wanneer de anodestroom wordt 

afgeschakeld, deze volledig naar het snubbercircuit cammuteert 

en men verder aanneemt dat de maximale anodestroom van 90 A 

wordt afgeschakeld, wordt de maximaal toelaatbare verande

ringssnelheid van de anode-kathode-spanning van 800 V/1J.S 

bereikt bij Cs = 0,11 11-F. Omdat in praktijk slechts een deel 

van de anodestroom naar het snubbercircuit commuteert, kan met 

een waarde van 0,1 11-F worden volstaan. om echter de dissipatie 

in de GTO zelf niet te hoog te laten zijn is een wat lagere 

veranderingssnelheid van de anode-kathode-spanning dan de 

maximaal toelaatbare wenselijk. Dit heeft geleid tot de keuze 

van een wat grotere snubbercondensator Cs dan de minimale 

waarde van 0,1 11-F. De snubbercondensator Cs moet niet alleen 

geschikt zijn voor een hoge spanning (circa 1000 V) maar moet 

ook een hoge veranderingssnelheid van de spanning aankunnen. 
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De gekozen snubbercondensator kan hoge veranderingssnelheden 

van de spanning aan, is compact gebouwd, heeft daardoor een 

lage parasitaire zelfinduktie en heeft een lage dissipatie

factor, waardoor deze niet op een koelplaat hoeft te worden 

gemonteerd. Door deze eigenschappen kan deze condensator zeer 

dicht bij de GTO worden gemonteerd, zodat de parasitaire 

zelfinduktie van het snubbercircuit zeer laag is (orde van 

grootte 0,1 ~H). 

De GTO-pulstrap wordt gevoed uit een terugslagomzetter. 

Deze wordt uitgebreid beschreven in de hoofdstukken 6 en 7. 

De pulstrap wordt aangestuurd door een blokgolfgenerator. 

Verder moet nog worden opgemerkt dat de bedrijfsomstandig

heden voor de GTO met pulstrap in het hier beschreven 

testcircuit gunstig zijn en wel om drie redenen: 

1) De kathode van de GTO is direct met de voeding U
0 

verbonden. Daardoor zullen er tijdens het schakelen van de GTO 

geen hoge veranderingssnelheden van de kathodepotentiaal 

optreden. Omdat de pulstrap direct met de kathode van de GTO 

is verbonden, treden er daarom geen hoge veranderingssnelheden 

op van de spanning tussen de pulstrap en de aarde. Ongewenste 

effecten ten gevolge van stromen door parasitaire capaciteiten 

van de pulstrap naar aarde zullen daarom niet optreden. Deze 

parasitaire capaciteiten bestaan onder andere uit: de 

capaciteit tussen de secundaire wikkelingen en de primaire 

wikkeling van de terugslagomzetter (zie paragraaf 6.6) en de 

capaciteit tussen de ingang en de uitgang van de opto-coupler. 

2) Doordat hier slechts één GTO wordt geschakeld, ontstaan er 

geen problemen met betrekking tot de overname van de stroom 

van de ene GTO door een andere. 
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3) Wanneer de GTO wordt afgeschakeld, wordt de stroom die 

door de GTO loopt overgenomen door de vrijloopdiode D1 en 

neemt dan exponentioneel af. Doordat ~ uit slechts een 

parasitaire zelfinduktie bestaat, is de hierbij horende 

tijdconstante klein, zodat de stroom door de weerstand Rb al 

weer sterk is afgenomen op het moment dat de GTO weer wordt 

ingeschakeld. De stroom die door de GTO loopt vlak nadat deze 

is ingeschakeld is daardoor zeker enkele malen lager dan de 

stroom die loopt op het moment dat de GTO wordt uitgeschakeld. 



41 

5.2 Meetresultaten van het testcircuit 

In de figuren 5. 2.1 tot en met 5. 2. 6 Z1Jn de meetresul

taten van de in schakeling 5.1.1 toegepaste GTO met pulstrap 

weergegeven. 

De gebruikte meetapparatuur is: 

universeelmeter: Unigor 1 

amperemeter: Nieaf, volle schaaluitslag: 30 A 

stroomtang; Tektronix, type P6042 

digitale geheugenscoop: Philips, type PM3305 

XY-schrijver: 

functiegenerator: 

Philips, type PM8141 

Philips, type PM5132 

De gebruikte schakelfrequentie is 500 Hz. De GTO is onder twee 

verschillende condities getest, namelijk bij een maximale 

anodestroom ITM van 5 A en U
0 

= 50 V respectievelijk bij ITM = 
70 A en U

0 
= 200 V. Om een te hoge dissipatie in de belas

tingsweerstand Rb te vermijden is de relatieve intijd bij een 

geschakelde anodestroom ITM van 70 A gelijk gekozen aan 0,1. 

De gemiddelde anodestroom bedraagt dan dus 7 A. Bij ITM = 5 A 

bedraagt de relatieve intijd 0,5. 

De inschakelpuls van de gatestroom (figuur 5.2.1) verloopt 

vrijwel overeenkomstig de in hoofdstuk 3 beschreven "ideale" 

inschakelpuls. De lage zelfinduktie in de leiding van de gate 

resulteert in een snelle toename van de stroom na het 

inschakelen van T4 (figuur 4.2.1) (de veranderingssnelheid van 

de gatestroom bedraagt circa 25 A/~s). Het uitschakelen van T4 
verloopt veel trager doordat weerstand R12 een vrij grote 

waarde heeft, waardoor de ingangscapaciteit van T4 zich 

slechts langzaam ontlaadt. 

Nadat de GTO is ingeschakeld wordt een gatestroom van 

circa 0,9 A in stand gehouden door T7 te ontsteken. 

De uitschakelpuls van de gatestroom is gemeten bij twee 

verschillende belastingen en weergegeven in de figuren 5.2.2 

en 5. 2. 4. De bij dezelfde belastingen gemeten gate-kathode-
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spanning is weergegeven in de figuren 5. 2. 3 en 5. 2. 5. Op 

t ~ 2 J.LS wordt T7 uitgeschakeld. De hiermee gepaard gaande 

hoge veranderingssnelheid van de stroom door de gate veroor

zaakt een induktiespanning over de leidingen en de parasitaire 

zelfinduktie van R19 • Hierbij wordt een resonantie aange

stoten, die het gevolge is van deze parasitaire zelfindukties 

en de uitgangscapaciteit van T7 . De amplitude van de in de 

figuren 5. 2. 3 en 5. 2. 5 zichtbare resonantie tussen t = 2 en 

t = 2,5 J.LS is enkele malen groter wanneer de klemmen van de 

meetsnoer niet direkt op de aansluitklemmen van de GTO maar op 

de pulstrap dus aan de andere zijde van de verbindingen van de 

GTO met de pulstrap worden aangesloten. Dit wijst erop dat de 

induktiespanningen over de leidingen die de pulstrap met de 

GTO verbinden een belangrijke rol in het optreden van deze 

resonantie spelen. Dit ondanks dat de verbindingen erg kort 

zijn (circa 10 cm). 

Wanneer T11 wordt ingeschakeld, veroorzaakt de spanning 

over L1 een verder afnemende gatestroom. De veranderingssnel

heid dig/dt van de gatestroom bedraagt, na het uitdempen van 

bovengenoemde resonantie, circa 16 A/J.LS. Hieruit volgt de 

totale zelfinduktie Lg van het spoeltje L1 en de leidingen in 

het gatecircuit (zijnde T11 , L1 , de GTO en cs2 ) uit: 

waarbij U cs2 de negatieve voedingsspanning is en circa 12 V 

bedraagt. Hieruit volgt: 

Deze waarde is wat lager dan aanbevolen wordt door de 

fabrikant (1 J.LH). Het resultaat hiervan is dat de gatestroom 

een hoge absolute waarde bereikt (26 A bij een afgeschakelde 

anodestroom ITM van 70 A: door de fabrikant wordt een waarde 

van 28 A opgegeven, wat echter geldt bij ITM = 90 A). Hierdoor 

wordt de anode-kathode-stroom snel afgeknepen en is de 
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dissipatie die hierbij optreedt lager dan wanneer Lg een 

waarde van 1 ~H heeft. Een nadelige consequentie van de lage 

waarde van Lg komt nog aan de orde wanneer de rest van de 

uitschakelpuls wordt bekeken. Naarmate de absolute waarde van 

de gatestroom toeneemt, neemt de spanningsval over de ohmse 

weerstand van het GTO-uitschakelcircuit toe, waardoor de 

spanningsval over Lg en daardoor ook de flanksteilheid van de 

gatestroom wat afnemen. De ohmse weerstand in het gatecircuit 

bestaat uit: de ohmse weerstand van de gate, de doorlaat

weerstand van T11 , de serieweerstand van cs2 en de ohmse 

weerstand van de leidingen en het spoeltje L1 . Ten gevolge van 

de (in absolute waarde) toenemende gatestroom wordt het 

geleidende plasmakanaal afgeknepen. Dit leidt er toe dat de 

gate-kathode-junctie gaat sperren, waarbij de gate-kathode

spanning ugk snel afneemt, evenals de anodestroom, terwijl de 

anode-kathode-spanning uak snel toeneemt (figuur 5.2.6). 

Bij een lage belasting neemt de anode-kathode-spanning 

dermate snel toe dat er terugkoppeling optreedt via de 

parasitaire capaciteit tussen de anode en de gate. De stroom 

door deze capaciteit is in figuur 5.2.2 zichtbaar in de 

verminderde flanksteilheid van de gatestroom tussen t = 2,5 en 

t = 2,1 ~s. Ten gevolge van deze stroom neemt ugk weer toe, 

alvorens het kanaal volledig wordt afgeknepen (figuur 5.2.3). 

Dat dit effect alleen optreedt bij het uitschakelen van een 

lage anodestroom ITM kan worden verklaard uit het feit dat de 

absolute waarde van de gatestroom bij deze lage waarde van ITM 

een relatief hoge waarde bereikt. De absolute waarde van de 

gatestroom bereikt zelfs een hogere waarde (circa 8 A) dan de 

anodestroom die wordt afgeschakeld (5 A). Daardoor wordt de 

GTO sneller 

Vanwege 

gatestroom 

geleidende 

afgeschakeld dan het geval is bij een hoge ITM" 

de zelfinduktie in het gatecircuit, kan de 

niet plotseling worden afgebroken. Nadat het 

kanaal is afgeknepen, loopt daarom de gatestroom 

door de sperlaag van de gate-kathode-junctie en veroorzaakt 

daarbij doorslag van deze sperlaag (lawine-effect). De 

doorslagspanning van de gate-kathode-junctie bedraagt ongeveer 

20 V (zie figuur 5.2.3 en figuur 5.2.5). Ten gevolge van de 
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afname van de gate-kathode-spanning verandert de spanning over 

het spoeltje L van teken, zodat de afnemende gatestroom 
g 

omslaat in een toenemende gatestroom. Ook hier veroorzaakt de 

ohmse weerstand in het gatecircuit een wat afnemende flank

steilheid van de gatestroom. 

Op het moment dat de stroom door de gate-kathode-sperlaag 

gelijk wordt aan o, neemt de gate-kathode-spanning toe, 

waarbij er een resonantie wordt aangeslagen, veroorzaakt door 

de zelfinduktie in het gatecircuit en door de ingangscapaci

teit van de GTO. Op dit moment heeft het uitschakelproces zich 

echter nog niet volledig voltrokken, doordat de sperlaag van 

de middelste PN-overgang van de GTO nog niet volledig is 

hersteld. Het herstel van deze sperlaag gebeurt door het 

afvoeren van ladingsdragers, gepaard gaande met een stroom 

lopend door de anode van de GTO. Deze "staartstroom" (engels: 

tail current) vinden we ook terug in de gatestroom (figuur 

5. 2. 2 en 5. 2. 4) . Echter in figuur 5. 2. 4 manifesteert deze 

staartstroom zich pas vanaf t ~ 8 ~s. Wanneer men er vanuit 

gaat dat de staartstroom door de anode ook loopt tussen 

t = 6,5 en t = 8 ~s, dan zou deze staartstroom door de kathode 

moeten lopen in plaats van door de gate. Toch heeft de 

absolute waarde van de gate-kathode-spanning tussen t = 6,5 en 

t = 8 ~s, afgezien van het resonantieverschijnsel, een vrij 

hoge waarde. Dit wijst erop dat er geen staartstroom door de 

kathode loopt, aangezien een dergelijke staartstroom de 

gate-kathode-sperlaag zou afbreken. Het verschijnsel kan 

misschien verklaard worden uit het verloop van de anode

kathode-spanning (figuur 5.2.6). De stroom door de middelste 

PN-junctie hangt immers mede af van de spanning over de anode 

en de gate. In dit verband is het opvallend dat het minimum 

van de gatestroom rond t = 9,5 ~s samenvalt met het minimum in 

de anode-kathode-spanning bij t = 9,5 ~s. 

Verder moet nog gewezen worden op het verband dat door de 

fabrikant wordt gelegd tussen de grootte van het spoeltje Lg 

en de maximaal toelaatbare anodestroom die kan worden 

afgeschakeld (ITQRM, zie figuur 5.2.7) [2]. 
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figuur 5.2.7 

Hoewel de fabrikant hier geen nader uitleg over geeft moet 

de verklaring voor dit verband waarschijnlijk gezocht worden 

in het verband tussen de grootte van het spoeltje Lg en de 

grootte van de staartstroom. Wanneer dit spoeltje te klein 

wordt gekozen, leidt dit tot een verhoogde staartstroom, wat 

samengaat met een verhoogde dissipatie in de GTO [3]. Uit de 

grafiek kan men aflezen dat wanneer men een stroom van 90 A 

periodiek wil afschakelen, het spoeltje Lg niet te klein mag 

zijn. Het in de GTO-pulstrap gebruikte spoeltje van 0,75 ~F is 

in dit verband maar net groot genoeg. De consequentie van het 

krap gekozen spoeltje is enerzijds dat de staartstroom wat 

wordt vergroot, wat tot een verhoogde dissipatie in de GTO 

leidt. Een kleiner spoeltje leidt anderzijds tot het sneller 

afschakelen van de anodestroom (doordat ligl een hogere waarde 

bereikt) waardoor de dissipatie juist kleiner wordt, terwijl 

bovendien de gate-kathode-sperlaag gedurende een relatief 

korte tijd doorslaat, waardoor de gatedissipatie afneemt. 
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Omdat echter de staartstroom een aanzienlijke bijdrage levert 

aan de totale dissipatie in de GTO, omdat deze gedurende enige 

MS blijft lopen, is het waarschijnlijk aan te bevelen een iets 

grotere waarde voor Lg te kiezen. 

In figuur 5.2.6 in het verloop van de anode-kathode

spanning bij het uitschakelen weergegeven. Hierbij moet 

bedacht worden, dat dit verloop voornamelijk afhangt van het 

uitwendig circuit en minder van de eigenschappen van de 

pulstrap zelf. De aanwezigheid van het snubbercircuit begrenst 

de veranderingssnelheid van de anode-kathode-spanning. De 

zelfinduktie en de leidingen van het snubbercircuit en de 

inschakelvertraging van diode Ds leiden echter in eerste 

instantie tot een wat grotere flanksteilheid, zichtbaar in de 

vorm van een piekje rond uak = 40 V. Dat dit piekje een waarde 

bereikt van slechts 40 V is mede het gevolg van de zeer korte 

verbindingen van het snubbercircuit. 

Nadat de spanning uak een waarde bereikt die hoger is dan 

U
0

, komt D1 in geleiding en wordt de stroom die door de GTO 

loopt overgenomen door het circuit bestaande uit D1 en c1 . De 

inschakel tijd van D1 en de parasitaire zelfindukties zorgen 

hierbij voor enige vertraging, waardoor er een overshaat in 

uak optreedt. Condensator Cs wordt hierbij tot een waarde 

hoger dan U
0 

opgeladen. Zodra de stroom die door de GTO loopt 

door D1 is overgenomen, daalt de anode-kathode-spanning weer. 

Doordat nu de anode-kathode-spanning een waarde heeft die 

lager is dan de spanning op Cs' herstelt zich de sperlaag van 

diode Ds waardoor de stroom door deze diode Ds snel afneemt en 

naar het circuit D1 , c1 commuteert. Ten gevolge van de met de 

commutatie gepaard gaande induktiespanningen neemt daarbij uak 

opnieuw toe. Doordat c1 wordt opgeladen, neemt uak verder toe 

en stoot daarbij de resonantie aan, gevormd door Lv en c1 . 
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Figuur 5.2.l:gatestroom, inschakelpuls; U
0

= 200 V; ITM= 70 A 



-2 

-4 

\ 
-6 

- e 

48 

\ 
\ 
\ ! 
', I 

\ / 
\j 

/ 
i 

I 
I 

I 
I 

/ 

/ 
I 

I 
I 

Figuur 5.2.2:gatestroom, u1tschakelpuls; U0= 50 V; !TM= 5 A 

ugk (V) 

t 

- 5 

-10 

- 15 

- 20 

.. v--~',, ,,,· \ .. ' --~-.-._/..........._ __ .,.-~ 

F1guur 5.2.3: gate-kathode-spannlng, uitschakelpuls; v
0

= 50 V; !TM= 5 A 

--t t (l-IS) 



i (A) 
tg 

2 

49 

or---------------2~----~---------------5~----~6----~~7~~~~8~-~----~--~9-----------~~t (~s) 

-4 

-8 

-12 

- 16 

- 20 

-24 \ 
Figuur 5.2.4: gatestroom, uitschakelpuls; u

0
= 200 V; ITM= 70 A 

._. t (~s) 

-5 

- 10 

- 15 

Figuur 5.2.5: gate-kathode-spanning, u~chakelpuls; u
0

= 200 V; ITM= 70 A 



50 

200 

1SO 

100 

50 

s 10 15 20 25 3C:. 35 40 4S 
~ t (ps) 

Figuur 5.2.6: anode-kathode-spanning, uitschakelproCes; u
0 

200 V; ITM= 70 A 



51 

6. DE VOEDING VOOR DE GTO-PULSTRAP. 

6.1 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel van de GTO - pulstrap wordt 

gevormd door de voeding. De vereiste spanningen voor de 

pulstrap zijn +4 en -12 V. Verder worden de volgende criteria 

gehanteerd bij het ontwerp van de voeding: 

1 Om de GTO met zo weinig mogelijk verliezen te laten 

uitschakelen, moet enerzijds de absolute waarde van de 

negatieve uitgangsspanning zo groot mogelijk zijn. In verband 

met het risico van doorslag van de gate-kathode-junctie, mag 

echter de negatieve uitgangsspanning niet lager worden dan -13 

Volt. Het ontwerp van de voeding zal erop gericht moeten zijn 

dat de negatieve uitgangsspanning tussen de -11 en -13 V ligt. 

De positieve uitgangsspanning moet ongeveer 4 V bedragen. 

Omdat de voedingsspanning van CMOS-IC's de 18 V niet mag 

overschrijden is een positieve spanning aan een maximum 

gebonden van 5 V (Samen met de negatieve uitgangsspanning van 

maximaal -13 V levert dat dan een spanning van maximaal 18 V 

op.). Gestreefd zal worden naar een positieve uitgangsspanning 

tussen de 3,5 en 4,5 V. 

2 Het vermogen dat de pulstrap opneemt is bijna recht 

evenredig met de schakelfrequentie. Wanneer bij een schakel

frequentie van 10 kHz de maximale stroom wordt geschakeld, 

bedraagt het opgenomen vermogen circa 17 w. Wanneer de 

anode-kathode-spanning van de GTO enkele honderden Volt 

bedraagt, is een hogere schakelfrequentie niet toelaatbaar in 

verband met de toelaatbare dissipatie van de GTO. De voeding 

wordt daarom gedimensioneerd op een maximumvermogen van circa 

20 w. 
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3 De voeding van de GTO moet zwevend zijn, dat wil zeggen 

dat de uitgang van de voeding galvanisch gescheiden moet zijn 

van de ingang. 

4 De voeding moet klein zijn en op de print van de pulstrap 

passen. Het toepassen van een 50 Hz-transformator voor elke 

pulstrap is in dit verband ongewenst. Daarom wordt gedacht aan 

een omzetter die werkt bij een frequentie van bijvoorbeeld 50 

kHz, zodat de gekoppelde spoelen, die noodzakelijk zijn voor 

de galvanische scheiding klein kunnen blijven. 

5 De voeding moet betrouwbaar zijn. In dit verband is het 

toepassen van een gemeenschappelijke 50 kHz-omzetter voor alle 

pulstrappen tezamen niet te prefereren, aangezien dan door de 

lange voedingslijnen (bijvoorbeeld 1 m.) een signaal van deze 

frequentie loopt, waarbij de elektromagnetische straling, die 

deze leidingen uitzenden, aanleiding kan geven tot storingen. 

Een omzetter die aan bovengenoemde criteria kan voldoen 

is de terugslagomzetter. Bij dit type omzetter wordt aan de 

primaire zijde van een transformator slechts één schakelaar 

geschakeld, terwij 1 er aan de secundaire zijde slechts één 

diode nodig is voor elke uitgang. 
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6.2 De terugslagomzetter. 

Het principeschema van de terugslagomzetter zoals die in 

de pulstrap wordt toegepast is weergegeven in figuur 6. 2. 1. 

Hoewel de omzetter voor de GTO-pulstrap twee uitgangs

spanningen heeft is in de figuur slechts één uitgang getekend. 

+ 
i + s 

u eb _u2 Rb s 
N2 

ul • 1--

figuur 6.2.1 

De terugstagomzetter 

Wanneer de schakelaar s gesloten wordt, neemt de stroom 

door de primaire wikkeling van de transformator toe. Zodra s 
wordt geopend, wordt deze stroom afgebroken. De magnetische 

induktie B is echter continu en kan niet plotseling worden 

afgebroken. Deze magnetische induktie wordt na het openen van 

de schakelaar in stand gehouden doordat er een stroom gaat 

lopen aan secundaire zijde. Wanneer de schakelaar periodiek 

geopend en gesloten wordt, wordt er als het ware energie 

gepompt in de condensator eb en de belastingsweerstand Rb. 

Voorlopig wordt verondersteld dat de wikkelingen ideaal 

gekoppeld zijn en dat de transformator verliesvrij is, d.w.z. 

dat het koperverlies verwaarloosbaar klein is (verwaarloosbare 

weerstand, geen proximity effect, geen skineffect), terwij 1 

ook de hystereseverl ie zen en de wervelstroomverliezen worden 

verwaarloosd. De wervelstroomverliezen zijn overigens zeer 
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laag doordat de potkern van een slecht geleidend materiaal 

gemaakt is (ferriet). 

i + 
p ~ 

r-=:.. .. --
'= ...,> 
"':::-

.. :··;: .. 
s 

figuur 6.2.2 

Voor een kring H door het magnetische circuit (figuur 

6.2.2) geldt: 

Wanneer de schakelaar gesloten is, maakt de secundair 

geïnduceerde spanning, samen met u2 dat de diode spert, zodat 

dan is = 0: 

.......... 
i H.dl = N1 i (t) p . 

Als de schakelaar wordt geopend, dan wordt ip = 0, zodat 

dan: 

Doordat er nu een stroom door de secundaire wikkeling loopt, 

wordt de condensator aan secundaire zijde opgeladen. 

Oe stroom aan primaire zijde en de verhouding van het 

aantal windingen van de secundaire tot het aantal windingen 

van de primaire wikkeling bepalen de stroom door de secundaire 

wikkeling die er gaat lopen op het moment dat de schakelaar S 

wordt geopend. 

Nadat de schakelaar is geopend, ontstaat er een spanning 

us over de secundaire wikkeling die gelijk is aan: 
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Dezelfde veldverandering, die de spanning over de secundaire 

wikkeling opwekt, geeft ook aan primaire zijde een spanning. 

De spanning over de schakelaar udswordt daardoor gelijk aan: 

Na het openen van de schakelaar veroorzaakt de spanning 

over de secundaire wikkeling een afname van de stroom i . De s 
steilheid waarmee deze stroom afneemt, wordt gegeven door: 

- di jdt = u /L2 s s 

waarbij L2 de zelfinduktie van de secundaire wikkeling is. 

Wanneer de schakelaar pas weer wordt ingeschakeld nadat 

de stroom i nul geworden is, s is er sprake van discontinu 

bedrijf. Wanneer de schakelaar S eerder gesloten wordt, wordt 

de stroom aan secundaire zijde nul op het moment dat de 

schakelaar s gesloten wordt, ten gevolge van de in de 

secundaire wikkeling geïnduceerde spanning, die de diode doet 

sperren. Op het moment waarop de schakelaar s gesloten wordt, 

wordt nu de aan secundaire zijde lopende stroom overgenomen 

door de primaire zijde (continu bedrijf). Een en ander is 

verduidelijkt aan de hand van figuur 6.2.3. In deze figuur is 

de invloed van de spreidingszelfindukties niet meegenomen. De 

variaties van i en i veroorzaken induktiespanningen over 
p s 

deze spreidingszelfindukties. Deze zijn het hoogst tijdens het 

uitschakelen van de schakelaar omdat dan de stroomsteilheden 

het hoogst zijn. Omdat deze induktiespanningen tot niet te 

hoge waarden mogen oplopen, is de steilheid waarmee i en i 
p s 

kunnen toe - en afnemen beperkt. 

Voor de schakelaar s wordt een MOSFET toegepast. De 

voordelen van de toepassing van een MOSFET ten opzichte van 

een transistor zijn: 

Een MOSFET kan met een spanning worden aangestuurd waarbij 

niet veel stroom wordt gevraagd. 
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Een MOSFET schakelt snel, waardoor de schakelverliezen 

klein zijn. 
I I 

I t 

ip I I i 
I p 

f I f 

I I t-+ 
I I 

I 
I 

I I I 

is is 

f l 

-+t 
I I I 

I I 
I I 

I I I I 

I 
I I I 

I I 
I 

I 
I 

I 
I 
I 

I 

I 

--- --- _,_ - - --- -
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 

I 
I I 

I I I 
I 

I I 

I I I I 
I I I I 

I I I I I 

I I I I I 

-+t 
I I I 
I I 

I I I 
I I 

I 
I u s I I I 
I 

l I I I 

I : \ 
I •-+t 

I 
I I 

-+t 

I I ._, 
I 
I I I I I I 

discontinu bedrijf continu bedrijf 

figuur 6.2.3 

Spanningen over en stromen door een transformator van een 

terugsLagomzetter bij discontinu en continu bedrijf. Boven een 

zeker vermogen, gaat de omzetter over van discontinu naar 

continu bedrijf. 
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6.3 Continu of discontinu bedrijf 

In deze paragraaf worden de voor- en nadelen van continu 

ten opzichte van discontinu bedrijf van een terugslagomzetter 

bekeken. 

I 
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discontinu bedrijf 

figuur 6.3.1 

ip 

f 
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AI 
.lP 
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I ~ I 
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continu bedrijf 

--- ï 

secundaire stroom i , primaire stroom i en in de transfarma-s p 
tor opgesLagen energie WT al.s functie van de tijd van een 

terugstagomzetter in discontinu en in continu bedrijf. 

In figuur 6.3.1 zijn de stromen in de transformator van 

een terugslagomzetter werkend in continu en in discontinu 

bedrijf, evenals de in de transformator opgeslagen energie 
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uitgezet. Hierbij is T de periodetijd die gelijk is aan 1/f , s 
met fs de schakelfrequentie; ti is de intijd; tu is de uittijd 

(= T-ti). Bij continu bedrijf is AIP de toename van de 

primaire stroom gedurende de periode dat de schakelaar s in is 

en Ais de afname van de secundaire stroom gedurende de periode 

dat S uit is. Hierbij worden twee verschillende omzetters 

vergeleken, die beiden bij eenzelfde belasting, eenzelfde 

frequentie en gelijke voedings- en uitgangsspanning werken. 

Beide omzetters kunnen - afhankelijk van de belasting - in 

principe zowel in discontinu als in continu bedrijf werken. 

Hier worden echter twee omzetters vergeleken, waarbij de ene 

omzetter bij de normaliter voorkomende belasting in discontinu 

bedrijf werkt, terwijl de andere omzetter ontworpen is om bij 

dezelfde belasting in continu bedrijf te werken. 

Wanneer de omzetter die ontworpen is om in discontinu 

bedrijf te werken met een voldoende hogere belasting belast 

wordt dan waar de omzetter voor is ontworpen, dan zal deze 

omzetter overgaan op continu bedrijf. Vaak zal daarbij de 

omzetter dusdanig zijn ontworpen dat daarbij verzadiging van 

de kern optreedt. 

Wanneer de omzetter die ontworpen is om in continu 

bedrijf te werken met een lagere belasting belast wordt dan de 

leemtegrensbelasting waarvoor de omzetter is ontworpen, gaat 

deze over in disconitu bedrijf. In figuur 6.3.1 is de invloed 

van de spreidingszelfindukties van de transformator niet 

meegenomen. 

Wanneer voor beide omzetters uitgegaan wordt van 

eenzelfde uitgangsspanning u2 , die door regeling van de 

relatieve intijd op een constante waarde wordt gehouden, een 

voor beide omzetters gelijke schakelfrequntie en een gelijke 

belasting, dan laat de figuur een aantal fundamentele 

verschillen zien: 

Het aan secundaire zijde geleverde gemiddelde vermogen (= 

product van gemiddelde stroom Is en constante spanning u2 ) is 

gelijk aan: 
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Bij discontinu bedrijf correspondeert deze integraal met u2 
maal het oppervlak van de driehoek van de secundaire stroom 

(figuur 6.3.1), welke recht evenredig is met het kwadraat van 

de relatieve intijd. 

Aangezien het aan secundaire zijde 

afhankelijk is van de belasting, moet 

relatie die er in discontinu bedijf 

afgestane vermogen 

vanwege de direkte 

bestaat tussen de 

relatieve intijd en de belasting ook de relatieve intijd 

variëren met de belasting om u2 constant te houden. Dit 

impliceert dat bij discontinu bedrijf de relatieve intijd 

aangepast moet worden aan de belasting. 

Bij gegeven uitgangsspanning u2 is in continu bedrijf de 

relatieve intijd onafhankelijk van het gevraagde vermogen. Wel 

is er een verband tussen de spanning u2 aan secundaire zijde 

en de relatieve intijd. Dit verband kan als volgt worden 

afgeleid: 

Gedurende de periode dat S in is, geldt: 

AI 
u1 = L1 .-t7 , zodat: 

1 
(1) 

Wanneer de spanningsval over de diode aan secundaire 

zijde wordt verwaarloosd, geldt voor de periode dat s uit is: 

(2) 

waarbij n de transformatieverhouding van de transformator is 

(= N2/N1). 

Anders geschreven: 
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Verder is in stationaire toestand: 

AI 
AI = --E 

s n 

zodat: 

ul 
= ----.t. n.L1 1 

, waardoor: 

Wanneer de relatieve intijd ó gedefiniëerd wordt als: 

ó = 

met 

u2 = 

t. 
1 

T 

L2 

Ll 

n 

t. 
= __ ! __ zodat 1-ó 

t.+t 
1 u 

= n2 is: 

ó 
ul ï=6 

is: 

(3) 

(4) 

Bij een gelijke uitgangsspanning u2 , schakelfrequentie en 

belasting, zijn zowel de steilheid van de stroom aan primaire 

zijde gedurende de periode dat de schakelaar in is als de 

steilheid van de stroom aan secundaire zijde gedurende de tijd 

dat de schakelaar uit is lager in het toestel dat ontworpen is 

voor continu bedrijf dan in het toestel dat ontworpen is voor 

discontinu bedrijf. Voor de transformator betekent dit dat het 

aantal windingen in het "continu bedrijfstoestel" veel groter 
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is, dan in het "discontinu bedrijfstoestel". 

De energie AWT (figuur 6.3.1) die er bij een gegeven 

belasting per periode aan secundaire zijde wordt afgestaan 

wordt geleverd door de transformator. De elektromagnetische 

veldenergie die gedurende elke periode in de transformator 

wordt opgeslagen, moet dus minimaal gelijk zijn aan AWT om de 

gevraagde energie te kunnen leveren. In discontinu bedrijf 

wordt steeds gedurende elke periode de energie AWT in de 

transformator opgeslagen en daarna aan secundaire zijde 

afgestaan. In continu bedrijf komt daar nog de elektro

magnetische veldenergie bij die het gevolg is van het feit dat 

het veld nooit nul wordt. 

Het gevraagde vermogen is gelijk aan het produkt van de 

gemiddelde secundaire stroom en de uitgangsspanning. De 

maximale elektromagnetische veldenergie in de transformator is 

recht evenredig met het kwadraat van de secundaire stroom. 

Aangezien bij continu bedrijf de gemiddelde secundaire stroom 

Is bij een grote belasting ongeveer gelijk is aan de maximale 

secundaire stroom, is de maximaal in de transformator 

opgeslagen elektromagnetische veldenergie ongeveer recht 

evenredig met het kwadraat van Is en daarmee ook met het 

kwadraat van het gevraagde vermogen. Bij discontinu bedrijf is 

er daarentegen een lineair verband tussen het gevraagde 

vermogen en de maximaal in de transformator opgeslagen 

elektromagnetische veldenergie. Daardoor neemt bij discontinu 

bedrijf de maximale elektromagnetische veldenergie van de 

transformator minder toe met het gevraagde vermogen dan bij 

continu bedrijf. Bij een grote belasting is dus bij continu 

bedrijf de maximaal in de transformator opgeslagen elektro

magnetische veldenergie veel groter dan bij discontinu 

bedrijf. Dit geldt ondanks de grotere maximale secundaire 

stroom die er bij de omzetter werkend in discontinu bedij f 

loopt. 

Wanneer de schakelaar wordt ingeschakeld, zijn bij 

discontinu bedrijf zowel de primaire, als de secundaire stroom 

gelijk aan o. 
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Uit figuur 6.3.1 zijn niet de verschillen te halen met 

betrekking tot de stabiliteit. Daartoe moet de relatie tussen 
variaties in de relatieve intijd en variaties in de uitgangs
spanning onderzocht worden. 

Doordat bij discontinu bedrijf variaties in de relatieve 
intijd vrijwel zonder tijdvertraging resulteren in even grote 
variaties van de stroom aan secundaire zijde, resulteren 
variaties in de relatieve intijd vrijwel zonder tijdvertraging 
in relatief even grote variaties van het overgedragen 
vermogen. Tengevolge van de condensator aan de uitgang, 
ontstaat er weliswaar een vertraging tussen het moment dat er 
een variatie in het overgedragen vermogen optreedt en het 
moment dat dit resulteert in variatie van de uitgangsspanning, 
maar is er geen wisselwerking tussen de spanning aan de 
uitgang en het overgedragen vermogen, doordat in discontinu 

i s 

f 
I 
I 
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~' 
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figuur 6.3.2 
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bedrijf het vermogen uitsluitend wordt bepaald door de aan 

primaire zijde opgedrukte spanning. 

Bij continu bedrijf zal bij gegeven u1 en u2 een variatie 

in de relatieve intijd resulteren in een variatie van AI en 
p 

Ais (zie de vergelijkingen (1) en (2)). Een toename van de 

relatieve intijd op t = t
0 

{figuur 6.3.2) resulteert in een 

toename van AIP en een afname van Ais. Hierdoor wordt het 

evenwicht gegeven door vergelijking (3) verstoord, waardoor de 

gemiddelde stromen Ip en Is gestaag toenemen. Deze toename 

wordt pas een halt toegeroepen wanneer de spanning U 
2 

en 

daarmee Ais (vgl. (2)) dusdanig is toe-genomen dat het 

evenwicht gegeven door vergelijking (3) opnieuw bereikt wordt 

(t = t 1 in figuur 6.3.2). Het tijdstip waarop dit evenwicht 

wordt bereikt is afhankelijk van de grootte van de condensator 

c aan de uitgang. Wanneer deze groot is, zal de stroom Is 

sterk toenemen voordat de spanning u2 dusdanig is toegenomen 

dat dit evenwicht wordt bereikt. Doordat inmiddels de 

gemiddelde secundaire stroom is is toegenomen, zal de 

condensator C verder worden opgeladen. Hierdoor neemt u2 
verder toe, zodat ook Ais verder toeneemt (vergelijking (2). 

Het evenwicht, gegeven door vergelijking (3), wordt daardoor 

opnieuw verstoord, zodat de stroom I daardoor gaat dalen. De s 

stromen Is en Ip en de uitgangs-spanning u2 slingeren daarna 

verder uit. De uitgangsspanning u2 neemt daarbij uiteindelijk 

een waarde aan die volgt uit vergelijking (4). 

De vertraagde en met een inslingerverschij nsel gepaard 

gaande responsie van de spanning aan de uitgang u2 op 

variaties van de relatieve intijd maakt een stabiele regeling 

moeilijker dan bij discontinu bedrijf. 

Voordelen van discontinu bedrijf boven continu bedrijf 

zijn: 

1 Stabiliteit kan gemakkelijker worden verkregen, doordat 

er geen wisselwerking optreedt tussen de spanning aan de 

uitgang en het vermogen dat wordt overgedragen. 

2 Er kan met een kleinere transformator worden volstaan, 
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doordat de energie die maximaal in de transformator is 

opgeslagen kleiner is. Verder is het aantal windingen lager, 

wat tot uiting komt in verminderde spreidingszelfindukties. 

Grotere spreidingszelfindukties leiden tot een verhoogde 

dissipatie in het snubbercircuit (zie paragraaf 6.7). 

3 Op het moment dat de schakelaar gesloten wordt, is de 

stroom aan zowel de primaire als aan de secundaire zijde 

gelijk aan nul. Er worden daarom geen hoge eisen gesteld aan 

de snelheid waarmee de schakelaar inschakelt en de hersteltijd 

van de diode. 

Een nadeel van discontinu bedrijf ten opzichte van 

continu bedrijf wordt gevormd door de hogere piekstromen die 

zowel door de schakelaar als door de diode geschakeld moeten 

worden. 

De voordelen van discontinu bedrijf ten opzichte van 

continu bedrijf hebben tot de keuze voor discontinu bedrijf 

geleid. 
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6.4 Keuze van de voedingsspanning 

In deze paragraaf wordt de invloed van de voedingsspanning 

op de omzetter bekeken. De voedingsspanning u1 wordt hierbij 

als ontwerpparameter beschouwd. Deze is van invloed op de 

volgende factoren: 

1 De primaire stroom door de transformator. 

Wanneer afgezien wordt van de verliezen die in de omzetter 

optreden, is, bij een gegeven afgestaan vermogen, het 

opgenomen vermogen onafhankelijk van de voedingsspanning. Een 

hogere voedingsspanning leidt daardoor tot een evenredig 

lagere stroom door de primaire wikkeling van de transformator. 

De zelfinduktie van de primaire wikkeling L wordt gegeven p 
door: 

L p 

waarbij ipp de topwaarde van de primaire stroom is. 

Bij een gegeven vermogen en relatieve intijd, is ipp omgekeerd 

evenredig met de voedingsspanning u1 . Daardoor is Lp evenredig 

met U~. Het aantal windingen N1 van de primaire wikkeling is 

evenredig met ~Lp. Het aantal windingen N1 is daarom evenredig 

met de voedingsspanning waarvoor de omzetter ontworpen is. Bij 

een gegeven hoeveelheid ruimte in de transformator is de 

draaddoorsnede omgekeerd evenredig met het aantal windingen en 

dus ook omgekeerd evenredig met de keuze van de voedings

spanning. Aangezien ook i omgekeerd evenredig is met de 
p 

voedingsspanning, is de stroomdichtheid onafhankelijk van de 

voedingsspanning. Wanneer het skineffect en het proximi ty

effect worden verwaarloosd is daarom het koperverlies van de 

transformator eveneens onafhankelijk is van de voedings

spanning. 
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De energie in de spreidingszelfinduktie van de primaire 

wikkeling van het transformatortj e, ten gevolge van de niet 

met andere wikkelingen gekoppelde flux, die na het afschakelen 

van de MOSFET in het snubbercircuit moet worden gedissipeerd, 

is gelijk aan (1/2)L .i 2 ,waarbij L de genoemde spreidings-a p a 
zelfinduktie is. Het aantal windingen aan primaire zijde neemt 

recht evenredig toe met de voedingsspanning. Wanneer aan

genomen wordt dat de spreidingszelfinduktie evenredig is met 

het kwadraat van het aantal windingen, neemt deze kwadratisch 

toe met de voedingsspanning. Aangezien de stroom door de 

primaire wikkeling omgekeerd evenredig is met de voedings

spanning, is de in deze spreidingszelfinduktie opgeslagen 

energie vrijwel onafhankelijk van de voedingsspanning. 

De door de MOSFET af te schakelen stroom wordt kleiner met 

een toenemende voedingsspanning. Deze stroom die tijdens het 

afschakelproces naar het snubbercircuit moet commuteren, 

veroorzaakt een spanningspiek over de MOSFET. Deze wordt 

veroorzaakt door de parasitaire zelfinduktie in de leiding van 

de MOSFET en in die van het snubbercircuit (figuur 6.4.1). 

I L b 
a ' 

L,..a ~ -1 
V I ULab "'; 

J 

figuur 6.4.1 

Induktiespanningen over de parasitaire zetfindukties in de 

Leiding van de MOSFET en in die van het snubbercircuit die 

ontstaan bij het uitschaketen van de stroom door de primaire 

wikke ting. 
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De induktiespanning Ulo over een parasitaire zelfinduktie La 

kan berekend worden uit: 

waarbij i de stroom door de zelfinduktie is. Wanneer bijvoor

beeld een stroom van 6 A in 50 ns wordt uitgeschakeld, waarbij 

tijdens dit uitschakelproces de stroomsteilheid (~~) constant 

is en beide parasitaire zelfindukties L en L b gelijk zijn aa a 
aan 0, 1 JLH, bedraagt de induktiespanning over beide zelf-

indukties 12 V. Wanneer de stroomsteilheid ~~ tijdens het 

afschakelproces niet constant is, maar een piekvormig verloop 

heeft, dan is de maximale induktiespanning groter. Deze 

induktiespanningen zijn ongewenst, omdat deze hogere eisen 

stellen aan de blokkeerspanning van de MOSFET en omdat deze de 

regeling van de omzetter (zie paragraaf 6.5) kunnen beïn

vloeden. Wanneer de voedingsspanning verdubbelt en daarbij de 

af te schakelen stroom halveert, halveren deze induktie

spanningen. Gerelateerd aan de voedingsspanning nemen deze 

induktiespanningen met een factor 4 af bij verdubbeling van de 

voedingsspanning. 

2 De keuze van de MOSFET 

De maximale drain-souree-spanning over de MOSFET neemt toe 

naarmate de voedingsspanning toeneemt. De MOSFET moet hierop 

gedimensioneerd zijn. 

Wanneer de induktiespanningen ten gevolge van de commuta

tie van de stroom door de MOSFET naar het snubbercircui t 

kunnen worden verwaarloosd, is de maximale drain-source-

spanning recht evenredig met de voedingsspanning (zie 

vergelijking ( 17) 1 paragraaf 6. 6) • Bij een lage voedings-

spanning ( 40 tot 60 V) I wordt de maximale drain-source-

spanning echter ook bepaald door de bij de commutatie 

optredende induktiespanningen. Een MOSFET die geschikt voor 
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een hogere spanning, heeft een hogere doorlaatweerstand. De 

doorlaatverliezen van de MOSPET, die evenredig zijn met het 

kwadraat van de effectieve stroom, nemen daardoor in het 

algemeen minder af bij een omzetter die ontworpen is voor een 

hogere voedingsspanning dan de lagere stroom door de primaire 

wikkeling doet vermoeden. 

De schakelverliezen van de MOSPET worden bepaald door de 

schakeltijd en het produkt van de spanning over en de stroom 

door de MOSPET. Bij een lage voedingsspanning ( 40 tot 60 V) 

neemt de spanning relatief minder af dan de stroom relatief 

toeneemt, zodat de schakelverliezen iets toenemen voor deze 

voedingsspanning in vergelijking tot een omzetter ontworpen 

voor een hogere voedingsspanning. 

3 Voeding van de elektronica 

De voeding van de stuurelektronica van de omzetter wordt 

een groter probleem naarmate de voedingsspanning van de 

omzetter hoger wordt. De maximale voedingsspanning voor de 

meeste !C's bedoeld voor pulsbreedtemodulatie ligt in de 

ordegrootte van 30 tot 40 V. 

4 Afvlakcondensator van de primaire gelijkrichter 

De capaciteit van de condensator die bedoeld is voor het 

afvlakken van de spanning u1 die door gelijkrichting van 

wisselspanning wordt verkregen, kan kleiner zijn naarmate de 

voedingsspannning hoger is. Een hogere voedingsspannning leidt 

tot een lagere stroom (vermogen constant). Wanneer men de 

maximale rimpelspanning in verhouding tot de voedingsspanning 

als gegeven veronderstelt, is deze waarde van deze condensator 

omgekeerd evenredig met het kwadraat van de voedingsspanning. 

De keuze voor een hogere voedingsspanning u1 leidt daarom tot 

een afvlakcondensator, waarvan de capaciteit kleiner is 

(kwadratisch met u1 ) en de doorslagspanning hoger (evenredig 
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met u1 ). Doordat de afname van de capaciteit een grotere 

invloed heeft op de afmetingen van de condensator dan de 

toename van de doorslagspanning, zal de keuze voor een hogere 

voedingsspanning in het algemeen leiden tot een condensator 

met kleinere afmetingen. 

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de voedingsspanning 

niet te laag mag worden gekozen. Men kan daarbij in overweging 

nemen om de terugslagomzetter te voeden uit een direkt uit het 

net gelijkgerichte spanning. Dit zou een transformator, 

bedoeld voor de voeding van maximaal 6 pulstrappen, besparen. 

De problemen die hierbij ontstaan met de voeding van de 

elektronica, het feit dat men dan aangewezen is op een 

halfgeleider, geschikt voor een spanning van circa 600 V en 

veiligheidsoverwegingen maken de keuze hiervoor minder 

aantrekkelijk. 

Meer voor de hand ligt een voedingsspanning van circa 75 V 

gelijkspanning, die verkregen kan worden uit een wissel

spanningstransformator van 60 V, 50 Hz. De voeding van de 

elektronica is bij deze veilige spanning nog geen probleem, 

terwijl bij een lagere voedingsspanning de nadelen zwaar gaan 

wegen. 
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6.5 Stabilisatie van de uitgangsspanning 

6.5.1 Inleiding 

Zoals in paragraaf 6.3 is uiteengezet, wordt het vermogen 

dat bij discontinu bedrijf wordt overgedragen bepaald door de 

relatieve intijd. De uitgangsspanning u2 is aan de vermogens

overdracht gerelateerd door: 

Hierbij is P
0 

het uitgangsvermogen en Rb de belastings

weerstand. Bij constante relatieve intijd, constante voedings

spanning u1 en constante schakel frequentie, is P 
0 

constant, 

zodat u2 afhankelijk is van de belastingsweerstand. Wanneer we 

een uitgangsspanning willen verkrijgen die zo goed mogelijk 

onafhankelijk is van de belasting, moet daarom de relatieve 

intijd worden geregeld. Deze regeling kan plaatsvinden door u2 
te meten en aan de hand daarvan de relatieve intijd dusdanig 

bij te regelen dat variaties in u2 ten gevolge van variaties 

in de belasting worden tegengewerkt. Het meten van U 2 kan 

gebeuren door een hulpwikkeling op de transformator. Zie 

figuur 6.5.1. De relatieve intijd wordt geregeld door variatie 

van de gelijkspanning aan 

sterker. Vergelijking van 

de uitgang van de verschilver

deze gelijkspanning met een 

zaagtandspanning bepaalt de relatieve intijd (figuur 6.5.2). 

Door het stuurcircuit aan de uitgang van de camparator wordt 

de MOSFET door een spanningsbron met een lage impedantie 

aangestuurd, zodat deze snel geschakeld wordt. 

Hoewel het regelsysteem niet lineair is, kan het systeem 

voor kleine verstoringen rond een werkpunt met een frequentie 

lager dan de halve schakelfrequentie (nyquist-criterium) als 

lineair worden beschouwd. In een blokschema ziet het regel

systeem er dan uit zoals weergegeven in figuur 6.5.3. Voor dit 

regelsysteem geldt: 
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wanneer IG(w).H(w) I >> 1 

c 

(6) 

-f· 
u2 

L-JL::.---1--......L.. _._ 

figuur 6.5.1 

RegeLing van de reLatieve intijd aan de hand van de uitgangs

spanning van een terugsLagomzetter. ALLe spanningen zijn ten 

opzichte van de souree van de MOSFET. 

14-t~ t---il! 
I 1 I u I 

lf--T •' I I 

figuur 6.5.2 

-+ t 

AFhankeLijkheid van de reLatieve intijd ó (=t./T) van u • Een 
t c 

hogere u resuLteert in een kortere reLatieve intijd. c 

-C[~+------~~H_<_w_) _________ u_c ________ G ___ <w_) ____ ~ 
figuur 6.5.3 

BLokschema van de regeLing van een terugsLagomzetter. G(w) is 

hierbij de overdrachtsfunctie van u naar de spanning over de c 
condensator Ch. H(w) is de overdrachtsfunctie van de correc-

tieversterker. 
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Wanneer de rondgaande versterking I G (w). H (w) I >> 1 neemt de 

spanning over de condensator eh, uch' dus een constante waarde 

aan. 

Om de eigenschappen van deze regeling te achterhalen, 

wordt de overdrachtsfunctie G(w) berekend, waarna de optimale 

overdrachtsfunctie van de correctieversterker H(w) kan worden 

bepaald. 
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6.5.2 Berekening van de overdrachtsfunctie G(w) van de 

terugslagomzetter 

Om de overdrachtsfuncie G(w} te berekenen, moet het 

verband tussen uch en uc berekend worden. 

Omdat uch direct afhangt van de topwaarde usp van us, 

wordt in eerste instantie de afhankelijkheid van usp van uc 

berekend. Wanneer de transformator en de piekdetector, gevormd 

door Dh' Rh en eh ideaal worden verondersteld (verliesvrije 

transformator, volledige kopelling tussen de wikkelingen, uch 

volgt precies de topwaarde van de spanning over de trans

formator}, is usp een goede maat voor uch" Hierbij wordt de 

transformatieverhouding tussen de secundaire en hulpwikkeling 

gelijk gesteld aan 1. 

In stationair bedrijf wordt de afhankelijkheid van usp 

van uc bekeken aan de hand van een energiebeschouwing. 

De energie W die er bij elke periode in de transformator 

wordt opgeslagen, bedraagt: 

met Lp = zelfinduktie van de primaire wikkeling 

ipp= topwaarde van de stroom door de primaire wikkeling 

Wanneer de weerstand van de MOSFET en de stroom door eventuele 

snubbernetwerken worden verwaarloosd, bedraagt ipp 

zodat: 

Wanneer de verliezen van de transformator worden verwaarloosd, 
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wordt in discontinu bedrijf de bij elke periode in de 

transformator opgeslagen energie 

afgegeven. Het gemiddeld aan 

vermogen is dan gelijk aan: 

volledig aan secundaire zijde 

secundaire zijde afgestane 

2 2 
ul.ti 

= ------2.T.L p 

In het stationaire geval is dit vermogen gelijk aan het in de 

belastingsweerstand gedissipeerde vermogen 

over de diode wordt hierbij verwaarloosd, 

zodat: 

2 2 
ul.ti ------2.T.L p 

Hieruit volgt met t. = ó.T: 
1 

=u .t.' ~ = 
1 1 V 2:•:r::r.: p 

Verder is: 

ó = 
t. 

1 

T 

waarin: 

Uzp = topwaarde zaagtandspanning, 

(de spanningsval 

zodat usp= u 2 ), 

(7) 

Uzpp = "top-topwaarde" zaagtandspanning (zie figuur 6.5.2) 

zodat: 

Voor het quasi-stationaire geval, volgt hieruit de open

lus-versterkingsfactor G(O) uit de afgeleide van u naar u · sp c· 
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G(O) (8) 

De condensator c met de belastingsweerstand vormen een 

laagdoorlaatfilter voor de secundaire stroom, waarbij de 

uitgangsvariabele de secundaire spanning is. Verder is de 

topwaarde van de secundaire spanning usp afhankelijk van de 

spanningsval over de diode. Om de afhankelijkheid van usp van 

variaties van u te berekenen, wordt uitgegaan van het c 
vervangingsschema van het secundaire circuit van figuur 6.5.4. 

+ 

c 

figuur 6.5.4 

Vervangingsschema. va.n het secundaire circuit va.n de trans

formator. i is de driehoekvormige stroom door het secundaire 
s 

circuit (figuur 6.3.1). De spa.nningsva.l. over de diode wordt 

benaderd door een spanningsbron Ud en een differentiele 

weerstand R in serie met deze bron. 
s 

De vervanging van de diode door de spanningsbron U d en de 

weerstand Rs geldt alleen voor de diode in doorlaatrichting. 

Omdat voor de regeling alleen de topwaarde van us, waarbij de 

diode in geleiding is, van belang is - de gelijkrichter over 

de hulpwikkeling werkt immers als een piekdetector - is deze 

vervanging goed bruikbaar. Gekeken wordt nu hoe usp varieert, 

wanneer de amplitude van de secundaire stroom is varieert met 

een stoorfrequentie f (f <halve schakelfrequentie). Omdat het 

hierbij gaat om de wisselstroomvariaties van de stroom is 

speelt Ud hierbij geen rol. 

Voor lage frequenties kan Rs worden verwaarloosd en 
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vormen de condensator C met de belastingsweerstand Rb een 

laagdoorlaatfilter met kantelpunt f 1 . Een nu volgende 

berekening leert dat w1 = 2v.f
1 

= 2/RbC, wegens een optredend 

kwadratisch karakter. Bij de berekening van dit kantelpunt 

gaan we uit van de over één periode T gemiddelde secundaire 

stroom Is en splitsen deze in een gelijkstroomcomponent (Is) 

en een variatie 

Is = I + I s s 

"'" 1 : s 

Hetzelfde wordt gedaan met usp en ó: 

usp = usp + usp 

ó = D + ó 

Wanneer wordt overgegaan naar het complexe vlak, is: 

"'" 
1'\ 

1 = Re {I exp(jwt)} s s 
- 1'\ 

usp = Re {Usp exp(jwt)} 

;s 1'\ 

= Re {D exp(jwt)} ' 

1'\ 1'\ 1'\ 

waarbij Is Usp en D complexe grootheden zijn. 

Voor zeer lage frequenties geldt (7), zodat: 

\~ 
u = u ( D + ;s) V 2:-r.: sp 1 P ' 

of complex: 

1'\ 1'\ ~-Rb 
U +U exp(jwt) = u 1 (D + D exp(jwt)) -2-L-- , f << f 1 sp sp . p 

Voor de wisselspanningscomponent geldt dus: 
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(9) 

Wanneer de frequentie van Is veel hoger is dan f 1 , kan de 

stroom door de belastingsweerstand worden verwaarloosd ten 

opzichte van de stroom door de condensator. Wanneer verder de 

frequentie van is zodanig laag is dat de impedantie van Rs kan 

worden verwaarloosd ten opzichte van die van de condensator 

geldt: 

A 

u sp (10) 

-Voor frequenties groter dan f 1 , kan het verband tussen usp en 

Ö worden afgeleid uit het verband tussen is en ó. Voor f >> f 1 
is de uitgangsspanning u2 ongeveer constant (de spanning op de 

condensator c is constant). Dit geldt eveneens voor de 

spanning over de secundaire wikkeling gedurende de tijd dat er 

een secundaire stroom loopt (R verwaarloosd). Doordat deze s 
spanning voor frequenties groter dan f 1 ongeveer constant is, 

neemt het oppervlak van de driehoekvormige stroom is ongeveer 

kwadratisch toe met ó, zodat voor f 

ongeveer evenredig is met o21 : 

>> de stroom i s 

met k = constante, f >> f 1 

Omdat Is en ó gelijk op gaan, volgt hieruit: 

2.k.D. = 

1Men kan aantonen dat voor f << f 1 een evenredig verband geldt 

tussen ó en Is. Analoog aan de afleiding voor f >> f 1 , kan 

daaruit weer vergelijking 9 worden afgeleid. 



2.~ (I + -r ) 
D s 1 s 

78 

of met (7): 

~.:.~ I D . s 
- u = ~.:.2 _§E = 

D "R 
b 

Wanneer de hogere orde termen worden verwaarloosd (Ö << D), 

volgt hieruit: 

of complex: 

(11) 

zodat met (10): 

f >> fl (12) 

Het kantelpunt f
1 

volgt uit het snijpunt van de benaderingen 

(9) en (12): 

De factor 2 die hierbij gevonden wordt is een gevolg van 

het feit dat voor frequenties groter dan f 1 de stroom Is 

evenredig is met het kwadraat van de relatieve intijd (het 

oppervlak van de driehoekvormige stroom neemt kwadratisch toe 

met ó). Wanneer men bekijkt wat de invloed is van variaties in 

de belastingsweerstand op de uitgangsspanning dan moet men 

bedenken dat de uitgangsspanning evenredig is met de wortel 
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van de belastingsweerstand (het in het secundaire circuit 

gepompte vermogen is onafhankelijk van de belastingsweer

stand) . Een kleine variatie in de belastingsweerstand zal 

daarom een variatie in de uitgangsspanning teweegbrengen die 

slechts de helft bedraagt van de variatie die het gevolg zou 

zijn wanneer Rb en C gevoed zouden worden uit een stroombron. 

Dit maakt plausibel dat bij variaties in de belasting de 

uitgangsspanning twee keer zo snel zijn eindwaarde bereikt dan 

dat dit het geval is bij stroombronvoeding. 

Vergelijking (8) wordt meer algemeen: 

G(w) = met (13) 

De geldigheid van deze functie is beperkt tot frequenties 

waarvoor R (figuur 6.5.4) kan worden verwaarloosd. s 
Variaties in de topwaarde van i resulteren in variaties s 

van de spanning over R en zijn daarom terug te vinden in u s sp 

Wanneer is met een hoge frequentie varieert (waarbij 

echterf < fs/2), leveren de variaties van de spanning over Rs 

een veel grotere bijdrage aan de variaties van usp dan de 

variaties van de spanning over de condensator C. Daarom kan 

het verband tussen 

benaderd door: 

en 

, of complex: 

-usp voor hoge frequenties worden 

(14) 

waarbij Isp de wisselspanningscomponent van de topwaarde van 

is is met: 

A 

=Re {Isp exp(jwt)} 

Hiermee wordt een tweede kantelpunt f 2 geïntroduceerd, 

waarboven G(w) een constante waarde aanneemt. Om dit kantel-

punt te berekenen, wordt het verband tussen en 
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berekend. Daarbij wordt eerst het verband tussen isp en Is 

berekend, waarbij isp weer gesplitst wordt in een gelijk

stroom- en een wisselstroomcomponent: 

Bij ó = Dmax' waarbij Dmax de relatieve intijd is waarbij van 

discontinu in continu bedrijf wordt overgegaan, geldt: 

(15) 

Verder is voor ó < D de topwaarde van de secundaire stroom ma x 
isp recht evenredig met ó: 

Wanneer de spanningsval over Rs klein is in vergelijking met 

de spanning over de condensator c (die vrijwel constant is), 

geldt wederom dat voor ó < Dmax het oppervlak van de driehoek

vormige stroom ongeveer kwadratisch toeneemt met ó, waardoor: 

Voor ó < D geldt er dus een evenredig verband tussen I en max s 
isp. ó. Wanneer men verder bedenkt dat voor ó = Dmax verge-

lijking (15) geldig is, volgt daaruit: 

waardoor: 

di 
.., A 

J.s I is ó s s ----E--. (1-D ) ai-- = = = = ----.(1-D ) 
"'' 

A Dmax·k2 max Dmax max sp J.sp Isp 
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Wanneer de amplitude van Ö klein is, is ö ~ D, zodat dan: 

D 
~ ----. (1-D ) 

Dmax max 

A 

uit (11) volgt nu Isp 

met (14) is: 

(16) 

Het kantelpunt f 
2 

volgt nu uit het snij punt van de functies 

( 12 ) en ( 16 ) : 

D. ( 1-Dmax> 
= ----------

0max·RsC 

(13) wordt nu: 

(17) 
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6.5.3 Invloed van transformator en piekdetector op G(w) 

De in paragraaf 6. 5. 2 afgeleide betrekking is afgeleid 

onder de voorwaarde dat u een goede maat is voor u h" Dit sp c 
impliceert de veronderstelling dat de transformator ideaal is 

(verliesvrij, geen spreidingszelfindukties), zodat de 

topwaarde van de spanning over de hulpwikkeling de topwaarde 

van de spanning aan secundaire zijde u precies volgt en dat sp 
de spanning uch over de afvlakcondensator eh de topwaarde van 

de spanning over de hulpwikkeling goed volgt. om echter een 

betere benadering voor G(w) te verkrijgen moeten de verliezen 

en de spreidingszelfindukties van de transformator en het 

gedrag van de piekdetector worden meegenomen. 

- De verliezen van de transformator 

De ohmse weerstand van de secundaire wikkeling staat in 

serie met Rs (figuur 6.5.4) en kan dus worden meegenomen door 

bij Rs de ohmse weerstand van de secundaire wikkeling op te 

tellen. 

De ohmse weerstand van de primaire wikkeling staat in 

serie met de MOSFET en komt samen met de doorlaatweerstand van 

de MOSFET tot uiting in de vorm van de primaire stroom. Door 

de spanningsval over deze weerstand zal de spanning over de 

primaire wikkeling - en daarmee ook de stijgsnelheid van de 

primaire stroom - wat afnemen naarmate de primaire stroom 

toeneemt, zodat de stroomvorm niet precies driehoekvormig is. 

Hystereseverliezen komen ook tot uiting in vervorming van 

het driehoekige verloop van zowel de primaire als de secun

daire stroom, doordat het verband tussen de magnetische 

induktie B en de magnetische veldsterkte H niet lineair is. 

Ten gevolge van het toepassen van een luchtspleet in de 

transformator, zijn deze vervormingen echter klein en de 

invloed op het gedrag van de omzetter is daarom te verwaar

lozen. 

Wanneer de stroom door de hulpwikkeling klein is kan de 

ohmse weerstand van de hulpwikkeling worden verwaarloosd. 
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Wervelstroomverliezen treden vrijwel niet op, doordat het 

magnetisch materiaal vrijwel niet geleidt. 

- De koppeling tussen de primaire en secundaire wikkeling 

Om de invloed van de niet-ideale koppeling tussen de 

primaire en secundaire wikkeling op de overdrachtsfunctie G(w) 

te achterhalen, moet de commutatie van de stroom door de 

primaire wikkeling naar de secundaire wikkeling nader worden 

bekeken. 

Wanneer de stroom door de primaire wikkeling wordt 

afgeschakeld, zal er op grond van de continuïteit van de 

magnetische induktie B een stroom door de secundaire wikkeling 

moeten gaan lopen. De snelle afname van de stroom door de 

primaire wikkeling gaat dus gepaard met een snelle toename van 

de stroom door de secundaire wikkeling. De hoge veranderings

snelheden van de stroom door zowel de primaire als de 

secundaire wikkeling resulteren in zowel een induktiespanning 

over de primaire als over de secundaire wikkeling. De 

induktiespanning over de primaire wikkeling is het gevolg van 

de snelle afname van de niet met de secundaire wikkeling 

gekoppelde flux door de primaire wikkeling. Eveneens veroor

zaakt de toenemende, niet met de primaire wikkeling gekoppelde 

flux door de secundaire wikkeling een induktie spanning over 

de secundaire wikkeling. 

figuur 6.5.5 

Vervangingsschema van de 

De induktiespanning over 

huLpwikkeLing 

transformator met drie wikkeLingen. 

L is terug te vinden over de 
s 



84 

Aan de hand van het vervangingsschema van de transformator met 

drie wikkelingen van figuur 6.5.5 (voor de afleiding: zie 

bijlage I) kan men inzien dat afhankelijk van de koppeling 

tussen de wikkelingen, de grootte van de afgeschakelde stroom 

door de primaire wikkeling, de snelheid waarmee deze stroom 

wordt afgeschakeld en de aanwezigheid en dimensienering van 

snubbernetwerken over de primaire enjof secundaire wikkeling 

de induktiespanning over Ls kan resulteren in een hogere 

topwaarde van de spanning ui dan dit zonder de spreidingszelf

induktie L het geval is. Ten gevolge van de koppeling van de s 
hulpwikkeling met de primaire en secundaire wikkeling kan dit 

resulteren in een uch die hoger is dan usp" 

De induktiespanningen over primaire en secundaire 

wikkeling zullen in het algemeen toenemen met de afgeschakelde 

stroom door de primaire wikkeling en daardoor ook met i . Het sp 
spanningsverschil tussen u h en u zal daarom ook toenemen, c sp 
wanneer i toeneemt. Wanneer een klein bedrijfsgebiedje rond sp 
een bepaalde bedrijfsteestand bekeken wordt, kan dit verband 

als lineair beschouwd worden: 

met c 1 = constante die afhangt van de bedrijfstoestand, 

of complex: 

invullen van (14) levert op: 

A A 

uch = (c + R ) I 1 s · sp (18) 

De constante c 1 zal in het algemeen van de bedrijfsteestand en 

van de snubberconfiguratie afhangen. 

De koppeling van de hulpwikkeling met de primaire en 

secundaire wikkeling 
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Wanneer de hulpwikkeling goed gekoppeld is met de 

primaire wikkeling, zal een gedeelte van de stroom door de 

primaire wikkeling commuteren naar de hulpwikkeling en daarbij 

eh opladen tot een spanning die hoger is dan u . Dit effect sp 
zal in het algemeen sterker worden wanneer i toeneemt. sp 

Een goede koppeling van de hulpwikkeling met de primaire 

enjof secundaire wikkeling heeft tot gevolg dat uch de 

topwaarde van de primaire enjof secundaire wikkeling volgt. 

Dit is ongewenst wanneer de topwaarde van de primaire en/of 

secundaire wikkeling mede bepaald wordt door de induktie

spanningen die optreden bij de commutatie van de stroom van de 

primaire naar de secundaire wikkeling. Wanneer de koppeling 

slechter is zal de spreidingszelfinduktie van de hulpwikkeling 

met Rh en eh een filter vormen waardoor kortstondige induktie

spanningen eruit gefilterd worden. Deze filtering is beter 

naarmate Rh kleiner is, omdat de energie die er ten gevolge 

van deze induktiespanningen in de hulpwikkeling wordt gepompt 

door Rh moet worden gedissipeerd, om te vermijden dat eh tot 

een hogere spanning wordt opgeladen. Wanneer echter Rh te 

klein is, zal ten gevolge van de spanningsval over de 

spreidingszelfinduktie de condensator eh niet volledig worden 

opgeladen wanneer us slechts kortstondig zijn maximum usp 

bereikt. Dit is vooral het geval wanneer de belasting laag is, 

omdat dan de diode aan secundaire zijde slechts korstondig 

geleidt. Bij een lage belasting (en daarom ook lage i ) zal sp 
u h daarom lager zijn dan u . c sp 

Binnen een klein bedrij fsgebied kan het verband tussen 

een variatie van isp en het spanningsverschil tussen uch en 

usp geschreven worden als: 

waarbij c 2 een constante is die afhangt van de bedrij fs

toestand. 

met (14) is: 

(19) 
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Bij een grotere belasting zal uch steeds beter overeenkomen 

met usp' zodat c 2 kleiner wordt naarmate de belasting 

toeneemt. 

De vergelijkingen (18) en (19) kunnen in zijn algemeenheid 

geschreven worden als: 

~ 

= (R + R').I s s sp 

waarbij R' afhangt van de bedrijfstoestand. s 
~ 

~ 

uch verschilt 

daarmee alleen van Usp (vgl (14)) doordat Rs vervangen is door 

Rs + R~ 

De functie G(w) 

G (w) = -K
1
ViÇ . 

kan geschreven 

jw;w 2 + 1 

:rc;;;c;;~-+-1 

worden als: 

(18) 

R' zal in het algemeen pas een grotere waarde aannemen, s 
wanneer de belasting laag is (ten gevolge van de spreidings-

zelfinduktie van de hulpwikkeling) of juist hoog is (ten 

gevolge van de optredende induktiespanningen bij de commuta

tie). Wanneer de volgende waarden worden aangenomen voor R': s 

R' s 
R' s 
R' s 

= 

= 

= 

1 0 bij nullast 

0,05 0 bij halflast 

0,5 0 bij vollast 
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en verder de voedingsspanning u1 gelijk is aan 70 V, 

Rs = 0,15 n, c = 10.000 J.LF, D = ma x 1/3, T = 1/fs = 

L = 121 J.LH, dan is: p 

bij vollast (Rb= 7.5 0; ö = Dmax): 
gelijkspanningsversterking (= G(O)): 17 (25 dB); 

w1 = 27 radjs; w2 = 100 radjs 

bij halflast (Rb= 15 0 i ö = 0,7.D ): ma x 
gelijkspanningsversterking (= G(O)): 24 (28 dB) 

w1 = 13 radjs; w
2 

= 230 radjs 

bi]' "nullast" (R. = 150 0 • ö ~ 0 25. D ) 
--b ' ' max 

gelijkspanningsversterking (=G{O)): 75 (38 dB); 

w1 = 1,3 radjs; w
2 

= 15 radjs 

u = 3 V, z 
1/60000 s, 

De versterkingsfactor I G (w) I evenals de fase cp (w) van G bij 

vollast en nullast zijn uitgezet in figuur 6.5.6. 

4 

IGI 
t 

(dB) 

'P 
t 
(0) 

3or---~ ------------~-180 

-210 

10 -240 

0 ~1~--~2~--~4~--~8--~1~6--~3~2---6~4--~1~2~5~~2~5~o~~5~o~o~1~oëo~o~-270 

-+w (radjs) 
figuur 6.5.6 

versterkingsfactor en fase van G als functie van w 
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6.5.4 Optimalisatie van de overdrachtsfunctie H(w) van de 

correctieversterker 

De versterkingsfactor van de omzetter valt al bij een 

zeer lage frequentie af, variërend van circa 0,2 Hz bij 

nullast tot circa 4 Hz bij vollast (figuur 6.5.6). Een snelle 

responsie op belastingsvariaties vereist een zo groot 

mogelijke versterkingsfactor voor frequenties beneden de halve 

schakelfrequentie. Frequenties in de regelspanning uc die 

hoger zijn dan de halve schakelfrequentie komen na het 

"bemonsteren" en afvlakken door de condensator eh tevens in de 

frequentieband van 0 tot f /2 terecht (aliasing), zodat een s 
regeling voor frequenties groter dan fs/2 niet mogelijk is. 

Anderzijds gaat het systeem oscilleren wanneer G (w) . H (w) bij 

een bepaalde w een waarde groter of gelijk 1 aanneemt, d.w.z. 

wanneer de overdrachtsfunctie G(w)H(w) bij een bepaalde 

cirkelfrequentie een fase van -360 graden bereikt waarbij de 

versterkingsfactor groter of gelijk 1 is. Gebruikelijk is om 

een fasemarge van 45 graden aan te houden voor deze frequen

tie. Omdat er echter geen oversboot in de uitgangsspanning mag 

optreden, omdat daardoor de gate-kathode-junctie van de GTO 

kan doorslaan, is het gewenst een grotere fasemarge aan te 

houden. 

De frequentie waarbij de rondgaande versterking gelijk 

wordt aan 1, wordt gewoonlijk bij de halve schakelfrequentie 

gekozen(= f /2) [1]. Wanneer bovendien een zo groot mogelijke s 
gelijkspanningsversterking wordt nagestreefd, om een uitgangs-

spanning te verkrijgen die zo goed mogelijk onafhankelijk is 

van de belasting, dan is de gewenste rondgaande versterking 

IG(w).H(w) I zoals weergegeven in figuur 6.5.7. 



IG(w) .H(w) I 

i 

figuur 6.5.7 

zo groot 
mogelijk 
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gewenste rondgaande versterking van de terugslagomzetter 

Om de rondgaande versterking van figuur 6.5.7 te 

verkrijgen, moet de overdrachtsfunctie H(w) van de correctie

versterker van de volgende gedaante zijn: 

H(w) 
jwjw 1 + 1 

= K -----------------------2"(jwjwc + 1).(jwjw2 + 1) (19) 

Het kantelpunten bij w1 en w2 compenseren de kantelpunten van 

G(w) (zie (17)). Omdat deze kantelpunten afhankelijk zijn van 

de belasting, is het niet mogelijk voor elke belasting de 

gewenste responsie van figuur 6.5.6 te verkrijgen. Daarom 

wordt de overdrachtsfunctie H(w) geoptimaliseerd voor vollast. 

H(w) kan gerealiseerd worden door de schakeling van 

figuur 6.5.8. 

figuur 6.5.8 

opamp met compensatienetwerk voor de terugslagomzetter 
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Er geldt: 

R1 (1 + jwT 1 ) 
= (uin - uref> R;-+-R; · (ï-+-)wT;)ëï-+-)wT;) + uin 

met Tl = R2C2 = l/w 1 
T2 = RlCl = ljw

2 
R2R3C2 

1/w T3 = ------- = R2 + R3 c 

Een andere benadering voor de keuze van H(w) is de volgende: 

1 Bij w = 0 is een zo groot mogelijke rondgaande ver

sterking nodig om in stationaire toestand een uitgangsspanning 

te verkrijgen die zo goed mogelijk onafhankelijk is van de 

belasting. Dit kan worden gerealiseerd door H(w) zo groot 

mogelijk te kiezen, zodat voldaan wordt aan de voorwaarde 

IG(O) .H(O) I >> 1 (zie (6)). 

2 Ten gevolge van variaties in de belasting zal ook de 

uitgangsspanning variëren. De uitgangsspanning zal echter 

slechts langzaam kunnen variëren, ten gevolge van de conden

sator aan de uitgang. De snelheid waarmee de uitgangsspanning 

kan variëren is afhankelijk van de grootte van deze conden

sator en van de belasting. De tijdconstante die hierbij hoort 

is: ~C/2 (zie 13). Een voldoende snelle responsie op 

belastingsvariaties wordt verkregen wanneer de tijdeonstantes 

van het regelsysteem een orde van grootte lager zijn dan 

RbC/2. jG(w) .H(w) I moet dus zo groot mogelijk zijn voor 

cirkelfrequenties kleiner dan of gelijk aan RbC/2. 

3 Om oscillaties te vermijden, mag de fase van G(w) .H(w) de 

360 graden niet overschrijden bij een cirkelfrequentie 

waarvoor jG(w).H(w) I > 1, anders gaat het systeem oscilleren 

De fasemarge die hierbij wordt aangehouden moet tenminste 45 

graden bedragen. Een grotere fasemarge is wenselijk. 

4 Om te bewerkstelligen dat de rimpel over de condensator 

eh met een frequentie fs zo min mogelijk doordringt tot de 

regelspanning u en om aliasing te voorkomen moet de verster-
e 

king voor frequenties groter dan fs/2 zo klein mogelijk zijn. 

Het vierde criterium vereist een kantelpunt bij een 
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voldoende lage frequentie. Het tweede criterium vereist een 

kantelpunt bij een cirkelfrequentie groter dan 2/RbC. Omdat de 

fase van G (w) een minimum bereikt dat afhankelijk van de 

belasting ligt bij een w tussen de 5 en 60 radjs, moet dit 

kantelpunt gekozen worden bij een cirkelfrequentie groter dan 

60 radjs om een voldoende grote fasemarge te verkrijgen (derde 

criterium). Als compromis tussen het derde en vierde criterium 

kan het kantelpunt bij circa 500 radjs worden gekozen. Wanneer 

H(w) slechts 1 kantelpunt bezit wordt de cirkelfrequentie wT 

waarbij I G ( w) . H ( w) I een waarde gelijk aan 1 bereikt bepaald 

door IH(O) I en door de ligging van dit kantelpunt. Wanneer dit 

kantelpunt ligt bij wc=500 radjs, en H(O) gelijk gekozen wordt 

aan 10, is de maximale wT' met G(wT) < 10 (figuur 6.5.5), 

ongeveer gelijk aan: 

wT = G(wT).H(O).wc < 10.10.500 = 50000 radjs (~8000Hz) 

Dit is dus ver beneden de halve schakelfrequentie (30.000 Hz). 

Een hogere R of R' doet wT naar boven verschuiven. Bij s s 
H(O) = 10, is IG(O) .H(O) I gelijk aan 170 bij de maximale 

belasting en 750 bij de minimale belasting, zodat voldaan 

wordt aan het eerste criterium. 

De resultaten die hier voor de "optimalisatie" van H(w) 

worden verkregen wijken duidelijk af van de eerder verkregen 

resultaten (19), doordat H(w) slechts één kantelpunt bevat in 

plaats van drie. Deze afwijkende resultaten vinden hun 

oorsprong in het feit dat er hier vanuit is gegaan dat slechts 

voor lage frequenties een hoge rondgaande versterking nodig 

is. 

Het is belangrijk R en R' zo laag mogelijk te houden, s s 
omdat deze de uitgangsspanning afhankelijk maken van de 

belasting, doordat R en R' bepalen hoe goed u h de uitgangs-
s s c 

spanning volgt. 
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6.6 Dimensienering van de transformator 

De transformator wordt zodanig gedimensioneerd dat: 

de transformator, bij het maximale vermogen, nog niet in 

verzadiging gaat, d.w.z. dat de magnetische induktie de 0,3 T 

niet overschrijdt. 

bij het maximale vermogen de omzetter juist overgaat in 

continu bedrijf, zodat de omzetter voor een lagere belasting 

in discontinu bedrijf werkt. 

De dimensienering van de transformator 

de relatieve intijd Dmax waarbij het 

geleverd wordt. De relatieve intijd is 

volgende factoren: 

1 De maximale spanning over de MOSFET 

is afhankelijk van 

maximale vermogen 

van invloed op de 

Wanneer de spreidingszelfindukties van de transformator 

worden verwaarloosd, is de spanning over de MOSFET uds gelijk 

aan: 

Wanneer de voorwaartse spanning over de diode in het secun

daire circuit wordt verwaarloosd, is: 

Omdat bij het maximale vermogen de omzetter juist overgaat in 

continu bedrijf, is bij dit vermogen formule (4) geldig, 

zodat: 
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[ 
Dmax ] u < u . 1 + --------ds - 1 1 - D ' ma x 

De vereiste sperspanning van de MOSFET wordt dus lager 

naarmate Dmax lager wordt. 

2 De sperspanning van de diode in het secundaire circuit 

De spanning ud over de diode in sperrichting wordt gegeven 

door: 

bij het maximale vermogen geldt (4), zodat: 

[ 
1 - D ] U 

ud = u2. 1 + --5--~~~ = D 2 
max max 

De vereiste sperspanning van de diode wordt hoger naarmate 

Dmax lager wordt. 

3 De stroom door de primaire wikkeling van de transformator 

Zowel de effectieve stroom als de piekstroom door de 

primaire wikkeling van de transformator worden kleiner 

naarmate bij een gegeven vermogen de relatieve intijd groter 

wordt. Dit is een gevolg van de gunstigere stroomvorm die er 

bij hogere Dmax optreedt (zie figuur 6.6.1). 
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hoge Dmax 

-+ t 

figuur 6.6.1 

De stroom door de primaire wikkeLing van een transformator, 

bi i een Lage en bi i een hoge reLatieve in tijd. Doordat het 

vermogen in beide gevaLLen geLijk is, is de gemiddeLde stroom 

(oppervLakte driehoek) onafhankeLijk van de reLatieve intijd. 

Een lagere relatieve intijd, bij een gegeven vermogen, 

leidt daarom tot een verhoogde dissipatie in de MOSFET en de 

primaire wikkeling van de transformator en tot een hogere af 

te schakelen stroom. 

4 De secundaire stroom door de transformator 

De piekstroom en de effectieve stroom door de secundaire 

zijde van de transformator nemen toe naarmate 1-D afneemt. ma x 
Een lagere relatieve intijd resulteert daarmee in een wat 

lagere dissipatie en een wat lagere spanning over de diode in 

doorlaatrichting. Aangezien deze spanning ook bepalend is voor 

de spanning die gemeten wordt met behulp van de hulpwikkeling, 

is een lage relatieve intij d en daarmee een minder van de 

belasting afhankelijke spanning over de diode gunstig voor een 

constante uitgangsspanning. 

De maximale sperspanning van de gebruikte MOSFET bedraagt 

200 V. Bij de gebruikte voedingsspanning (maximaal 90 V) 

begrenst dit de relatieve intijd tot circa 0,5. 

Aangezien verder een zoveel mogelijk van de belasting 
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onafhankelijke uitgangsspanning belangrijk is, is de relatieve 

intijd Dmax waarbij de omzetter overgaat in continu bedrijf 

bij een waarde kleiner dan 0,5 gekozen, namelijk 0,35. Een 

lagere Dmax zou voor de gekozen MOSFET bij de maximale 

belasting tot een dissipatie groter dan 1,5 W leiden, waardoor 

een koelplaat noodzakelijk wordt. 

Bij gegeven afmetingen van de potkern wordt de luchtspleet 

bepaald door het maximumvermogen dat gevraagd wordt, het 

rendement van de omzetter en door de schakelfrequentie. Bij 

discontinu bedrijf is wanneer de verliezen van de trans

formator worden verwaarloosd de totale energie die per cyclus 

aan secundaire zijde geleverd kan worden gelijk aan de 

magnetische energie E die in de transformator kan worden 

opgeslagen. Deze energie is gelijk aan: 

E = Iff ~.B.H.dV, met 

B = magnetische induktie 

H = magnetische veldsterkte 

V = volume 

In ferriet is ~r van de ordegrootte 1000, zodat de magnetische 

veldsterkte in het ferriet circa 1000 maal kleiner is dan in 

de luchtspleet. Hierdoor is al bij een kleine luchtspleet de 

magnetische energie die in de luchtspleet is opgeslagen veel 

groter dan de magnetische energie in het ferriet. De magne

tische induktie waarbij verzadiging optreedt bedraagt ongeveer 

0,3 T. De in de luchtspleet opgeslagen energie is: 

E = 1 B2 

--.A.s 
2 ~0 

, met 

A = oppervlakte luchtspleet 

s = luchtspleet 

A.s = luchtspleetvolume 



96 

Bij een kern van 22x13 . -6 
l.S A = 54,2.10 m2

• Bij een 

luchtspleet van 0,26 mm en B = 0,3 T, is de in de luchtspleet 

opgeslagen magnetische energie gelijk aan 0,5 mJ. Bij 

leemtebedrijf en een frequentie van 60 kHz kan daarmee in 

totaal een vermogen van maximaal 30 W aan secundaire zijde 

worden geleverd. Wanneer van dit vermogen 3 0 % gedissipeerd 

wordt in de snubberweerstand en diodes aan secundaire zijde 

kan 21 W geleverd worden aan de belasting. 

Wanneer de maximale relatieve intijd van 0, 35 bereikt 

wordt bij de minimale voedingsspanning (circa 60 V) en 

maximale belasting, werkt de omzetter altijd in discontinu 

bedrijf. 

Wanneer verder de spanningen aan de uitgang gegeven zijn, 

ligt het aantal windingen van de primaire en secundaire 

wikkelingen vast en kunnen vrij eenvoudig worden berekend. 

Niet vast ligt de wij ze waarop de wikkelingen gewikkeld 

worden. Deze wordt bepaald door drie factoren: 

- De koppeling die men tussen de wikkelingen wenst. 

- De parasitaire capaciteiten die men tussen de wikkelingen 

accepteert. 

- De gewenste isolatiespanning tussen de diverse wikkelingen. 

Tussen de secundaire en de overige wikkelingen kan een 

hoge spanning en een hoge spanningssteilheid voorkomen. De 

isolatie tussen de secundaire en de overige wikkelingen moet 

dus voldoende groot zijn, terwijl de parasitaire capaciteiten 

tussen de secundaire en de overige wikkelingen zo klein 

mogelijk moeten zijn. 

Een goede isolatie en een lage parasitaire capaciteit 

tussen de secundaire en de overige wikkelingen wordt bereikt 

door de primaire en secundaire wikkeling naast elkaar te 

wikkelen, geïsoleerd door een tussenschot, waarbij de hulp

wikkeling over de primaire wikkeling wordt gewikkeld (figuur 

6.6.2). 
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hulpwikkeling 

secundaire wikkeling 

primaire~~j-~ÏÏ~~~~ 
wikkeling 

figuur 6.6.2 

Het nadeel van deze wijze van wikkelen is dat de koppeling 

tussen de primaire en de secundaire wikkeling slecht is, 

terwijl een goede koppeling gewenst is om de induktie

spanningen over de spreidingszelfindukties, die optreden 

tijdens de commutatie van de stroom van de primaire naar de 

secundaire wikkeling zo laag mogelijk te houden (zie ook 

paragraaf 6.5). Verder wordt door deze wijze van wikkelen een 

goede koppeling tussen de primaire en de hulpwikkeling 

bereikt. Dit is ongewenst, omdat daardoor een groot gedeelte 

van de stroom van de primaire naar de hulpwikkeling cammuteert 

en pas daarna naar de secundaire wikkeling. Hierdoor wordt de 

spanning op de condensator eh niet alleen bepaald door de 

spanning aan secundaire zijde, maar ook door de grootte van de 

primaire stroom. 

Aan dit probleem kan het hoofd worden geboden door de 

hulpwikkeling aan de zijde van de secundaire wikkeling aan te 

brengen (figuur 6.6.3). Doordat nu echter een goede koppeling 

figuur 6.6.3 

hulpwikkeling 

secundaire wikkeling 
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tussen de secundaire en de hulpwikkeling is verkregen, zal de 

induktiespanning over de spreidingszelfinduktie van de 

secundaire wikkeling, die optreedt tijdens de commutatie van 

de stroom, ook terug te vinden zijn over de hulpwikkeling. 

Verder is het moeilijker een goede isolatie tussen de 

secundaire en de hulpwikkeling te verkrijgen en blijft het 

probleem van de slechte koppeling tussen de primaire en de 

secundaire wikkeling bestaan. 

Een goede koppeling tussen de primaire en secundaire 

wikkeling wordt verkregen door de wikkelingen te wikkelen 

zoals weergegeven in figuur 6.6.4. Hierbij wordt tevens 

bewerkstelligd dat de koppeling tussen de hulpwikkeling en de 

overige wikkelingen matig is, waardoor kortstondig tijdens de 

commutatie optredende induktiespanningen nauwelijks over de 

hulpwikkeling zijn terug te vinden. 

Doordat nu echter de primaire en secundaire wikkeling over 

elkaar heen zijn gewikkeld, moet meer aandacht besteed worden 

aan de isolatie dan bij de wikkelwijze van figuur 6.6.2, opdat 

er geen doorslag kan optreden tussen deze wikkelingen, 

waartussen een spanningsverschil tot circa 1000 V kan 

optreden. Bovendien is door deze wijze van wikkelen de 

parasitaire capaciteit tussen de secundaire en de primaire 

wikkeling groter dan bij de wikkelwijze van figuur 6.6.2. Ten 

gevolge van de hoge spanningssteilheid tussen de primaire en 

secundaire wikkeling die er bij het schakelen van een GTO kan 

optreden kan er een stroom door deze parasitaire capaciteit 

gaan lopen die de werking van de pulstrap kan beïnvloeden. 

ire wikkeling 

hulpwikkeling 

wikkeling 

figuur 6.6.4 
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6.7 De snubbercircuits 

Niet alle flux die omsloten wordt door de primaire 

wikkeling is gekoppeld met de secundaire wikkeling. De niet 

met de secundaire wikkeling gekoppelde flux gaat gepaard met 

een spreidingszelfinduktie L . Evenzo kan men ten aanzien van 
a1 

de secundaire wikkeling een spreidingszelfinduktie L 
a2 

onderscheiden. De transformator kan gezien worden als een 

stelsel van twee ideaal gekoppelde wikkelingen, met in elke 

wikkeling een spreidingszelfinduktie (figuur 6.7.1). 

L 

figuur 6.7.1 

Vervangingsschema uan de transformator bestaande uit een 

ideale transformator, een spoel L (de magnetiseringszelf

induktie) en de spreidingszelfindukties L en L . 
a1 a2 

In dit vervangingsschema worden de verliezen van de trans

formator evenals effecten ten gevolge van hysterese en 

verzadiging verwaarloosd. Wanneer verder de hulpwikkeling 

gezien wordt als een volledig met de overige wikkelingen 

gekoppelde wikkeling waarmee in serie een spreidingszelf

induktie staat ten gevolge van de niet met de overige 

wikkelingen gekoppelde flux, dan ontstaat het vervangings

schema van figuur 6.7.2. 

In deze figuur is verondersteld dat de flux door de 

hulpwikkeling die niet gekoppeld is met de primaire wikkeling, 

ook niet gekoppeld is met de flux door de secundaire wikke-
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Lcr2 

Lcrl 

figuur 6.7.2 

Vervangingsschema van de transformator met hulpwikketing. L03 
is de spreidingszelfinduktie ten gevolge van de niet met de 

overige wikkelingen gekoppelde fLux door de hulpwikkeling. 

ling. Dezelfde verwaarlozing is gemaakt met betrekking tot de 

niet met de secundaire, maar wel met de primaire wikkeling 

gekoppelde flux. Deze verwaarlozingen zijn reëel wanneer de 

koppeling van de hulpwikkeling met de primaire en secundaire 

wikkeling slecht is in verhouding tot de koppeling tussen de 

primaire en secundaire wikkeling, zodat bijna alle flux door 

de hulpwikkeling die met de primaire wikkeling is gekoppeld, 

ook gekoppeld is met de secundaire wikkeling en andersom. 

De spanning over de condensator eh volgt de topwaarde van 

de spanning over de hulpwikkeling. Hierbij werken L
03

, ~ en 

eh als een filter, waardoor kortstondig optredende spannings

pieken over L eruit gefilterd worden. 

Wanneer de primaire stroom snel wordt uitgeschakeld, wordt 

de primaire stroom in korte tijd afgebroken, terwijl deze in 

de secundaire wikkeling wordt opgebouwd. Beide stromen 

veroorzaken induktiespanningen over L en L Wanneer 
0'1 0'2 

bijvoorbeeld een stroom AI van 3 A in At = 50 ns wordt 

uitgeschakeld en L bedraagt 2 ~H, dan ontstaat een induktie
ai 

spanning u van: 
O't 

Er ontstaat tijdens het uitschakelen van de MOSFET een 

forse spanningspiek, die de MOSFET kan vernielen. Om aan dit 
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probleem het hoofd te bieden, kan een snubbercircuit parallel 

aan de primaire wikkeling worden geschakeld, dat de stroom 

door de MOSPET kan overnemen, waarna de stroom door de 

primaire wikkeling geleidelijk wordt afgebroken, terwijl de 

stroom door de secundaire wikkeling wordt opgebouwd. 

Twee mogelijke netwerken voor het snubbercircuit zijn 

weergegeven in figuur 6.7.3. 

+Ul 
..---,...---,---:r 

Lo-1 

figuur 6.7.3.a figuur 6.7.3.b 

Twee mogelijke snubbernetwerken ter bescherming uan de 

NOSFET tegen een te hoge induktiespanning. 

Het snubbercircuit van figuur 6.7.3.a heeft als nadeel dat 

de diode net zo snel in geleiding moet gaan als de MOSPET 

wordt uitgeschakeld. Verder gaat ten gevolge van de lading op 

de condensator c2 de diode o2 pas in geleiding wanneer 

u2 
u > u + -ds 1 n 

zodat de MOSPET afgeschakeld wordt bij een hoge drain-souree

spanning en de dissipatie in de MOSPET hoger is dan in het 

geval van figuur 6. 7. 3 .b, waar de commutatie van de stroom 

naar het snubbercircui t aanvangt zodra uds van circa o af 

toeneemt. 

Ondanks het feit dat door het snubbercircuit over de 

primaire wikkeling de veranderingssnelheden van zowel de 

stroom door de primaire als die door de secundaire wikkeling 
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aanzienlijk worden verminderd, ontstaat er tijdens de 

commutatie van de stroom van de primaire naar de secundaire 

wikkeling een induktiespanning over L , ten gevolge waarvan 
a2 

de topwaarde van u' hoger is dan die van u • De veranderings-s s 
snelheid van de stroom door de secundaire wikkeling is 

afhankelijk van de belasting. Daardoor is ook de induktie

spanning over L afhankelijk van de belasting en is de 
a2 

topwaarde van de spanning u~ , die met behulp van de hulp-

wikkeling wordt gemeten, geen goede maat voor de werkelijke 

spanning aan de uitgang. Hierdoor is de spanning U 2 aan de 

uitgang afhankelijk van de belasting. 

Om een uitgangsspanning te verkrijgen die zo goed mogelijk 

onafhankelijk is van de belasting, is het noodzakelijk dat de 

topwaarde van u' zo goed mogelijk overeenkomt met de topwaarde s 
van u . Dit wordt mogelijk door ook aan secundaire zijde een s 
snubbercircuit aan te brengen, zoals weergegeven in figuur 

6.7.4. 

figuur 6.7.4 

Transformator van een terugsLagomzetter met een snubbercircuit 

aan zoweL de primaire aLs secundaire zijde. 

Doordat de spanning op de condensator c3 negatief is op 

het moment dat de commutatie plaatsvindt, zijn - wanneer de 

waarden van de elementen goed zijn gekozen - us en u~ ten 

tijde van de commutatie lager dan u2 . De spanning us bereikt 

pas zijn maximale waarde nadat c3 voldoende is omgeladen om D1 
te doen geleiden. Omdat dit gebeurt op een moment nadat de 
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commutatie heeft plaatsgevonden bereikt us zijn maximum op een 

moment dat de stroomsteilheid van is laag is, zodat de 

induktiespanning over L laag is, waardoor de topwaarde van 
a2 

u~ vrijwel overeenkomt met die van us. 

Wanneer de MOSPET wordt ingeschakeld, wordt een spanning 

op de primaire wikkeling van de transformator gedrukt, ten 

gevolge waarvan de trillingskring, die gevormd wordt door L , 
at 

La 
2 

, R3 en c3 wordt aangeslagen. R3 moet hierbij zodanig 

worden gekozen dat de spanning over deze weerstand tijdens de 

commutatie niet te groot is, zodat us tijdens de commutatie 

beduidend lager is dan de uitgangsspanning U 2 , waardoor de 

induktiespanning over L samen met de spanning over de 
a2 

snubber R3 en 

doet oplopen. 

c3 de spanning u~ 

Anderzijds moet 

tot een niet te hoge waarde 

de trillingskring voldoende 

gedempt zijn. Hierbij wordt een kwaliteitsfactor van circa 1 

aangehouden, waardoor bij gegeven R3 , L en L de waarde 
at a2 

voor c3 vastligt. Wanneer c3 een te lage waarde heeft, wordt 

c3 te snel omgeladen, waardoor u~ tijdens de commutatie te 

hoog oploopt. Bij een te hoge waarde wordt er onnodig veel 

energie in R3 gedissipeerd. 

Wanneer de MOSPET wordt uitgeschakeld, vormen c2 , La
1

, R2 , 

C3 , La
2

' R3 met L twee gekoppelde trillingskringen. Wanneer L, 

die een veel grotere zelfinduktie vormt dan L en L ,wordt 
at a2 

verwaarloosd, blijft er nog slechts één seriekring over. Door 

R2 en c2 wordt de snelheid bepaald waarmee de stroom door de 

primaire wikkeling door de secundaire wikkeling wordt 

overgenomen. Wanneer de commutatie snel plaatsvindt, leidt dit 

tot een hoge induktiespanning over L . Anderzijds leidt een 
a2 

trage commutatie ertoe dat u zijn maximale waarde bereikt op s 
een moment dat het commutatieproces zich nog niet volledig 

voltrokken heeft, waardoor de hoge stroomsteilheid ten tijde 

van de commutatie resulteert in een topwaarde van u' die hoger s 
is dan u . Wanneer s 
hoge dissipatie in 

c2 te groot is, leidt dit bovendien tot een 

R2. 
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7 RESULTATEN VAN DE TERUGSLAGOMZETTER 

7.1 Eerste resultaten van de terugslagomzetter 

In eerste aanzet is de terugslagomzetter gerealiseerd 

zoals weergegeven in figuur 7.1. 

Het hoofdstroomgedeelte van de omzetter bestaat uit de 

schakelaar T2 en de transformator met aan secundaire zijde de 

diodes D1 en D2 en de condensatoren csl en cs2 . Meting van de 

spanning aan secundaire zijde vindt plaats met behulp van de 

hulpwikkeling met de piekdetector, bestaande uit D3 , eh en Rh 

De spanning over eh wordt versterkt door de correctie

versterker met het compensatienetwerk bestaande uit R1 , R2 , 

R3 , c 1 en c 2 . De uitgangsspanning van deze versterker vormt de 

regelspanning u . De doorsnijding van deze regelspanning met c 
de zaagtandspanning van de oscillator bepaalt de relatieve 

intijd van de omzetter. De MOSFET wordt gestuurd door T 1 , 

welke op zijn beurt gestuurd wordt door de transistor aan de 

uitgang van het IC TL 494. De omzetter wordt gevoed door een 

gelijkspanning van circa 75 V, die verkregen wordt uit een uit 

het net gevoede transformator, met daaraan gekoppeld een 

bruggelijkrichter en afvlakcondensator c 3 . 

De transformator is gewikkeld volgens figuur 6.6.2, zodat 

een goede isolatie verkregen wordt en de parasitaire capa

citeit tussen de secundaire wikkeling en de overige wikke

lingen laag is. Anderzijds onstaat hierdoor een matige 

koppeling tussen de primaire en secundaire wikkeling, terwijl 

de hulpwikkeling goed gekoppeld is met de primaire wikkeling. 

Wanneer de MOSFET geleidt, staat er bijna de volledige 

voedingsspanning over de primaire wikkeling, waardoor er een 

continu toenemende stroom door deze wikkeling loopt. Wanneer 

deze stroom wordt afgeschakeld, cammuteert deze naar de 

secundaire zijde, bestaande uit D1 , csl' D2 en cs2 . De 

snelheid waarmee deze door de secundaire wikkelingen lopende 

stroom afneemt, hangt af van de spanningen over deze wikke

lingen. Deze spanningen worden mede bepaald door de spanning 
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Lijst van onderdelen behorende bij figuur 7.1 

T1 BC 414C 

T2 IRF 620 

D1 BYV 95A 

D2 BYV 95A 

0 3 1N4148 

z
1 

47 v 1 1 w 
z 2 15 v 1 o,5 w 

c 1 3,3 nF, keramisch 

c 2 1 ~F, polyester 

c 3 2200 ~F 1 100 V elektrolytisch 

c4 1 ~F I 100 V, polyester 

c 5 2,2 nF, polystyreen 

c 6 1 nF, keramisch 

c 7 2,7 nF, keramisch 

csl 1000 ~F 1 40 v 
cs2 10000 ~F 1 40 v 
Ch 1 ~F, polyester 

R1 470 kO 

R2 33 kO 

R3 4700 

R
4 

1,8 kO 

R
5 

470 n 
R6 33 n 1 3 w 
R

7 
33 kO 

R
8 

2,2 kO 1 3 w 
R

9 
22 n 

R10 30 kO 

R11 10 kO 

R12 o,47 n 

R13 220 n 
Rh 470 n 1 1 w 
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op csl en cs2 . Vlak na het inschakelen van het apparaat, is 

deze spanning laag, zodat de stroom door de secundaire 

wikkelingen zo langzaam afneemt, dat deze nog niet tot 0 is 

afgenomen wanneer de MOSFET weer in geleiding wordt gebracht. 

Wanneer de MOSFET gaat geleiden, wordt de door de secundaire 

wikkelingen lopende stroom door de primaire wikkeling 

overgenomen. De spanning over deze wikkeling doet de stroom 

verder toenemen. De omzetter werkt dus vlak na het inscha

kelen, wanneer de spanning over csl en cs2 nog laag s, in 

continu bedrijf. Wanneer geen maatregelen worden genomen, 

cammuteert, vlak na het inschakelen van het apparaat, een 

steeds grotere stroom van de secundaire naar de primaire 

wikkeling, waardoor deze stromen tot hoge waarden kunnen 

oplopen. 

Om te vermijden dat de stroom door de primaire wikkeling 

te zeer oploopt, is een schakeling opgenomen die de stroom 

door de MOSFET tot circa 3 A begrenst. Deze bestaat uit de 

stroombegrenzingsversterker, R10 , R11 , R12 , R13 en c 6 . Hierbij 

wordt de spanning op de niet-inverterende ingang van de 

stroombegrenzingsversterker, welke een maat is voor de stroom 

door de MOSFET, vergeleken met een constante spanning, die 

bepaald wordt door de referentiespanning ( 5 V) , R10 en R11 . 

Wanneer de spanning op de niet-inverterende ingang van deze 

verschilversterker een zekere waarde bereikt, krijgt de 

regelspanning uc een hoge waarde. Hierdoor wordt de MOSFET 

afgeschakeld. 

Het netwerkje bestaande uit R13 en c 6 is bedoeld om te 

vermijden dat een kortstondig optredende spanningspiek op R12 
doordringt tot de stroombegrenzingsversterker. Een dergelijke 

spanningspiek kan voorkomen ten gevolge van de parasitaire 

zelfinduktie van R12 (draadgewonden weerstand !), wanneer de 

stroomsteilheid door R12 een hoge waarde bereikt. Een hoge 

stroomsteilheid kan optreden wanneer de MOSFET wordt in

geschakeld, doordat er dan in korte tijd een hoge stroom wordt 

opgebouwd die loopt door R6 en c 5 . 

over cs2 is een belastingsweerstand Rb aangesloten, 

waarvan de waarde gevarieerd kan worden. De minimale belasting 
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bedraagt circa 3 W (47 0). 

Met P1 kan de uitgangsspanning worden ingesteld. Met P2 
kan de schakelfrequentie f worden ingesteld. s 

In plaats van door de transformator met gelijkrichter, 

wordt de gelijkspanningsvoeding van de omzetter voorlopig 

verzorgd door een machine, waaraan een condensatorbatterij is 

geschakeld. De omzetter wordt met twee in elkaar getwiste 

draden van circa 1 m uit deze condensatorbatterij gevoed. De 

voedingsspanning waarbij de omzetter is uitgetest bedraagt 

circa 65 V (i.p.v. 75 V). 

Bij deze omzetter treden de volgende problemen op: 

- Soms treedt er instabiliteit op, ten gevolge waarvan de 

MOSFET kapot gaat. 

- Er treedt een subharmonische oscillatie van circa 20 kHz op. 

- De uitgangsspanning is sterk afhankelijk van de belasting. 

- De omzetter laat het na enige tijd afweten ten gevolge van 

een slechte aansturing van de MOSFET. 

In de volgende paragrafen zal nader op deze verschijn

selen worden ingegaan. 
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7.1.1 Instabiliteit van de terugslagomzetter 

Soms treedt er een instabiliteit op, ten gevolge waarvan 

de MOSFET en andere halfgeleiders kapot gaan. 

Metingen aan dit verschijnsel zijn moeilijk te ver

richten, omdat binnen enkele seconden nadat de instabiliteit 

aanvangt de MOSFET kapot is. Hoewel het verschijnsel niet 

geheel begrepen is, is op grond van de volgende bevindingen 

een oplossing voor het verschijnsel gevonden. Deze bevindingen 

zijn: 

1) De spanningspiek over de MOSFET, die optreedt bij het 

uitschakelen van deze halfgeleider is veel hoger (drain

source-spanning uds ~ 200 V) dan wanneer de instabiliteit niet 

optreedt (uds ~ 100 V). 

2) De instabiliteit treedt met name op wanneer c
4 

wordt 

weggelaten. 

3) In stabiele toestand bedraagt de rimpel op c
4 

circa 2 V 

top-top. Deze rimpel is terug te vinden in de voedingsspanning 

(V ) van het IC. cc 

4) Wanneer de omzetter instabiel wordt, daalt de uitgangs

spanning met enkele Volts. 

ad 1) De hoge spanningspiek over de drain-source, die er bij 

het uitschakelen van de MOSFET optreedt, wijst erop dat de 

stroom die door de MOSFET wordt afgeschakeld veel hoger is dan 

wanneer deze instabiliteit niet optreedt. Dit wijst erop dat 

ten gevolge van de hoge stroom door de primaire wikkeling van 

de transformator, de transformator in verzadiging gaat. 

Wanneer de potkern in verzadiging gaat, neemt de stroomsteil

heid van de stroom door de primaire wikkeling sterk toe. 

ad 2) Dat het verschijnsel zich voordoet wanneer condensator 
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c
4 

wordt weggelaten, wijst erop dat het verschijnsel samen

hangt met de rimpel op de voedingsspanning. 

ad 3) De rimpel op condensator c4 is een gevolg van de 

parasitaire zelfinduktie van de leidingen (met een lengte van 

circa 1 m) waaruit de omzetter gevoed wordt. Het is aanneme

lijk dat deze rimpel, die in stabiele toestand circa 2 V 

top-top bedraagt, sterk toeneemt wanneer de omzetter instabiel 

wordt, doordat de stroom en de stroomsteilheid van de stroom 

door de primaire wikkeling waarschijnlijk sterk toenemen 

wanneer de omzetter instabiel wordt (zie 1). 

ad 4) Het dalen van de uitgangsspanning kan een gevolg zijn 

van een toename van de verliezen in de MOSFET, de trans

formator en de snubberweerstand R6 . De hoge verliezen zijn een 

gevolg van het in verzadiging gaan van de potkern, welke 

gepaard gaat met een hoge stroom door de primaire wikkeling 

(zie 1). 

Het gegeven dat de stroom door de primaire wikkeling 

waarschijnlijk tot een veel hogere waarde oploopt dan bij het 

goed functioneren van de stroombegrenzing mogelijk is, duidt 

erop dat bij het optreden van de instabiliteit de stroom

begrenzing niet werkt. Dit vormt een aanwijzing dat bij het 

optreden van de instabiliteit het pulsbreedte-modulatie-Ie 

niet goed werkt. De verklaring hiervoor kan gevonden worden in 

de rimpel op de voedingsspanning van het IC. Deze rimpel neemt 

waarschijnlijk sterk toe bij het optreden van de instabili

teit. Hierdoor kan de voedingsspanning van het IC dalen tot 

beneden de voor dit IC geldende minimale voedingsspanning (7 

V). Dit is het geval wanneer u1 tot onder de circa 54 V daalt. 

Ook is het mogelijk dat de ten gevolge van deze rimpel 

optredende hoge spanningssteilheden op Vee' de goede werking 

van het IC wordt verhinderd. 
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7.1.2 Subharmonische oscillatie 

Wanneer de condensator eh circa 1 ~P bedraagt, treden er 

oscillaties op bij een frequentie van circa 20 kHz. Metingen 

wijzen uit dat de MOSPET ook bij deze frequentie schakelt en 

niet bij de frequentie van 60 kHz van de zaagtandgenerator. 

Doordat de MOSPET bij een drie maal zo lage freqentie 

schakelt, is de rimpelspanning over eh ook drie maal zo groot 

als het geval is bij een schakelfrequentie van 60 kHz. De 

versterkingsfactor van de correctieversterker met compensatie

netwerk is voor deze drie maal zo lage frequentie bovendien 

drie maal zo groot (de versterkingsfactor valt bij deze 

frequenties af met 6 dB per octaaf), zodat dit resulteert in 

een vergrote rimpel in uc aan de uitgang van de correctie

versterker. De doorsnijding van de regelspanning u met de c 
zaagtandspanning uz bepaalt de pulsbreedte. Doordat de 

rimpelspanning van de regelspanning uc dezelfde orde van 

grootte heeft als de zaagtandspanning, vindt deze doorkruising 

ook plaats met een frequentie van 20 kHz (zie figuur 7.1.1) in 

plaats van 60 kHz. 

figuur 7.1.1 

Doorsnijding 

u • z 

van de regeLspanning u met de zaagtandspanning 
c 

De subharmonische oscillatieverschijnselen treden niet op 

wanneer voor eh een waarde van 15 ~P wordt gekozen. 
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7.1.3 Afhankelijkheid van de uitgangsspanning van de belasting 

De uitgangsspanning van de omzetter blijkt sterk 

afhankelijk te zijn van de belasting. De verklaring hiervoor 

kan gevonden worden wanneer de wijze van wikkelen van de 

transformator (figuur 6.6.2) aan een nadere beschouwing 

onderworpen wordt. 

+ 

c· 

figuur 7.1.2 

induktie spanningen over de ze 1.. f induk ti es van de wikke 1.. ingen 

tijdens de commutatie van de stroom naar de secundaire 

wikkel.ingen. Het hier gegeven vervangingsschema voor de 

transformator kan worden gehanteerd, al.s de secundaire 

wikke 1.. ingen al. s onderl.. ing ideaal. gekoppe l.d worden veronder

ste td. De naar de zijde van het hul..pcircuit getransformeerde 

componenten, spanningen en stromen zijn aangeduid met een 

accent. Hiervoor gel..dt: 

2 2 

= C :!! R' = R [-!Q-]2 :!~ 5" 2 b b" 13.5 • 2 , 
L13 L12 

2 

+ C (-!Q_]2] :!~ , U1' = 
s2" 13.5 "L2 

13 

Resultaat van deze wikkelwijze is: 
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1) een slechte koppeling tussen primaire en secundaire 

wikkeling, 

2) een goede koppeling tussen de primaire en de hulpwikkeling. 

Om inzicht te verkrijgen in het commutatieproces dat bij 

het afschakelen van de stroom door de primaire wikkeling 

optreedt, wordt voor de transformator met de daaraan gekoppel

de componenten het vervangingsschema van figuur 7. 1. 2 

gehanteerd. De afleiding van het vervangingsschema voor de 

transformator kan worden gevonden in bijlage I. 

Doordat de koppeling tussen de primaire en de hulp

wikkeling veel beter is dan die tussen de primaire en de 

secundaire wikkeling, heeft Lph een veel lagere waarde dan Lps 

(circa 2,5 resp. 18 ~H, zie bijlage I). Ook is de koppeling 

tussen de hulpwikkeling en de secundaire wikkeling veel 

slechter dan die tussen de hulpwikkeling en de primaire 

wikkeling, zodat ook ~s een veel grotere waarde (circa. 18 

~H) heeft dan Lph" 
Doordat L h veel kleiner is dan L , commuteert de p ps 

primaire stroom, wanneer deze wordt afgeschakeld, in eerste 

instantie voor een groot deel naar de hulpwikkeling in plaats 

van naar de secundaire wikkeling, waardoor de afvlakconden

sator eh wordt opgeladen. De naar de hulpwikkeling gecoromu

teerde stroom kan echter niet lang blijven lopen, omdat het 

vermogen hetgeen in het hulpcircuit wordt gedissipeerd - dat 

bepaald wordt door de waarde van ~ - klein is en ten gevolge 

van deze stroom de spanning over condensator eh oploopt. 

De stroom door de hulpwikkeling zal dus naar de secun

daire wikkeling moeten commuteren. Tijdens dit commutatie

proces is de spanning uh over de hulpwikkeling ongeveer gelijk 

aan de spanning over condensator eh en is de spanning us over 

de secundaire wikkeling ongeveer gelijk aan de uitgangs

spanning u2. Door de regeling wordt de spanning op de 

condensator eh op een constante waarde gehouden. Ten gevolge 

van de spanningsval over de zelfinduktie ~s is de uitgangs

spanning veel lager dan het geval zou zijn zonder deze 

zelf induktie. 
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Wanneer de belasting toeneemt, zal ook de stroom die van 

de primaire naar de hulpwikkeling cammuteert toenemen. 

Aangezien de spanning uch geregeld wordt, is het vermogen dat 

in het hulpcircuit wordt gedissipeerd een gegeven. Daarom zal 

de grotere stroom door de hulpwikkeling in kortere tijd naar 

het secundaire circuit moeten kunnen commuteren. Dit is alleen 

mogelijk wanneer de uitgangsspanning u2 lager wordt, waardoor 

de tijdens de commutatie optredende induktiespanning over Lhs 

groter wordt. Een grotere belasting leidt dus tot een afname 

van de uitgangsspanning. 
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7.1.4 Problemen met de aansturing van de MOSFET. 

Nadat de omzetter enige tijd heeft aangestaan, verloopt 

het inschakelen van de MOSFET steeds trager en na enkele 

minuten wordt deze helemaal niet meer ingeschakeld. 

De oorzaak hiervoor wordt gevonden in de transistor die 

de MOSFET aanstuurt. Deze komt na verloop van tijd steeds 

slechter uit geleiding en spert ten slotte helemaal niet meer. 

De oorzaak van dit verschijnsel wordt gevonden, wanneer 

de aansturing van de transistor T1 door het pulsbreedte

modulatie-Ie wordt bekeken. Wanneer de uitgang van dit IC laag 

is, 1 igt de uitgangsspanning in de buurt van 0, 5 V en is 

daarmee maar net voldoende laag om de transistor te laten 

sperren. Doordat de transistor warm wordt, daalt de basis

emitter-spanning waarbij de transistor uit geleiding komt (met 

circa 2 a 2, 5 mV per graad Celsius) . Hierdoor verloopt het 

uitschakelproces van de transistor steeds trager. De uit

schakel verliezen en daarmee ook de dissipatie van de tran

sistor nemen daardoor verder toe. Uiteindelijk leidt it tot 

een toestand waarbij de drempelspanning van de transisor 

waarbij de transistor gaat sperren lager is dan de uitgangs

spanning van het IC. De transistor is hierdoor permanent in 

geleiding, waardoor de MOSFET spert. 
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7.2 Modificaties aan de terugslagomzetter 

Aan de terugslagomzetter zijn de volgende modificaties 

aangebracht: 

1) om terugkoppeling via de voeding te verminderen, moet de 

voeding van het IC beter ontkoppeld worden van de 75 V-voeding 

van de transformator. Dit is gedaan door het netwerkje zoals 

weergegeven in figuur 7.2.1. 

+ 75 V 

figuur 7.2.1 

Verbeterde ontkoppeLing van de voeding van het puLsbreedte

moduLatie-Ie van de voeding van 75 V 

Door R14 en c8 wordt de rimpel over c4 met een frequentie die 

gelijk is aan de schakelfrequentie f (60 kHz) eruit ges 
filterd. 

2) De subharmonische oscillatie is het gevolg van de te hoge 

rimpelspanning op de spanning u . Dit kan weliswaar worden c 
ondervangen door voor eh een hogere waarde te kiezen, zodat de 

rimpel kleiner wordt. Echter, daarmee worden ook variaties in 

de uitgangsspanning met een grotere traagheid gevolgd. Verder 

dient te worden opgemerkt, dat ten gevolge van de spreidings

zelfindukties R~ een hoge waarde heeft (zie paragraaf 6.5.3). 

Hierdoor ligt het kantelpunt w2 bij een lage waarde en is de 

rondgaande versterking voor hoge frequenties hoog. Daarom is 

de versterkingsfactor voor hoge frequenties teruggebracht door 
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voor R3 een 3,2 keer zo grote waarde te kiezen. Hierdoor 

tevens bewerkstelligd dat de rimpelspanning die aanwezig 

eh beter wordt onderdrukt, zodat de rimpel op uc 

gereduceerd. 

wordt 

is op 

wordt 

3) De afhankelijkheid van de uitgangsspanning van de 

belasting is een gevolg van de commutatie van een gedeelte van 

de stroom naar de hulpwikkeling, wanneer de stroom door de 

primaire wikkeling wordt afgeschakeld. De stroom door de 

hulpwikkeling, die daarna naar de secundaire wikkelingen 

commuteert, laadt de condensator eh op tot een hogere 

spanning. De mate waarin dit gebeurt, is afhankelijk van de 

grootte van de stroom die naar de hulpwikkeling cammuteert en 

van de snelheid waarmee deze stroom vervolgens naar de 

secundaire wikkelingen commuteert. Een snellere commutatie 

naar de secundaire wikkelingen kan worden bereikt wanneer 

tijdens de commutatie de induktiespanning over ~s (figuur 

7.1.2) vergroot wordt. 

Dit kan worden bereikt door het schakelen van een snubber 

over de secundaire wikkelingen (figuur 7.2.2). 

figuur 7.2.2 

terugslagomzetter met snubber over secundaire wikkelingen 
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Het vervangingsschema hiervan is weergegeven in figuur 7.2.3. 

figuur 7.2.3 

R' 
b C' 

Vervangingsschema van de terugsLagomzetter met snubbercircuit 

over de secundaire wikkeLing. Hierbij is: 

2 2 

Rl5 
L13 

C' 
L12 

= R15.-2- = c9.-2-
L12 

9 
L13 

Wanneer de schakelaar (de MOSFET) gesloten is, is de 

spanning over de snubbercondensator c9 negatief. Deze 

negatieve spanning verzekert een hogere spanning over Lhs op 

het moment dat de commutatie aanvangt. Deze hogere induktie

spanning met de daarmee gepaard gaande hogere stroomsteil

heden, hebben een snellere commutatie van de stroom van de 

hulpwikkeling naar de secundaire wikkelingen tot gevolg. Er 

loopt dus gedurende kortere tijd een stroom door de hulp-

wikkeling, 

bedoeld om 

zodat eh minder wordt opgeladen. Weerstand R15 is 

de trillingskring die gevormd wordt door de 

parasitaire zelfindukties en c9 te dempen. 

Een tweede manier om de afhankelijkheid van de uitgangs

spanning van de belasting te verminderen is mogelijk door te 

vermijden dat een kortstondig lopende stroom door de hulp

wikkeling direct tot het bijladen van condensator eh leidt. 

Een mogelijkheid daartoe is het parallel schakelen van een 

snubbercircuit aan de hulpwikkeling (figuur 7.2.4). 
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-----· 4V 

R17 
R15 4,7 n 

R16 4,7 n 

R,s R17 6,8 n 

cg 33 nF 

-12 V c1o 18 nF 

figuur 7.2.4 

TerugsLagomzetter met snubbercircuits over secundaire en 

huLpwikkeLing 

Het vervangingsschema hiervan is weergegeven in figuur 7.2.5. 

R1 7 oh os 

+ 

R',s 

Rh eh R' c· b u· 
c: 2 

9 

figuur 7.2.5 

Vervangingsschema van de terugsLagomzetter met snubbercircuits 

over secundaire en huLpwikkeLing. 

De negatieve spanning die over condensator c10 staat op het 

moment dat de commutatie aanvangt, zorgt ervoor dat de stroom 

in eerste instantie door het snubbercircuit loopt. Pas wanneer 
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c10 gedeeltelijk is omgeladen, zal Oh gaan geleiden. Doordat 

inmiddels een gedeelte van de stroom naar het secundaire 

circuit is gecommuteerd, wordt eh minder bijgeladen, dan dit 

zonder snubbercircuit het geval is. R16 dient voor de demping 

van de trillingskring die gevormd wordt door de parasitaire 

zelfindukties en c10 • 

De stroom die door Oh loopt voordat de commutatie naar 

het secundaire circuit heeft plaatsgevonden kan verder worden 

verminderd door een weerstand in serie met oh te schakelen 

(R17 in figuur 7.2.4). 

4) De aansturing van T 1 is verbeterd door het in serie 

schakelen van een siliciumdiode met de basis van de transistor 

(figuur 7.2.6). Hierdoor wordt de drempelspanning waarbij de 

transistor in geleiding komt met minstens 0,5 V verhoogd. Dan 

spert de transistor wanneer de uitgang van het IC laag wordt. 

TL 494 

figuur 7.2.6 

Verbetering van de aansturing van r
1 

door het in serie 

schaketen van een diode met de basis. 

Eventueel kan hierbij nog een weerstand parallel over de 

basis-emitter van de transistor worden geschakeld (figuur 

7.2.6). Wanneer de uitgang van het IC laag is loopt er dan een 

veel grotere stroom door de diode dan wanneer deze weerstand 

ontbreekt. De spanningsval over de diode wordt daardoor 

vergroot. 
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7.3 Resultaten van de gemodificeerde terugslagomzetter 

Het invoeren van de in paragraaf 7. 2 aangegeven 

modificaties levert de volgende resultaten op: 

1) Na het invoeren van een betere ontkoppeling van de voeding 

van het IC van de 75 V-voeding, is de oscillatie, die leidde 

tot het defect van de MOSFET niet meer opgetreden. 

2) Na de wijziging in het compensatienetwerk, treedt de 

subharmonische oscillatie niet meer op. 

3) De problemen met de aansturing van transistor T1 zijn 

opgelost. 

4) Het aanbrengen van snubbercircuits over de secundaire en de 

hulpwikkeling heeft ertoe geleid dat de afhankelijkheid van de 

uitgangsspanning van de belasting sterk is gereduceerd. 

Verhoging van de belasting van 3 tot 10 W leidt tot een 

spanningsdaling van circa 1,5 V (zonder de snubbernetwerken is 

dit circa 7 V). 

5) Er treedt een oscillatie op met een frequentie van circa 30 

Hz. Op dit verschijnsel zal in de volgende paragrafen worden 

ingegaan. 
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7.3.1 Laagfrequent oscillaties 

Bij een belasting tussen circa 6 en 8 W, treedt er een 

oscillatie op met een frequentie van circa 30 Hz. Opvallend 

bij dit verschijnsel is dat de regelspanning uc blokvormig is. 

Doordat uc (samen met de zaagtandspanning) de relatieve intijd 

bepaalt, verspringt als gevolg daarvan de relatieve intijd 

steeds tussen twee waarden. De waarden waartussen uc ver

springt zijn in het gebied waarin de oscillatie optreedt 

onafhankelijk van de belasting. Wel is de lengte van de blok 

afhankelijk van de belasting. (figuur 7.3.1). 

uc lage belasting 

t !-----------.----'---· .. 

hoge belasting 

-+ t 

figuur 7.3.1 

De regelspanning u bij het optreden van het laagfrequent
e 

oscillatieverschijnsel bij een hoge en een lage belasting. 

Om een verklaring voor dit verschijnsel te vinden, wordt 

het proces dat zich afspeelt na het uitschakelen van de MOSFET 

nader bekeken. De spanningen over en de stroomen door de 

transformator zijn daarbij gedefinieerd zoals weergegeven in 

figuur 7.3.2. 

Omdat de hulpwikkeling een belangrijke rol speelt in de 

gesloten lus die de regeling verzorgt, wordt de stroom door de 

hulpwikkeling en de hieraan gekoppelde snubber en gelijk

richter nader onder de loep genomen. 
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figuur 7.3.2 

Spanningen over en stromen door de transformator van een 

terugslagomzetter. Op het moment dat de lfOSFET wordt uit

geschakeld, loopt er een stroom I door de lfOSFET. 
0 

Om een beter inzicht te verkrijgen in het proces dat zich 

hierbij afspeelt, wordt voor de transformator een vervangings

schema gehanteerd. Hierbij wordt verondersteld dat de 

secundaire wikkelingen volledig zijn gekoppeld, zodat het 

secundaire circuit vervangen kan worden door één wikkeling die 

via een diode belast wordt met één condensator en belastings

weerstand. Men krijgt dan een transformator met drie wikke

lingen. Voor de transformator wordt nu het vervangingsschema 

van figuur 7. 3. 3 gebruikt. De wij ze waarop dit vervangings

schema tot stand komt kan men vinden in bijlage I en II. In 

dit vervangingsschema komen de spanning over en de stroom door 

de hulpwikkeling overeen met de werkelijke spanning en stroom. 

Echter de spanningen en stromen van het primaire en secundaire 

circuit zijn naar de zijde van de hulpcircuit getransformeerd. 

Daarom moeten ook de waarden van de componenten van het 

primaire en secundaire circuit naar de zijde van het hulp

circuit worden getransformeerd. 
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figuur 7.3.3 

vervangingsschema voor de transformator met drie wiRReLingen. 

Het totale vervangingsschema ziet er nu uit zoals 

weergegeven in figuur 7. 3. 4. De MOSFET is hierbij vervangen 

door een schakelaar. 

R17 oh Ds 

+ 

eh u· R' u· r:: 
Rh s b 2 uh 

ClQ-

figuur 7.3.4 

Vervangingsschema van de transformator met MOSFET, huLp

circuit, secundair circuit en snubbernetwerRen. De MOSFET is 

hierbij vervangen door een schaRetaar. De spanningen over de 

snubbercondensatoren c5, c9 en c10 hebben getijRe negatieve 

waarden op het moment dat de schaReLaar wordt geopend. i' en 
s 

ih zijn dan nut. De naar de zijde van het huLpcircuit 

getransformeerde componenten, 

aangeduid met een accent. 

spanningen en stromen zijn 

Omdat het verloop van de spanning over eh de regeling van 

de relatieve intijd bepaalt, zijn we geïnteresseerd in het 

verloop van de spanning over eh als functie van de door de 

schakelaar afgeschakelde stroom. De berekening hiervan is 

echter gecompliceerd, omdat het hier drie gekoppelde resonan-
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tiekringen betreft en het systeem niet lineair is ten gevolge 

van de diodes Dh en Ds. Het verloop van de spanning over eh 

kan daarom het best worden gesimuleerd met behulp van een 

simulatieprogramma. Wel is het mogelijk al een voorzichtige 

voorspelling te doen van de resultaten hiervan. Wanneer de 

schakelaar geopend wordt, worden de drie gekoppelde resonan

tiekringen aangeslagen. Hierdoor zal ih niet monotoon stijgen 

of dalen, maar een slingering vertonen. Wanneer de relatieve 

intijd verandert, zal weliswaar de stroom die door S wordt 

afgeschakeld in dezelfde mate veranderen, evenals de stroom 

die door de hulpwikkeling loopt, maar verandert eveneens het 

tijdstip waarop de diode Dh begint te geleiden. Wanneer 

bijvoorbeeld een grotere stroom I
0 

door de MOSFET wordt af

geschakeld, zal de stroom door de hulpwikkeling ook een 

grotere waarde aannemen waardoor Dh eerder in geleiding komt. 

I 

I 

i I 
I I 

I I 

0 

-Lage I 
0 

figuur 7.3.5 

-+t 

AfhankeLijkheid van de stroom. door de huLpwikkeLing van de 

afgeschakeLde stroom.. Wanneer een hogere stroom. wordt 

afgeschakeLd, Leidt dit in eerste instantie weLiswaar tot een 

hogere stroom. door de huLpwikkeLtng, m.aar kan de stroom. door 

de huLpwikkeLing Lager zijn op het tijdstip tJ dat de diode Dh 

in geLetding kom.t. 

Aan de hand van figuur 7.3.5 kan gemakkelijk worden ingezien, 

dat wanneer ih een inslingerverschijnsel vertoont, een toename 

van de afgeschakelde stroom kan leiden tot een afname van 
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ih(td), waarbij td het tijdstip is waarop Dh begint te 

geleiden. Omdat de spanning over eh mede bepaald wordt door de 

stroom ih die er na het tijdstip td of td (figuur 7.3.5) 

loopt, is het aannemelijk dat ten gevolge van de in figuur 

7. 3. 5 getekende parasitaire slingeringen een toename van de 

relatieve intijd kan leiden tot een afname van de spanning 

over eh. Wanneer de spanning over eh afneemt, zal, ten gevolge 

van de regeling, de relatieve intijd verder toenemen. Wanneer 

binnen een bepaald bedrijfsgebied een toename van de relatieve 

intijd leidt tot een afname van de spanning over eh, ontstaat 

er daarom binnen dit bedrijfsgebied een meegekoppeld systeem, 

d.w.z. dat een toe- of afname van de relatieve intijd leidt 

tot een verdere toe-, respectievelijk afname van de relatieve 

intijd. Stabiel bedrijf is in dit bedrijfsgebied daarom niet 

mogelijk. 

Veronderstellen we bijvoorbeeld dat de belasting van een 

in stabiel bedrijf werkende omzetter dusdanig wordt verhoogd, 

dat deze in het bedrijfsgebied komt waar het systeem zich als 

een meegekoppeld systeem gedraagt, dan zal tengevolge van deze 

meekoppeling de relatieve intijd blijven toenemen, totdat de 

omzetter juist buiten dit bedrijfsgebied komt. Doordat nu de 

relatieve intijd is toegenomen, is er geen evenwicht meer 

tussen het aan de omzetter toegevoerde vermogen en het in de 

belasting gedissipeerde vermogen. De verstoring van dit 

evenwicht komt tot uiting in een langzame toename van de 

spanning over de (grote) condensator e'. De toename van deze 

spanning zal op den duur een toename van de spanning over eh 

te zien geven. Ten gevolge van de regeling heeft de toename 

van deze spanning een afname van de relatieve intijd tot 

gevolg. Wanneer men nu weer in het bedrij fsgebied terecht 

komt, waar een afname van de relatieve intijd een toename van 

de spanning over eh veroorzaakt, komt de omzetter weer in een 

niet-stabiele bedrij fstoestand, waardoor de relatieve intijd 

verder afneemt, totdat men weer buiten het instabiele gebied 

komt. Het omgekeerde proces zet nu in. Afname van de spanning 

over e' leidt tot afname van de spanning over eh en toename 

van de relatieve intijd. De omzetter komt daardoor in het 
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instabiele bedrij fsgebied, waardoor de relatieve intijd snel 

toeneemt. De omzetter zal dus steeds tussen twee bedrij is

toestanden verspringen. De frequentie hiervan is laag, doordat 

de spanning over C' slechts langzaam varieert. 

Of het oscillatieverschijnsel optreedt hangt met name af 

van de demping van de parasitaire slingeringen, zoals deze 

zijn weergegeven in figuur 7.3.5. De demping van deze 

slingeringen hangt mede af van de waarde van weerstand R16 , 

die zorgt voor demping van de resonantiekring gevormd door Lph 

en c10 • Experimenteel is nagegaan, tot welke waarde deze 

weerstand moet worden verhoogd, opdat het oscillatieverschijn

sel niet meer optreedt. Het is gebleken dat de oscillatie niet 

optreedt wanneer de waarde van R16 wordt verhoogd tot 33 0. 
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7.3.2 Simulatieprogramma ter ondersteuning van de verklaring 

voor het optreden van de laagfrequentoscillatie 

De in de vorige paragraaf gegeven verklaring voor het 

optreden van het laagfrequentoscillatieverschijnsel is 

gegrondvest op de hypothese dat binnen een zeker bedrij fs

gebied een toename van de door de MOSFET afgeschakelde stroom 

I leidt tot een afname van de spanning over de afvlak-a 
condensator eh van het hulpcircuit. 

Om deze hypothese te toetsen, is het vervangingsschema 

van de terugslagomzetter zoals dit gegeven is in figuur 7.3.4 

gesimuleerd met behulp van een simulatieprogramma. Met behulp 

van dit programma is de spanning op condensator eh bepaald als 

functie van de door de schakelaar afgeschakelde stroom I', bij 
0 

gegeven uitgangsspanning u2. De uitgangsspanning u2 is dus als 

een constante verondersteld. Dit is gedaan op grond van het 

feit dat een variatie in I~ in eerste instantie vrijwel geen 

invloed heeft op de spanning op de condensator C', vanwege de 

grote capaciteit van deze condensator. Wel wordt een variatie 

in I' vrijwel direkt gevolgd door een variatie in de spanning 
0 

op de condensator eh en grijpt daarmee in op de regeling, lang 

voordat de spanning op de condensator C' een wezenlijke 

verandering heeft ondergaan. 

In het programma is voor de diodes D~ en Dh een kleine 

differentiële weerstand (0,2 0) in doorlaatrichting aan

genomen. De spanning in doorlaatrichting van de diode D~ is 

verdisconteerd door een grotere uitgangsspanning U 2 aan te 

nemen. De spanning in doorlaatrichting van de diode Dh is niet 

meegenomen, maar is klein in verhouding tot de spanning op de 

condensator eh en heeft daarom slechts weinig invloed. Verder 

zijn de diodes als ideaal verondersteld (sperstroom: 0 A, 

herstel- en intijd: 0 s). Verder is aangenomen dat de 

spanningen op de snubbercondensatoren c10 , c5 en c9 een 

gelijke negatieve waarde hebben op het moment dat de schake

laar wordt geopend. 

Wanneer men voor de spanning op condensator eh een zekere 
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waarde aanneemt, vlak voordat de stroom I~ wordt afgeschakeld, 

kan met behulp van dit simulatieprogramma berekend worden wat 

de energie is, die er nadat de schakelaar wordt afgeschakeld 

in ~ en eh wordt gepompt. Wanneer deze energie gelijk is aan 

de energie die er binnen één periode in Rh wordt gedissipeerd, 

heeft de spanning op de condensator eh, op een rimpel na, een 

constante waarde. Deze waarde is berekend als functie van de 

door de schakelaar afgeschakelde stroom I' en weergegeven in 
0 

figuur 7.3.6. 

uch (V) 

Î 

20,0 

19,5 

19,0 

18,5 

1,5 

figuur 7.3.6 

2,0 2,5 3,0 -+ I' (A) 
0 

De spanning uch op de condensator Ch als functie van de door 

de schakelaar afgeschakelde stroom I'. De grafiek geldt voor 
0 

een uitgangsspanning u2 van 22 V. 

Uit de grafiek kan worden afgelezen dat wanneer de stroom 

I~ ligt tussen circa 1,5 en 2,2 A de spanning uch afneemt bij 

een toename van de stroom I' . De hypothese dat binnen een 
0 

bepaald bedrijfsgebied een toename van I' kan leiden tot een 
0 

afname van de spanning over eh blijkt dus juist te zijn. Het 

vermogen dat in dit bedrijfsgebied in de belastingsweerstand 

wordt gedissipeerd, kan berekend worden met de formule: 
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waarbij ~ = rendement van de omzetter, 

L = 54 JLH 

f = schakelfrequentie = 60 kHz s 

Wanneer het rendement van de omzetter op 70 % wordt geschat, 

stemt het bedrijfsgebied van I~ = 1,5 A tot I~ = 2,2 A overeen 

met een vermogen tussen de 2, 5 en 5, 5 W. Het oscillatie

verschijnsel is daarentegen gemeten bij een vermogen tussen de 

6 en 8 W. Het simulatiemodel stemt kennelijk niet volledig 

overeen met de werkelijkheid. Hiervoor zijn twee verklaringen 

te geven: 

1) De in het model gebruikte waarden voor de parameters 

stemmen niet overeen met de werkelijkheid. Hierbij valt te 

denken aan een onjuiste schatting van de waarden voor L en ps 
Lph" Naast onnauwkeurigheden in de metingen zelf, waaruit Lps 

en Lph indirekt zijn bepaald, moet hierbij gedacht worden aan 

het niet goed overeenstemmen van de configuratie van wikke

lingen waaraan is gemeten met de werkelijkheid (zie ook 

bijlage II). 

2) Het gebruikte model is onvolledig. In het model zijn niet 

meegenomen: 

de zelfinduktie Lsh. Ter compensatie is Lps aangepast 

(zie bijlage II). 

de invloed van de inschakel- en hersteltijd van de diodes 

de parasitaire capaciteiten, weerstanden en zelf

indukties. Gezien de grote stroomsteilheden en het gebruik van 

draadgewonden weerstanden, hebben vooral de parasitaire 

zelfindukties een niet te verwaarlozen invloed op de schake

ling. 

de schakeltijd van de MOSFET. 
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7.3.3 Meetresultaten 

In figuur 7.3.6 zijn de spanningen en stromen aangegeven 

die zijn gemeten. De metingen zijn verricht bij R16 = 33 n. 
Bij deze waarde voor R16 treedt er geen laagfrequent oscil

latieverschijnsel op. De voedingsspanning u1 waarbij de 

metingen zijn verricht bedraagt 65 V (verkregen van een 

machine waaraan een condensatorbatterij parallel is ge-

schakeld). 

figuur 7.3.6 

Gemeten spanningen en stromen van de terugslagomzetter 

De gebruikte meetapparatuur is: 

universeelmeter: Unigor 1 

Amperemeter: 

stroomtang: 

oscilloscoop: 

Nieaf, volle schaaluitslag 2 A 

Tektronix, type P6042 

Philips, type PM3305 

XY - schrijver: Philips, type PM8141 

Beide uitgangen Z1Jn met minimaal 47 n belast. Daarnaast 

is één van de uitgangen belast met een variabele belastings

weerstand, die of over cs1 ' of over cs2 geschakeld is. Uit de 
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met behulp van de voltmeter en amperemeter gemeten spanningen 

en stromen, is het totale in de belastingsweerstanden 

gedissipeerde vermogen P bepaald. Uit de metingen zijn de 

uitgangsspanningen u 1 en u 2 als functie van de belasting es es 
bepaald. De resultaten hiervan zijn weergegeven in de figuren 

7.3.7a en b. 

s 12 

4 11 

3 10 

0 2 6 8 10 _.,.P<W> 

figuur 7.3.7a 

Uitgangsspanningen u 1 en u 2 aLs functie van de betasting, 
CS CS 

waarbij Pb2 wordt gevarieerd en Pb1 = oneindig 

ucs1 <V> 

t 6 

llcs2 <V> 

nt 
5 12 

4 11 

3 10 

0 2 3 

figuur 7.3.7b 

Uitgangsspanningen u 1 en u 2 aLs functie van de betasting, 
CS CS 

waarbij Pb1 wordt gevarieerd en Pb2 = oneindig 

Naarmate de belasting toeneemt, daalt de som van de 

uitgangsspanningen ucs1 en ucs2 . De verklaring voor de 

afhankelijkheid van de uitgangsspanning van de belasting wordt 

gegeven in paragraaf 7.1.3. 
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Voordat de diodes D1 en D2 in geleiding zijn, loopt er 

door beide secundaire wikkelingen een even groter stroom. 

Wanneer de belastingsstroom van de negatieve voedingsspanning 

(ucs2 ) groter is dan van de positieve voedingsspanning (ucsl), 

moet, nadat de diodes D1 en D2 in geleiding zijn gegaan, een 

gedeelte van de stroom door de bovenste secundaire wikkeling 

{figuur 7. 3. 6) cammuteren naar de onderste secundaire 

wikkeling. Ten gevolge van de spreiding tussen beide wikke

lingen, gaat dit gepaard met een induktiespanning, waardoor de 

spanning over de bovenste wikkeling toeneemt. Deze spannings

verhoging vindt men op den duur ook terug in ucsl" Hierdoor 

neemt ucsl toe naarmate de belasting van de negatieve 

voedingsspanning ucs2 toeneemt. Analoog hieraan verwacht men 

een oplopende karakteristiek voor ucs2 bij toename van de 

belasting van de positieve voedingsspanning ucsl (figuur 

7. 3. 7b) • Hier echter treedt dit effect niet op doordat de 

uitgangsspanning ucs2 een hogere waarde heeft dan ucsl' 

waardoor optredende induktiespanningen een relatief kleinere 

invloed hebben op u 2 dan op u 1 • Hier wordt het effect te 
CS CS 

niet gedaan doordat de som van de uitgangsspanningen daalt bij 

een toenemende belasting. 

Verder is het verloop van de in figuur 7. 3. 7 aangegeven 

spanningen en stromen weergegeven op een digitale geheugen

oscilloscoop en vastgelegd met behulp van een XY-schrijver. De 

stromen zijn gemeten met behulp van een stroomtang. De 

metingen zijn verricht bij verschillende vermogens P en met 

Pbl = oneindig, terwijl Pb2 wordt gevarieerd. 

De resultaten van deze metingen zijn weergegeven in de 

figuren 7. 3 . 8 tot en met 7 . 3 . 15. In deze figuren is t=O het 

tijdstip waarop de MOSFET wordt ingeschakeld en t=ti het 

tijdstip waarop deze wordt uitgeschakeld, waarna de stroom 

door de primaire wikkeling wordt overgenomen door zowel het 

hulp- als het secundaire circuit. Op t=t1 wordt de stroom door 

de diodes D1 en D2 van het secundaire circuit gelijk aan 0. T 

is de periodetijd. 

De interpretatie van de meetresultaten wordt mede gedaan 

aan de hand van figuur 7.3.4. 
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Nadat op t=ti de MOSPET (de schakelaar in figuur 7.3.4) 

wordt ingeschakeld, wordt de drainspanning op de spanningsval 

over de MOSPET en weerstand R12 (figuur 7.1) na gelijk aan 0 

Volt (figuur 7.3.8) en wordt de spanning over L op dezelfde 

spanningsval na gelijk aan Ui· De (vrijwel constante) spanning 

over L veroorzaakt een vrijwel lineair toenemende stroom door 

deze zelfinduktie. Tevens worden door het inschakelen van de 

schakelaar de resonantiekringen gevormd door L~s' Cg en Ris en 

door Lph' c10 en R16 aangestoten (de diodes Ds en Dh zijn niet 

in geleiding). De stroom i~ is gelijk aan de superpositie van 

de door deze resonantiekringen lopende stromen ih en i~ en de 

(vrijwel lineair toenemende) stroom door L (figuur 7.3.9). De 

stroom door de drain is gelijk aan de som van i en de stroom 
p 

door de snubber R6 en CS (figuur 7.3.10). De stroom door de 

resonantiekring, gevormd door L~s' cg en Ris stemt overeen met 

de stroom door de secundaire wikkelingen (figuur 7.3.11). De 

resonantie van deze (slecht gedempte) kring is tevens terug te 

vinden in de spanning over de secundaire wikkelingen (figuur 

7.3.12). Nadat de resonantie is uitgedempt, is u~ gelijk aan 

-Ui (op de spanningsval over de "schakelaar" na). De stroom 

door de resonantiekring, gevormd door Lph, R16 en c10 is 

gelijk aan de stroom ih door de hulpwikkeling (figuur 7.3.14). 

In deze figuur en figuur 7.3.13 zijn tussen t=O en t=t. geen 
1 

slingeringen zichtbaar, zodat deze kring volledig is gedempt 

door R16 . 

Direkt nadat op t=ti de MOSPET wordt uitgeschakeld, wordt 

de door de MOSPET lopende stroom overgenomen door de snubber 

R6 en c5. Daardoor stijgt de drainspanning (figuur 7.3.8) en 

daalt de spanning u~, waardoor de gekoppelde resonantie

kringen, gevormd door Lph' c10 en R16 en door L~s' cg en Ris 
worden aangestoten. De slingering van deze resonantie is terug 

te vinden in de stroom door de primaire wikkeling i (figuur p 
7. 3 . 9) , de stroom door de secundaire wikkel in gen i (figuur s 
7.3.11) en de stroom door de hulpwikkeling (figuur 7.3.14). 

Doordat Lph kleiner is dan L~s (goede koppeling tussen 

primaire wikkeling en hulpwikkeling), is de stijgtijd van de 

stroom door de hulpwikkeling, direkt na het afschakelen van de 
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MOSFET, kleiner dan die van de stroom door de secundaire 

wikkelingen. Doordat de snubbercondensatoren c9 en c10 na het 

afschakelen van de MOSFET worden omgeladen, wordt de aan

vankelijke toename van is en ih' direkt gevolgd door een 

afname van de stromen. De slingeringen van is en ih duren 

voort totdat de diodes Ds en Dh in geleiding komen. Op het 

moment dat deze diodes in geleiding komen, stijgen de 

spanningen uh en u~ niet verder. Doordat de spanning over de 

primaire wikkeling up nog wel verder daalt, nemen de spanning 

over L h en L' verder toe, waardoor de veranderingsnelheden p ps 
van de stroom door de hulpwikkeling ih en van die door de 

secundaire wikkelingen is toenemen. De toename van deze 

stromen is mogelijk doordat de stroom door de snubber 

bestaande uit CS en R6 afneemt. Het tijdstip waarop de diode 

Dh in geleiding komt, kan worden afgeleid uit vergelijking van 

de stroom door de snubber over de hulpwikkeling (figuur 

7.3.1S) met de stroom door de hulpwikkeling (figuur 7.3.14). 

Doordat uh hoger is dan u~, commuteert daarna de stroom door 

de hulpwikkeling naar de secundaire wikkelingen, zodat ih 

afneemt en is toeneemt. Doordat tijdens dit commutatieproces 

de stroom door R17 afneemt, daalt de spanning over de 

hulpwikkeling (figuur 7.3.13). Deze spanningsdaling is aan 

primaire zijde terug te vinden in de daling van de drain

spanning V d (figuur 7. 3. 8) . Doordat de hulpwikkeling goed 

gekoppeld is met de primaire wikkeling gaat de spanning over 

de hulpwikkeling (figuur 7. 3.13) gelijk op met de spanning 

over de primaire wikkeling, welke op een gelijkspannings

component na (U1 ) gelijk is aan de spanning vd (figuur 7.3.8). 

Nadat het commutatieproces na het uitschakelen van de 

MOSFET heeft plaatsgevonden, blij ft de spanning us over de 

secundaire wikkelingen (figuur 7.3.12) vrijwel constant, zodat 

de stroom door de secundaire wikkelingen vrijwel lineair 

afneemt, totdat de stroom door de diode Ds gelijk wordt aan 0 

(t=t1 ). Doordat de stromen door de snubbernetwerken op t=t1 
vrijwel gelijk aan 0 zijn, gaat op t=t1 ook de stroom door L 

door o. Doordat de snubbercondensatoren Cs, c9 en c10 op t=t1 
nog zijn opgeladen, staat er nog een spanning over L, waardoor 
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de stroom door L na t=t1 verder afneemt. Er wordt nu een 

resonantie aangestoten, waarbij de energie afwisselend is 

opgeslagen in de snubbercondensatoren c
5

, c9 en c10 en in de 

zelfindukties L, L' en L h" Bij verwaarlozing van L' en L h ps p ps p 
is de resonantiefrequentie fr van deze resonantie te berekenen 

uit: 

w = 2v.f r r 
1 

= -------------------

Hieruit volgt: f = 100 kHz 
r 

Dit stemt overeen met de metingen (zie de figuren 7 . 3 . 8, 

7.3.11 t;m 7.3.15). Voor deze resonantie geldt: 

waardoor de demping van deze resonantie slecht is. 

Uit figuur 7.3.11 kan men aflezen dat de resonantie van de 

kring gevormd door Lps' c9 en Ri5 en welke onder andere wordt 

aangestoten bij het inschakelen van de MOSFET, slecht is 

gedempt. Deze resonantie is met name terug te vinden in de 

stroom door de primaire wikkeling (figuur 7. 3. 9) en in die 

door de MOSFET (figuur 7.3.10). 

ucs1 ucs2 (V) 

<V) 6 

' 
13 

5 12 

4 11 

3 10 

0 2 4 6 8 10 12 _.P(W) 

figuur 7 .3.18 

Uitgangsspanningen u 1 en u 2 aLs functie uan de beLasting 
CS CS 

bij R15 = 15 n, waarbij Pb2 wordt gevarieerd en Pb 1 = oneindig 
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Een betere demping van deze resonantie ontstaat wanneer de 

waarde van R15 wordt vergroot. Het resultaat daarvan is 

weergegeven in de figuren 7.3.16 en 7.3.17. Hieruit is af te 

lezen dat de resonantie bij het in- en uitschakelen van de 

MOSFET beter is gedempt. Dit gaat echter gepaard met een 

grotere afhankelijkheid van de uitgangsspanning van de 

belasting (figuur 7. 3 .18). Dit is het gevolg van de grotere 

spanningsval over R15 tijdens de commutatie van de stroom, 

waardoor de spanningsval over Lps kleiner is en de commutatie 

minder snel plaatsvindt (zie ook de paragrafen 7.1.3 en 7.2). 
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figuur 7.3.10b 

t· 
I 

6 

drainstroom, belasting: 12,6 W 

8 12 14 16 T 



140 

t5 tAl 

1 

- 3 

-2 

figuur 7. 3. lla 

stroom door de secundaire wikkelingen 

belasting: 3,7 W 

figuur 7.3.ll.b 

stroom door de secundaire wikkelingen 

belasting: 6,5 W 
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spanning over de secundaire wikkelingen 

belasting: 6,5 W 
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figuur 7.3.12b 

spanning over de secundaire wikkelingen 

belasting: 8,5 W 



i 
20 

-60 

14 3 

figuur 7.3.12c 

spanning over de secundaire wikkelingen 

belasting: 12,6 W 
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figuur 7.3.13a 

spanning over de hulpwikkeling 

belasting: 6,5 W 

figuur 7.3.13b 

spanning over de hulpwikkeling 

belasting: 8,5 W 
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figuur 7.3.14.a 

stroom door de hulpwikkeling 

belasting: 3,7 W 

figuur 7.3.14b 

stroom door de hulpwikkeling 

belasting: 6,5 W 
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figuur 7.3.l4c 

stroom door de hulpwikkeling 

belasting: 8,5 W 
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figuur 7.3.14d 

stroom door de hulpwikkeling 

belasting: 12,6 W 
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figuur 7.3.15a 

stroom door de snubber over de hulpwikkeling 

belasting: 6,5 W 

8 10 

figuur 7.3.15b 

stroom door de snubber van de hulpwikkeling 

belasting: 8,5 W 

-+ t (IJS) 
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7.4 Terugslagomzetter met hulpwikkeling aan secundaire zijde 

Een andere mogelijkheid om het transformatortje te 

wikkelen is om de hulpwikkeling over de secundaire wikkeling 

te leggen in plaats van over de primaire wikkeling, overeen

komstig figuur 6.6.3. 

Het resultaat daarvan is, dat de koppeling van de 

hulpwikkeling met de secundaire wikkeling wordt verbeterd, 

terwijl die met de primaire wikkeling slechter wordt. In het 

vervangingsschema van figuur 7.2.3 komt dit tot uiting in een 

lage waarde voor ~s (enkele MH) en een relatief hoge waarde 

voor Lps en Lph" Verder moet nu meer aandacht besteed worden 

aan de isolatie tussen de hulpwikkeling en de secundaire 

wikkeling, aangezien er grote spanningsverschillen (tot circa 

1000 V) kunnen voorkomen tussen de door de omzetter gevoede 

pulstrap en de aarde. Ook de grotere parasitaire capaciteiten 

tussen de secundaire wikkelingen en de hulpwikkeling kunnen 

voor problemen zorgen, doordat er grote veranderingssnelheden 

van de spanning tussen de pulstrap en de aarde kunnen 

voorkomen, waardoor er grote stromen door deze parasitaire 

capaciteiten kunnen lopen. 

Om een goede isolatie tussen de secundaire wikkelingen en 

de hulpwikkeling te verkrijgen, is de hulpwikkeling gewikkeld 

met geïsoleerd montagedraad. Doordat deze draad veel dikker 

(door de dikke isolatie) is dan wikkeldraad, is het aantal 

windingen beperkt tot 6. De componenten zijn als volgt aan het 

lagere windingenaantal aangepast: 

Het snubbernetwerk over de hulpwikkeling (R16 en c10 in figuur 

7.2.4) is daarbij achterwege gelaten, omdat dit de commutatie 

van de stroom van de primaire wikkeling naar de hulpwikkeling 

zou bevorderen, vanwege de spanning die er op c10 (figuur 

7.2.4 en 7.2.5) staat op het moment dat de commutatie 
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aanvangt1 . Dit is niet wenselijk omdat dit de afhankelijkheid 

van de uitgangsspanning van de belasting 

paragraaf 7.1.3). Voor R15 is een waarde 

Meting van de uitgangsspanningen 

belasting (figuur 7.4.1) laat zien, 

in de hand werkt (zie 

van 12 n aangehouden. 

als functie van de 

dat er ook in deze 

configuratie een grote afhankelijkheid van de uitgangs

spanningen van de belasting bestaat. 

ucs1 
(V) 

f 6 

ucs2 <V> 

13 ' 

5 12 

4 11 

3 10 

0 2 4 8 10 12_.P<W> 

figuur 7.4.1 

AfhankeLijkheid van de uitgangsspanning van de beLasting. De 

metingen zijn verricht bij een beLasting overeenkomstig figuur 

7.3.6, waarbij Pbl =oneindig. 

Voor de verklaring voor de afhankelijkheid van de 

uitgangsspanningen van de belasting wordt teruggegrepen naar 

het vervangingsschema van figuur 7.4.2. 

1rn het geval dat de hulpwikkeling goed is gekoppeld met de 

primaire wikkeling, commuteert altijd een groot deel van de 

stroom door de primaire wikkeling naar de hulpwikkeling, 

ongeacht de toepassing van een snubbernetwerk over de 

hulpwikkeling. 
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figuur 7.4.2 

Vervangingsschema van de terugslagomzetter 

R' b c' 

Door de slechte koppeling van de primaire wikkeling met de 

overige wikkelingen hebben Lph en Lps grotere waarden dan ~s· 

Zoals uit figuur 7.4.3 is af te lezen, ontstaat er door deze 

slechte koppeling een grote overshaat van de drainspanning bij 

het uitschakelen van de MOSFET, gevolgd door een resonantie 

die slecht is gedempt. Deze resonantie is het gevolg van de 

zelfindukties Lps' Lph' ~s en L en de snubbercondensatoren c5 
en c9 • Wanneer L wordt verwaarloosd, vormen deze componenten 

een serie-resonantie-kring die wordt gedempt door R6 en R15 • 

Doordat zowel L h als L een vrij grote waarde bezitten is de p ps 
demping van deze resonantie door R6 en R15 slecht. Door de 

grote overshaat van vD is de spanning over de hulpwikkeling uh 

enkele Volts hoger dan de spanning over de secundaire 

wikkelingen u'. De amplitude van de optredende resonantie is s 
afhankelijk van de grootte van de stroom die door de MOSFET 

wordt afgeschakeld. Ditzelfde geldt voor de spanning over ~s· 

Hierdoor zijn de spanningen aan de uitgang ook afhankelijk van 

de belasting. 
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7.5 Verdere modificaties aan de terugslagomzetter 

De terugslagomzetter zoals deze beschreven is in de vorige 

paragrafen kenmerkt zich door een matige koppeling tussen de 

primaire en secundaire wikkelingen. De energie die hoort bij 

het veld dat wordt omvat door de primaire wikkeling en niet 

gekoppeld is met de secundaire wikkelingen, kan niet aan de 

secundaire zijde worden afgestaan op het moment dat de stroom 

door de primaire wikkeling wordt afgeschakeld. In de terug

slagomzetter zoals deze beschreven is in de vorige paragrafen 

wordt deze energie in een snubber gedissipeerd. Wanneer we de 

terugslagomzetter willen laten werken met een hoog rendement, 

is daarom een goede koppeling tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen vereist. 

Verder veroorzaakt de spreiding tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen een induktiespanning op het moment dat 

de stroom door de primaire wikkeling cammuteert naar de 

secundaire wikkelingen. Deze induktiespanning is terug te 

vinden aan de zijde van de hulpwikkeling en beïnvloedt 

daardoor de regeling ten gevolge waarvan er een vergrote 

afhankelijkheid ontstaat van de uitgangsspanning van de 

belasting. Om deze induktiespanning zo laag mogelijk te houden 

is een goede koppeling tussen de primaire en de secundaire 

wikkelingen gewenst. Om er verder voor zorg te dragen dat deze 

tijdens de commutatie optredende induktiespanning zo weinig 

mogelijk doordringt tot de hulpwikkeling, is er juist enige 

spreiding gewenst tussen de hulpwikkeling en de overige 

wikkelingen. Een goede koppeling tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen en een matige koppeling tussen de 

hulpwikkeling en de overige wikkelingen kan worden gereali

seerd volgens de wikkelwijze van figuur 6.6.4. 

Evenals bij de wikkelwijze volgens figuur 6.6.3 moet 

hierbij meer aandacht besteed worden aan de isolatie dan het 

geval is bij de wikkelwijze volgens figuur 6.6.2. Deze 

isolatie is gerealiseerd door tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen een isolerend materiaal aan te brengen. 
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Daar waar de wikkeldraad de potkern binnenkomt is extra 

isolatie aangebracht. Toepassing van geïsoleerd montagedraad 

voor de primaire enjof secundaire wikkelingen is niet mogelijk 

omdat de ruimte in de potkern dit niet toelaat. 

Verder zijn bij deze wijze van wikkelen de parasitaire 

capaciteiten tussen de primaire en de secundaire wikkelingen 

groter het geval is bij de wikkelwijze van figuur 6.6.2. Het 

is gewenst de invloed hiervan op de werking van de pulstrap 

bij het optreden van grote veranderingssnelheden van de 

potentiaal op de kathode van de GTO verder te onderzoeken. 

Er is gebleken dat er een nogal grote afhankelijkheid 

bestaat van de beide uitgangsspanningen van de verdeling van 

de belasting over beide uitgangen. Dit is het gevolg van de 

matige koppeling tussen de twee secundaire wikkelingen. Een 

betere koppeling tussen de twee secundaire wikkelingen is 

gerealiseerd door deze twee wikkelingen bifilair te wikkelen. 

Omdat verder de totale spanning over de condensatoren csl en 

cs2 niet te hoog mag zijn in verband met de toelaatbare 

voedingsspanning van de CMOS-IC's van de pulstrap en de 

uitgangsspanning over condensator csl nog wat lager kan zijn 

is het aantal windingen van de bovenste secundaire wikkeling 

teruggebracht tot 3 (in plaats van 3,5). 

Omdat bij de wikkelwijze volgens figuur 6. 6. 4 de hulp

wikkeling matig gekoppeld is met zowel de primaire als de 

secundaire wikkelingen, is er geen snubbercircuit toegepast 

over de hulpwikkeling. Eveneens is weerstand R17 in serie met 

D3 achterwege gelaten. 

De spreiding tussen de primaire en de secundaire wikke

lingen en de snubbercondensator c 9 vormen een trillingskring 

die gedempt wordt door R15 . Doordat de koppeling tussen de 

primaire en de secundaire wikkelingen is verbeterd, is de 

spreiding tussen de primaire en de secundaire wikkelingen 

verlaagd, waardoor de frequentie van deze trillingskring is 

vergroot. De waarde van weerstand R15 , die deze seriekring 

dempt, kan daarom worden verlaagd. Voor weerstand R15 is een 

waarde van 6,8 0 gebruikt (in plaats van 12 0, die nodig is 

voor een goede demping van deze kring in de uitvoering van de 
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omzetters zoals deze gegeven zijn in de paragrafen 7.2 tot en 

met 7.4). 

Een tweede modificatie is mogelijk in het correctienetwerk 

R1 , R2 , R3 , c 1 en c 2 . In paragraaf 6. 5. 4 zijn twee be

naderingen gegeven voor de optimalisatie van de overdrachts

functie H(w), welke bepaald wordt door de correctieversterker 

met het compensatienetwerk (zie figuur 7.1). Het compensatie

netwerk zoals dit tot nu toe gerealiseerd is, is het netwerk 

van figuur 6.5.8. Het uitgangspunt bij de totstandkoming van 

dit netwerk is een zo groot mogelijke rondgaande versterking 

over een zo breed mogelijk frequentiegebied, met als randvoor

waarde dat de rondgaande versterking voor een frequentie die 

gelijk is aan fs/2 kleiner of gelijk is dan 1. In paragraaf 

6. 5. 4 wordt nog een tweede benadering gegeven voor de keuze 

van H(w). Het uitgangspunt van deze benadering is dat voor een 

stabiele en constante uitgangsspanning het voldoende is een 

hoge rondgaande versterking voor cirkelfrequenties lager dan 

2/RbC te bewerkstelligen. Hierbij is w = 2/RbC het kantelpunt 

dat gevormd wordt door de afvlakcondensator c (overeenkomend 

met csl en cs2 in figuur 7 .1) en de belastingsweerstand Rb 

(figuur 6.5.1). Voor de afleiding van dit kantelpunt: zie 

paragraaf 6.5.2. 

Dit leidt tot een vereenvoudiging van het compensatie

netwerk van figuur 6.5.8, doordat twee van de drie kantel

punten vervallen. Verder kan ook voor eh een hogere waarde 

worden genomen. Wanneer uitgegaan wordt van de in paragraaf 

6. 5. 4 aangegeven benadering, ligt het resterende kantelpunt 

bij 500 rad/s en is de gelijkspanningsversterking H(O) gelijk 

aan 10. Wanneer verder rekening gehouden wordt met de 

verzwakking van de spanningsdeler R4 , R5 en P1 , leidt dit tot 

het volgende compensatienetwerk: 

Rl = 470 kfl 

R2 = 15 kO 

cl = 4,7 nF 

De weerstand R3 en de condensator c 2 vervallen. De condensator 
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eh wordt dusdanig gedimensioneerd dat de tijdconstante Rheh 

veel kleiner is dan de tijdconstante Rbe (voor Rb en e moeten 

waarden worden ingevuld die equivalent zijn aan de waarden van 

es1 en es2 en de belasting van deze uitgangen) , zodat de 

spanning over de condensator eh de uitgangsspanningen goed kan 

volgen. Dit heeft geleid tot een waarde voor eh van 15 ~P. De 

tijdconstante Rheh is dan tenminste 10 maal kleiner dan de 

tijdconstante Rbe. 

Tenslotte is het mogelijk voor T2 een kleinere MOSPET toe 

te passen. De voordelen hiervan zijn dat deze MOSPET goedkoper 

is en dat zowel de ingangscapaciteit als de terugvoer

capaciteit (de capaciteit tussen drain en gate) aanzienlijk 

lager zijn voor deze kleinere MOSPET. Daardoor kan er voor Ra 

met een grotere weerstand worden volstaan, waardoor de 

dissipatie in deze weerstand vermindert. Daarom is de MOSPET 

vervangen door de IRP 610. De ingangscapaciteit van deze 

MOSPET bedraagt typische 135 pP (IRP 620: 450 pP). De 

weerstand Ra is verhoogd van 2200 naar 6aoo 0, waardoor er 

circa 1,5 W minder in deze weerstand wordt gedissipeerd. Daar 

tegenover staat dat de doorlaatweerstand van deze MOSPET hoger 

is dan voor de IRP 620. Bij de maximale belasting van de 

omzetter leidt dit tot een dissipatie die circa 1 W hoger is 

dan voor de IRP 620. Er is daarom een kleine koelplaat op deze 

MOSPET gemonteerd. 

Het schema van de gemodificeerde omzetter ziet er nu uit 

zoals weergegeven in figuur 7.5.1. Hierbij zorgen R1a en z3 
voor een zekere minimale belasting van de omzetter, terwijl z3 
bovendien de spanning over es2 tot circa 13 V begrenst. Een 

nauwkeurige instelling met behulp van P1 van de uitgangs

spanning Ucs2 op een waarde van 13 V waarbij ucs2 belast wordt 

met een weerstand van 220 0 (de dissipatie in deze weerstand 

bedraagt dan circa 0,7 W) in plaats van de zenerdiode z3 is 

noodzakelijk om een te hoge dissipatie in z3 te vermijden. De 

zenerspanning van de zenerdiode mag niet te zeer van 13 Volt 

afwijken. Een te hoge zenerspanning kan leiden tot een te hoge 

uitgangsspanning U 2 , terwijl een te lage zenerspanning tot 
CS 

een te hoge dissipatie in de zenerdiode leidt. 
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lijst van onderdelen behorend bij figuur 7.5.1 

Tl BC 414C Rl 470 kO 

T2 IRF 610 R2 33 kO 

Dl BYV 95A R4 1,8 kO 

02 BYV 95A R5 470 n 

03 1N4148 R6 33 n 1 3 w 
04 1N4148 R7 33 kO 

Ra 2,2 kO I 3 w 
zl 47 V I 1 w Rg 22 n 

z2 15 V I 0,5 w R10 30 kO 

z3 13 V I 1 w R11 10 kO 

R12 o,47 n 

cl 4,7 nF, keramisch R13 220 n 

R14 220 n 

c3 2200 JLF I 100 V elektrolytisch Rl5 6,8 n I 7 w 
c4 1 JLF I 100 V, polyester Rl8 270 n 

es 2,2 nF, polystyreen Rh 470 n I 1 w 
c6 1 nF, keramisch 

c7 2,7 nF, keramisch pl soo n 

es 15 JLF, elektrolytisch p2 10 kO 

cg 33 nF, polystyreen 

csl 1000 JLF I 40 V 

cs2 10000 JLF I 40 V 

eh 15 JLF I elektrolytisch 
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7.5.1 Resultaten van de verder gemodificeerde omzetter 

Metingen aan deze gemodificeerde omzetter Z1Jn uitgevoerd 

met de voeding zoals deze is gegeven in figuur 7.5.1 (i.p.v. 

een gelijkstroommachine met daaraan gekoppeld een condensator

batterij), waarbij echter in plaats van de transformator een 

variac is toegepast met gescheiden wikkelingen, terwijl c3 een 

waarde van 4 70 J.LF heeft. De rimpel op c3 is dan weliswaar 

groter dan wanneer c3 een waarde van 2200 J.LF heeft maar de 

grootte van deze rimpel komt beter overeen met de rimpel die 

er over c3 staat wanneer vier tot zes pulstrappen uit de 

voeding gevoed worden en de condensator c3 een waarde van 2200 

J.LF heeft. 

Metingen zijn verricht bij u1 = 75 V. Wanneer R18 en z3 
worden weggelaten (de omzetter is dan onbelast) wordt voor 

Ucs2 een spanning van 15,6 Volt gemeten. Reeds bij een lage 

belasting, bestaande uit R18 en z3 daalt deze spanning tot 13 

V. De reden dat er bij een (zeer) lage belasting een grote 

afhankelijkheid van de uitgangsspanning van de belasting 

optreedt is dat bij een lage belasting de diodes D
1 

en D2 
dusdanig kort geleiden, dat door de matige koppeling van de 

hulpwikkeling met de secundaire wikkeling de condensator eh 

onvoldoende wordt opgeladen. 

3 

0 2 6 8 
figuur 7.5.2a 

De uitgangsspanningen 

10 12 14 16 

u cs1 en u cs2 

11 

10 

18 ---~~~> P <W> 

als functie van de 

belasting, waarbij een variabele belasttngsweerstand ts 

aangesloten over cs1 en cs2 samen. 
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Ten gevolge van de regeling ontstaat er daardoor een hoge 

uitgangsspanning (zie ook paragraaf 6.5.3.) 

De metingen zijn voor de rest uitgevoerd bij een variabele 

belastingsweerstand die of over cs1 of over cs2 of over beide 

condensatoren samen is aangesloten (naast de belasting door 

R18 en z3 ). De uitgangsspanningen ucs1 en Ucs2 als functie van 

de belasting is weergegeven in de figuren 7. 5. 2a tot en met 

7.5.2c 

ucs1 (V) 

I 4.5 

3 

0 2 4 6 8 

figuur 7.5.2b 

De uitgangsspanningen 

10 12 

u cs1 en 

14 16 

u cs2 

18 _. P <W> 

ats functie 

ucs2 <V> 
13 Î 
12 

11 

10 

van de 

betasting, waarbij een variabete betastingsweerstand is 

aangestoten over cs2· 

ucs1 <V) Î 4,5 :J---,.t----*-____.,.....-,.__---- 13 ucs2 <v> 

12 î 4 

3,5 

3 

0 2 

figuur 7.5.2c 

De uitgangsspanningen 

betasting, waarbij 

aangestoten over Csl. 

u cs1 

3 ___.... p (W) 

en u cs2 

11 

10 

ats functie van de 

een variabet betastingsweerstand is 

Uit deze figuren kan worden afgelezen dat de afhankelijk

heid van de uitgangsspanningen van de belasting veel kleiner 
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is dan het geval is bij de omzetters waarvan de transformator 

op andere wij ze is gewikkeld (figuur 7. 3. 7 en 7. 4 .1) • De 

uitgangsspanning blij ft ongeveer constant tot een belasting 

van 18 W (i.p.v. 10 a 12 Wvoorde overige omzetters). 

Met behulp van een digitale geheugenscoop zijn bovendien 

de volgende grootheden op een XY-schrijver vastgelegd: de 

drainpotentiaal VD' de stroom door de primaire wikkeling ip, 

de spanning us over en de stroom is door de secundaire 

wikkelingen en de spanning uh over en de stroom ih door de 

hulpwikkeling. Voor de definitie van deze grootheden wordt 

verwezen naar figuur 7.3.6. 

De metingen zijn verricht met een variabele belastings

weerstand die over cs1 en cs2 is aangesloten en met een 

condensator van 2200 ~F parallel over c 3 . De reden voor het 

vergroten van de condensator c 3 is dat metingen met de 

digitale geheugenscoop alleen mogelijk zijn voor periodieke 

signalen. Ten gevolge van de rimpel van 100 Hz over c 3 is er 

in de spanningen en stromen een 100 Hz-component gesuper

poneerd op de schakelfrequentie van 60 kHz. Door deze 100 

Hz-component ontstaat er een niet geheel stabiel oscilloscoop

beeld. Een meer stabiel oscilloscoopbeeld ontstaat naarmate de 

rimpel over c 3 kleiner wordt. 

De resultaten van de metingen zijn weergegeven in de 

figuren 7.5.3 tot en met 7.5.8. 

Nadat op t=O de MOSFET wordt ingeschakeld, daalt de 

drainpotentiaal (figuur 7. 5. 3) tot enkele Volt. Deze span

ningsdaling is ook terug te vinden in de spanning over de 

secundaire wikkelingen, waardoor er een stroom gaat lopen door 

de snubber bestaande uit R15 en c 9 en de secundaire wikke

lingen. De stroompiek door deze snubber is ook aan primaire 

zijde terug te vinden (figuur 7.5.4) en bereikt een grotere 

waarde dan het geval is in figuur 7.3.9, doordat de koppeling 

tussen de primaire en de secundaire wikkelingen is verbeterd. 

Omdat er direkt na het inschakelen van de MOSFET al een grote 

stroom loopt door de primaire wikkeling (ten gevolge van de 

goede koppeling tussen primaire en secundaire wikkelingen), 

zijn de schakelverliezen bij het inschakelen van de MOSFET 
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hoger dan bij de stroomvorm van figuur 7.3.9. Deze verliezen 

kunnen worden gereduceerd door voor Ra een lagere waarde te 

nemen De stroom door de primaire wikkeling is daarom ook 

gemeten bij Ra= 2200 0 {in plaats van 6aOO 0, figuur 7.5.9). 

Uit deze figuur kan worden afgelezen dat de stroomsteilheid 

bij het inschakelen van de MOSFET groter is bij deze lagere 

weerstand {vergelijk figuur 7.5.9 met figuur 7.5.4). Dit wijst 

erop dat de schakelverliezen inderdaad zijn verminderd 

(gepaard gaande met een grotere dissipatie in Ra)· De waarde 

die de stroompiek bereikt is afhankelijk van de stroom door de 

snubber R15 en e 9 en daarmee ook afhankelijk van de spannings

sprong van de spanning over de secundaire wikkeling, die 

ontstaat wanneer de MOSFET wordt ingeschakeld (vergelijk 

figuur 7. 5. 4 en 7. 5. 6 met figuur 7. 5. 5) • Na het inschakelen 

van de MOSFET dempt de stroom door de secundaire wikkelingen 

snel uit, waaruit kan worden geconcludeerd dat de resonantie 

die ontstaat door de spreiding tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen en de snubbercondensator e 9 goed wordt 

gedempt door R15 . 

Deze resonantie wordt wederom aangeslagen op het moment 

dat de MOSFET wordt uitgeschakeld, maar is dan gekoppeld met 

R6 en e 5 • Ondanks de goede koppeling tussen de primaire en de 

secundaire wikkelingen gaat dit gepaard met een kleine 

overshoot in de drainpotentiaal (figuur 7.5.3). Deze overshoot 

is er de oorzaak van dat de stroom door de hulpwikkeling 

(figuur 7.5.a) snel toeneemt, ondanks de matige koppeling 

tussen de hulpwikkeling en de overige wikkelingen. Bij nullast 

{figuur 7.5.aa) is echter de stroom door de hulpwikkeling nog 

stijgende op het moment dat de spanning aan secundaire zijde 

(figuur 7.5.5a) al weer begint af te nemen, wat erop wijst dat 

de condensator eh minder ver wordt opgeladen dan het geval is 

bij een hogere belasting. De dalende spanning aan secundaire 

zijde leidt verder tot een snelle afname van de stroom door de 

hulpwikkeling. 

Een opvallend verschijnsel is verder de parasitaire 

resonantie die optreedt in de spanning over en stroom door de 

hulpwikkeling (figuur 7.5.7 en 7.5.a) die gepaard gaat met de 
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snel stijgende spanning over de hulpwikkeling. Hierbij loopt 

er een stroom van hoge frequentie door de parasitaire 

capaciteit van D3 , die in sperrichting staat (figuur 7.5.8). 

Deze capaciteit vormt met de spreidingszelfinduktie van de 

hulpwikkeling een resonantie. Bij lage belasting wordt een 

soortgelijke resonantie aangeslagen ten gevolge van de snel 

dalende stroom door de hulpwikkeling. Deze resonantie wordt 

aangeslagen door de overshaat die er optreedt in de stroom, 

doordat er een zekere tijd overeen gaat voordat de sperlaag 

van de diode is hersteld. Hierdoor loopt er kortstondig een 

stroom in sperrichting. 

Verder wordt nog gewezen op de rimpel die met name in de 

figuren 7.5.3d en 7.5.4d zichtbaar is. Deze rimpel neemt sterk 

toe wanneer de condensator van 2200 ~F die over c3 is 

geschakeld wordt weggelaten. Hoewel de frequentie van deze 

rimpel veel hoger is dan de 100 Hz rimpel op condensator c3 , 

lijkt deze rimpel een gevolg van de wijze waarop de digitale 

geheugenscoop de monsters van meerdere perioden (die ten 

gevolge van de 100 Hz rimpel niet identiek zijn) bewerkt. 
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8 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Aan de hand van een 

werking van de GTO is een 

theoretische beschouwing 

GTO-pulstrap ontwikkeld, 

van de 

waarbij 

ruime aandacht is besteed aan het minimaliseren van de 

schakelverliezen in de GTO. Verder was in verband met opgedane 

slechte ervaringen een betrouwbare werking een belangrijk 

criterium bij het ontwerp van deze pulstrap. 

Beproeving van deze pulstrap in een testcircuit heeft zeer 

bevredigende resultaten opgeleverd. 

Om de inschakelverliezen in de GTO te minimaliseren, is 

het belangrijk dat de anodestroom snel wordt ingeschakeld. Dit 

wordt onder andere bereikt door een korte stijgtijd van de 

inschakelpuls die de pulstrap aflevert. Een korte stijgtijd 

ontstaat door het toepassen van een spanningsbron met een 

voldoende hoge spanning, door een snelle "schakelaar" toe te 

passen en door de zelfinduktie in het inschakelcircuit zo laag 

mogelijk te houden. De grootte van de inschakelpuls is zo 

gekozen dat deze grenst aan het maximaal toelaatbare. De 

inschakelverliezen die er in de GTO optreden zijn daardoor tot 

een minimum beperkt. 

Bij de uitschakelpuls is met name gelet op het verkrijgen 

van een spanningsbron met een zo klein mogelijke 

weerstand. Grote invloed op het uitschakelproces 

inwendige 

heeft de 

zelfinduktie in het uitschakelcircuit van de GTO. Het snel 

afschakelen van de kathodestroom wordt enerzijds bevorderd 

door een kleine zelfinduktie. Wanneer de kathodestroom is 

afgeschakeld, loopt er echter nog een kleine anodestroom via 

de gate (circa 15% van de oorspronkelijke stroom). Hoewel deze 

stroom aanzienlijk kleiner is dan de "hoofdstroom", veroor

zaakt deze stroom toch een aanzienlijke dissipatie, aangezien 

deze stroom loopt terwijl er een hoge spanning tussen de anode 

en kathode staat. Het snel afschakelen van deze stroom wordt 

juist bevorderd door de zelfinduktie in het uitschakelcircuit 

niet te klein te kiezen. Dit maakt de keuze van de optimale 

zelfinduktie in het uitschakelcircuit niet gemakkelijk. Verder 
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onderzoek naar het uitschakelverlies als functie van de 

grootte van deze zelfinduktie 1 de grootte van de afgeschakelde 

stroom en de grootte en stijgsnelheid van de anode-kathode

spanning is gewenst. 

De verliezen die er in de GTO optreden zijn verder 

afhankelijk van het circuit waarin de GTO gebruikt wordt. Bij 

de beproeving van de GTO in een testcircuit is er daarom naar 

gestreefd om de bij het uitschakelproces optredende induktie

spanningen tussen anode en kathode zo laag mogelijk te houden. 

Deze induktiespanningen zijn daarom enige malen lager dan die 

zijn gevonden bij een testcircuit voor een GTO-pulstrap 

beschreven in lit [4]. 

Een betrouwbare werking van de pulstrap is onder andere 

verkregen door een goede ontkoppeling van de voeding van de 

stuurelektronica van de eindtrap. Het succes van deze 

ontkoppeling is echter sterk afhankelijk van de lay-out van de 

print. Bij het ontwerp van een print voor de gebouwde pulstrap 

moet hieraan ruime aandacht worden besteed. 

Hoge veranderingssnelheden van de spanning tussen de 

pulstrap en de aarde ten gevolge van het schakelen van GTO's 

zijn verder een bron van storingen. Voor de keuze van de 

opto-coupler heeft dit geleid tot de keuze van een type dat 

ongevoelig is voor snelle veranderingen van de spanning. 

Het succes van de toepassing van een terugslagomzetter als 

voeding voor een GTO-pulstrap is sterk afhankelijk van de 

wijze waarop het transformatortje van deze omzetter is 

gewikkeld. Bij de wikkelwijze die vanuit het oogpunt van een 

zo goed mogelijk van de belasting onafhankelijke uitgangs

spanning optimaal is 1 moet aandacht besteed worden aan de 

isolatie tussen de primaire en de secundaire wikkelingen. 

Verder onderzoek is nog gewenst naar de invloed van de 

parasitaire capaciteiten tussen de primaire en de secundaire 

wikkelingen op de werking van zowel de omzetter als de 

pulstrap. Hoge veranderingssnelheden van de spanning tussen de 

pulstrap en de aarde veroorzaken stromen door deze parasitaire 

capaciteiten 1 die de werking van zowel de pulstrap als de 

omzetter kunnen verstoren. 
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Het rendement van de terugslagomzetter is niet erg hoog en 

ligt in de buurt van de 50 %. Dit is het gevolg van een hoge 

dissipatie in de snubbercircuits. Hoewel het verlies van de 

omzetter ( 10 a 15 W) geen problemen oplevert met betrekking 

tot de koeling en laag is in verhouding tot de verliezen die 

er in de GTO (maximaal circa 150 W) en het snubbercircui t 

optreden (tot enkele honderden Watt), kunnen bij een hoger 

rendement de terugslagomzetters gevoed worden uit een kleinere 

transformator. 
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BIJLAGE I 

Vervangingsschema voor een transformator met drie wikkelingen 

Voor een transformator met drie wikkelingen (figuur I.l) 

kunnen de volgende vergelijkingen worden opgeschreven: 

di di dih L __ E + s u = L12"dt- + L13.dt-p ll.dt 

di di dih L __ E + s 
US = 21.dt L22.dt- + L23"dt-

di di dih L __ E + s 
uh = 31.dt L32.dt- + L33"dt-

'P 
+ 

Up EJ h 

figuur I.l 

transformator met drie wikketingen 

Dit resulteert in de matrix L waarvoor het volgende geldig is: 

u Lll L12 L13 îp p 

u = L21 L22 L23 îs s 

uh L31 L32 L33 îh 

di 
met: îp = --E dt 

di 
î s = dt-s 
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Om tot een beter inzicht te komen wat de invloed van de 

verschillende spreidingszelfindukties van de transformator is 

op de werking van de omzetter, is het gewenst een vervangings

schema voor de transformator te hanteren. Drie mogelijke ver

vangingaschema's zijn getekend in figuur I.2. De vervanginga

schema's van figuur I.2b en I.2c zijn gemakkelijk in elkaar om 

te rekenen door middel van ster-driehoek-transformatie. 

figuur I.2a figuur I.2b figuur I.2c 

Drie mogetijke vervangingsschema 1 s voor een transformator met 

drie wikketingen 

Wanneer we willen komen tot het vervangingsschema van 

fig-y.ur I.2b, kunnen de volgende vergelijkingen voor dit 

vervangingsschema worden opgeschreven: 

di di dih 
L (--E + s 

up = --- + ëit-) dt dt 

di di dih di dih di 
L (--E + __ ê + s 

Ls 
s u = ---) + L (--- + ---) + dt-s dt dt dt p dt dt 

di di dih di dih dih 
L (--E + __ ê + s 

~ uh = ---) + L (--- + ---) + dt-dt dt dt p dt dt 
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of in matrixvorm: 

up L L L îp 

US = L L+L +L L+L îs p s p 

uh L L+L p L+Lp+~ îh 

De matrix L' van deze vergelijking kan worden verkregen door 

transformatie van de matrix L. Vermenigvuldiging van de tweede 

L13 
kolom van deze matrix met levert op: 

L12 

u L11 L13 L13 îp p 

L13 L12 
u = L21 L22·ï.-- L23 --- î s 12 L13. s 

L31 
L13 

L33 îh uh L32·ï.--
12 

Vermenigvuldiging van de tweede rij met 
L31 

levert op: 
L21 

up L11 L13 L13 

L31 
L31 

L13.L31 L31 
--- u = L ------- L23·ï,--L21. s 22"L12.L21 21 

L31 
L13 

L33 uh L32·ï.--
12 

L13 
Vermenigvuldiging van de eerste kolom met levert op: 

L11 
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L11 
u L13 L13 L13 --- î p L13. p 

L31 L31.L13 L13.L31 L31 L12 
--- u = ------- L ------- L23"L-- --- î 
L21. s L11 22"L12.L21 21 L13. s 

L31.L13 L13 
L33 îh uh ------- L32"L--

L11 12 

Tenslotte ontstaat na vermenigvuldiging van de eerste rij met 

L31 

L11 

L31 L31.L13 L31.L13 L31.L13 L11 
u ------- ------- ------- ---.î 

L11 p L11 L11 L11 L13 p 

L31 L31.L13 L13.L31 L31 L12 
--- u = ------- L ------- L23"L-- --- î L21. s L11 22"L12.L21 21 L13. s 

L31.L13 L13 
L33 îh uh ------- L32"L--

L11 12 

Hieruit kan het vervangingsschema van figuur I.3 worden 

samengesteld. 

figuur I.3 

vervangingsschema van een transformator met drie wikkelingen 
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Hieruit volgt: 

L31.L13 
L = -------

L11 

Door ster-driehoek-transformatie kan hieruit het vervangings

schema van figuur I.4 worden samengesteld. 

lsh 

l12. + 
-J 

~- Ln s 
l13 lp 

uh + l31 
-u 
L21 s 

figuur I.4 

vervangingsschema van een transformator met drie wikkelingen 
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Algemeen geldt bij ster-driehoek-transformatie (figuur !.5): 

Yl. y2 
= -----3 

, waarbij Y = admittantie. 
}; y, 

i=l 1 

figuur I.5 

ster-driehoek-transformatie 

Hieruit kan worden afgeleid: 

L .L 
L = L + L + 

_}2 __ ê 
ps p s ~ 

L ·~ 
Lph = L + ~ + 

_}2 ___ 
p L s 

Lsh L + ~ + 
~·Ls 

= -----s L p 
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BIJLAGE II 

Parameterschatting van de transformator met drie wikkelingen 

Om tot een schatting te kunnen komen van L, Lp' Ls en Lh 

van het vervangingsschema van de transformator met drie 

wikkel in gen (figuur I. 3) , moet een schatting gemaakt worden 

van de waarden van de zelfindukties en wederkerige indukties 

van de toegepaste transformator. 

De waarden van de zelfindukties L11 , L22 en L33 zijn 

evenredig met het kwadraat van het aantal windingen: 

L .. 
ll 

Bij de gebruikte potkern is AL gelijk aan 250 nH, zodat: 

L11 = 121 J.LH 

L22 = 45,6 J.LH 

L33 = 56,25 J.LH 

(N1 = 22) 

(N
2 

= 13,5) 

(N
3 

= 15) 

Om een schatting te kunnen maken van de koppeling tussen 

de verschillende wikkelingen, zijn twee wikkelingen met een 

gelijk aantal windingen op de potkern gewikkeld en in serie 

geschakeld op de wijze van figuur II.1. 

figuur II.l 

Serieschakel.ing van twee wik.k.el.ingen rnet een gel.ijk aantal. 

windingen. 
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Door deze wijze van schakelen en doordat het aantal windingen 

van beide wikkelingen gelijk is, is de door beide wikkelingen 

omvatte hoofdflux gelijk aan nul. De zelfinduktie die men aan 

de klemmen meet, is het gevolg van de niet met de andere 

wikkeling gekoppelde flux. 

figuur II.2a figuur II.2b 

Twee configuraties voLgens weLke de wikketingen op de potkern 

kunnen worden gewikkeLd. 

De spreidingszelfinduktie die op deze wijze gemeten 

wordt, is afhankelijk van de wijze waarop de beide wikkelingen 

onderling gelegd worden. Wanneer de wikkelingen gelegd worden 

volgens de configuratie van figuur II.2a en het aantal 

windingen van beide wikkelingen gelijk gekozen wordt aan het 

aantal windingen van de primaire wikkeling (22), wordt een 

zelfinduktie L01 van 18 ~H gemeten. De spreiding o 1 van beide 

wikkelingen volgt dan uit: 

Hieruit volgt: o 1 ~ 0,15 

Wanneer het aantal windingen van beide wikkelingen gelijk 

gekozen wordt aan 10, wordt een spreidingszelfinduktie L~ 1 van 

3,4 ~H gemeten. Hieruit volgt voor de spreiding ai: 

o' 
1 

0,14 
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De spreiding is bijna onafhankelijk van het aantal windingen. 

Algemeen wordt dus voor de spreiding a 1 van twee gekoppelde 

wikkelingen, die op de potkern gelegd zijn volgens de 

configuratie van figuur II.2a een waarde van circa 0,15 

gevonden. 

Wanneer het transformatortj e beschouwd wordt waarvan de 

wikkelingen gewikkeld zijn volgens de configuratie van figuur 

6.6.2, zijn de primaire en de secundaire wikkelingen gewikkeld 

volgens figuur II.2a. Hiervoor geldt daarom: 

Met L12 = L21 , a 1 = 0,15 , L11 = 121 J.LH en L22 = 45 16 J.LH 1 

volgt hieruit: 

wanneer twee wikkelingen van elk 22 windingen gewikkeld 

worden op de wij ze van figuur II. 2b, wordt een spreidings

zelf induktie La 2 van 4, 9 J.LH gemeten. Hieruit volgt voor de 

spreiding a 2 : 

0104 

De configuratie van figuur II. 2b komt overeen met de con

figuratie van de primaire en de hulpwikkeling van figuur 

6.6.2. Er geldt daarom: 

L13.L31 
------- = 1 - (] 
Lll.L33 2 

Hieruit volgt met a 2 = 0 104 1 L11 = 121J.LH 1 L33 = 56 125 J.,LH: 
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wanneer aangenomen wordt dat de spreiding a 3 tussen de 

hulpwikkeling en de secundaire wikkelingen gelijk is aan de 

spreiding tussen de primaire wikkelingen en de secundaire 

wikkelingen, volgt daaruit: 

Met L22 = 45,6 ~H , L33 = 56,25 ~H en a 1 = 0,15 is: 

Hieruit kunnen de waarden van L, Lp' Ls en ~ worden berekend: 

L3l.Ll3 
L = ------- = 54 ~H 

Lll 

L23.L31 
= ------- - L = 

L21 

L23.L31 
- ------- = 8,4 ~H 

L21 

1,2 ~H 

Hieruit kunnen de waarden van Lps' Lph en Lsh berekend worden: 

18 ~H 

2,5 ~H 

18 ~H 
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Lsh en Lps hebben veel grotere waarden dan Lph. Men maakt 

daarom geen grote fout wanneer L h en L parallel geschakeld s ps 
worden. Daaruit resulteren de vereenvoudigde vervangings-

schema's van figuur II.3. 

figuur II.3 

Vereenvoudigde vervangingsschema's van de transformator met 

drie wikkeLingen. 

Ten slotte wordt bekeken wat het verband is tussen de 

spreidingen tussen de wikkelingen en de waarden van L, Lp, Ls 

en~· 

Wanneer de koppeling tussen de primaire en de hulp-

wikkeling volledig is (a 2 = 0), is L = L33 en krijgen Lp en~ 

zeer kleine waarden (-0,005475 MH resp. 0,005475 MH) waarbij 

geldt: Lp + ~ = 0 MH. De zelfinduktie Ls heeft dan een waarde 

van 9,9 MH. 

Bij de bepaling van de waarden van de wederkerige 

indukties is er vanuit gegaan dat de koppeling tussen de 

hulpwikkeling en de secundaire wikkelingen even goed is als 

tussen de primaire en de secundaire wikkelingen. In werke

lijkheid is bij de configuratie van figuur 6.6.2 de koppeling 

tussen de hulpwikkeling en de secundaire wikkelingen slechter 

dan die tussen de primaire wikkeling en de secundaire 

wikkelingen. Een kleine variatie in de koppeling tussen de 

primaire en de secundaire wikkelingen of in de koppeling 

tussen de hulpwikkeling en de secundaire wikkelingen heeft 

echter een relatief grote invloed op de waarden van Lp en Lh. 

Een grotere spreiding tussen de hulpwikkeling en de secundaire 
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wikkelingen dan aangenomen heeft een lagere waarde voor L en p 
een grotere waarde voor ~ tot gevolg. Wanneer a

3 
gelijk wordt 

aan 0,184 (i.p.v. 0,15), dan is Lp = 0 JLH, terwijl voor de 

overige waarden geldt: 

L = 54 JLH 

L = 9, 5 JLH s 
~= 2, 3 JLH 

Het vervangingsschema dat bieruit resulteert, stemt vrijwel 

overeen met het vervangingsschema van figuur II.3a. Als 

vervangingsschema voor de transformator die gewikkeld is 

volgens figuur 6. 6. 2 zal daarom het vervangingsschema van 

figuur II.3a worden gehanteerd. 
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