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Sammanfattning
Detta är en rapport om utvecklingen av en isolerad DC till DC omvandlare som har utförts i samarbete med 

CrossControl AB. Omvandlare är tänkt att används för att driva deras datorer i exempelvis tåg och skogsma-

skiner. En kravspecifikation har gemensamt med CrossControl utarbetats. Idag använder de sig av en färdig 

modul i deras nuvarande omvandlare. Modulen kommer att sluta tillverkas och därför önskar de hjälp med att 

utveckla en ny variant.

 Rapporten innehåller ett teoriavsnitt om tekniken som kommer att användas. Stor vikt läggs på fakta an-

gående transformatorer. Resultatet är en Flybackomvandlare med en serietillverkad transformator i ett stan-

dardutförande. Den prototyp av omvandlare som detta arbete resulterar i uppfyller kraven på att utspänningen 

skall hållas inom 18 till 30VDC med uteffekten 50 watt vid inspänningsområdet 50.4 till 137.5VDC. Kravet på 

effektivitet uppnås ej med den uppmätta effektiviteten 80 %. Examensarbetet har genomförts tillsammans 

med Martin Andersson.

Abstract
This is a report on the development of an isolated DC to DC converter that has been done in collaboration 

with Cross Control AB. The converter is intended to be used to power their computers in, for example, trains 

and forestry equipment. A specification has been jointly developed with Crosscontrol. Today they use a 

prepared module in their current converter. The company who build the module will stop producing it and 

therefore CrossControl want help in developing a new variant.

	 The report includes a theory section on technology that will be used with a strong emphasis on the facts in 

the transformers. The result is a Flybackconverter with a series production transformer in a standard edition. 

The prototype of the converter in this report meet the requirement of output voltage 18 to 30VDC with a power 

output of 50 watts at the input ranging from 50.4 to 137.5VDC. The requirement of efficiency has not been 

reached with the measured efficiency of 80%. The work has been carried out in conjunction with Martin 

Anderson.
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Inledning
Definitioner
 AC   -  Växelström (Alternating Current)

 Clampa - Ett sätt att begränsa en punkt till en viss spänning, vanligtvis med en diod

 DC   -  Likström (Direct Current)

 Dutycycle - Förhållandet mellan av- och påtillstånd i en periodisk cykel

 EMI  - Elektromagnetiska störningar (Electromagnetic Interference)

 Mättning - En kärna som mättas magnetiskt medför att spolen/transformatorlindningen 

    förlorar sina inducerande egenskaper

	 PWM 	 	 -	 Pulse Width Modification - Pulsviddsmodulering

 Rippel  - Spänningsvariationer

 SMPS  - Switchmode powersupply - switchat nätaggregat

 Transienter - Kortvarig signal, eller händelseförlopp

 Tricklecharge  - Ett sätt att höja spänningen hos t ex en kondesensator

Sammanfattning av kravspecifikation

Elektriska egenskaper:

Inspänning
Den nominell kontinuerliga inspänning som skall hanteras av omvandlaren är:

• UIN(NOM) 72/110 VDC (nominell inspänning)

• UIN(MIN)	 50.4 VDC         (72 VDC -30%)

• UIN(MAX)	 137.5 VDC	 (110 VDC +25%)

Så länge inspänningen ligger inom ovan angivna gränser skall utspänningen från DC/DC omvandlaren ligga 

inom de specificerade gränserna i kapitel Utspänning

Den högsta tillåtna inspänningen som skall hanteras av DC/DC omvandlaren utan att funktionen påverkas:

• UIN(PEAK)	 43.2 VDC	 (72 VDC -40%, max 0.1 sekund)

• UIN(PEAK)	 154 VDC	 (110 VDC +40%, max 0.1 sekund)

Den högsta tillåtna inspänningen som skall hanteras av DC/DC omvandlaren utan att enheten tar skada:

• UIN(PEAK)	 154 VDC	 (110 VDC +40%, max 1 sekund)

Utspänning

Under hela det tillåtna inspänningsområdet angivet i kapitel Inspänning och uteffekten angiven i kapitel Utef-

fekt, skall utspänningen ligga inom:

• UUT(MIN)	 18 VDC	(24 VDC - 15%)

• UUT(MAX)	 30 VDC	(24 VDC + 15%)

Uteffekt
Den isolerade DC/DC omvandlaren skall kunna reglera utspänningen inom de angivna gränserna i kapitel Ut-

spänning så länge den förses med normal inspänning angiven i kapitel Inspänning och nedan angivet effektut-

tag inte överskrids.

• POUT(MAX) 50 W (2.8 A vid utspänningen 18 VDC eller 1.7 A vid utspänningen 30 VDC)

Den ström som DC/DC omvandlaren minst skall kunna leverera under en begränsad tid får inte understiga:

• IOUT(PEAK)	 5A(max 200 ms)
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Transientrespons
När inspänningen stegas upp/ner mellan 50.4V och 135V skall inte utspänningen svänga utanför 24V±25%

När utgångsströmmen stegas upp/ner 1A±1A så skall ej utgångsspänningen svänga utanför 24V±25%

Isolation
Den isolerade DC/DC omvandlaren skall minst uppfylla följande isolationsspänning mellan in och utgång:

• U(ISO) ≤1000VAC (under 1 minut) 

Chassit skall vara galvaniskt avskilt från både in och utspänningar.

Effektivitet

Effektiviteten η = POUT PIN  hos DC/DC omvandlaren skall vara så hög som möjligt under normala förhål-

landen. Målet är att försöka nå 85% eller bättre i verkningsgrad.

• η(NOM) ≥85% (vid normala förhållanden hos U(IN) och U(OUT) vid I(OUT)=1A)

Tomgångseffekt
Förlusten hos den obelastade enhet skall hållas så låg som möjligt. Målet är att effekten skall vara lägre än 

0.5W

• P(QUI.)	 <0.5W	(obelastad)
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Problembeskrivning
Uppdragsgivare

I samarbete med företaget CrossControl AB har en kravspecifikation för produkten utarbetats utifrån deras 

önskemål som grund. Deras nuvarande DC/DC-omvandlare är idag uppbyggd av färdiga moduler inköpta från 

en extern tillverkare. DC/DC-modulen kommer dock att tas ur produktion så därför behöver CrossControl hitta 

en ersättningsprodukt. De vill ersätta produkten med en omvandlare som de har konstruerat själva.

Galvaniskt isolation

Utrustningen som ansluts till omvandlaren skall vara galvaniskt isolerad från matningsspänningen så att dessa 

delar ej är elektriskt sammankopplade. Detta är för att skydda användaren och ansluten utrustning för 

spänning ifall fel i DC/DC-omvandlaren uppstår.

In- och utspänning

Regleringen av utspänningen skall vara god så att den håller sig inom de i kravspecifikationen angivna 

gränserna vid snabba förändringar av inspänning och utgångsström.

Effektivitet

Önskemålet är att effektiviteten skall vara högre än 85% vid 1 A belastning, detta innebär att förlusterna måste 

minimiseras för att målet skall kunna uppnås. För att nå effektivitetsmålen måste rätt teknik användas för att 

transformera spänningen. Detta går att göra på olika sätt och varianterna kommer att undersökas.

Filtrering

DC/DC-omvandlararen skall skyddas mot störningar som kommer från nätet och den skall inte utstråla 

störningar i närfältet eller ledningsbundet via in- respektive utgången. 
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Teori
Regleringsvarianter
Det finns flera olika sätt att reglera spänning. Det allra enklaste sättet är att reglera linjärt vilket man kan likna 

med en vattenkran som stryper flödet (strömmen) för att hålla vattentrycket (spänningen) på önskad nivå. 

 Spänningen ställs steglöst med en transistor som ställer nivån efter ett referensvärde. Skillnaden mellan 

spänningarna utvecklas som effektförlust i transistorn och ökar linjärt med strömmen som flyter genom 

transistorn. Det gör att regleringen blir ineffektiv om både strömuttaget och spänningsskillnaden mellan in och 

utgång är stora. Detta gör att denna typ av reglering blir olämplig då området för inspänning är brett och 

strömuttaget stort. Ett annat sätt är switchreglering där en spänning kopplas över en spole eller transformator 

och slås till och från. Denna pulserande spänning och ström kan transformeras eller filtreras till önskad nivå 

med pulsbreddsmodulering (PWM) eller variabel frekvens. Detta kan göras på en mängd olika sätt beroende 

på om spänningen skall regleras upp respektive ner, om transformeringen skall vara isolerad eller inte och vilka 

spänningar och effekter som är intressanta.

Linjär reglering Switchad reglering

Låg effektivitet vid stor skillnad mellan in och 

utspänning

Hög effektivitet genom hela registret

Låg störnivå Störningar från switchning

Enkel konstruktion, få komponenter Många komponenter

Tidskrävande och därmed hög utvecklingskostnad 

Switchreglering

SMPS - Topologier

När spänning regleras med switchteknik används en transistor som vanligen styrs av en styrkrets som har en 

eller flera återkopplingsslingor för att reglera pulsbredden beroende på belastning. Denna transistor tillåter 

strömmen att flyta genom en spole under en viss tid, när transistorn slår ifrån vill strömmen fortsätta flyta 

genom spolen, denna egenskap utnyttjas på olika sätt beroende av topologi. Varje topologi har sina för- och 

nackdelar. För att välja vilken topologi som är bäst lämpad för given situation finns några faktorer att välja 

efter:

• Är utspänningen högre eller lägre i hela spannet för inspänningen? - buck, boost eller buck/boost

• Behövs flera olika spänningar? - transformator med flera lindningar krävs

• Behövs isolation? - transformator krävs för isolation

Figur 1, tabell för att välja topologi
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Figur 2, diagram för att välja topologi

Diagrammen i figur 1 och figur 2 kan användas för att välja en lämplig topologi för en omvandlare beroende på 

applikation.

Buck

Denna topologi används för att transformera ner spänning. Lasten drivs av strömmen som går genom spolen 

L när transistorn leder. När transistorn slås ifrån leder dioden D1 i framriktningen och strömmen fortsätter att 

flyta genom spolen tack vare dess tröghet. Skillnaden mellan in och utspänning lagras som energi i spolen 

och när transistorn slås ifrån flyter denna energi ut genom att strömmen går igenom dioden. Kondensatorn på 

utgången utgör tillsammans med spolen ett filter för att filtrera spänningsspikarna vid till och frånslag. Detta är 

en icke isolerad lösning vilket gör att den inte kan användas enskilt om kravet på isolering skall uppfyllas.

Figur 3, schematisk skiss över switchtopologin Buck
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För att räkna ut spänningen på utgången multipliceras inspänningen med dutycyclen:

  VOUT = DiVIN  Ekvation (1)

Dutycyclen räknas ut enligt följande:

 D =
TON
TS  Ekvation (2)

En stor nackdel med denna koppling är att spilleffekt utvecklas i frihjulsdioden D1. Denna effektförlust beror på 

strömmen som går genom dioden då den har ett spänningsfall. För att minska effektförlusten kan dioden 

ersättas med en transistor som måste styras synkront med switchtransistorn. Denna variant kallas synkron 

buckkonverter.

Boost

Denna omvandlare skapar en utspänning som är högre än inspänningen. Här sitter spolen i serie med lasten 

och transistorn kortsluter mot jord. När transistorn slås på (PÅ-tid) stiger strömmen genom spolen linjärt från 

ursprungsvärdet då strömmen gick till lasten och utgångskondensatorn. Lasten tar sin ström från 

utgångskondensatorn under denna period. När transistorn är frånslagen (AV-tid) växlas polariteten för 

spänningen över spolen och denna spänning adderas till ingångsspänningen. Kopplingen genom transistorn 

är uppbruten och strömmen till lasten och utgångskondenstatorn flyter genom dioden.

Figur 4, schematisk skiss över boost-konvertern

Utspänningen ges av formeln, där D är dutycyclen:

 VOUT =
VIN
1− D( )  Ekvation (3)
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Forwardkonverter

Denna topologi är utvecklad ifrån buck-topologin, den innehåller en transformator och blir därför en isolerad 

omvandlare. Transistorn pulserar strömmen genom transformatorns primärlindning NP. Transformatorns kärna 

överför magnetiskt energin till lindningen NS på transformatorns sekundärsida. I transformatorn kan 

spänningen både transformeras upp och ner beroende av lindningsförhållande. När transistorn är tillslagen har 

spänningen högre potential i ändarna markerade med punkt (i figur 5) för varje lindning. Detta gör att dioden 

D1 på sekundärsidan leder i framriktningen och “laddar” upp spolen L. När transistorn slås ifrån ändras 

polariteten över lindningarna. Strömmen genom spolen L på sekundärsidan vill forsätta flyta och frihjulsdioden 

D2 leder, så att konvertern fungerar som i bucktopologin. Den andra lindningen på primärsidan fungerar som 

en resetlindning som tömmer överbliven magnetisk kraft ur transformatorn under transistorns AV-tid, så att 

kärnan i transformatorn ej mättas.

Figur 5, schematisk skiss över forwardkonverter
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Utspänningen ges av formeln, där D är dutycyclen:


 
VOUT = VIN i

NS

NP

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
iD  Ekvation (4)

För att öka effektiviteten med denna omvandlare kan dioderna på sekundärsidan ersättas med en 

synkronlikriktning bestående av MosFet-transistorer som kopplas enligt nedan. 

Figur 6, synkron likriktning

Flyback

Detta är en annan typ av isolerad topologi där transformatorn kan ses som två separata spolar med en kärna 

som överför energin mellan dessa. Flyback är en typisk buckboosttopologi då den klarar av att både reglera 

upp och ner spänningen. Det som gör den unik är att transformatorns magnetiska lagringsegenskaper 

utnyttjas. När switchen slås till rusar strömmen genom primärlindningen NP, vilket gör att dioden D1 spärrar i 

backriktningen och den magnetiska energin som alstras kring ledaren i primärlindningen ökar fältstyrkan i 

kärnan. När switchen slås ifrån slutar strömmen att rusa genom primärlindningen och energin överförs till 

sekundärlindningen där dioden D1 leder i framriktningen. Denna topologi heter Flyback för att strömmen byter 

riktning i sekundärlindningen. Genom att variera dutycyclen kan spänning och ström på sekundärsidan 

ändras. Kondensatorns uppgift är att stabilisera spänningen till en jämn nivå när kärnan laddas. På 

primärsidan sitter en snubberkoppling som tar hand om spänningsspikarna som skapas när switchen slår 

ifrån efter varje period den varit på. Spikens storlek beror på flera faktorer; hur snabbt transistorn växlar läge, 

vilken läckinduktans transformatorn har och hur hög ström som går genom sekundärlindningen. Det finns flera 

sätt att dämpa dessa spänningsspikar. Nedan visas ett exempel på en kombinerad snubber-softclamp. För 

mer information om dessa kopplingar, se kapitlet om switchtransienter och snubberkopplingar.

 Genom att utnyttja flera sekundärlindningar och ändra förhållandet mellan dessa kan flera spänningsnivåer 

skapas på separata utgångar. Detta kräver naturligtvis en extra likriktningsdiod och utgångskondensator per 

lindning.
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Figur 7, schematisk skiss över flyback-topologin

Utspänningen för en flybackomvandlare räknas ut enligt nedanstående:


 
VOUT =

NS

NP

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
i

D
1− D( )

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
iVIN  Ekvation (5)

Figur 8, flybackförlopp i continuous mode: A) Signalen på gaten, B) spänningen över primärlindningen, C) 

Ström genom switchen, D) Ström genom dioden D1, E) Spänning över trissan

Energin som lagras i transformatorn i en flybacktopologi kan laddas upp på två olika sätt, så kallade modes. 

Genom att slå till transistorn innan energin har hunnit tömmas genom sekundärlindningen i transformatorn 

undviks tillslagsspikar från transistorn, detta kallas continuous mode. Nackdelen med detta är att 

transformatorns kärna lättare mättas vid plötsliga strömökningar. Speciellt om återkopplingsfunktionen är 

otillräcklig då kärnan redan innehåller en viss magnetisk laddning. Det andra sättet är discontinuous mode där 

strömmen genom sekundärlindningen går ner till noll innan transistorn slås till. Detta läge gör att en 

Ola Renström Tillämpad Elektronik

Examensarbete, Isolerad DC/DC-omvandlare             9



tillslagsspik alstras men innebär en lägre påfrestning för transistorn. Det är vanligt att flybackkonvertern 

konstrueras så att det normala arbetsläget är continuous mode och när den belastas hårdare går den in i 

discontiuous mode.

Figur 9, skillnaden mellan discontinuous (A) och continuous (B) mode

Continuous ModeContinuous Mode Discontinuous ModeDiscontinuous Mode

Fördelar Nackdelar Fördelar Nackdelar

Ipeak hos transistor och 

likriktardiod är hälften 

jämfört med 

Discontinuous Mode 

Svårt att stabilisera 

feedbackloopen

Låga förluster vid tillslag 

av trissa(nollgenomgång)

Hög ström i 

likriktningsdiod och  

transistor

Lågt spänningsrippel på 

utgången medför lägre 

värde på 

utgångskondensatorn

Förluster under 

återhämtningstiden för 

likriktardioden

Bra regleringen för last 

och transienter

Högt rippel på utgången 

vilket kräver större 

kondensatorer på 

utgången

Återkopplingen är lätt att 

stabilisera

Lägre krav på 

återhämtningstiden för 

likriktardioden

Transformatorer

I en transformator för switchade nätdelar är det väldigt viktigt att kärnan ej mättas. Ifall den skulle mättas 

kommer induktansen att sjunka och förmågan att ta hand om energin från växelspänningen upphör, vilket 

medför att transformatorns egenskaper försvinner och den beter sig som en vanlig ledare. Det är antalet 

lindningsvarv, kärnans material och utseende som avgör när transformatorn mättas av växelspänning. I en 

flybacktransformator är det viktigt att ett luftgap finns i kärnmaterialet för att öka den magnetiska 

lagringsförmågan, detta gör att arbetsområdet utvidgas innan magnetisk mättning uppstår i kärnmaterialet. 

Beroende på vilken frekvens som switchningen sker behövs olika hög lagringsförmåga av magnetism. En hög 

frekvens kräver en mindre lagringsmängd då tillfälle att fylla på energin i kärnan ges oftare.
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Figur 10, hysteresdiagram, på y-axeln (B) anges magnetisk flödestäthet och på x-axeln(H) magnetisk fält-

styrka. Med ett luftgap mättas kärnan vid samma flödestäthet men den magnetiska fältstyrkan ökas. Detta gör 

att kärnan klarar högre DC-ström och därmed klaras en högre AC-ström (peakström) innan mättning uppstår

 Lindningsförhållandet i transformatorn utnyttjas dels genom att faktorisera spänningen men även för att 

omsätta effekten. Ifall man ser på det ideellt är 10 watts effekt på ingången detsamma som 10 watt på 

utgången, så om transformatorn drivs av en spänning på 100 volt och strömmen är 0.1A på primärlindningen 

medför detta att spänningen är 10 volt och strömmen är 1A på sekundärlindningen med ett 

lindningsförhållande på 10:1.

 Även i en transformator finns det förluster vilka alstrar värme. Förlusterna i kärnan varierar beroende på 

switchfrekvens och uppbyggnadstyp. Ledningstråden i lindningarna kan lindas på olika sätt för att förändra 

önskade egenskaper hos transformatorn. Tråden kan tvinnas, läggas dubbel, varvas i lager med primär och 

sekundärlindningar och så vidare. Dessa sätt påverkar transformatorns läckinduktans, bandbredd och många 

andra egenskaper. Läckinduktansen bidrar till spänningsspikar vid switchning. För att lagra den magnetiska 

energin i transformatorn används en kärna av ett material som kan påverkas med magnetism. Kärnmaterial är 

vanligtvis olika metallegeringar med ferrit som en komponent. Kärnan kan utformas på olika sätt beroende på 

vilka egenskaper som önskas med avseende på kylning, skärmning, luftgap, kostnad, med mera.

Figur 11, vilka egenskaper som utformningen av kärnan ger, se bilaga 1 för skisser på kärnans utförande
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Drivkretsar

Utbudet av styrkretsar är stort. Många tillverkare har flera olika varianter att välja på. Det som skiljer kretsarna 

är vilken topologi de är lämpade för, hur återkopplingen sker, utgång för synkron likriktning, hur kretsen skall 

drivas, effektivitet, om det finns spänningsreferenser som är beroende av matningsspänning, inbyggd eller 

extern transistor och så vidare.

Spännings- och Strömåterkoppling

Spänningsåterkoppling jämför spänningen på utgången med ett referensvärde. Detta gör att dutycyclen först 

kan justeras på följande cykel. Ifall inspänningen varierar eller om lasten ändras plötsligt har denna typ av 

justering svårt att hinna med. Kompensationen för variation i inspänning går att förbättra genom att återkoppla 

även denna.

Figur 12, spänningsåterkoppling
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Figur 13, strömåterkoppling

Switchtransienter och snubberkopplingar:

Spänningsspikar

När transistorn växlar läge i switchade omvandlare skapas spänningsspikar som orsakar störningar. Spikarna 

beror på den hastiga förändring som sker i strömmens flöde. Det är en mängd orsaker som påverkar hur stor 

störningen blir, där många är relaterade till hur mycket ström som går i transformatorn eller spolen i 

kombination med hur stora parasitkomponenterna i kopplingen är. De så kallade parasitkomponenterna är 

både relaterat till transformatorn och layouten på kretskortet. Störningen breder ut sig ledningsbundet och kan 

med en dålig layout störa elektromagnetiskt då antennloopar kan uppstå. Spikarna vid switchning påfrestar 

transistorerna med hög spänning vilket gör att de kan gå sönder om de inte tål spänningsspiken som 

uppkommer vid frånslag. Detta går att lösa genom att ersätta transistorn med en större variant som tål 

spänningen eller skydda med en snubberkoppling.

Figur 14, de vanligaste snubberkopplingarna för att dämpa spänningsspikar som påfrestar transistorn

Snubber

En vanlig variant är en snubberkoppling som består av en resistor i serie med en kondensator. Spiken laddar 

upp kondensatorn men resistorn begränsar pulsströmmen. Denna typ används för att dämpa den snabba 
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spänningsökningen ∆V/∆t som både påfrestar transistorn och bidrar med elektromagnetiska störningar. En 

stor nackdel med snubberkopplingen är att det ständigt förbrukas energi i resistorn.

SoftClamp

Denna variant leder bara åt ena hållet och därför begränsas effektförlusten. Kondensatorn laddas upp när 

spiken kommer vid frånslag av transistorn och laddas ur med parallellresistansen. Softclamp dämpar den 

snabba spänningsökningen ∆V/∆t vilket minskar elektromagnetiska störningar och påfrestningar på 

transistorn.

Zenerclamp

Ett sätt att dämpa spikarna är att begränsa spikens spänningsnivå med en zenerdiod som klipper topparna, 

denna typ av skydd ändrar dock inte hastigheten av spiken utan bara dess nivå. Detta gör att denna typ av 

skydd inte har någon inverkan för att begränsa störningar (EMI).

Figur 15, snubber och clampnings inverkan på spikarna vid frånslag av en transistor

Förlustfri snubber 1

För att undvika förlusterna som blir i en vanlig snubberkoppling kan en förlustfri snubber användas. Den 

förlustfria snubberkopplingen är mer komplex än den ordinära kopplingen. Det som är gemensamt för 

snubbervarianterna är kondensatorn som tar hand om den snabba spänningsförändringen. När transistorn 

slås ifrån stiger spänningen på Q-drain och kondensatorn C laddas av spänningsspiken. Kondensatorn hålls 

(clampas) genom dioden D2 mot inspänningen som i denna tidpunkt är lägre än spänningsspiken, vilken är 

ungefär två gånger inspänningen. Energin i spänningsspiken lagras i kondensatorn och skyddar därmed 

transistorn. När transistorn aktiveras igen dras kondensatorns högra sida ner till jord och dess vänstra sida får 

en negativ spänningspotential. Detta gör att denna sida kommer att clampas via spolen L till jord med dioden 

D1. Då detta sker laddas kondensatorn ur och ström flödar genom spolen L. Spolen bildar tillsammans med 

kondensatorn en resonanskrets och driver energin i spolen genom dioden D2 tillbaka in i transformatorn.
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Figur 16, förlustfri snubberkoppling och dess inverkan

Metod
Blockschema

Figur 17, ett blockschema över den tänkta uppbyggnaden

Teoretiskt

Val av topologi

Enligt kravspecifikationen skall utspänningen kunna regleras till 24VDC och skall klara en last på 50 watt när 

inspänningen befinner sig i området 50 till 150VDC. Bästa effektiviten skall vara med lasten 1A och spänningen 

24VDC. Transformationen av spänning skall ske isolerat. Detta gör att valet av möjliga topologier begränsas 

kraftfullt. Topologin Flyback är effektiv och uppfyller kraven för inspänning och effekt. Strömöverföringen 

baseras på en transformator vilket innebär att denna topologi kan göras helt isoleraras mellan in- från 

utspänning om återkopplingen isoleras. En annan möjlig topologi är Forward, men denna är mindre effektiv i 

tänkt arbetsområde.
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Transformator

För att välja transformator har två olika internetbaserade verktyg använts. Resultatet från dessa har 

kontrollberäknats med en uträkningsmetod enligt ett applikationsdokument. Dessa tre sätt gav ett likvärdigt 

resultat av induktans och lindningsförhållande. Det bästa sättet är att beställa en transformator som uppfyller 

de egenskaper och villkor som önskas från ett företag som lindar transformatorer. Då detta skulle ta lång tid 

rymdes inte det inom ramarna för detta arbete vilket gjorde att några lagerförda transformatorer från två stora 

företag valdes ut för utvärdering. Det visade sig att det var lång ledtid hos en av tillverkarna vilket gjorde att 

endast en av deras transformatorer kunde levereras i tid. Den andra tillverkaren kunde leverera tre olika 

transformatorer. Transformatorerna valdes med hänseende på att det var en flybacktransformator med 

luftgap, att effekten räckte till och att induktans och lindningsförhållande var någorlunda rätt. För att 

transformatorn skall rymmas i Crosscontrols kapsling var även  yttre dimensioner av transformatorn en faktor 

som togs hänsyn till.

      

Figur 18 och 19, beräkning från DayCounter2 och PowerEsim3, dessa gav likartade värden kring 110uH och  

ett lindningsförhållandet 15:8 mellan primär och sekundärlindning

Kontrollberäkning primärlindning:



NP =
E − T ×108

BAE
E − T = L × I

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
→ NP =

L × I ×108

BAE  Ekvation (6)

Där:

 NP = varv på primärlindningen

	 E-T	 =	 produkten av volt och microsekund

 B  = maximal tillåten flödestäthet för en viss kärna

 AE = den effektiva arean för lindningarna runt kärnan.

Produkten av volt och sekund kan skrivas om som induktansen gånger peakströmmen I.

	

Resultaten från beräkningsverktygen på internet gav en induktans på cirka 110uH på primärlindningen och ett 

lindningsförhållande på 15:8. Dessa värden ger med peakströmmen I på primärsidan vid 40 V, belastningen 

50 watt och effektiviteten 85%:

 I = P
Emin

× Eff =
50 W[ ]
40 V[ ] × 0.85 ≈ 1.47A  Ekvation (7)
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Enligt ekvation 6 och 7 fås det lägsta antalet varv som primärlindningen kan vara:

NP =
110 ×1.47 ×108

3000 × 0.59
≈ 9

En transformatorkärna som ryms i CrossControls kapsling är EFD25 från Würth. Denna transformatorkärna 

har en magnetisk flödestäthet på B=3000 och AE=0.59. Dessa värden används till ovanstående beräkning.

Kontrollberäkning sekundärlindning:

(NS = varv på sekundärsidan, VS = spänning på sekundärsidan, VD = framspänningsfall över likriktningsdioden, 

VP = lägsta spänning på primärsidan, D = Dutycyclen):



Ns = NP

VS +VD( )
VPD

1− D( )

Ns = 9
24 + 0.7( )
40 × 0.5

1− 0.5( ) ≈ 5.55
 Ekvation (8, 9)

Man väljer vanligtvis en dutycycle på 0.5 för en flyback enligt applikationsdokumentet 

doc627_Power_transformer_design.pdf

Detta ger ett lindningsförhållande av


NP

NS

=
9
5.55

≈ 1.62  Ekvation (10)

Beräkningsverktygen på internet gav ett förhållande av:


NP

NS

=
15
8

= 1.875  Ekvation (11)

Detta ger ett riktmärke vilka värden som kan vara lämpliga för en transformator.

Styrkrets

Många styrkretsar använder sig av matningsspänningen som referens och dessa klarar bara en drivspänning 

upp till 80-100 volt. Då inspänningen överstiger detta valdes en krets som inte är beroende av att använda 

inspänningen som en referens. Många tillverkare har styrkretsar för Flybacktopologin. Valet föll på Linear 

Technology’s LTC3803 för att de har en policy att de inte tar kretsarna ur produktion och behåller relativt korta 

ledtider även vid finanskriser. Utöver detta erbjuder de ett simuleringsverktyg (LTSpice) där drivkretsarna har 

simuleringsmodeller vilket underlättar utvecklingsarbetet avsevärt. 

Matningsspänning

För att driva styrkretsen LTC3803 krävs en startspänning som överstiger 8.7 volt och en spänningskälla som 

ej underskrider 5.7 volt och är begränsad till 25mA ifall den interna clampningen på 9.5 volt i kretsen används. 

För att spänningsfallet inte skall behöva vara högt och därmed effektförlusten inte skall bli onödigt stor i 

regleringen till drivkretsen kommer biaslindningen att driva kretsen. För att spänningen skall stiga i 

biaslindningen krävs att styrkretsen börjar styra transistorn och switcha spänningen. Det sker genom ett 

startupmotstånd som används för att utföra en “tricklecharge” av en kondensator närmast styrkretsen. På så 

sätt höjs spänningen sakta i denna utan att någon stor förlust sker för att reglera ner inspänningen till lämplig 

nivå. När spänningen har stigit över 8.7 volt startar styrkretsen och hinner switcha transistorn några gånger 

innan kondensatorn är tömd.
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Figur 20, diagram över start-up/shutdown sekvens 

Uppstarten av drivkretsen LTC3803 sker genom att R_START, som är en startupresistor, långsamt höjer 

spänningen i kondensatorerna C1 och C2. När spänningen når 8.7 volt startar kretsen LTC3803 och 

genererar en PWM för switchregleringen. Detta skapar en spänning i biaslindningen L3 på transformatorn. 

Resistorn R_bias_zener och zenerdioden DZ på 8.2 volt utgör en referensspänning för npn-transistorn som 

reglerar ner spänningen till cirka 7.5 volt. R_bgr begränsar strömmen till kretsen.

Figur 21, linjär reglering till styrkretsen
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Powerswitch

Transistorn som sköter switchningen av strömmen som flyter genom primärlindningen utsätts för 

spänningsspikarna som genereras vid frånslag. Transistorn skall klara dessa toppar och medelströmmen som 

går igenom denna. Spänningståligheten skall minst vara:



VDSS = 1.5VIN (MAX )
VDSS = 1.5 ×150 = 225v  Ekvation (12)

Strömtåligheten beräknas enligt följande:



ID =
2 × POUT
VIN (MIN )

ID =
2 × 50
40

= 1.25A
 Ekvation (13)

Likriktning - Diod

Dioden på sekundärsidan har en snittström lika hög som strömmen på utgången. Den ström som 

likriktningsdioden behöver tåla är peakströmmen som går genom den och beräknas enligt nedan:



ID(PEAK ) = IOUT 1+ VOUT +VF
N VIN( )

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟

ID(PEAK ) = 4 1+
24 + 0.7
1 / 3 50( )

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
≈ 10A

 Ekvation (14)

Där ID(PEAK) = peakström ut, VOUT = utspänning, VF = framspänningsfallet hos dioden, N=lindningsförhållandet 

och VIN = inspänning

Snubber

Snubbern beräknas med max tillåten spänning över trissan(VMosFetMAX), switchfrekvens, lindningsförhållandet 

och läckinduktansen i transformatorn.

Snubberresistans:



RSNUB =
2 VR( )2 − 2 VR( ) VOUT / N( )

IPRI( )2 LL( ) f( )
VR = VMosFetMAX −VINMAX = 200 −150 = 50v

RSNUB =
2 50( )2 − 2 50( ) 24

3 /1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2( )2 1.25µ( ) 200k( )
= 4200Ω

 Ekvation (15)

Effektförlusten i resistorn blir:



PR =
VR( )2
RSNUB

PR =
50( )2
4200

= 0.6W
 Ekvation (16)
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Kondensatorn är inte avgörande så länge den är nog stor, den går dock att räkna ut enligt nedan:



C =
VR

R × f ×VS

C =
50

4200 × 200000 × 3
= 20nF

 Ekvation (17)

Spänning och strömåterkoppling

Drivkretsen LTC3803 har en spänningsåterkoppling för att få ett börvärde vad utspänningen skall vara. Det 

finns olika sätt att  mäta denna spänning. För att konstruktionen skall bli isolerad så kan spänningen 

återkopplas via en biaslindning på primärsidan som återspeglar spänningen från sekundärlindningen. 

Återkopplingen kan även ske med optokopplare över den isolerade barriären. Kretsen mäter även spänningen 

över en shuntresistor på primärsidan mellan transistorn och jordstrukturen för att få en indikation över aktuell 

primärström genom spolen och transistorn. Genom denna mätning kan pulsbredden justeras för att 

utspänningen skall bibehållas när lasten ändras snabbt på sekundärsidan.

Simulering

De teoretiska beräkningarna har simulerats för de valda transformatorerna och halvledarna i programmet LT-

Spice4 från Linear Technology. Simuleringarna har visat att alla valda transformatorerna borde fungera, dock är 

det svårt att tillförlitligt simulera transformatorer då det är flera ofta ej angivna faktorer som resultatet beror på. 

Dessa faktorer är parasitkomponenter som finns i transformatorns konstruktion och är väldigt sällan angivna 

vid önskad switchfrekvens, ström och spänning. Dessa går att mäta upp om transformatorn finns tillgänglig.

Layout

För att minska störningar är det viktigt hur layouten planeras på kretskortet. Det är väldigt viktigt att 

komponenter där snabba strömförändringar sker sitter nära varandra. Ett exempel är primärslingan där 

ingångskondensatorn och transistorn skall sitta nära primärlindningen för att ej bilda en störslinga. Bilden 

nedan illustrerar hur de högst prioriterade strömmarna går igenom flybacktopologin. Dessa komponenter skall  

monteras så att slingorna blir korta och antennslingor ej skapas i layouten.

Figur 22, ac-strömmar att speciellt ta hänsyn till vid layoutcaddning för en flybackomvandlare
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Praktik

Utvalda transformatorer

De utvalda transformatorerna kommer från Würth och Pulse Electronics och skiljer sig lite emellan varandra. 

Nedan finns en sammanfattning för varje transformator. Genom att bara använda en eller en del av 

huvudlindningarna på primärsidan kan induktansen justeras för att anpassas till önskat värde bättre. Då 

lindningarna är lindade kring samma kärna beter de sig inte på samma sätt som om det var två separata 

spolar. Ifall bara en primärlindning utnyttjas minskar induktansen till en 1/4-del av ursprungsvärdet. Även 

lindningsförhållandet till sekundärsidan ändras i och med detta. Ifall lindningarna på sekundärsidan 

parallellkopplas behålls induktansvärdet och om de seriekopplas ändras den. Lindningsförhållandet är 

kvadratroten av förhållandet i induktans.

För att beräkna induktansen på sekundärsidan kan följande formel användas:

 LS =
LP

NP NS( )2  Ekvation(18)

Figur 23, för att effekttåligheten skall vara tillräcklig på sekundärsidan parallellkopplas sekundärlindningarna på 

Würth 760871333 transformator vilket ger 67.5 watt. Induktansen för en primärlindning är 62.5uH

Figur 24, Würths 7750311771 transformator har en induktans på 500uH med primärlindningarna  

seriekopplade. Används bara den ena lindningen har den således induktansen 125uH. Effekttåligheten för 

sekundärsidan är 45 watt.
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Figur 25, Würths 750311783 har rätt lindningsförhållande men induktansen 20uH är lägre än önskat på 

primärsidan. Effekttåligheten är 60 watt. 

Figur 26, Pulse Electronics PA1736NL har sina primärlindningar parallellt vilket gör att den har induktansen 

20.5uH. Lindningsförhållandet är rätt och effekttåligheten (60 watt) räcker på sekundärlindningen gjorde den till 

en möjlig transformator.
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Mätresultat
Det visade sig ganska fort att simulering och verklighet skiljer sig åt. I simuleringen fungerade 

spänningsåterkopplingen via biaslindningen utmärkt. När spänningen på utgången mättes vid olika last 

reglerade styrkretsen denna dåligt. Detta fenomen uppstod vid högre laster då spänningen inte återspeglades 

på ett korrekt sätt, vilket medförde den dåliga regleringen. Genom att återkoppla spänningen direkt från 

sekundärsidan kunde mätningarna utföras. Det medförde att konstruktionen inte var isolerad, vilket dock var 

en temporär lösning för att kunna utvärdera transformatorerna. Shuntresistansen i strömmätningen justerades 

för att tillåta en högre ström efter att alla transformatorerna hade testats och en ny mätning utfördes på de 

transformatorer som tålde högre ström innan mättning uppstår (se Ipeak 4A i diagrammen i figur).

       

Figur 27 och 28, Till vänster ser vi hur återkopplingen på biaslindningen vid lätt last genererar en regelbunden 

och stabil gatesignal och till höger hur gatesignalen är orolig vid tyngre laster.(Gul = gate, Blå = 

spänningsåterkoppling)

       

Figur 29 och 30, här är spänningsåterkopplingen direktkopplad från sekundärlindningen. Observera hur 

gatesignalen ser ut jämfört med föregående bilder, till vänster med lätt last och till höger med tung last(Gul = 

gate, Blå = spänningsåterkoppling).
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Matningsspänning 50 volt

LAST 
(Ω)

Würth 
.333

Würth 
.771

Würth 
.783

Pulse 
PA1736

Würth 
.333 (Ipe-

ak 4A)

Würth .783 
(Ipeak 4A)

Würth .771 
(Bias_VCC)

Pulse PA1736 
(Ipeak 4A)

2700

97

57

24

14

27.2 27.1 27.1 27.1 27.2 27.2 27.1 27.1

27.2 27.1 27.0 27.0 27.3 27.2 27.1 27.1

27.1 27.1 25.0 24.0 27.2 27.0 27.1 27.1

23.2 27.0 16.5 15.8 27.1 21.7 27 20.7

22.0 23.2 21.9

15

19

23

26

30

2700 97 57 24 14

Uut vid olika last med Uin 50 Vdc och strömbegränsat till Ipeak 2.5 A

S
p

än
ni

ng
(v

ol
t)

Last(Ω)

Würth .333 Würth .771 Würth .783
Pulse PA1736 Würth .333 (Ipeak 4A) Würth .783 (Ipeak 4A)
Würth .771 (Bias_VCC) Pulse PA1736 (Ipeak 4A)

LAST 
(Ω)

Würth 
.333

Würth 
.771

Würth 
.783

Pulse 
PA1736

Würth .333 
(Ipeak 4A)

Würth .783 
(Ipeak 4A)

Würth .771 
(Bias_VCC)

Pulse PA1736 
(Ipeak 4A)

97

57

24

14

67% 69% 76% 63% 67% 73% 73% 63%

70% 74% 74% 66% 71% 78% 77% 65%

76% 77% 77% 68% 74% 71% 77% 65%

76% 70% 77%

50%

59%

68%

76%

85%

97 57 24 14

Effektivitet vid Uin 50Vdc och Ipeak 2.5A

E
ffe

kt
iv

ite
t

Last(Ω)

Würth .333 Würth .771 Würth .783
Pulse PA1736 Würth .333 (Ipeak 4A) Würth .783(Ipeak 4A)
Würth .771 (Bias_VCC) Pulse PA1736 (Ipeak 4A)
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Matningsspänning 72 volt

LAST
(Ω)

Würth  
.333

Würth   
.771

Würth  
.783

Pulse 
PA1736

Würth 
.333 (Ipe-

ak 4A)

Würth .771         
(Bias_VCC)

2700

97

57

24

14

27.0 27.0 27.0 27.1 27.1

27.2 27.0 27.0 27.0 27.1

27.1 27.1 26.0 25.1 27.1

25.0 27.1 17.0 16.6 27

24.6 25.0 24.4

15

19

23

26

30

2700 97 57 24 14

Uut vid olika last med Uin 72 Vdc och strömbegränsat till Ipeak 2.5 A

S
p

än
ni

ng
(v

ol
t)

Last(Ω)

Würth  .333 Würth   .771 Würth  .783 Pulse PA1736
Würth .333(Ipeak 4A) Würth .771 (Bias_VCC)

Last(Ω) Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE Würth .333 
(Ipeak 4A)

Würth .771 
(Bias_VCC)

97

57

24

14

67% 71% 75% 62% 71%

70% 75% 72% 67% 79%

75% 79% 72% 67% 80%

79% 74% 79%

50%

59%

68%

76%

85%

97 57 24 14

Effektivitet vid Uin 72Vdc och Ipeak 2.5A

E
ffe

kt
iv

ite
t

Last(Ω)

Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE
Würth .333 (Ipeak 4A) Würth .771 (Bias_VCC)
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Matningsspänning 110 volt

Last(Ω) Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE Würth .333 
(Ipeak 4A)

2700

97

57

24

14

27.0 27.1 27.0 27.1

27.3 27.1 27.3 27.1

27.2 27.1 26.8 26.5

26.4 27.1 18.7 18.0

26.6 26.6

15

19

23

26

30

2700 97 57 24 14

Uut vid olika last med Uin 110 Vdc och strömbegränsat till Ipeak 2.5 A

S
p

än
ni

ng
(V

ol
t)

Last(Ω)

Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE Würth .333 (Ipeak 4A)

Last(Ω) Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE Würth .333 
(Ipeak 4A)

97

57

24

14

64% 69% 78% 63%

75% 74% 77% 71%

79% 81% 75% 69%

82% 77%

50%

57%

64%

71%

78%

85%

97 57 24 14

Effektivitet vid Uin 110Vdc och Ipeak 2.5A

E
ffe

kt
iv

ite
t

Last(Ω)

Würth .333 Würth .771 Würth .783 PULSE Würth .333 (Ipeak 4A)
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Delresultat

Transformatorval

Spänningen på utgången sjunker och effektiviteten varierar kraftigt när lasten och inspänningen varieras. En av 

transformatorerna sticker ut från de övriga, Würths 750311771. Denna transformator visade bäst resultat och 

var även den transformator som stämde bäst med de teoretiska uträkningarna.

Förbättrad Återkoppling

Då biaslindningen ej gav ett tillfredställande resultat vidareutvecklades spänningsåterkopplingen från 

sekundärlindningen. Ett alternativ är att använda sig av en optokopplare över isolationsbarriären. CrossControl 

har dock ett önskemål att undvika optokopplare då detta skulle utgöra en svag länk i konstruktionen. 

Ljusstyrkan hos lysdioden i en optokopplare kommer med tiden att minska vilket påverkar kopplingsgraden. 

Återkopplingens linjäritet bör vara god för att regleringen skall fungera tillfredsställande under en långvarig 

driftstid vilket gör detta till en viktig faktor. För att inte bryta isolationsbarriären kan överföringen ske med andra 

tekniker. Ett par exempel är kapacitiv eller induktiv överföring. Dessa två tekniker kan beroende på hur de är 

konstruerade införa ett fasfel som försämrar återkopplingen. Återkopplingsslingan har baserats på en isolerad 

OP-förstärkare från Texas Instrument som kapacitivt kopplar spänningen över isolationsbarriären. Detta sker 

genom att dutycyclen moduleras i proportion till inspänningen och förs över isolationsbarriären digitalt där den 

demoduleras. Switchningen sker i en frekvens av 500 kHz och fasfelet är marginellt i denna krets.

Figur 31, blockschema Texas Instrument ISO124
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Layout
För att begränsa utstrålat magnetfält har dioden och en av utgångskondensatorerna monterats nära 

anslutningen för sekundärlindningen (se blå-lila markering). Till höger på primärsidan sitter transistorn och 

ingångskondensatorbanken nära transformatorns primärlindning för att minska utstrålning, se grön markering. 

Snubberkopplingen sitter till höger och är markerad med ljusblå slinga

Figur 32, Layout på kretskort, strömslingor inritat 

Likriktningsdioden och switchtransistorn har egna kylplan. För att förhindra att jordplanen svänger i förhållande 

till varandra är de till stor del förbundna med vior till ett plan på motstående sida av kretskortet. På den högra 

sidan av kretskortet där spänningen kan vara hög är avstånden utökade till ledningar med lägre 

spänningspotentialer. Spänningsutgångens ledningar är placerade över varandra på varsin sida av kretskortet 

för att spara utrymme men ändå kunna hållas nära varandra.
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Resultat
Det har visat sig att beräkningarna som kan göras på PowerESim5 och DayCounter6 stämmer väl överens 

med resultatet från mätningarna och kan användas för att beräkna en transformator för flybacktopologin. 

Prototypkortet reglerar spänningen till önskad nivå av 24 volt och klarar inspänningsområdet med effektkravet 

angivet i kravspecifikationen.

 Konverteringen sker isolerat med effektiviteten 80%, vilket är lägre än kravet på 85%. Återkopplingen från 

sekundärsidan sker kapacitivt över isolationsbarriären. Det visade sig att återkoppling via biaslindning endast 

fungerar bra vid låga strömuttag på sekundärsidan. På primärsidan drivs styrkretsen och den isolerade OP-

förstärkaren av biaslindningen. Denna lindning är specifierad till 15 mA vid 15 volt. Detta är något i underkant 

av önskad effekttålighet då styrkrets och transistor har en förbrukning av 7-8 mA och OP enligt datablad har 

en tomgångsström av 14mA vid matningsspänningen ±15 volt och lasten 2kΩ. EMC-tester är ej utförda vilket 

gör att layouten kanske inte är godtagbar.

 Prototypen har testats med matningsspänningen 50 volt och fungerade väl under detta test. Dock 

utfördes inga mätningar då ingångskondensatorerna som användes bara klarade 50 volt. Efter muntlig 

redovisning och montering av kondensatorer som tål inspänningen har ett fel uppstått som gör att 

återkopplingen ej är stabil och mätningar kommer att vara missvisande. Detta innebar att mätresultaten från 

den slutgiltiga protypen utgår.

Diskussion
Ifall denna omvandlare skall konstrueras igen bör man beställa en specialtillverkad transformator med de rätta 

induktansförhållandena och en kraftigare biaslindning då den är på gränsen till att vara för klen för att driva 

både styrkrets och OP-förstärkaren på primärsidan. Transformatorn kan även optimeras bättre då bara en av 

primärlindningarna används i nuläget. Strömförsörjningen av LTC3803 går att förenkla så att endast en 

serieresistans används i stället för den linjära regleringen. Effektiviteten går att förbättra genom att förfina 

snubbern som är ganska grovhuggen i nuläget, där ett ytterligare steg är att utveckla en förlustfri snubber. Det 

går att optimera valet av likriktningsdiod och MosFet bättre. I nuläget är de komponenterna valda med god 

marginal för att ge en fungerande konstruktion. Skydd måste konstrueras för att skydda så att ej 

överspänning uppstår på utgång vid bortfall av spänningsåterkopplingen. Överspänningsskyddet på ingången 

behöver testas. Störningstestning behöver utföras och justeringar i layout och filter kan behövas för att uppnå 

angivna krav. Stabilitetsproblemen som uppstod efter redovisning och komplettering av rätt kondensatorer 

beror antagligen på ett fel avvägt värde hos slopekompensationen eller strömåterkopplingsslingan. Detta skall 

åtgärdas för att få en bra produkt. Det finns många andra styrkretsar att testa, LTC3803 finns i en annan 

variant med högre switchfrekvens som gör att en mindre transformator kan användas. Jag anser dock att 

detta arbete är en god inledning till hur utvecklingen av en isolerad DC/DC-omvandlare kan gå tillväga.
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1 Inledning 
Det här dokumentet beskriver de krav för den isolerade DC/DC omvandlaren vilken skall utvecklas 
under examensarbetet för CrossControl AB:s räkning. De specifikationer som nämns i detta dokument 
är de, ur användarens synpunkt, önskade egenskaperna som slutprodukten skall uppfylla. Här 
beskrivs inte hur problemen kommer att lösas.  

1.1 Parter 
CrossControl AB är beställare av en isolerad DC/DC omvandlare. Handledare och ansvarig för 
projektet på CrossControl är Anton Nordenstam. Martin Andersson och Ola Renström är studenter vid 
Umeå Universitet och skall som examensarbete utveckla en prototyp till DC/DC omvandlaren.  Till sin 
hjälp har de i första hand Anton på CrossControl som skall bistå med expertkunnande  när större 
problem uppstår. 

1.2 Mål 
Att tillsammans med CrossControl AB utveckla en prototyp av en isolerad DC/DC omvandlare. 

1.3 Referenser 

1 EN-61000-4-2 :20xx EMC Standard – Electromagnetic Discharge 

2 EN-61000-4-4 :2004 EMC Standard – Electrical fast transient/busts immunity test 

3 EN-61000-4-5 :2006 EMC Standard – Surge immunity test 
 

1.4 Användning 
Slutprodukten är tänkt att användas för att strömförsörja CrossControl AB:s integrerade 
datorlösningar. 

1.5 Definitioner 
DC – Likspänning 

DC/DC – en elektrisk enhet som konverterar DC-spänningsingången till en eller flera DC-
spänningsutgångar 

I/O – Input/Output 
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2 Översikt av systemet 
Den isolerade DC/DC-omvandlaren skall vara en extern enhet som kan kombineras med ett flertal av 
CrossControls enheter för att reglera tillhandahållen spänning vid installationsmiljön, detta kan till 
exempel vara att reglera ett fordons strömförsörjning till tillåten matningsspänning för de enheter som 
skall drivas. DC/DC omvandlaren skall erhålla galvanisk avskiljning mellan in- och utgång. 

Överspänningsskydd 
och filter FilterSwitchomvandling

Återkoppling

Galvanisk avskilt
 

Krav 
nummer 

Mål Omfattning Kravprov: Prioritet 

1 Original Inspänning 3.1.1 Test genom att variera 
matningsspänning 

Hög 

2 Original Utspänning 3.1.2 Mätning av utspänning vid 
varierad matningsspänning och 
last 

Hög 

3 Original Uteffekt 3.1.3 Belastningstest vid varierad 
matningsspänning 

Hög 

4 Original Isolation 3.1.4 Mätning av läckström vid pålagd 
isolationsspänning 

Medel 

5 Original Effektivitet 3.1.5 Mätning av P(UT)/P(IN) vid 
belastning 1A 

Medel 

6 Original Tomgångseffekt 3.1.6 Mätning av effektförlust utan last Medel 

7 Original Arbetstemperatur 3.4 Funktionskontroll vid varierad 
omgivningstemperatur 

Medel 

8 Extra EMC 3.3 Funktionskontroll vid EMC-
inverkan 

Låg 
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3 Produktkrav 
Den isolerade DC/DC omvandlaren skall överensstämma med följande krav 

 

3.1 Elektriska egenskaper 

3.1.1 Inspänning 

Den normala kontinuerliga inspänning som skall hanteras av omvandlaren är: 

• UIN(NOM) 72/110 VDC (normal inspänning) 

• UIN(MIN) 50.4 VDC (72VDC - 30%) 

• UIN(MAX) 137.5 VDC (110 VDC + 25%) 

Så länge inspänningen ligger inom ovan angivna gränser skall utspänningen från DC/DC omvandlaren 
ligga inom de specificerade gränserna i kapitel 3.1.2 

Den högsta tillåtna inspänningen som skall hanteras av DC/DC omvandlaren utan att funktionen 
påverkas: 

• UIN(PEAK) 43.2 VDC (72 VDC  -40%, max 0.1 sekund) 

• UIN(PEAK) 154 VDC (110 VDC +40%, max 0.1 sekund) 

Den högsta tillåtna inspänningen som skall hanteras av DC/DC omvandlaren utan att enheten tar 
skada: 

• UIN(PEAK) 154 VDC (110 VDC +40%, max 1 sekund) 

3.1.2 Utspänning 

Under hela det tillåtna inspänningsområdet angivet i kapitel 3.1.1 och uteffekten angiven i kapitel 
3.1.3, skall utspänningen ligga inom: 

• UUT(MIN) 18 VDC (24 VDC - 15%) 

• UUT(MAX) 30 VDC (24 VDC + 15%) 

3.1.3 Uteffekt 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall kunna reglera utspänningen inom de angivna gränserna i 
kapitel 3.1.2 så länge den förses med normal inspänning angiven i kapitel 3.1.1 och nedan angivet 
effektuttag inte överskrids. 

• POUT(MAX) 50 W (2.8 A vid utspänningen 18 VDC eller 1.7 A vid 
utspänningen 30 VDC) 

Den effekt som DC/DC omvandlaren minst skall kunna leverera under en begränsad tid får inte 
understiga: 

• IOUT(PEAK) 5A (max 200 ms) 

3.1.4 Transientrespons 

• När inspänningen stegas upp/ner mellan 50.4V och 135V skall inte utspänningen svänga 
utanför 24V±25% 
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• När utgångsströmmen stegas upp/ner 1A±1A så skall ej utgångsspänningen svänga utanför 
24V±25% 

3.1.5 Isolation 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall minst uppfylla följande isolationsspänning mellan in och 
utgång: 

• U(ISO)  >1000VAC (under 1 minut) 

Chassit skall vara galvaniskt avskilt från både in och utspänningar. 

3.1.6 Effektivitet 

Effektiviteten(P(OUT)/P(IN)) hos DC/DC omvandlaren skall vara så hög som möjligt under normala 
förhållanden. Målet är att försöka nå 85% eller bättre i verkningsgrad. 

• (NOM) >85% (vid normala förhållanden hos U(IN) och U(OUT) vid 
I(OUT)=1A) 

3.1.7 Tomgångseffekt 

Förlusten hos den obelastade enhet skall hållas så låg som möjligt. Målet är att effekten skall vara lägre 
än 0.5W 

• P(QUI.) <0.5W (obelastad) 

3.2 Fysiska egenskaper 

3.2.1 Mått 

De fysiska måtten hos kretskortet(med komponenter) i den isolerade DC/DC omvandlaren är 
begränsat så att det ryms i den angivna kapslingen med måtten:  

• (L x B x H) ca: 130 x 58 x 20 [mm]  

Max komponent höjd: max 15-18 [mm]  

  
 

 

3.2.2 Anslutningar och pin-out 

 Följande kontakter skall användas till in och utgångar: 

• Input kontakter:  
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• DIN M12 x 1  

• A-coded, 4-pole 

• Male 

• Output kontakter  

• DIN M12 x 1  

• A-coded, 4-pole 

• Female 

 

Pin-out för både in och utgångskontakter skall ha följande layout: 

• Pin 1:  V+(IN) eller V+(OUT)   (pos. input eller output)  

• Pin 2:  V+(IN) eller V+(OUT)   (pos. input eller output)  

• Pin 3:  GND(IN) eller GND(OUT) (neg. input eller output)  

• Pin 4:  GND(IN) eller GND(OUT) (neg. input eller output)  

3.3 EMC (önskvärt men inget krav) 

3.3.1 EMC – Burst 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall testas mot Burst enligt följande teststandard: 

 

Power input lines 

EN-61000-4-4  :2004  

Level 3: 

- Installation condition: “Typical industrial 
environment” 

- 2 kV level (power ports) 

- 50 ohm, 5/50 ns 

See reference 2 for details. 

Pass criteria: 

- Burst pulses shall not cause noticeable 
interference during normal operation 

- Burst pulses shall not cause failure to the 
device 

3.3.2 EMC – Surge 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall testas mot Surge enligt följande teststandard: 

 

Power input lines 
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EN-61000-4-5  :2006 

Class 3: 

- Installation condition: “DC power supply 
and d.c. I/O directly connected thereto” 

- 1 kV (line-to-line) 

- 2 kV (line-to-ground) 

- 1.2/50 !s (8/20 !s) 

See reference 3 for details. 

Pass criteria: 

- Surge pulses shall not cause noticeable 
interference during typical operation 

- Surge pulses shall not cause failure to the 
device 

3.3.3 EMC – ESD 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall testas mot ESD enligt följande teststandard: 

 

Power input lines 

EN-61000-4-2 :1995+A1:1998+A2:2000 

Level 3: 

- 8 kV (air discharge) 

- 6 kV (contact discharge) 

See reference 1 for details. 

Pass criteria: 

- ESD pulses shall not cause noticeable 
interference during typical operation  

- ESD pulses shall not cause failure to the 
device 

3.3.4 Arbetstemperatur 

Vid följande omgivningstemperaturer skall den isolerade DC/DC omvandlaren fungera: 
• -40 till +70 grader Celsius  

(typiskt -40 till +85 grader luft/PCB-temperatur i chassiet) 
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Bilaga 5, Tidsplan:
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