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1 Sammanfattning 
CrossControl är ett företag som bland annat tillverkar integrerade datorlösningar. Datorerna drivs 
normalt med 18-30 VDC och förbrukar som mest 50W. Datorerna säljs till flertalet olika kunder som 
monterar dem i allt från skogsmaskiner till tåg. I de olika fordonen varierar spänningen i de befintliga 
elnäten. Detta skapar behovet av att omvandla spänningen till en nivå som datorerna klarar av.  
 
En sådan apparat kallas DC/DC-omvandlare. Spänningsomvandling kan utföras genom linjär 
reglering eller med hjälp av switchteknik. 
 
Målet för detta examensarbete är att konstruera en DC/DC-omvandlare som uppfyller de krav som 
utarbetats i samarbete med CrossControl. För att uppnå tillräckligt hög effektivitet, samt för att 
galvanisk isolation mellan in- och utgångsspänning är ett krav, baseras omvandlaren på en såkallad 
switchad flyback-lösning.  
 
Transformatorn är den enskilda komponent som har störst betydelse för funktionen hos en 
flybackomvandlare. Därför har en stor del av projektet handlat om att välja en passande 
transformator.  
 
Resultatet är en prototyp som klarar att reglera utspänningen till 24VDC för hela inspänningsområdet, 
och klarar en belastning på 50W. Effektiviteten slutade på 80% vilket är 5 procentenheter under målet. 
 
För att förbättra prototypen behövs dels övervakning och dels skydd mot att inspänningen går utanför 
det tänkta inspänningsområdet. För att uppnå 85% effektivitet skulle snubberkopplingen som skyddar 
switchtransistorn behöva konstrueras annorlunda.  

2 Abstract 
Cross Control is a company that produces embedded computer solutions. A computer’ s normal input 
voltage is 18-30 VDC and consumes at the most 50W. The computers are sold to several different 
customers, who use them in anything from forwarders to trains. In separate vehicles the supply dc 
current varies from one vehicle to another. This creates needs to convert the voltage to a level that the 
computers can handle. 
 
Such a device is called a DC/DC-converter. Voltage conversion can be performed in different ways, 
either through linear regulation, or by using switching technology. 
 
The goal of our work is to design a DC/DC-converter that meets the requirements raised in 
cooperation with CrossControl. To achieve sufficient efficiency, and since galvanic isolation between 
input and output voltage is a requirement, the converter is based on a switched flyback solution. 
 
The transformer is the most important component for the converter function. Therefore, a large part of 
the project was focused on selecting a suitable one. 
 
The result is a prototype that is capable of regulating the output voltage to 24VDC for the entire input 
range, and can handle a load of 50W. The effectiveness ended at 80% which is 5% below target. 
 
To improve the prototype it is necessary to protect it from voltage outside input range. To achieve 85% 
efficiency one could redesign the snubber network. 
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3 Definitioner 
 
DC/DC-Omvandlare Omvandlar en likspänning till en annan likspänning 
 
Switchkontroller Logikkrets som har till uppgift att generera en fyrkantvåg med 

varierande pulsvidd.  
 
SMPS Switch Mode Power Supply, Nätdel som tillämpar switchteknik för att 

reglera utspänning  
 
MTBF Mean time between failures, medeltid mellan inträffade fel 
 
Ledtid Den tid det tar för en tillverkare att tillverka och leverera önskad mängd 

av en vara. 
 
Aux/Bias-lindning Extra transformatorlindning som är tänkt att driva. T.ex.  

Switchkontrollern. 
 
Pulsbredd Den tid i procent en fyrkantvåg har sin högsta amplitud  

 

4 Problembeskrivning 
 
 
Att konstruera en DC/DC-omvandlare enligt specifikationer (se appendix A för fullständig 
kravspecifikation) från Cross Control AB. Omvandlaren skall användas till att driva integrerade 
datorlösningar som Cross Control säljer till bland annat Bombardier. Då datorerna skall monteras i tåg 
medför detta att inspänningsområdet för omvandlaren blir stort (50.4-137.5 VDC). För att driva dessa 
datorer krävs 24 VDC och maximalt 50W. Datorerna förbrukar vid normal användning 1A och det är 
önskvärt att effektiviteten hos omvandlaren skall vara optimerad för denna belastning. Vidare skall 
omvandlaren vara galvaniskt isolerad mellan in- och utgång samt klara en pålagd spänning på 1000 
VAC under en begränsad tid.  
 
Tidigare har Cross Control köpt en DC/DC-omvandlare med liknande specifikationer från ett franskt 
företag. Denna produkt kommer att utgå ur företagets sortiment och för att undvika liknande 
händelser i framtiden ämnar Cross Control att konstruera en egen omvandlare.  
 
Problemet är intressant eftersom DC/DC-omvandlare ofta är dyra. Den allmänna uppfattningen är att 
de är svåra att konstruera med lyckat resultat på grund av att det krävs komplicerade beräkningar för 
att dimensionera den transformator som oftast ingår i konstruktionen. 
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4.1 Utkast ur kravspecifikationen 

4.1.1 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%) 

4.1.2 Utspänning 

Under hela det tillåtna inspänningsområdet samt vid specificerad uteffekt skall utspänningen ligga 

inom: 

UUT(NOM) 24 VDC (normal utspänning) 

UUT(MIN) 18 VDC (24 VDC - 15%) 

UUT(MAX) 30 VDC (24 VDC + 15%) 

4.1.3 Uteffekt 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall kunna reglera utspänningen inom de angivna gränserna i 

kapitel 4.1.2 så länge den förses med normal inspänning angiven i kapitel 4.1.1 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) 

4.1.4 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. 

4.1.5 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. 

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

 

För fullständig kravspecifikation se appendix A. 

4.2 Mål 

 

Att för Cross Controls räkning konstruera en DC/DC-omvandlare med specifikationer enligt 
kravspecifikation i appendix A.  
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5 Teori 
 

För att reglera spänning finns två olika huvudtekniker som skiljer sig åt ganska markant. Det ena 
alternativet är linjär reglering som är den enklaste typen av reglering. Det kan förenklat beskrivas som 
en transistor där spänningsfallet över transistorn regleras beroende på inspänning och önskad 
utspänning. Om inspänningen är mycket högre än utspänningen och effektuttaget stort resulterar 
detta i att förlusteffekten hos regulatorn blir hög. Det finns inte heller någon möjlighet att skapa 
isolation mellan in- och utspänning med hjälp av linjär reglering. 
 
Det andra alternativet är switchreglering. Här utnyttjas de magnetiska egenskaperna hos en spole eller 
transformator, alltså DC-spänningen switchas till och från med hjälp av en transistor för att 
omvandlas till en AC-spänning. Därefter omvandlas spänningen med hjälp av spolen eller 
transformatorn till önskad nivå för att sedan likriktas till DC-spänning igen. På så sätt kan 
effektiviteten hållas hög även om skillnaden mellan in- och utspänning är stor. För en DC/DC-
omvandlare med specifikationerna som beskrivits ovan är det otänkbart med en linjär reglering då 
varken effektiviteten eller isolationen går att uppnå med en sådan. För att förstå teoridelen nedan till 
fullo krävs viss grundförståelse för hur reaktiva komponenter som induktorer, kondensatorer samt 
transformatorer fungerar.  

5.1 Topologier 

 

Det finns många olika sätt att konstruera en switchomvandlare. Det finns både isolerade och icke 
isolerade varianter. De kan arbeta i antingen continuous- eller discontinuous-mode. Regleringen kan 
göras genom att variera pulsbredden eller frekvensen. Nedan följer en kortare beskrivning av de 
vanligaste typerna för att ge en bild av bredden på problemområdet.  

5.1.1 Buck (step-down) 

Buckomvandlaren är den enklaste typen av switchomvandlare. Den används för att växla ner en hög 

spänning till en lägre. Grundprincipen är att en konstant medelström hela tiden flyter genom spolen. 

När switchtransistorn slår till laddas spolen endast med den energin som förbrukats medan 

transistorn varit av. En frihjulsdiod ser till att ström kan flyta genom spolen även när transistorn är av. 

Strömmen genom spolen tillåts aldrig att gå ner till noll innan transistorn återigen slår till. Detta 

arbetssätt kallas continuous-mode.  𝐶𝑜𝑢𝑡  har två uppgifter, dels används den som buffertkondensator 

för att spänningen skall vara konstant om lasten plötsligt ökar, men utgör även ett filter tillsammans 

med spolen. Ett problem med konstruktionen är att om spolen blir mättad och således uppträder som 

kortslutning kommer lasten att bli utsatt för oreglerad inspänning och då troligen ta skada. En 

buckomvandlare är inte heller någon isolerad omvandlare, men principen hos konstruktionen ligger 

som grund för forwardomvandlaren vilken beskrivs senare.  

För att utforma en buckomvandlare behöver vissa beräkningar göras, detta för att kunna välja lämplig 

spole, switchtransistor samt utgångskondensator.  

 

 𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
1.5

𝐼𝑈𝑇
 

 𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑉𝐼𝑁 𝑀𝐴𝑋  

 𝐿𝑀𝐼𝑁 =
𝑉𝐼𝑁−𝑉𝑆𝐴𝑇 −𝑉𝑂𝑁

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘
∗ 𝑇𝑂𝑁  

 𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐼𝑁 ∗ 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑  

  Figur1. Schemaskiss över Buckomvandlaren 
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5.1.2 Boost (step-up) 

Till skillnad från buckomvandlaren så används boostomvandlare för att växla upp en låg spänning till 

en högre. Samma komponenter används i de båda omvandlartyperna men placeringen är annorlunda 

vilket gör att även funktionen blir en annan. När switchtransistorn leder ligger hela inspänningen över 

spolen vilket får strömmen genom den att öka linjärt tills transistorn slår av. Spolen är nu full av 

magnetisk energi som laddats medans transistorn varit tillslagen. I samma ögonblick som transistorn 

bryter tappar spolen sin tidigare koppling mot jord och för att motverka förändringen i strömflödet 

kommer spänningen i den punkten att öka. Spänningen skulle fortsätta att öka och bli betydligt högre 

än önskat om den inte begränsades av utspänningen som är lagrad i 𝐶𝑜𝑢𝑡 . Så länge det råder avbrott i 

transistorn kommer energin som lagrats i spolen att överföras till  𝐶𝑜𝑢𝑡 . Boostomvandlaren kan arbeta i 

både continuous - och dis continuous -mode. Med hjälp av formlerna nedan kan lämpliga 

komponenter för omvandlaren väljas.  

 

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
5.5∗𝑃𝑂𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁  𝑀𝐼𝑁  
  

𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑉𝑂𝑈𝑇    

𝐿𝑀𝐼𝑁 =
𝑉𝐼𝑁  𝑀𝐼𝑁  −𝑉𝑆𝐴𝑇

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘
∗ 𝑇𝑂𝑁    

VOUT =
VIN

1 − Pulsbredd
 

 

Figur 2. Schemaskiss över Boostomvandlaren 

5.1.3 Forward 

Forwardomvandlaren är en vidareutveckling av buckomvandlaren men stället för en spole så används 

här en transformator. Detta gör att den kan göras galvaniskt isolerad mellan in- och utgång. 

Utspänningen från en forwardomvandlare är proportionell mot transformatorns lindningsförhållande 

samt den pulsbredd som styrsignalen till switchtransistorn har. När transistorn är i ledande tillstånd 

flyter en ström in i primärlindningen på transformatorn, samtidigt är likriktardioden framspänd och 

ström flyter ut genom sekundärlindningen in till LC-filtret. Efter likriktardioden ser 

forwardomvandlaren likadan ut som en buckomvandlare. Frihjulsdioden D2 låter strömmen flyta även 

när transistorn inte leder. Energin som förbrukas under denna tid tas från spolen i LC-filtret. Det är 

viktigt att den magnetiska laddningen i transformatorn töms innan transistorn slår till på nytt, annars 

kommer transformatorn efter ett antal cykler att bli mättad. Till detta används en särskild 

resetlindning på transformatorn 𝑁𝑅  (ej illustrerad i figur 3). Eftersom att energin i 

transformatorkärnan töms helt innan en ny switchcykel påbörjas arbetar omvandlaren i 

discontinuous-mode. 

𝑉𝑂𝑈𝑇 = 𝑉𝐼𝑁 ∗  
𝑁2

𝑁1

 ∗ 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 

𝑃𝑢𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑𝑀𝐴𝑋 =
1

1 +  
𝑁𝑅

𝑁1
 

 

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
𝑉𝐼𝑁 ∗ 𝑇𝑂𝑁

𝐿0

 

Figur 3. Schemaskiss över Forwardomvandlaren 
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5.1.4 Flyback 

Flyback omvandlaren är den isolerade omvandlare som kräver minst antal komponenter. Den klarar 

av att omvandla spänning både uppåt och nedåt (buck<->boost). Transformatorn har en lite 

annorlunda funktion i flybackomvandlaren. Vanligtvis har spänningen på primärsidan hos en 

transformator ett givet förhållande till spänningen på sekundärsidan. Istället så kan man tänka sig 

transformatorn som två fristående spolar med ett medium mellan sig som lagrar och överför ström 

från den ena spolen till den andra. Dessutom sker inte denna överföring kontinuerligt utan först 

laddas kärnan i transformatorn med energi genom primärlindningen under transistorns ledande fas. 

När transistorn slår av omvandlas energin som finns lagrad i kärnan till ström som tas ut via 

sekundärspolen. Den här egenskapen resulterar i att transformatorn får ett ström-

lindningsförhållande istället för ett spänning-lindningsförhållande som i andra konstruktioner.  

Transformatorn får alltså inget fast förhållande mellan in- och utspänning eftersom spänningen på 

sekundärsidan beror på strömmen och lasten. Flyback omvandlaren kan arbeta i både continuous- och 

discontinuous-mode beroende på hur den designas. Den övergår ofta från det ena arbetssättet till det 

andra under drift om belastningen ändras kraftigt.  

 

𝑉𝑂𝑈𝑇
VIN

=  
𝑁2

𝑁1

 ∗
𝑃𝑢𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑

1 − 𝑃𝑢𝑙𝑠𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑
 

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
𝑃𝑈𝑇 max  

𝑉𝐼𝑁 min  
∗ 𝐸𝑓𝑓  

𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘  𝑆𝑊 = 𝑉𝐼𝑁 +  
𝑁1

𝑁2

 ∗ 𝑉𝑂𝑈𝑇  

 

 

 

Figur 4. Schemaskiss över Flybackdomvandlaren 

5.1.5 Half-/Fullbridge 

Half- och fullbridgeomvandlare är båda vidareutvecklingar av forwardomvandlaren. Funktionen hos 

omvandlarna är i princip densamma, skillnaden är att två av transistorerna är ersatta av 

kondensatorer i halfbridgeomvandlaren (figur 5) jämfört med fullbridgeomvandlaren i figur 6.  

Transistorernas uppgift är liksom i andra switchomvandlare, att skapa en AC-spänning. Denna 

spänning transformeras ned på samma sätt som i forwardomvandlaren för att sedan likriktas till DC-

spänning. Eftersom primärlindningen (N1) är ansluten mellan transistorerna i fullbridge (figur 6) och 

mellan transistorerna och kondensatorerna i halfbridge (figur 5), så uppstår en spänningsdelning som 

gör att primärlindningen endast utsätts för halva inspänningen. Genom att endast halva inspänningen 

ligger över primärlindningen så blir transienterna som transistorn utsätts för av samma 

storleksordning som inspänningen.  Detta är en stor fördel om man arbetar med hög inspänning.  

Hos en half-bridgeomvandlare är endast en transistor ledande åt gången till skillnad från fullbridge 

där transistorerna slår till och från i diagonala par.  
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𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
2.8 ∗ 𝑃𝑈𝑇
𝑉𝐼𝑁 min  

 

 
𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑉𝐼𝑁 max   

 

 

 

Figur 5. Schemaskiss överHalfbrigdeomvandlaren 

 
 

 

 

 

 

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
1.4 ∗ 𝑃𝑈𝑇
𝑉𝐼𝑁 min  

 

 
𝑉𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝑉𝐼𝑁 max   

 

 

 

Figur 6. Schemaskiss överFullbridgeomavndlaren 

5.1.6 Resonant  

Resonansomvandlaren är en egen familj av switchaomvandlare som skiljer sig från övriga topologier. 
Dessa omvandlare arbetar med konstant pulsbredd och varierar istället switchfrekvensen för att hålla 
utspänningen konstant. Precis som för pulsbreddsstyra omvandlare så finns det flera olika sätt att 
konstruera frekvensstyrda resonantomvandlare. Något som de alla har gemensamt är en 
rasonanskrets som består av en spole och en kondensator. Den brukar kallas för ”resonans tank”. 
Regleringen anpassas efter vilken frekvens som resonanskretsen svänger med. En del av 
resonansfamiljen kallas Quasi-resonant. Dessa omvandlare har någon pulsbreddsstyrd topologi som 
grund men man har inkluderat en resonanskrets och använder en annan switchkontroller.Fördelen 
med detta är att arbetsfrekvensen kan ökas utan att switchförlusterna ökar. Med högre frekvens kan 
alla induktiva och kapacitiva komponenter göras mindre. Nackdelen är att omvandlaren blir mer 
komplex i sin konstruktion med fler parasitkomponenter vars inverkan blir större vid höga frekvenser.  
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Figur 7. Schemaskiss över Quasi-resonant Buckomvandlare 

Det finns många andra typer av resonansomvandlare. För mer information om detta rekommenderas 
Motorola – Practical Power Supply Design av Marty Brown. Kapitel 11. 

5.1.7 Continuous-/Discontinuous-mode 

Som tidigare nämnts så arbetar olika typer av omvandlare på olika sätt. Hur vida de är continuous- 

eller discontinuous-mode är avgörande för hur de ska designas. 

I discontinuous-mode laddas all energi från kärnan ur innan en ny cykel påbörjas. Detta syns tydligt 

om strömmen i de båda lindningarna studeras. Vad man kan se är att den då alltid går ner till noll 

innan transistorn slår till och börjar ladda kärnan igen.  

 

Figur 8. Discontinuous-mode 

I  continuous-mode tillåts kärnan att ha kvar en del av energin när transistorn slår till och fyller på 

kärnan igen.  

 

Figur 9. Continuous-mode 
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Det finns olika fördelar med respektive arbetssätt vilka illustreras i tabell 1 nedan.  

 

Discontinuous-mode Continuous-mode 

Fördel Fördel 

Mindre switchtransienter Lägre peak-ström i primärlindning 

Större fasmarginal i reglerloopen. Dvs. enklare 

att återkoppla 

Kräver mindre utgångskondensator 

  

Tabell 1. Jämför skillnaden mellan continuous- och discontinuous-mode  

5.2 Transformatorer 

I alla switchaomvandlare finns minst en spole eller transformator. Dess magnetiska egenskaper är en 

av huvudförutsättningarna för att omvandlaren skall fungera. För att förstå varför 

spolen/transformatorn är så viktig måste man först förstå grundprincipen för magnetfält.  

 

När en ström flyter genom en ledare skapas ett magnetfält kring ledaren. Den 

magnetiska flödestätheten (B) är proportionell mot den ström (I) som färdas 

i ledaren. Även riktningen på fältet har ett fast förhållande till riktningen på 

strömmen.  Om ledaren lindas ett antal varv och således bildar en spole där 

strömmen hela tiden flyter i samma riktning, summeras de magnetiska fältet 

kring ledaren till ett och samma magnetiska fält kring spolen. Om spolen 

dessutom lindas kring ett magnetiskt material. tex. en ferritkärna  kommer 

det magnetiska fält som spolen alstrar att påverka de magnetiska partiklarna 

i kärnan.  

 

När det inte går någon ström genom spolen finns ingen struktur hos partiklarna i kärnan, men när en 

ström flyter genom spolen kommer partiklarna att ställa sig i magnetfältets riktning. När magnetfältet 

ökar i styrka kommer fler och fler partiklar att ställa sig i samma riktning. Det är tack vare detta 

fenomen som kärnan i en spole eller transformator får sin laddning.  

Tillslut är magnetfältet så kraftigt att alla partiklar står i samma riktning, och kärnan blivit magnetiskt 

mättad. Detta medför problem eftersom induktansen i spolen eller transformatorlindningen sjunker 

proportionellt mot magnetisk mättningsgrad. När kärnan uppnått maximal mättnadsgrad har 

induktansen sjunkit till noll. Detta innebär att spolen inte längre uppträder som en spole utan som en 

vanlig ledare. dvs. kortslutning vilket i de flesta konstruktioner får allvarliga konsekvenser.  

  

Figur 10. Sambandet mellan strömriktning och magnetfält 
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För att illustrera kärnans mättningsgrad i förhållande till magnetisk fältstyrka brukar man använda sig 

av ett permeabilitetsdiagram. Där är magnetisk flödestäthet avbildad på y-axeln och magnetisk 

fältstyrka på x-axeln. 

 

Hur stor magnetisk påverkan kärnan klarar beror på många 

olika faktorer. Men de som har störst inverkan är: 

Kärnans storlek 

Kärnans utformning 

Kärnans material 

Storleken på luftgap i kärnan 

 

 

Figur 11. Permeabilitetsdiagram över sambandet mellan flödestäthet och fältstyrka 

Andra intressanta aspekter som påverkar transformatorns egenskaper är hur tråden i lindningarna 

förhåller sig till varandra. Genom att linda tråden på olika sätt, såsom tvinna tråden, linda med 

dubbelvikt tråd eller linda olika lager med sekundärlindning och primärlindning så ändras vissa 

egenskaper. Hur transformatorn skall utformas beror helt på vad man har tänkt använda den till, hur 

mycket utrymme som finns tillgängligt, hur mycket den får kosta samt en rad andra faktorer.  

 

Figur 12. Magnetflödet genom en transformatorkärna 
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5.3 Skydd mot switchtransienter 

När transistorn bryter strömmen till primärlindningen 

försöker transformatorn att motverka förändringen av 

strömmen som dittills flödat genom den. Detta resulterar i att 

en spänningsspik av betydande amplitud lämnar 

transformatorn. För att inte switchtransistorn skall gå sönder 

eller behöva tåla onödigt hög spänning behövs någon form av 

överspänningsskydd. Hur hög spänning, samt hur mycket 

energi switchtransienterna består av, beror på 

transformatorns läckinduktans, lindningsförhållandet mellan 

primär- och sekundärlindning, hur hög inspänningen är, 

vilken topologi som används, samt hur stor lasten är. 

Det finns en rad olika alternativ till skydd som alla har sina 

för- och nackdelar. De kan placeras parallellt med såväl 

transformatorlindningen som switchtransistorn. Nackdelen 

med de flesta konstruktionerna är att det uppstår en 

betydande effektförlust i kopplingen. För vissa kopplingar 

varierar förlusterna med belastningen på omvandlaren medan 

andra har en konstant effektförlust oavsett last.  Men 

överspänningsskyddet har även en annan uppgift. De 

snabba flankerna hos spänningsspikarna är väldigt 

högfrekventa. Det är ett problem då de lätt stör 

omgivande elektronik. Därför är det önskvärt att göra spänningsförändringen långsammare genom att 

filtrera spiken. 

5.3.1 Snubber 

Snubberkopplingen är ett av de enklaste sätten att skydda transistorn mot överspänning 

samtidigt som spänningsförändringen ΔV/ΔT dämpas. Kondensatorn dämpar den hastiga 

spänningsökningen vilket leder till lägre ΔV/ΔT . Resistorn begränsar den maximala 

uppladdningsströmmen. Genom att välja värden på R och C så dämpar snubbern olika. Ett 

problem är att kopplingen medför en konstant effektförlust som kommer att vara betydande 

om omvandlarens totala effektivitet skall hållas hög.   

Figur 14. Transientskydd,Ssnubberkoppling 

5.3.2 Zenerclamp 

Ett annat enkelt sätt att skydda transistorn är genom zenerclamp. Som namnet antyder så 

begränsas transienten av en zenerdiod som kortsluter bort spänningen över en viss vald 

nivå. En diod begränsar strömriktningen så att kopplingen inte leder bakvägen. 

Effektförlusten i den här typen av skydd är till skillnad mot snubberkopplingen 

proportionell mot transientens energiinnehåll. Nackdelen är att den inte filtrerar flankerna 

hos spiken och har således ingen inverkan på hur mycket störningar den orsakar.   

Figur 15. Transientskydd, Zenerclamp 

  

Figur 13. Placering av transientskydd 
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5.3.3 Softclamp 

Den här typen av skydd har en liknande funktion som den traditionella 

snubberkopplingen. Kondensatorn absorberar spänningstransienten medans resistorn 

förbrukar dess energi. Dioden gör att kopplingen endast leder i en riktning vilket 

minskar förlusterna. Den bör dimensioneras på ett sådant sätt att kondensatorn är stor 

nog att absorbera tillräckligt stor mängd av spiken, och så att resistorn hinner förbruka 

den lagrade energin mellan spikarna. 

Figur 16. Transientskydd, Softclamp 

5.3.4 Transientskydd utan förluster 

Det stora problemet med ovan nämnda skyddskopplingar är att alla medför en betydande effektförlust. 

Om det är viktigt att effektiviteten hos omvandlaren blir så hög som möjligt finns alternativa skydd 

som inte har någon effektförlust. Ett alternativ är en så kallas Lossless snubber. Det finns ingen 

standardkoppling som fungerar oberoende av switchtopologi utan kopplingen skiljer sig beroende på 

vilken typ av switchomvandlaren den ingår i. Grundprincipen är dock att en kondensator absorberar 

spänningstransienten för att i ett senare skede återföra den till ingångskondensatorn där den 

återanvänds när transistorn slår till på nytt.  

Ett annat alternativ är en Active Clamp. Den består av en betydligt mer avancerad koppling som 

förenklat kan beskrivas som en snubberkoppling vilken kan kopplas av och på. För att den skall 

fungera krävs bland annat en MOSFET-transistor vilken i sin tur kräver någon form av styrlogik. 

Konstruktionen är betydligt dyrare än andra skydd. Fördelen är att den utvecklar minimalt med 

värme. Den används därför oftast i väldigt kompakta konstruktioner där just värmeutvecklingen är ett 

av de stora problemen.  

5.4 Styrkretsar 

För att omvandlaren skall fungera krävs en switchkontroller som reglerar pulsbredden på styrsignalen 

till switchtransistorn. Pulsbredden behöver varieras dels om inspänningen ändras och dels när lasten 

ändras. För att kretsen skall veta när och hur mycket den skall justera pulsbredden behöver 

utspänningen återkopplas till styrkretsen. Det finns ett stort utbud av kretsar från många olika 

tillverkare såsom Analog Devices, Linear Technology och Texas Instruments. Vilken styrkrets som 

lämpar sig beror på vilken topologi som används men även på faktorer som vilken switchfrekvens 

kretsen arbetar med, vilket inspänningsområde den klarar av samt hur den reglerar utspänningen. 

Hur kretsarna hanterar regleringen skiljer sig ganska mycket. Vissa mäter endast utspänningen från 

regulatorn medan andra mäter både utspänning men även vilken ström som går genom 

primärlindningen på transformatorn. Spänningsmätningen är ofta direkt kopplad från utgången på 

regulatorn till styrkretsen via en spänningsdelning. Om galvanisk isolation krävs löses detta ofta 

genom optisk koppling över isolationsbarriären.  Strömåterkopplingen sker vanligtvis genom att mäta 

spänningen över ett shuntmotstånd som sitter i serie med primärlindningen.  

Men det finns även andra alternativ. Vissa kretsar återkopplar via en extra aux-lindning. Genom att 

sampla spänningen i aux-lindningen just när switchtransistorn slår till. Just i det ögonblicket kommer 

spänningen i sekundärlindningen att vara proportionell mot spänningen i aux-lindningen. Den här 

tekniken är väldigt praktisk då galvanisk isolation är ett krav eftersom det inte krävs extra 

komponenter för att göra återkopplingen isolerad.  
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5.5 Likriktning 

Efter att spolen eller transformatorn har omvandlat spänningen till önskad nivå måste AC-spänningen 
likriktas till DC-spänningen igen. Olika metoder kan tillämpas beroende på om maximal effektivitet är 

viktigt eller inte. Nedan beskrivs dessa mer ingående.  

5.5.1 Likriktardiod 

Den vanligaste och mest kostnadseffektiva metoden är att använda en vanlig likriktardiod. Det viktiga i 

valet av diod är att den är tillräckligt snabb på att återhämta sig då frekvensen oftast ligger mellan 30-

500kHz. Den skall självklart även klara spänningen som omvandlaren lämnar. Ett bra riktmärke är att 

dioden skall tåla fem gånger utspänningen. Problemet är effektförlusten i dioden som stiger i 

proportion till effektuttaget.   

5.5.2 Synkronlikriktning 

För att undvika den effektförlust som utvecklas i en likriktardiod kan man i stället likrikta synkront. 
Det fungerar genom att man styr strömriktningen med hjälp av en eller flera transistorer. Då 
spänningsfallet genom en transistor är betydligt lägre än hos en diod minimeras även effektförlusten 
genom transistorn. Hur transistorerna styras på bästa sätt beroende dels på vilken utspänning 
omvandlaren lämnar och dels på om galvanisk isolation krävs.  
 
Man kan använda sig av samma styrsignal som switchtransistorn, men då mister man isolationen. Ett 
annat sätt är att använda sig av en separat styrkrets som mäter spänningen på vardera sidan om 
likriktartransistorn. På så sätt kan kretsen avgöra om transistorn skall slå till eller från. Det finns även 
switchkontrollers som har inbyggd styrning för synkronlikriktning. Det är dock inte alltid säkert att det 
i slutändan blir effektivare trots synkronlikriktning. Om effektuttaget från omvandlaren är litet så kan 
det hända att förlusteffekten i likriktardioden är mindre än effekten som styrelektroniken till 
synkronalikriktningen kräver.  

 

 

Figur 17. Förslag på synkronlikriktning 
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5.6 Kommersiella produkter 

 

På marknaden finns idag ett stort utbud av isolerade DC/DC-omvandlare som både är effektiva och 
klarar av att leverera önskad effekt. Ett problem med många av dessa är att de inte klarar det vida 
inspänningsområdet som Cross Control är i behov av. Den stora anledningen till att en egen 
konstruerad DC/DC är att föredra är att CrossControl vill ha kontroll på sin produkt och inte riskera 
att den produkt som driver deras datorer plötsligt utgår från en extern tillverkares sortiment.  

6 Metod 

6.1 Val av topologi 

Valet av topologi grundar sig i rekommendationer från två olika kretstillverkare. I ON Semiconductors 

Switch Mode Power Supply Reference Manual finns argument för vilken topologi som bäst lämpar sig 

beroende på användningsområde. Det finns även illustrerat i en bild som visar vilken topologi som är 

lämplig beroende på inspänning och effektuttag.  

 

 

Figur 18. Riktlinjer vid val av topologi 

Ett liknande upplägg har även Microchip där man i applikationsnoten AN1114 kan läsa 

rekommendationer för valet av switchtopologi. Det finns även en tabell som visar lämplig 

topologi baserat på inspänning och effektuttag.  

 



 Isolerad DC/DC omvandlare 2011-08-24 

Examensarbete 

Ola Renström, Martin Andersson 

olre0004@student.umu.se, maan0154@student.umu.se  19 
 

 

 

Tabell 2. Riktlinjer vid val av topologi 

 
Slutsatsen efter att ha läst dessa två dokument är att både flybackomvandlare och 
Forwardomvandlaren är lämpliga för de krav CrossControl ställer. Valet föll slutligen på 
Flybackomvandlaren därför att den innehåller ett mindre antal komponenter och bör därför bli 
billigare att tillverka. Dessutom borde effektiviteten bli något högre än med en Forwardomvandlare. 

 

6.2 Övergripande systembeskrivning 

Omvandlaren består dels av själva switchdelen, vars teori har beskrivits i kapittel 5.1.3, och förutom 

transformatorn, switchkontrollern, likriktardioden och utgångskondensatorn så behövs även 

överspänningsskydd, ingångsfilter, transientskydd samt en isolerad återkoppling av utspänningen.  

Figur 7 visar de olika funktionsblock som omvandlaren består av. 

 

 

Figur 19. Översiktlig systemskiss i form av funktionsblock 
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6.3 Val av Transformator 

För att hitta rätt transformator till omvandlaren har tre olika metoder använts. Två av dem är 

onlineverktyg som genom ett antal indata räknar ut lämplig transformator, och en är en manuell kalkyl 

med matematiska formler.  

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒𝑆𝐼𝑀 är ett av onlineverktygen som dels kan ge förslag på en komplett design av DC/DC-

omvandlare utifrån vald topologi och ett antal indata, dels har en funktion, Magnetic Builder, för att 

räkna fram specifikationerna för transformatorer till olika tillämpningar. Genom att specificera vilken 

typ av omvandlare transformatorn skall designas för, vilken minsta respektive högsta inspänning som 

skall hanteras, vilken frekvens omvandlaren skall arbeta med, önskad utspänning samt hur mycket 

effekt omvandlaren skall klara så räknar verktyget fram de egenskaper som transformatorn bör ha.  

 

 

 

Figur 20. Magnetic builder –Designverktyg för transformatordesign 

Ett annat verktyg som använts kommer från Daycounter Inc. Deras verktyg fungerar på liknande sätt 
som 𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒𝑆𝐼𝑀. Skillnaden är att det här verktyget endast är anpassat för flybackkonstruktioner.  
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Figur 21. Flyback Transformer Power Supply Design and Calculator – Designverktyg för 

flybacktransformatorer 

 
Både Magnetic Builder och DayCounter verktygen som är helt oberoende av varandra visade att 
transformatorn skulle ha en induktans på primärlindningen mellan 100-130μH. För att utvärdera 
relevansen hos dessa två onlineverktyg jämfördes resultatet från de båda med manuella beräkningar 
enligt Structured Design of Switching Power Transformers, vilket är en applikationsnot från Coil Craft.  
 
Beräkning av transformatorn primärlindning: 
(𝑁𝑃  = Antal varv i primärlindningen, 𝐸 − 𝑇 = Minsta värdet i volt-sekund, 𝐵 = Maximala tillåtna 
flödestäthet hos transformatorkärnan, 𝐴𝐸  = Effektiv lindningsarea kring kärnan) 
 

𝐸 − 𝑇 = 𝐿𝑝𝑟𝑖𝑚 ∗ 𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘  

 

𝑁𝑃 =
𝐸−𝑇∗108

𝐵∗𝐴𝐸
   →   𝑁𝑃 =

𝐿∗𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 ∗108

𝐵∗𝐴𝐸
  

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 =
𝑃𝑈𝑇

𝑉𝐼𝑁 min  
∗ 𝐸𝑓𝑓  

 
För en transformator med kärna av typen EFD25 som klarar maximalt 3000 Gaus och en induktans 
kring 110μH bör varven på primärlindningen vara enligt följande: 
 

𝑁𝑃 =
110𝜇𝐻∗1.47𝐴∗108

3000𝐺𝑎𝑢𝑠 ∗0.59
 ≈ 9 varv 
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Beräkning av transformatorn sekundärlindning: 
(𝑁𝑆= Antal varv i sekundärlindningen, 𝑉𝑆= spänning på sekundärsidan, 𝑉𝑃 min  = lägsta spänning på 

primärsidan, 𝑉𝐷 𝑑𝑟𝑜𝑝  = spänningsfall över likriktningsdioden, 𝐷= Pulsbredden) 

 

𝑁𝑆 = 𝑁𝑃 ∗
𝑉𝑆+𝑉𝐷 𝑑𝑟𝑜𝑝  

𝑉𝑃∗𝐷
 1 − 𝐷 → 9 ∗

24𝑉+0.7𝑉

43𝑉∗50%
≈ 5.5 varv 

 
Att jämföra lindningsförhållandet hos transformatorerna Magnetic Builder samt DayCounter räknat 
fram med lindningsförhållandet hos transformatorn designad med hjälp av Coil Crafts applikationsnot 
är ett bra sätt att utvärdera relevansen hos onlineverktygen. 
 
Beräknat lindningsförhållande: 
 

𝑁 =
𝑁𝑃

𝑁𝑆
→

9

5.5
≈ 1.62 varv 

 
Onlineverktygens lindningsförhållande: 
 

𝑁 =
𝑁𝑃

𝑁𝑆
→

15

8
≈ 1.875 varv 

 
Detta visar att beräkningarna stämmer väl överens med de båda onlineverktygens resultat. 

6.4 Simulering 

För att verifiera beräkningarna av transformatorn har detta simulerats med Linear Technologys 

simuleringsmiljö LT Spice. Simuleringsverktyget använder SPICE-motorn som grund men är speciellt 

anpassat för att simulera switchomvandlare. Egenskaper så som utspänning vid varierad inspänning, 

utspänning vid varierad last samt effektivitet har kontrollerats för de transformatorer som bedömts. 

Slutligen kvarstod ett antal transformatorer som var så pass intressanta att de lämpade sig för 

praktiska försök.  

Metoder för att spänningsåterkoppla konstruktionen testades även med hjälp av simulering.   

6.5 Konstruktionen i detalj 

Vid konstruktion av en switchad DC/DC-omvandlare så är valet av transformator helt avgörande för 

omvandlarens slutliga prestanda. Därför har en stor del av projektet gått ut på att finna den 

transformator som bäst lämpar sig för uppgiften. Vidare har switchkontroller, switchtransistor, 

snubberkoppling, likriktning, återkoppling och filter anpassats efter transformatorvalet och kraven 

från CrossControl.  

6.5.1 Transformator 

Det finns ett relativt brett utbud av kommersiellt tillverkade transformatorer hos flertalet stora 

tillverkare. Ett problem är att de ofta är utvecklade för att passa någon typ av industristandard, t ex. 

Telekom standard (36-72 VDC) eller standarden för hemelektronik (85-265VAC). Detta begränsar 

utbudet av lämpliga transformatorer kraftigt.  

Ett alternativ vore att själv utforma en transformator skräddarsytt för ändamålet. Förutom att det är 

ganska tidskrävande att lyckas med själva utformningen så tar det även betydligt längre tid innan en 

specialtillverkad transformator kan levereras. Projektets begränsning i tid resulterade i att ett antal 

kommersiellt tillverkade transformatorer från dels Würth och dels Pulse valdes ut. På grund av långa 

ledtider från Pulse kunde bara en av deras testas praktiskt. De fyra transformatorer som verkade mest 

lämpliga och som gick att få tag på inom rimlig tid blev slutligen: 
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 Würth 760871333 

 Würth 750311771 

 Würth 750311783 

 Pulse PA1736NL 

 

Två av transformatorerna var närmare de kalkylerade specifikationerna än de andra. Genom att endast 

använda halva primärlindningen hos Würth 750311771 blev induktansen i primärlindningen 125μH 

vilket stämmer väl med kalkylen. Även på Wûrth 760871333 användes endast halva primärlindningen 

som då blev 62.5μH vilken är något under önskat värde. De två sista transformatorerna Würth 

750311783 och Pulse PA1736NL ligger båda kring 20μH men var fortfarande intressanta för att 

jämföra betydelsen av rätt induktansvärde.  

 

Alla fyra transformatorer testades genom en enkel prototyp av den tänkta DC/DC-omvandlaren där 

transformatorn enkelt kunde bytas ut. Mätningar av utspänning, rippel på utspänningen, pulsbredden 

på signalen till transistorn och effektiviteten hos omvandlaren gjordes för att se vilken transformator 

som presterade bäst. Dessa mätningar gjordes vid olika inspänning och belastning. Nedan följer ett 

urval av resultatet av dessa mätningar pressenterade i diagram. Där framgår effektiviteten hos 

omvandlaren vid varierad last och inspänning, samt utspänning från omvandlaren vid varierad last 

och inspänning. 

 

 

 

Figur 22. Effektivitet vid 50V inspänning och varierad last 
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Figur 23 .Utspänning vid 50V inspänning och varierad last 

Som figur 22 och 23 visar så varierar funktionen hos de olika transformatorerna ganska mycket 
beroende på belastning. Den transformator som har högst effektivitet samt som klarar att hålla 
utspänningen bäst är Würt .771. Även om den tappar ungefär 2.5 volt vid 14Ω last håller den sig inom 
kravspecifikationens ramar. Både Würth .783 och Puls transformatorn har stora problem att hålla 
utspänningen konstant när lasten ökar. 

 

 

Figur 24. Effektivitet vid 72V inspänning och varierad last 
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Figur 25.Utspänning vid 72V inspänning och varierad last 

Även vid 72 volts inspänning är både effektiviteten och utspänningen som bäst hos Würth .771. Hos de 
andra transformatorerna är resultaten mer blandade.   

 

 

Figur 26. Effektivitet vid110V inspänning och varierad last 
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Figur 27. Utspänning vid 110V inspänning och varierad last 

Würth .771 fortsätter att dominera även vid 110volt inspänning. Den högsta effektiviteten på 82% 

noteras här vid 14Ω-last. Spänningen är stabil trots den höga belastningen. Alla mätningar som 

presenterats ovan är gjorda med strömbegränsning genom primärlindningen på 2.5A eftersom Würth 

.771 inte är specificerad för mer.   

 

 

Figur 28. Effektiviteten vid 50V inspänning, 4A strömbegränsning och varierad last 
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Figur 29.Utspänning vid 50V inspänning, 4A strömbegränsning och varierad last 

 

Som mätningarna visar så är Würt 750311771 mest effektiv och klarar högst belastning i det flesta 

fallen. Därför valdes den till den slutgiltiga prototypen. För fullständiga specifikationer på Würt 

750311771 se bifogat datablad i appendix [B].  

6.5.2 Switchkontroller 

För att styra hur mycket ström som skall lagras i transformatorns primärlindning, vilken senare skall 
överföras till sekundärlindningen behövs en kontrollkrets. Då Linear Technology har kortare ledtider 
än många andra tillverkare och en policy att nästan aldrig ta en produkt ur produktion valdes en 
switchkontroller från dem. 
 
Den lämpligaste kontrollern för ändamålet var LTC3803, Denna krets har inte inspänning som 
referensspänning för regleringen. Det betyder att kontrollern inte begränsar DC/DC-omvandlarens 
maximala inspänning. Återkopplingen av utspänningen sker via spänningsåterkoppling (𝑉𝐹𝐵). Kretsen 
mäter även vilken ström som går genom transistorn och således genom transformatorns 
primärlindning (SENSE). 
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Figur 30. LTC3803 Konstruktionsexempel från databland 

Kontrollern drivs via en extra lindning på transformatorn. En diskret uppbyggd linjärregulator förser 
kretsen med 8 volt matningsspänning. För att systemet skall starta sitter ett startuppmotstånd som 
laddar kontrollerns avkopplingskondensatorer direkt från inspänningen. När spänningen överstiger 
8.7 volt startar kontrollern och börjar reglera spänningen. Strömmen som tillåts att gå genom 
startuppmotståndet är så liten att när kontrollern väl har startat så drivs den enbart via aux-
lindningen på transformatorn.  

 

Figur 31. Linjär reglering av drivspänning till LTC3803 

 

6.5.3 Switchtransistor 

Transistorns uppgift är att koppla till och från matning på transformatorn primärlindning. Vid 

frånslag så skapas kraftiga spänningsspikar till följd av de läckinduktanser som transformatorn har. 

Därför måste transistorn vara dimensionerad att dels tåla dessa spikar och dels den medelström som 

dras av primärlindningen. I ON Semiconductors applikationsnot SMPSRM finns en tabell som är 

användbar för val av transistor.  
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Tabell 3. Riktlinjer för val av switchtransistor 

Som tabellen visar så bör transistorn för en flyback lösning tåla: 

𝑉𝐷𝑆𝑆 = 1.5 ∗ 𝑉𝐼𝑁 max  → 1.5 ∗ 154𝑉 = 231𝑉 

𝐼𝐷 =
2 ∗ 𝑃𝑈𝑇
𝑉𝐼𝑁 mi n 

→
2 ∗ 50𝑊

50𝑉
= 2𝐴 

För att ha lite marginal till dessa värden valdes en N-kanals MOSFET (STD7NK40ZT4) från ST 
Microelectronics som tål 400V och 5.4A.  

6.5.4 Softclamp 

För att skydda transistorn mot spänningsspikarna som uppstår vid switchning ansluts en 

Softclampkoppling i serie med primärlindningen.  Anledningen till detta val av transientskydd är att 

Softclampen har en kombination av egenskaperna hos den vanliga snubberkopplingen och 

Zenerclampkopplingen. Den får på så vis lägre förluster än en traditionell snubberkoppling men 

behåller sin filtrerande funktion och reducerar därmed utstrålad EMI, vilket inte 

Zenerclampkopplingen gör.  

6.5.5 Likriktning 

Vid ett effektuttag på 50W vid 24V utvecklas en förlusteffekt i en vanlig likriktardiod på: 

𝑃𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 = 𝑉𝐷(𝑑𝑟𝑜𝑝 ) ∗
𝑃𝑈𝑇
𝑉𝑈𝑇

→ 0.7𝑉 ∗
50𝑊

24𝑉
≈ 1.45𝑊 

För att öka effektiviteten hos omvandlaren skulle en synkronlikriktning behöva dra mindre ström än 

så. Dessutom är synkronlikriktning betydligt dyrare varför en vanlig diod valdes. 

Medelströmmen som dioden måste klara är densamma som strömmen omvandlaren lastas med. 

Maxströmmen beräknades enligt följande: 

𝐼𝑝𝑒𝑎𝑘 = 𝐼𝑈𝑇  1 +
𝑉𝑈𝑇 +𝑉𝐷 𝑑𝑟𝑜𝑝  

𝑁∗𝑉𝐼𝑁  min  
 → 4  1 +

24𝑉+0.7𝑉

(1/3)∗50𝑉
 ≈ 10𝐴  

Enligt rekommendationer från ON Semiconductor skall dioden klara fem gånger så hög spänning som 

utspänningen. Den Likriktardiod som användes blev en STTH8R06 från ST Microelectronics. Det är 

en Ultra Fast diod som klarar 8A kontinuerligt och 600V. 
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6.5.6 Återkoppling 

För att DC/DC-omvandlaren skall förbli isolerad mellan in och utgång måste även 

spänningsåterkopplingen vara isolerad. Den vanligaste lösningen är att använda sig av en 

optokopplare för att behålla isolationen. 

En alternativ lösning är att utnyttja att spänningen från sekundärsidan återspeglas i en tredje lindning 

på transformatorn. En sådan brukar kallas för AUX- eller Biaslindning. Ett problem som kan uppstå är 

att spänningen inte återspeglas fullständigt om det är stor belastningsskillnad mellan 

sekundärlindningen och biaslindningen. Detta leder till en instabil reglering av pulsbredden på 

styrsignalen till switchtransistorn.  

Vissa kontrollerkretsar samplar spänningen från biaslindningen vid en tidpunkt då man vet att 

återspeglingen är korrekt. Detta gör att spänningsåterkopplingen kan tas från en biaslindning trots att 

det råder stor skillnad i belastning mellan lindningarna. 

Eftersom CrossControl vill att deras produkter skall ha ett högt MTBF värde är optokopplare ingen 

önskvärd lösning då de åldras snabbare än andra komponenter och blir således den svagaste länken i 

konstruktionen.  

Därför gjordes återkopplingen till en början genom att mäta spänningen i biaslindningen. LTC3803 

samplar inte spänningen utan mäter den kontinuerligt så återkopplingen fungerade inte som planerat.  

Istället används en isolerad operationsförstärkare (ISO124) från Texas Instrument. Kopplingen över 

isolationsbariären sker kapacitivt. Kretsen kräver bipolär matning på vardera sidan om 

isolationsbariären. På primärsidan drivs den därför av samma extralindning på transformatorn som 

switchkontrollern. På sekundärsidan drivs den direkt av utspänningen då kretsen tål +-18VDC.    

 

 

Figur 32. Funktionsdiagram över ISO124 

6.5.7 Ingångsfilter/överspänningsskydd 

För att skydda omvandlaren mot spänningsspikar från det nät den är kopplad till så sitter två 
motriktade transientskyddsdioder i direkt anslutning till inkommande matning. Där sitter även ett 
EMI-filter bestående av en kondensatorbank och två drosslar. Detta för att skydda nätet mot 
högfrekventa störningar som omvandlaren annars skulle skicka ut.  

6.5.8 Utgångsfilter 

Utspänningen filtreras inte på något annat sätt än genom den kondensatorbank som sitter i anslutning 

till utgången. Den ser till att det finns energi att tillgå under transistorns ledande fas då ingen energi 

lämnar transformatorn.   
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6.6 PCB-layout 

Kretskortslayouten spelar en viktig roll för slutresultatet. Eftersom att switchfrekvensen är ganska hög 

är det viktigt att designa kretskortet på ett sådant sätt att omvandlaren inte stör omgivande elektronik. 

Precis som det står beskrivet i avsnitt 5.3 om transformatorer så alstras ett magnetfält när en ström 

flyter genom en ledare. Detta gäller även banorna på ett kretskort, ju högre strömmen är ju kraftigare 

magnetfält strålar ut från banorna. I en isolerad switchomvandlare finns fyra speciellt viktiga 

strömslingor att ta hänsyn till. Det är viktigt att hålla arean på dessa slingor så liten som möjligt för att 

stråla ut så litet magnetfält som möjligt. Att ha ett heltäckande jordplan som avskärmning är också 

väldigt viktigt för att hålla nere störnivåerna. 

Den första strömslingan blidas mellan inspänningskällan och ingångskondensatorn. Här är inte 

strömförändringarna allt för snabba vilket betyder att det inte är den mest kritiska delen av layouten. 

Den andra strömslingan går från ingångskondensatorn genom transformatorns primärlindning, vidare 

genom switchtransistorn för att slutligen kopplas tillbaka till ingångskondensatorn via jordplanet igen. 

I den här slingen är strömpikarna höga och snabba vilket gör det extra viktigt att placera 

komponenterna nära varandra samt ha ett hårt kopplat jordplan i direkt anslutning. Den tredje 

slingan går från sekundärlindningen genom likriktardioden vidare genom utgångskondensatorn och 

slutligen tillbaka till sekundärlindningen igen. Även här är peakströmmen hög och 

strömförändringarna sker snabbt. Slutligen bildas en slinga från utgångskondensatorn genom lasten 

och tillbaka till kondensatorn igen. Här är det viktigt att kondensatorn sitter nära utgångsterminalen 

för få så låg impedans till lasten som möjligt.  

 

Figur 33. Det fyra viktigaste strömslingorna i en switchomvandlare 

För att slingan genom transformatorns primärlindning skall vara så kort som möjligt har 
ingångskondensatorerna placerats så nära switchtransistorn och transformatorns primärlindning som 
möjligt. Ett heltäckande jordplan som är hårt kopplat till gemensamma jordpunkter ligger under 
slingan för att dämpa utstrålade störningar. På sekundärsidan sitter likriktardioden vänd så att 
jordanslutningen mellan dioden och en av utgångskondensatorerna skall vara så kort som möjligt. Tre 
utgångskondensatorer är fördelade över likriktardiodens kylplan för att det skall få en stabil koppling 
mot jord medans de två sista sitter så nära utgångsterminalen som möjligt för att få en så lågimpediv 
spänningskälla som möjligt.  Ett stort luftgap finns mellan jordplanen på primär- och sekundärsidan 
för att erhålla den isolation mellan in- och utgång som eftersträvas. Yttermåtten samt placeringen av 
fästhålen på kretskortet är anpassat för att kortet ska få platts i den kapsling som CrossControl idag 
använder för sina DC/DC-omvandlare.  
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Figur 34. PCB-Layout topplager 

 

Figur 35. PCB-Layout Bottenlager 

7 Resultat 
Projektet har resulterat i en färdig prototyp till en DC/DC-omvandlare. Den uppfyller de huvudsakliga 
krav som beskrivs i kravspecifikationen, se appendix [A].  
 

 Den klarar att reglera utspänningen till 18-30VDC när inspänningen varieras mellan 50.4 till 
137.5VDC. 

 

 Den klarar att leverera 50W samtidigt som utspänningen ligger inom intervallet 18-30VDC 
 

 Effektiviteten på omvandlaren varierar beroende på belastning men är som bäst ~80% 
 

 Teoretiskt så klarar den en pålagd isolationsspänning på 1000VAC  
 

 Den får plats i den kapsling som CrossControl använder sig av 
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Figur 36. Den färdiga prototypen av DC/DC-omvandlaren 

8 Slutsatser 

Att använda sig av onlineverktygen Magnetic Builder och DayCounter ger ett bra resultat för 

konstruktionen av en flybackomvandlare. Den transformator som stämde bäst överens med de 

egenskaper som onlineverktygen räknat fram fungerade även bäst i praktiken. Simuleringsverktyget 

LTSpice är till stor hjälp när de övriga komponenterna i konstruktionen skall väljas. 

Att hitta en kommersiellt tillverkad transformator med väldigt specifika egenskaper kan vara svårt. 

Många transformatortillverkare anger inte alltid de parametrar man skulle önska utan specificerar 

transformatorn för ett visst inspänningsområde. Detta försvårar urvalsprocessen avsevärt.  

Återkopplingen av utspänningen krävde mer tid att konstruera än planerat. Vanligtvis används 

optokopplare för att återkopplingen skall erhålla galvanisk isolation, men då CrossControl hade 

önskemål om att inte använda just optokopplare testades två andra tekniker. Återkoppling via en extra 

transformatorlindning samt återkoppling genom en isolerad operationsförstärkare. I 

simuleringsmiljön LTSpice såg det ut att fungera utmärkt med återkoppling via biaslindningen på 

transformatorn men i praktiken fungerade det inte. Den isolerade operationsförstärkaren fungerar 

bra. Men det är viktigt att tänka på att den kräver matningsspänning. Om den tappar 

matningsspänningen tappar även omvandlaren referensen till utspänningen och kommer börja växla 

upp den. Ganska snart kommer utspänningen att vara så hög så att delar av omvandlaren går sönder.  

 Då projektets begränsning i tid gjorde att endast en topologi av switchomvandlare kunde konstrueras, 

testas och utvärderas väcks frågan hur en Forwardomvandlare eller Resonansomvandlare anpassad för 

samma tillämpning skulle mäta sig med Flybackomvandlaren.  
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Figur 8, 9: Optimize Flyback Magnetics - By John Gallagher, Pulse Engineering, San Diego 

Figur 10: Wikipedia – Elektromagnetism 

Figur 12: Fundamentals of Power Electronics 2nd edition - University of Colorado, 2001 

Figur 13-16: ON Semiconductor - Reference Manual SMPSRM-D Rev. 3B, jul 2002 

Figur 17: Linear Technology - LTC3803 Databland 

Figur 18: ON Semiconductor - Reference Manual SMPSRM-D Rev. 3B, jul 2002 

Figur 30, 31: Linear Technology Databland för LTC3803  

Figure 32: Texas Instrument ISO124 Databland 

Figur 33: ON Semiconductor - Reference Manual SMPSRM-D Rev. 3B, jul 2002 

 

Tabell 2: Microship - AN1114 - Switch Mode Power Supply (SMPS) Topologies (Part I). 2007 

Tabell 3: ON Semiconductor - Reference Manual SMPSRM-D Rev. 3B, jul 2002 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current#Electromagnetism
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10.3 Programvaror 

LTSpice 

http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe 

 

DayCounter  

http://www.daycounter.com/Calculators/Flyback-Transformer/Flyback-Design-Calculator.phtml 

 

𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟𝑒𝑆𝐼𝑀  

http://www.poweresim.com/ 

 

Altium Designer 10 

http://www.altium.com/ 
 

  

http://ltspice.linear.com/software/LTspiceIV.exe
http://www.daycounter.com/Calculators/Flyback-Transformer/Flyback-Design-Calculator.phtml
http://www.poweresim.com/
http://www.altium.com/
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11 Appendix 

11.1 [A] Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
Ola Renström och Martin Andersson 

Version 0.3 

 

 

Företagshandledare Anton Nordenstam 2011-04-06 

Institutionshandledare Johan Haake 2011-03-31 
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Martin Andersson Projektansvarig  070-2868911 maan0154@student.umu.se 

Ola Renström Projektansvarig 073-0736385  olre0004@student.umu.se 

Anton Nordenstam Handledare CrossControl 
AB 

0271-75 76 93 anton.nordenstam@crosscontrol.com 

Johan Haake Handledare Umeå 
Universitet 

073-584 36 63 johan.haake@tfe.umu.se 

 

Kund: CrossControl, Box 83, 822 22 ALFTA, +46 271 75 76 00 

Kontaktperson hos kund: Anton Nordenstam 

 

Kursansvarig: Ulf Holmgren ulf.holmgren@tfe.umu.se 
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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.  

11.2 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. 

11.3 Mål 

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

11.4 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 
 

11.5 Användning 

Slutprodukten är tänkt att användas för att strömförsörja CrossControl AB:s integrerade 

datorlösningar. 

11.6 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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12 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. 

 

13 Produktkrav 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall överensstämma med följande krav 

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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13.1 Elektriska egenskaper 

13.1.1 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 4.1.2 

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) 

13.1.2 Utspänning 

Under hela det tillåtna inspänningsområdet angivet i kapitel 4.1.1 och uteffekten angiven i kapitel 

4.1.3, skall utspänningen ligga inom: 

 UUT(MIN) 18 VDC (24 VDC - 15%) 

 UUT(MAX) 30 VDC (24 VDC + 15%) 

13.1.3 Uteffekt 

Den isolerade DC/DC omvandlaren skall kunna reglera utspänningen inom de angivna gränserna i 

kapitel 4.1.2 så länge den förses med normal inspänning angiven i kapitel 4.1.1 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) 

13.1.4 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% 

13.1.5 Isolation 

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

utgång: 

 U(ISO)  >1000VAC (under 1 minut) 
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Chassit skall vara galvaniskt avskilt från både in och utspänningar. 

13.1.6 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. 

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

13.1.7 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) 

13.2 Fysiska egenskaper 

13.2.1 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]  

  

 

 

13.2.2 Anslutningar och pin-out 

 Följande kontakter skall användas till in och utgångar: 

 Input kontakter:  

 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: 
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 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)  

13.3 EMC (önskvärt men inget krav) 

13.3.1 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 
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13.3.2 EMC – Surge 

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

 

Power input lines 

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 µs (8/20 µs) 

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 

13.3.3 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 

13.3.4 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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13.4 [B] Komplett kopplingsschema 
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13.5 [C] Datablad Würth 750311771 
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13.6 [D] Tidsplan 

 

 


