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Sammanfattning 
Idag finns det flera olika topologier inom området AC-DC-omvandlare. Framför allt har 

flyback-omvandlaren blivit en populär topologi inom lågeffektapplikationer p.g.a. dess få 

komponenter och relativt enkla styrning som gör den kostnadseffektiv. 

     I detta arbete har det undersökts vilka fördelar och nackdelar som finns med flyback-

omvandlaren för laddning av en kondensatorbank. Detta har utförts genom att bygga en 

prototyp som baseras på flyback-topologin och sedan jämföra prototypen med ett befintligt 

system som är baserad på en annan topologi. Jämförelsen tyngdpunkt låg på storlek, 

prestanda och kostnad. 

     Laddningsförloppet simulerades i MatLab genom att omsätta ekvationer från en grundlig 

teoristudie till kod. Valet av varvtalskonfiguration baserades på de komponenter som fanns 

tillgängligt inom projektets ramar. Rapporten behandlar bara driftlägena BCM (Boundary 

conducting mode) och DCM (Discontinuous conducting mode) då transformatorstorleken i 

detta projekt var begränsad. Styrkretsen anpassades utifrån dessa driftlägen och blev 

ytterligare förenklad genom att anta en konstant switchtid för PFC-kontroll. Två olika 

transformatorer byggdes med två olika lindningskonfigurationer, en ”stackad” och en 

”interleave”. Utvärderingen gjordes på ”stack”-transformatorn i prototypen. 

Parasiteffekterna var påtagliga vid transistorns avslag vilket visar att transformatorns 

läckinduktans är viktig att hålla låg. Det visade sig också att ingen snubber-krets behövdes då 

den valda transistorn och dioderna klarade av spänningsfallen över dem. Verkningsgraden 

uppgick till 89-91% för både 120- och 230 V nät, uppmätt med DC-matning.  
     Flyback-omvandlaren har potential att ersätta den jämförda omvandlaren då kostnaden 

bedöms kunna bli lägre och med en högre verkningsgrad. Men det krävs en grundligare 

utredning då ingångsfiltret troligtvis måste dimensioneras om och en noggrannare mätning 

av laddningstiden måste utföras. 

 

  



 
 

Abstract 

Today there are several different topologies in the area of AC-DC converters. Above all, the 

flyback converter has become a popular topology in low-power applications due to its few 

components and cheap control circuitries.        

     This work has investigated the benefits and drawbacks of the flyback converter for 

charging a capacitor bank. This has been done by comparing a constructed prototype, with 

an existing product, in terms of size, performance and cost.       

    The charging process has been simulated in MatLab by converting equations from a 

thorough theoretical study to code. The choice of turn’s ratio configuration was based on 

the components within the project limits and availability. The report only covers the driving 

modes BCM (Boundary conducting mode) and DCM (Continuous conducting mode) as the 

size of the transformer for this project was limited. The control circuit was adjusted to these 

driving modes and also became less complicated when a constant switching time for the PFC 

control was set. Two transformers were built with two different winding configurations: a 

"stacked" and an "interleave". However, it was only the "stack" configuration that was 

evaluated in the prototype. Parasitic effects were significant when the transistor turned off, 

which in turn demonstrates that it is important to keep the transformer leakage inductance 

low. It was also found that no snubber circuit was needed. The efficiency was 89-91% for 

both 120 - and 230 V mains, measured with the DC supply.       

      The flyback converter has the potential to replace the existing drive as the cost is 

estimated to be lower and with a better efficiency than the converters today. However, 

since the input filter probably has to be redimensioned and an implementation of a current 

sensing unit on the primary side might be necessary, a more thorough investigation has to 

be done in order for this prototype to rise to the market. 
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Beteckning Namn Enhet 

lA  Induktansfaktor [nH] 

B 
Bs 

Magnetiskflödestäthet 
Mättningsflöde 

[T] 
[T] 

J Strömtäthet [A/mm2] 
Lm Magnetiseringsinduktans [H] 
L1 Primärsidans induktans [H] 
L2 Sekundärsidans induktans [H] 
Lläck Transformatorns läckinduktans [H] 

RMSI  RMS-Ström [A] 

1N  Varvtal primärsidan  

2,xN  Varvtal sekundärsidan  

ACI  AC-komponent [A] 

DCI  DC-komponent [A] 

1i  Primärström [A] 

2i  Sekundärström [A] 

,AC xR  AC-resistans [ ] 

,DC xR  DC-resistans [ ] 

ont  Transistorns on-tid [s] 

offt  Transistorns off-tid [s] 

sf  Switchfrekvens [Hz] 

0  Permeabilitet vakuum [H/m] 

penD  Inträngningsdjup [mm] 

   
   
   
   
   

Förkortningar 

CCM Continuous conducting mode  
DCM Discontinuous conducting mode  
BCM Boundary conducting mode  
PF Power factor  
PFC  Power factor correction  
EMC Electromagnetic compatibility  
EMI Electromagnetic interference  
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1 Introduktion 

 Bakgrund 1.1

Företaget Profoto är en världsledande aktör på den professionella fotomarknaden inom 

både ljussättning och blixtgenerering. Kunderna ställer de absolut högsta kraven på 

produkterna vilket gör att nya produkter kräver nytänkande i avseende på teknik, funktion 

och prestanda. Företaget letar därför ständigt efter nya sätt att förbättra befintliga och nya 

produkter i avseende på design och konstruktion, så väl elektriskt som mekaniskt. 

     Denna rapport behandlar en produkt som används till att generera en blixt i taget och 

benämns i rapporten som ”Produkt A”. Produkt A har en specifik cykeltid mellan varje blixt 

där användarområdet sträcker sig från att generera endast en blixt till ett flertal blixtrar i 

rad. Då denna produkt är en storsäljare är det intressant att undersöka vilka förbättringar 

man kan göra för både användargränssnittet och kostnaden för att öka lönsamheten. 

     I produkt A laddas blixtkondensatorer genom en DC-DC omvandlare tills önskad mängd 

energi har uppnåtts. Energin används sedan till att generera ljus i form av en blixt. Denna 

rapport behandlar laddningsförloppet i denna produkt och hur man med den så kallade 

flyback-topologin kan förbättra detta. Flyback-topologin är känd för att bestå av få 

komponenter och med en relativt enkel styrning som gör den kostnadseffektiv [1]. Därför är 

det intressant att undersöka flyback-topologien för just denna applikation. 

 Syfte och mål 1.2

Syftet med examensarbetet är att utvärdera om flyback-topologin kan vara ett bättre 

alternativ för produkt A och framtida produkter. Målet är att jämföra flyback-omvandlaren 

med produkt A i avseende på följande faktorer: 

 Volym och vikt 

 Effektivitet (verkningsgrad) 

 Kostnader 

Verifiering ska göras genom att konstruera och bygga en prototyp för utvärdering.     

 Avgränsningar 1.3

På förhand var det svårt att estimera tiderna för varje arbetsmoment i projektet. Fokus i 

projektet låg därför i högre grad på själva flyback-topologin, d.v.s. huvudkretsen, än 

styrsystemet som reglerar. Styrsystemet dimensionerades så att det skulle gå att mäta 

verkningsgraden och prestanda hos huvudkretsen. Mätningarna utfördes med DC-matning 

då det bedömdes för tidskrävande att implementera en likriktarbrygga med filter. Rapporten 

behandlar driftlägena BCM (Boundary conducting mode) och DCM (Discontinuous 

conducting mode) vilket diskuteras under teori delen. Kylning av de kritiska komponenterna 

dimensionerades provisoriskt så att tester gick att utföra på ett säkert sätt. Andra aspekter 

så som EMC lämnades outredda men kommenteras under konstruktionsdelen. 
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 Metod 1.4

En prototyp konstruerades med flyback-topologin där valet av konfiguration och 

komponenter baserades på en grundlig teoristudie. En iterativ arbetsprocedur togs fram för 

att välja konstruktion. Utifrån teoretiska samband och ekvationer utfördes beräkningar och 

simuleringar i MatLab för att få riktlinjer för konstruktionen. Tanken var inte att jämföra 

simuleringarna med den framtagna prototypen då det fanns för många faktorer som spelade 

in. Istället var tanken att utvärdera konstruktionen och justera utifrån mätresultaten.  

 Disposition 1.5

Denna rapport inleds med en systembeskrivning av de system som ska konstrueras och 

specifikationen för konstruktionen i kapitel 2. I kapitel 3 sammanfattas teoristudien om 

flyback-topologin. Vidare beskrivs de kritiska komponenterna som ska dimensioneras och 

väljas, i detalj, i kapitel 4. Val av styrsystem beskrivs i kapitel 5 där logiken definieras 

teoretiskt. En enkel simulering av laddningsförloppet beskrivs i kapitel 6 där ekvationer från 

teoridelen implementeras med en del förenklingar. Vidare beskrivs en metod som utnyttjar 

simuleringsdelen för att välja konfiguration vilken är grunden för prototypbygget. I slutet av 

kapitel 6 visas designen av prototypen och hur komponenterna monterades och tillverkades 

på prototypen. I kapitel 7 presenteras resultaten med en beskrivning av mätmetoder och 

mätuppställningar som använts för att erhålla resultaten. Avslutningsvis diskuteras 

prototypen och resultaten i kapitel 8.  
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2 Systembeskrivning 

 Funktionalitet 2.1

Figur 1 visar ett övergripande blockschema över systemet för laddning av kondensatorbank 

med hjälp av en flyback-omvandlare. Skillnaden mot den nuvarande produkten är att 

omvandlarblocket har bytts ut mot en flyback-omvandlare.  Innan likriktarbryggan sitter det 

ett EMI-filter för att undertrycka ledningsburna störningar. Efter likriktarbryggan glättas inte 

spänningen för att underlätta regleringen av PFC (Power factor correction). Utspänningen 

från flyback-omvandlaren kommer att variera beroende på spänningsnivån hos 

kondensatorbanken, d.v.s. hur mycket energi som har lagrats. Flyback-omvandlaren 

kontrolleras av en styrkrets som reglerar strömmen in till omvandlaren utifrån in- och 

utspänningen till omvandlaren. Beroende på hur flyback-omvandlaren regleras kan PFC 

regleras på bekostnad av laddningstiden eller verkningsgraden. 

 

AC/DC Flyback-
omvandlare

Kondensator-
bank

AC

Styrkrets

EMI

 

Figur 1. Systemöversikt från nätspänning till kondensatorbank 

Energin som laddas upp i kondensatorbanken beskrivs av ekvation 2.1 och är den energi som 

omvandlas till ljus när blixten löses ut, d.v.s. då kondensatorbanken töms på energi. Ekvation 

2.2 beskriver hur mycket effekt som genereras under både laddnings- och 

urladdningsförloppet.  Urladdningstiden är normalt mycket mindre än laddningstiden och 

kommer därför att generera en högre effekt i en kortvarig puls under blixtförloppet. Energin 

är dock densamma som laddas upp och ur kondensatorbanken. Därför pratar man om 

wattsekund, Ws, d.v.s. hur mycket energi som är lagrad i kondensatorbanken. 

 21
 [ ],[ ]

2
E C U J Ws  

 
(2.1)  

Systemet arbetar under tre tillstånd vilket visas i figur2. Det första tillståndet är 

laddningsförloppet som pågår tills rätt mängd energi har laddats upp. Det andra tillståndet 

 
 [ ]

E
P W

t


 
(2.2)  
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är att energin skall bevaras i kondensatorbanken tills man vill utnyttja energin i form av en 

blixt. Detta tillstånd tillför lite energi då energi läcker från kondensatorerna p.g.a. icke ideala 

kondensatorer. Det sista tillståndet innebär att all energi från kondensatorbanken laddas ur 

till blixthuvudet. Denna rapport kommer bara att behandla laddningsförloppet då de andra 

två tillstånden ligger utanför problembeskrivningen.  

 

Figur 2. Laddning-, bevara- och urladdningsperiod

 
 Specifikationer   2.2

Systemet ska designas utifrån specifikationerna som är listade i Tabell 1. Omvandlaren ska 

styra utspänningen från 50 – 710 V och laddningstiden får inte ta mer än 2 s oberoende av 

matningsspänning. 

Tabell 1. Specifikation 

 Värde Enhet 

Energi 1000 [Ws],[J] 
Recycling 2 [s] 
Effekt 500 [W] 
Kondensatorbank 4000u [F] 
Max 
kondensatorspänning 

720 
(710 nominellt) 

[V] 

Initial 
kondensatorspänning 

50 [V] 

Matningsspänning 100-127, 60 
220-260, 50 

[V],[Hz] 

  

tid 

U
ts

p
än

n
in

g 

Bevara 
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3 Flyback topologin 

I detta kapitel sammanfattas litteraturstudien om flyback-topologin. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av topologin och dess ekvationer. Olika driftlägen för denna applikation med 

dess för- och nackdelar diskuteras här. Vidare beskrivs topologin med en snubber-krets och 

en två-transistor modell.  

 Flyback-omvandlare 3.1

Flyback-omvandlaren är en populär topologi som används främst inom DC-DC-omvandling 

för lågeffektapplikationer, främst under 150 W, som i t.ex. DVD-spelare, TV-adaptrar och 

monitorer [1] [2]. Laddning av kondensatorer för t.ex. blixtlampor och tändsystem är också 

en populär applikation [3]. Fördelen med denna topologi är dess enkelhet då få 

komponenter behövs och den dessutom kan arbeta både som Buck- eller Boost-omvandlare 

i ett stort spänningsintervall [4]. Styrkretsen blir också relativt enkel jämfört med andra 

topologier enligt [4]. Flyback-omvandlaren är en utveckling från Boost-topologin med 

skillnaden att spolen har ersatts med en transformator. De övriga komponenterna i kretsen 

är transistor (T1), diod (D1), ingångskondensator (C1) och utgångskondensator (C2), och 

dessa visas i Figur 3.  

Z

D1

T1

N1: N2

C1

C2

i2i1

mL

utU

inU

 

Figur 3. En typisk flyback-omvandlare där matningen sker på transformatorns primärsida och lasten siter på sekundärsida 

 I detta stycke antas alla komponenter vara ideala för att kunna beskriva topologiprincipen. 

När transistorn är påslagen flyter strömmen (
1i ) genom transformatorns 

magnetiseringsinduktans ( mL ) på primärsida. Transformatorn lagrar då magnetisk energi i 

järnkärnan, ekvation 3.1, och dioden (D1) blockerar samtidigt strömmen på sekundärsidan.  

 2

1

2

m
m

L i
E 

 
(3.1)  
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Matningsspänningen ( inU ) hamnar då över transformatorns primärsida och 

magnetiseringsströmmens derivata under laddningspulsen är då konstant enligt följande 

samband:  

 

1
in

on

m

U
i t

L


 
(3.2)  

Diodens backspänning beror både på omvandlarens ut- och inspänning enligt:  

 
2

1

D ut in

N
U U U

N
 

 
(3.3)  

När transistorn stängs av flyter ingen ström på primärsidan och den lagrade energin i 

transformatorn kommer att tvingas ut genom dioden till lasten (Z). Eftersom lasten består av 

en kondensatorbank är 1/ ( )lastZ j C  och därför beror urladdningstiden på 

motspänningen hos kondensatorbanken. Energiöverföringen beskrivs utifrån följande 

differentialekvation där 
2L  är sekundärsidans induktans: 

 
2

2

2

ut

ut
Last

di
L U

dt

dU
C i

dt



  
(3.4)  

Som initialvärden för ekvation 3.4 används primärströmmens toppkvärde överreducerat till 

sekundärsidan och lastensspänning enligt: 

 
 

 

1
2 1

2

ˆ ˆ
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N
i t i

N
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(3.5)  

 

Transistorspänningen under avstängningstiden beror på matningsspänningen och 

sekundärspänningen överreducerad till primärsidan enligt: 

 
1

1

2

T in ut

N
U U U

N
 

 
(3.6)  

När all eller en del av energin är överförd från transformatorn till lasten slår transistorn på 

igen och en ny cykel startar. Switchfrekvensen definieras utifrån ekvation 3.7 och ekvation 

3.8 definierar pulskvoten, D. Pulskvoten är ett mått på hur länge transistorn är påslagen 

under en switchperiod.  Eftersom urladdningstiden beror på motspänning hos lasten, 
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ekvation 3.4, kommer switchfrekvensen att ändras kontinuerligt under 

uppladdningsprocessen om konstant ledningstid antas. 

 

 

 

Omvandlaren kan köras i olika lägen beroende på om man låter all energi föras över till 

lasten eller inte, innan transistorn slår på igen.  Nedan redogörs för de tre olika driftlägena: 

 CCM – ”Continuous conducting mode”: 

I detta läge överförs inte all lagrad energi från omvandlaren till lasten innan nästa 

cykel startar. Med avseende på storlek krävs det enligt [5] och [6] en större 

transformator om inte en hög switchfrekvens tillåts. Switchförlusterna blir även 

större vid påslaget av transistorn. Frödelen med detta driftläge är att den 

magnetiskaflödesförändringen i kärnan bli mindre och genererar därmed mindre 

kärnförluster. Styrsystemet kräver att det finns någon typ av strömavkänning på 

primärsidan och faskompensation för PFC-kontroll. 

 BCM – ” Boundary conducting mode”:  

Till skillnad från CCM låter BCM all energi föras över innan nästa cykel startas. 

Switchförlusterna är mindre i detta läge för att primärströmmen börjar från noll vid 

påslaget av transistorn. Nackdelen är istället att det uppstår ett stort strömrippel och 

flödesswing i transformatorn som kan leda till lägre effektivitet [6] och större 

övertonshalt i strömmen. Därför behövs det ett större EMI-filter för BCM för att 

uppnå samma prestanda som CCM. Styrsystemet blir också mindre komplicerat vid 

PFC-kontroll. 

 DCM – ” Discontinuous conducting mode”:  

Detta läge är i princip samma som BCM med skillnaden att transistorn inte slår på 

direkt efter att all energi är överförd. Beroende på styrsystemet så kan denna metod 

generera förluster om tiden mellan urladdningen och påslaget är för långt.  

Eftersom prototypens storlek är en begränsande parameter i detta projekt kommer denna 

rapport bara att behandla DCM och BCM, då CCM kräver en större design för att inte 

switchfrekvensen skall skena iväg. Figur 4 nedan visar primär- och sekundärströmmen under 

en cykel i BCM. Transienter under på- och avslag av transistorn har bortsetts ifrån i detta 

avsnitt, vilket kommer att behandlas under de kommande underrubrikerna 3.2 och 3.3 i 

form av en snubber-krets och en två-transistor variant.   

 1
s

s

f
T


 (3.7)  

 on

s

t
D

T


 (3.8)  
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Figur 4. Primär- och sekundärström under en switchperiod i BCM 

 

 Flyback-omvandlare med parasiteffekter och snubber-krets 3.2

När transistorn stängs av genereras normalt spänningspikar p.g.a. parasitkomponenter i 

form av läckinduktansen ( läckL ) från transformatorn och utgångskapasitansen ( ossC ) över 

transistorn. Även induktanser från ledningarna mellan transistorn och transformatorn och 

kapacitanser mellan ledningar adderas men dessa har vanligtvis en mindre påverkan. Höga 

spänningspikar kan skada transistorn om den inte överdimensioneras vilket kan leda till 

högre kostnad och ökade förluster i transistorn [2]. Därför är det viktigt att konstruera 

transformatorn så att en så låg läckinduktans som möjligt erhålls. Normalt brukar man tillåta 

transienter mellan 5-20 % [7], men dessa gränser är töjbara beroende på applikationen. 

Figur 5 visar parasiteffekterna i ett kretsschema. 
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Figur 5. Flyback-omvandlare med parasitkomponenter för läckinduktansen, Lläck, i transformatorn och kapacitansen, Coss, 
över transistorn 
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Figur 6 nedan visar hur transienterna uppkommer och att ossC  bildar resonans med 

läckinduktansen efter den första spänningspiken. När all energi har laddats ur sekundärsidan 

bildas det en resonans mellan magnetiseringsinduktansen och ossC . Därför är det optimalt 

att låta omvandlaren arbeta i BCM istället för DCM.   

 

Figur 6. Transienter över transistorn under en period i DCM 

Det finns flera typer av snubber-kretsar som har till uppgift att reducera transienter och 

dämpa resonansen efter transistorns avslag. I denna rapport behandlas bara en enkel variant 

i form av en RCD-snubber som begränsar transienter vilket visas i figur 7. Tanken med denna 

koppling är att kretsen skall absorbera strömmen som går genom läckinduktansen när 

transistorspänningen når Vin+nV0 vid avslaget. Detta leder till att spänningstransienten 

klipps av beroende på komponentvärdet. Det negativa med denna koppling är att den 

kommer att konsumera effekt i form av förluster. 
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Figur 7. Flyback-omvandlare med snubber-krets  

Figur 7 visar strömmen som flyter genom snubber-kretsens diod som laddar upp snubber-

kretsens kondensator ( snC ) samtidigt som dioden på sekundärsidan börjar leda. Strömmen 

genom dioden ( snD ) beskrivs genom strömderivatan: 
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Resonans mellan Lläck och Coss 

Resonans mellan  Lm och Coss 
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   (3.9)  

Tiden som det tar att absorbera strömmen från läckinduktansen ( läckL ) beräknas utifrån 

spänningen över kondensatorn ( snC ) och primärsidans toppström ( 1i ) enligt: 
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  (3.10)  

Den effekt som denna koppling konsumerar beror på hur man väljer kapacitansen och 

resistansen. Normalt dimensioneras dessa komponenter utifrån den minsta inspänningen 

och högsta lastspänningen (kondensatorbanksspänningen). Det blir en avvägning hur mycket 

energi man tillåter snubber-kretsen att konsumera d.v.s. ju högre transienter man tillåter 

desto mindre effekt konsumeras, men högre spänningsfall hamnar då över transistorn. 

Effekten som snubber-kretsen konsumerar beräknas utifrån switchfrekvensen ( sf  )  enligt: 
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  (3.11)  

där spänningen över kondensatorn, snV , bör vara 2-2.5 större än 0nV , enligt [7] för att inte 

kretsen skall konsumera för stor effekt. Snubber resistansen ( snR ) väljs sedan utifrån 

effektförbrukningen enligt: 
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 (3.12)  

Till slut väljs kondensatorn utifrån de andra valda komponenterna och det spänningsrippel 

som tillåts över snubber-kondensatorn enligt: 

 sn
sn

sn sn s
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U R f

  (3.13)  

 

 Oscillationsfrekvensen orsakad av parasiteffekterna kan beräknas enligt: 
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 Två-transistor flyback-omvandlare 3.3

Istället för att använda en snubber-krets kan en två-transitor krets användas med två dioder 

som klipper av spänningsökningen över transistorerna, se figur 8.  Dioderna tillåter en 

återledning av läckenergin från transformatorn tillbaka till spänningskällan vilket leder till 

spänningsbegränsning över transistorerna. Transistorernas spänningsfall halveras jämfört 

mot en-transistorfallet.  
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Figur 8. Två-transstior flyback-omvandlare  

Problemet med denna krets är att när effekten ökar ställs det också högre krav på 
transistorerna, eftersom ledningsförlusterna kan komma att bli mycket högre p.g.a. att 
primärströmmen flyter genom båda transistorerna. Det kan även bli problem med 
drivningen av transistorerna då jordpunkten skiljs åt vilket kräver en utvärdering av vad som 
händer vid höga effekter.  
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4 Komponenter 

I följande underkapitel följer en genomgång av teorierna för transformatorn, dioden och 

transistorn för den aktuella applikationen i BCM och DCM.  För varje switchcykel delas 

strömmen in i tre olika komponenter vilka definieras i figur 9 och i ekvation 4.1. Strömmens 

olika komponenter kommer att användas till att beskriva komponentförluster i 

underkapitlen nedan.  

 

Figur 9. Triangelpuls med I-RMS, AC- och DC-komponent 
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 (4.1)  

 

 Transformator design 4.1

Transformatorn i en flyback-omvandlare arbetar inte synkront som traditionella 

transformatorer. Transformatorn arbetar istället asynkront, d.v.s. när energi lagras upp i 

kärnan från primärsidan är sekundärsidan blockerad och när energin töms genom 

sekundärsidan är primärsidan blockerad. Detta gör att transformatorn inte utnyttjar hela 

periodtiden. Detta kapitel följer mestadels det som beskrivs i artikel  [6] . 

4.1.1 Kärnmaterial och förluster 

Transformatorkärnans design varierar beroende på omvandlartopologi och applikation. Den 

vanligaste designen för en flybacktransformator är den så kallade ETD-kärnan som består av 

ett ferromagnetiskt material, så kallad ferritkärna, enligt  [8] [6]. En ETD-kärna är formad av 

två ihopsatta E-halvor med ett cirkulärformat mittenben vilket visas i Figur 10. Ferritkärnan 

t_on 
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används ofta till olika omvandlar-topologier eftersom det är ett billigt material som ger 

upphov till lägre förluster och kan hantera högre frekvenser jämfört med metallkärnor. 

Nackdelen är att ferriten inte är lika robust och har en lägre magnetisk flödesmättning. 

 

Figur 10. Vanlig ETD-kärna för flyback-omvandlare med cirkulärt mittenben och två E-halvor 

      

Mängden energi som kan lagras beror främst på luftgapets längd (
gl ) och tvärsnittsarea    

(
gA ) samt ferritens egenskaper. Om den magnetiska flödestätheten antas vara linjär uttrycks 

den mängd energi som går att lagra enligt: 
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(4.2)  

Eftersom permabiliteten hos ferriten är betydligt högre än i luft kommer produkten 
g gl A  att 

dominera. Därför är B̂ , 
gl och 

gA , de variabla parametrarna som kan påverka 

energilagringen. Magnetiska flödestätheten, B̂ , begränsas av materialets mättning som är 

temperaturberoende. Runt luftgapet bildas det läckfält som påverkas mer om 
gl  är större, 

vilket gör att inte hela arean, gA , utnyttjas. För att uppnå önskat areautnyttjande visas 

nedan hur en estimering av arean kan antas för ett cirkulärformat ben: 

 
 

2
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(4.3)  

där gD  är benets diameter. Magnetflödet i järnkärnan är dock inte linjärt utan följer en 

hysteresslinga om magnetiska flödet varierar, vilket visas i Figur 11. Ett varv i hysteresslingan 

orsakar förluster vilket motsvarar järnförluster och kallas för hysteresförluster. 

Hysteresförlusterna är proportionerliga mot arean under slingan och frekvensen vilket 

beskrivs av följande uttryck: 

 ^
3 [ / ]

n

h h eP k f B V W m
 

(4.4)  
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där 
hk och n är empiriska konstanter och  eV är kärnans effektiva volym.  

 

Figur 11. Hystereskurva B-H med och utan luftgap  [9] 

Det uppstår även virvelströmsförluster i kärnan som beror på att magnetflödet inducerar 

virvelströmmar som i sin tur inducerar magnetflöden i motsatt riktning så att inte den delen 

av kärnan utnyttjas. Virvelströmmarna blir dock bara påtagliga vid höga frekvenser för 

ferritkärnan, över 200-300 kHz, och stora kärnor [6].  Då denna rapport behandlar en relativt 

liten kärna med frekvenser runt 100 kHz så ignoreras denna förlustfaktor.  

4.1.2 Bobbin 

Syftet med en bobbin är att säkra krypavstånd mellan lindningarna och järnkärnan.  En 

bobbin för ETD-kärna visas i figur 12. Den tillhandahåller isolationsavstånd så att inte kretsen 

kortsluts och ger en jämn yta att linda lindningarna på. Den består även av ett antal 

pinkontakter som lindningarna kan anslutas till vilket underlättar monteringen på ett 

kretskort. Fönsterbredden ( fl ) är även markerad i figur 12 och är den yta som lindningarna 

placeras på och bör utnyttjas för att få bästa kopplingen till kärnan. 

 

Figur 12. Bobbin  

4.1.3 Induktansfaktor 

Induktansen definieras som förhållandet mellan magnetiska flödet och strömmen som flyter 

i lindningarna. Då magnetkretsen för en ETD-kärna innehåller luftgap och ojämn geometri 
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längs med slingan, så specificeras normalt en induktansfaktor ( LA ) för ferriten i faktabladen, 

för att underlätta beräkningen av induktansen.  Denna faktor är en härledning från kretsens 

reluktans som härleds i [9]. Induktansen beräknas enkelt med induktansfaktorn enligt: 

 2  [ ]LL A N H
 

(4.5)  

där N är lindningens varvtal. För små luftgap då inte läckfälten runt luftgapet är påtagliga 

beräknas induktansfaktorn enligt: 
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(4.6)  

där K1 och K2 är empiriska konstanter som finns definierad för kärntypen i faktabladen.  Det 

kan tilläggas att induktansen är frekvensberoende p.g.a. kärnans egenskaper, som ignoreras 

i beräkningen i 4.6. 

     Utifrån induktansfaktorn definieras också den högsta magnetiska flödestätheten som 

inträffar där kärnan är som minst, minA , enligt: 
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(4.7)  

där Î är strömmens toppvärde.  

4.1.4 Förluster och lindningskonfiguration 

För att minska förluster från läckflöden och EMI-strålning runt luftgapet lindas normalt 

primär- och sekundärlindningen runt mittbenet, där luftgapet sitter, men generar små 

kopparförluster istället.  Förlusterna som uppstår i lindningarna är koppar- och 

strömförträngningsförluster, känt som skinneffekt.  Kopparförlusterna beräknas utifrån 

strömmens DC komponent ( DCI ) som flyter genom lindningen enligt: 

 

där DCR är koppartrådens resistans och beräknas med ledningens längd ( l ) trådens area (A) 

och materialets konduktivitet, 8 1.723*10  [ ]m    för koppar vid 100 °C, enligt: 
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Strömförträngningsförluster uppkommer då strömmen inte penetrerar igenom hela ledaren 

och utnyttjar då inte hela koppararean. Fenomenet uppstår bara med AC-strömmar. 

Inträngningsdjupet ( penD ) är frekvensberoende och definieras utifrån hur långt in 

strömtätheten penetrera från ledarens yta enligt:     

 

 

där r är kopparledarens permabilitet och f strömmens frekvens. För att minimera 

virvelströmspåverkan bör kopparledarens tjocklek väljas mindre än 2 penD  för att penetrera 

hela koppararean. Strömförträngningsförlusterna beräknas utifrån strömmens AC 

komponent enligt: 

 

där ACR  definieras utifrån Figur 13 som är empiriskt framtagen och beror av antalet 

lindningslager för varje lindningssektion och inträngningsdjupet i ledaren samt den statiska 

komponenten, DCR .  

 

Figur 13. Strömförträngningsförluster [6], där lagrena motsvara per lindningssektion 

Strömtätheten i ledaren måste hållas nere så att inte den bryts ner av uppvärmning. 

Ekvation 4.9 visar hur strömtätheten beräknas för en cirkulär ledare och bör inte överstiga 6 

[A/mm2] i kontinuerlig drift.  
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där r är ledarens radie och I är RMS-strömmen. Strömtätheten per ledare kan begränsas 

genom att använda flera ledare parallellt så att strömmen fördelas. För att få plats med alla 

ledare finns det olika tekniker för att linda lagren så att inte läckinduktansen och förlusterna 

blir oacceptabelt höga. Nedan listas några punkter att tänka på vid tillverkning: 

 Parallellindning ska lindas utmed lindningssektionen, betecknas normalt som 

fönsterbredden. Förlusterna ökar dramatiskt om parallellindningarna lindas på 

varandra. Det finns varianter på Litz-tråd som är små tvinnade trådar som ger 

mindre förluster men ger en sämre fyllningsfaktor och används vanligtvis vid höga 

frekvenser. 

 Primär- och sekundärlindningarna ska ligga nära varandra för att få den bästa 

kopplingen och minsta möjliga läckinduktans. Läckinduktans definieras utifrån 

skillnaden mellan de fysiska placeringarna mellan lindningarna. 

 Om inte fönsterbredden räcker till skall lindningarna lindas som en ”sandwich” eller 

”interleave”, se Figur 14, för att hålla nere läckinduktansen och kopparförluster. Dock 

så ökar den kapacitiva kopplingen mellan lindningarna, d.v.s. primär- och 

sekundärlindningar, men är inte lika kritiska som läckinduktansen.  

 

Figur 14. Tre olika lindningskonfigurationer med två sekundärsidor. Primärsidan är seriekopplad för ”Sandwich”- och 
”interleave”- konfigurationen. 

 

 Effekttransistor 4.2

I [6], [5], [10]  används genomgående MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor) i flyback-omvandlare för medeleffektapplikationer. MOSFET:en är en 

spänningsstyrd transistor med en kort avstängningstid och kan hantera en hög 
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switchfrekvens med en relativt hög effekt jämfört mot andra transistortyper. Då denna 

applikation kommer att kräva en högre switchfrekvens över en relativt låg spänning och 

effekt är MOSFET:en  en lämplig transistor. Nedan beskrivs vilka förluster som uppkommer i 

en MOSFET för flyback-omvandlare som arbetar i BCM eller DCM där Figur 15 visar 

förlusterna under en puls. Förlust beskrivningen följer vad som beskrivs i artikeln [11]. 

 

Figur 15. Transistorförluster är den energi som ytan mellan i1 och Ut  

Förlusterna för en MOSFET-transistor kan delas in i en statisk och en dynamisk del som 

beskrivs nedan: 

 Statisk 

o Ledningsförluster 

o Backspänningsförluster 

 Dynamiska 

o Switchförluster on/off 

o Gate förluster 

Ledningsförlusten är den dominerande komponenten och definieras enligt: 

 2

on DSon rmsP R I 
 

(4.13)  

där 
onRds är drain till source resistansen i transistorn under ledning vilken är 

temperaturberoende. Strömmen 
RMSI  är RMS-strömmen som flyter genom transistorn. 

     När transistorn inte är påslagen faller en backspänning över drain till source som orsakar 

förluster i form av läckströmmar. Denna förlust blir dock bara påtaglig vid höga 

spänningsnivåer och beräknas enligt: 

 2
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(4.14)  

 

där issC  är ingångskapasitansen, 
dsV är backspänningen över transistorn och swf  är 

switchfrekvensen. 

     Switchförlusterna sker både när transistorn slås på och av. Men när transistorn slås på i 

BCM betyder det att drain till source strömmen är nästan noll och denna förlust blir då 

mycket liten och kan därför ignoreras. Men när tranistorn slår av är strömmen relativt stor 

mellan drain till source vilket leder till förluster när spänningen över transistorn går från 

I1 
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framspänning till backspänning. För att beräkna förlusterna vid avslaget måste resistansen, 

drR , mellan ”Gate-drive” och MOSFET tas med, se Figur 16. Denna resistor används till att 

dra ner switchhastigheten för att undvika höga störningsfrekvenser i systemet och EMI 

störningar. Men långsammare switchhastighet generar istället högre switchförluster vilket 

innebär en avvägning vid val av resistorns storlek. 

 

Udr Ugs

Rdr

Gate 
driver

gate

+ +

--
 

Figur 16. Resistor mellan Gate driver och MOSFET. 

Förlusten när transistorn slår av estimeras med: 

 

 

där 
gsQ är Gate-source laddningen, och dsV  är backspänningen som hamnar över transistorn 

vid avslaget.  

     Gateförluster uppkomer både under switchningen och när gatespänningen är påslagen. 

Normalt är förlusterna låga jämfört med ledningsförlusterna men kan bli relativit stora om 

drainströmmen är mycket hög. Förlusten beror på läckströmmens laddning
,g totalQ på gaten 

och medelförlusten estimeras enligt:  

 

   

 

De totala förlusterna för transistorn summeras enligt: 

 Diod 4.3

Dioden i en flyback-omvandlare ska klara av en relativt hög toppström (för att motstå 

spänningstransienten), ha litet framspänningsfall (generar förluster), högt backspänningsfall 

och ska vara relativt snabb då switchfrekvenser ligger normalt mellan ca 20kHz-1MHz.  Det 

finns några olika typer av dioder som är anpassade för olika applikationer.  Den vanligaste 
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typen som används till likriktning i flyback-omvandlare är av typen ”Ultrafast PN” som har ett 

typiskt framspänningsfall på ca 0,8 V och är tillräckligt snabb för ändamålet. 

 

 

Figur 17. Förlustenergin för en puls över dioden 

     Diodförlusterna kan delas in i en statisk och en dynamisk del, framlednings- och 

switchförluster, enligt: 

 Statiska förluster 

o Framlednings 

o Backspännings 

 Dynamiska förluster 

o Tändning 

o ”Reverse recovery” 

Framledningsförlusten är den klart dominerande förlustdelen och beräknas med: 

 

 

där FV är diodens framspänningsfall och FI
 strömens RMS-värde. När dioden inte leder 

ström flyter en liten läckström ( RI ) genom dioden som orsakar förluster. Denna ström beror 

på backspänningen ( RV ) över dioden och ges av: 

 

 

När dioden slutar leda är strömmen noll och orsakar inte direkt några förluster. Men p.g.a. 

kvarvarande laddningsbärare generars det en liten förlust när dioden ska gå från ledtillstånd 

till backspänning. Förlusten kallas för ”Reverse recovery” och kan approximeras av följande 

uttryck:  
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där RRMI  är den maximala ”reverse recovery” strömmen, `RRMV
 
är spänningen över dioden 

och bt  
är tiden det tar att gå till noll från RRMI . 

 

 Kylning 4.4

Då systemet kommer att generera förluster i form av värme krävs att komponenterna i 

systemet hålls inom rimliga temperaturnivåer för att inte brytas ner. Halvledarna är speciellt 

kritiska p.g.a. deras yta är förhållandsvis liten i förhållande till den värmeutveckling som 

uppstår i dem så att omgivningen inte hinner absorbera värmen.  De kritiska halvledarna i 

kretsen är likriktarbryggan, transistorn och dioden. Även transformatorn och lindningarna 

bör ligga inom rimliga nivåer då prestandan annars försämras, t.ex. mättningsnivån blir lägre.  

       En kylfläns används till att transportera bort värmeenergin från halvledaren till 

omgivningstempraturen. Det är därför relevant att utföra en termisk beräkning för 

systemets komponenter för att bestämma vilken storlek på en kylfläns som krävs. Kylflänsen 

har även en stor påverkan kostnadsmässigt för detta projekt vilket påvisar att det är viktigt 

att hålla nere förlusterna. Nedan beskrivs en enkel termisk ekvivalent krets, Figur 18, för att 

beräkna kylningskravet för halvledarna samt hur de elektriska storheterna översatts till 

termiska storheter: 

 T – Temperatur [C] (Spänning) 

 R – Termisk resistans [°C/W] (ohm) 

 P – Effekt [W] (ström) 

DC

Tj TsTc Ta

Rjc Rcs RsaPf

Värmekälla

 

Figur 18. Ekvivalent termiskkrets  

De olika noderna i kretsen beskriver temperaturen vid olika värmeöverföringar. Först visas 

den effekt som chippet producerar där temperaturen( jT ) är övergångstemperaturen till 

kapseln, case, som chippet sitter på. Sedan förs värmen över till kylflänsen, sink, som är i 

kontakt med omgivningstemperaturen( 
aT ).  Kylflänsens storlek bestäms av storleken på den 

termiska resistansen (
saR ). 

 

 
covtot lead back re eryP P P P  

 
(4.21)  

  j a jc cs sa fT T R R R P   
 (4.22)  
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Eftersom transformatorkärnan består av en stor massa sker inte temperaturökningen lika 

snabbt som för halvledarna. Det är komplicerat att utföra en termisk beräkning för 

transformatorn då både kärnan och lindningarna bidrar med värme. För att utföra 

noggranna beräkningar är det att föredra någon typ simuleringsprogram med FEM (Finit 

element method). Därför lämnas den termiska beräkningen för transformatorn outrett i 

denna rapport då det bedöms för tidskrävande och irrelevant för resultaten.  
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5 Styrsystem 

I detta kapitel beskrivs vilka krav som finns på styrsystemets reglering och valet av 

styrsystem diskuteras. 

 Krav- och logikdefinition 5.1

Styrkretsens uppgift är att reglera laddningsförloppet utifrån följande krav: 

 Switchfrekvens mellan 20k-125kHz (under 20kHz finns hörbara området och under 

125kHz enligt EMC krav) 

 Styra omvandlaren så att en hög PF (Power factor) erhålls, d.v.s. omvandlaren ska 

inte konsumera reaktiv effekt 

 Reglera transistorns pulsbredd beroende på inspänningen 

 Strypa uppladdningen när önskad spänningsnivå är uppnådd 

Eftersom spänningsmatningen till flyback-omvandlaren sker genom en 

helvågslikriktarbrygga, där spänningen inte glättas helt, går det att styra inströmmen efter 

spänningens grundtonsperiod. Tanken är att inte behöva använda ett avkänningsmotstånd 

som orsakar förluster, utan istället utnyttja spänningens grundton med en fast laddningstid, 

ont , så att strömmen följer en sinusvåg, vilket visas i figur 20.  Ett problem som uppstår är att 

switchfrekvensen skenar när grundtonen är nära nollgenomgången vilket ger ett behov av 

en frekvensbegränsare. När switchfrekvensen begränsas kommer dock PF att påverkas 

negativt vilket leder till en kompromiss mellan switchfrekvens och PF. Begränsning av 

switchfrekvensen innebär också att omvandlaren arbetar i DCM när frekvensen begränsas 

och BCM när frekvensen inte behöver begränsas. 

 

Figur 19. En halvperiod där inströmmen följer en likriktad sinuskurva 

Storheterna som måste detekteras i kretsen för att uppfylla dessa krav är magnetiseringen 

av transformatorn och spänningen över kondensatorbanken.  I tabell 2 visas 
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logikdefinitionen för switchningen under varje cykel och figur 15 visar tillstånden för när 

transistorn skall slås av eller på. 

Nr  till från 

1 Magnetisering i transformatorn 1 0 

2 
ont  1 0 

3 
sw begf f  1 0 

4 
_ut ut refU U  1 0 

Tabell 2. Logikdefinition 

 

0 off 1 on

0111

X0XX
 

Figur 20. Tillståndsdiagram för transistorns på- och avslag, där [xxxx] motsvarar värdena från tabell 2, d.v.s. [1 2 3 4] 

 

 Val av styrsystem 5.2

Det finns en handfull olika styrkretsar för flyback-omvandlare på marknaden. Det var svårt 

att hitta en som passar för just den här applikationen då den måste kunna hantera relativt 

höga effekter jämfört med vad de vanligaste styrkretsarna är rekommenderade för.  ”Linear 

Technology Corp” har en styrkrets, LT3798, som är billig med en hög PFC (Power factor 

correction) men är bara anpassad upp till 100 W medan applikation i detta projekt kräver 

minst 500 W. Det skulle troligtvis gå att implementera denna krets ändå med en viss 

modifikation men då den kräver ett strömavkänningsmotstånd på primärsidan är den mer 

lämpad att använda för CCM.  Ett strömavkänningsmotstånd orsakar dessutom förluster i 

kretsen, därför valdes det istället att modifiera en styrkrets som finns internt som är 

anpassad för en annan applikation och kan arbeta i BCM eller DCM. Huvudkretsen kan enkelt 

monteras på kortet, med en viss modifikation, då styrkretsen redan är implementerad på ett 

bestyckat kort.  

     Figur 21 visar blockschemat för styrsystemet som har fyra in-parametrar. Två in-

parametrar är styrsignaler där 
ont  är pulsbredden och laddat  slår på och av laddningen. De 

två andra parametrarna är de fysikaliska mätningarna från flyback-omvandlaren. När 

pulsbreddsblocket triggas genereras en spänningspuls till transistorn, som är 
ont  lång, som i 

sin tur triggar igång frekvensbegränsaren. När sedan
ont -perioden är slut triggas nästa puls 

igång när transformatormagnetiseringen är noll, kondensatorspänningen inte har uppnått 
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slutspänning och när frekvensbegränsarens puls är över. Drivningen till transistorn sker med 

en ”gate-driver” som generar 12 V över gate till source. Matningen till hela styrsystemet är 

12 V vilket regleras ned till 5V som matar logikkretsen. Ett överspänningsskydd finns också 

på sekundärsidan som bryter laddningen vid önskad utspänning.   

 

Pusbredd 
generering 

ont

Frekvens- 
begränsare

ont laddat

Transistor on/off

Trigg

Transformator 
magnetisering

Kondensatorspänning

 

Figur 21. Blockschema för styrkrets där ton är en fast tid och ladda triggar igång pulserna 
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6 Genomförandet 

I första delen av detta kapitel beskrivs den beräkningsmetod som användes i MatLab för att 

estimera tiden för ett laddningsförlopp. Andra delen beskriver en arbetsprocedur för val av 

konfiguration som sedan omsätts i en riktig prototyp i den tredje och sista delen av detta 

kapitel. 

 Beräkning och simulering av uppstartsförloppet 6.1

För att få en uppfattning över hur de olika parametrarna påverkar laddningstiden, 

förlusterna och frekvensen är någon typ av simuleringsmetod att föredra.  Det svåra är att få 

den högfrekventa transistorswitchningen att följa den helvågslikriktade grundtonen från 

nätet så att en hög PF erhålls. Det finns flera typer av kretssimuleringsprogram, bl.a. Pspice, 

som har sina för- och nackdelar. För att kunna få kontroll över de viktigaste parametrarna 

och enkelt kunna utföra beräkningar direkt valdes MatLab som verktyg. Nackdelen är att 

man måste programmera allt från början och koden måste verifieras på något sätt. Syftet 

med denna simulering är inte att estimera exakta värden utan att istället få en uppfattning 

om vilka parametrar som påverkar vad och få riktlinjer inför prototypbygget. I testningen av 

prototypen kan sedan simuleringen verifieras eller justeras utifrån mätningar, eller ge 

nyttiga riktlinjer för justering av prototypen.   

     I kommande avsnitt beskrivs hur ett laddningsförlopp estimeras i MatLab med hjälp av 

ekvationer från teoridelen som utvidgats för att anpassa PFC-kontrollen.  

6.1.1 Beräkningsprocedur 

Under ett laddningsförlopp ökar både primärströmmen och switchfrekvensen, successivt. 

Samtidigt varierar strömmen och frekvensen per puls med grundtonen. Figur 23 visar hur 

primärströmmens pulser varierar över en halv grundtonsperiod med olika utspänningar 

under ett laddningsförlopp.  

 

 

Figur 22. Primärströmmens pulser under en halv grundtonsperiod vid olika tidpunkter under ett laddningsförlopp. När 
spänningen över kondensatorbanken växer går urladdningsförloppet, d.v.s. energi överföringen från transformatorn till 

kondensatorbanken, snabbare så att fler pulser generas under en halv grundtonsperiod. 
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För att underlätta beräkningarna har följande förenklingar antagits: 

 Spänningen antas vara konstant över en switchpuls 

 Spänningsfall i kretsen ignoreras såsom över dioden, transistorn och 

parasitkomponenter 

 Kretsen anses vara förlustfri där förluster beräknas utifrån strömmarna, frekvenser 

och spänningar 

 Stabiliseringskondensatorerna togs inte med i beräkningarna d.v.s. inkapacitansen 

och utkapacitansen försummades 

 Komponenternas dynamiska parametrar sätts till fasta medelvärden 

Första steget är att beräkna strömpulser under en halv grundtonsperiod på primärsidan. 

Utifrån strömmen beräknas sedan förlusterna, energiökningen och spänningsökningen över 

kondensatorbanken. Figur 17 visar en switchcykel där det är antaget att sekundärsidan har 

ett högre lindningsvarvtal. 

 

Figur 23. Primär- och sekundärströmmen under en switch cykel i DCM 

Nedan beskrivs steg för steg hur strömmen beräknas under en halv grundtonsperiod utifrån 

Figur 23 med en given utspänning, Uut , som initialvärde: 

1. Steg ett är att beräkna primärströmmens toppvärde där ont  är en given in- 

parameter och är även en fast parameter under hela laddningsförloppet. Detta görs 

genom att anta en helvågslikriktad spänning som sätts in i ekvation 3.2 som leder till 

följande uttryck: 

 
1

sin(2 ( [ ])in on

on

m

U f t t n
I t

L

 


 (6.1)  

 

Som ekvationen visar kommer primärströmmen att följa en sinusformad inspänning 

som ändras med faktorn [ ]t n  för varje switchcykel. t[1]=0 antas vid uppstart under 

första cykeln.
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2. Nästa steg är att beräkna tiden det tar för den magnetiska energin att föras över till 

kondensatorbanken d.v.s. offt . Genom att lösa differentialekvationen från ekvation 

3.4 med initialvärden 2
1

1

n
I

n
 och utU , generara lösningen den spänningsökning 

pulsen levererar till kondensatorbanken, Ut , och tiden det tar för 2I  att nå 

nollnivån. I matrisform ges denna formel av: 

 

 
2

2 2

22

0

0 Last

di

L Udt

C idU

dt

 
    

    
    

  
 

(6.2)  

 

3. Switchperioden avslutas med att addera till extrat  , som motsvarar den tid det tar att 

transistorn slår på igen från att all energi tömts från transformatorn, så att den 

totala periodtiden erhålls enligt:  

 
s on off extraT t t t  

 
(6.3)  

 

4. Från en switchperiod beräknas följande parametrar, utifrån sT , ont , 1I  och 2I :  

 Switchfrekvens: 
1

 s

s

f
T


 
 

 Pulskvot: on

s

t
D

T
  

 Strömkomponenterna med ekvation 4.1:  RMSI , medelI , ACI och DCI  

 Överförd energi till kondensatorbanken: 

2^

11

2
m

L I
E   

5. Förluster för följande komponenter beräknas utifrån ekvationerna från teoridelen, 

kapitel 4:  

 Transistorn: tranP  

 Dioden:
 diodP  

 Magnetkärnan:
 järnP  

 Kopparförlusterna:
 kopparP  

6. Parametrarna summeras sedan enligt: 

 Spänningsökningen: 
ut utU U Uut   

 Switchfrekvensen:  [ ]s sxf f  

 Ström: _ _Medel tot Medel tot MedelI I I  från ekvation 4.1 
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 Förluster: 
, ,tot x tot x xP P P   där x motsvarar varje komponent från punkt fem i 

denna beskrivning
 
 

 Energin:
 tot tot mE E E   

  Pulserna: 1tot totn n   

7. När alla parametrarna är beräknade för en switchperiod börjar beräkningen om från 

punkt 1 men med [ 1] [ ]st n T t n   och n=n+1 (n=1 för första pulsen), och fortsätter 

tills en halv grundtonsperiod är uppnådd, d.v.s. T=1/f/2. 

Då det krävdes alltför stor datorkraft att simulera ett helt laddningsförlopp valdes det att 

begränsa beräkningarna. Genom att beräkna halva grundtonspulser med olika utspänningar 

för att sedan estimera tiden mellan grundtonspulserna minskades simuleringstiden men 

med en lägre noggrannhet.  Metoden beskrivs nedan, där [ ]Uut n är en vektor med valda 

utspänningar t.ex.  [50,  100,  150,  200,  250,  300,  350,  400,  450,  500,  550,  600,  650,  700,710]Uut  , 

där varje element beräknas över en halv grundtonsperiod (som beskrevs ovan): 

1. En överslagsberäkning utförs för att inte överestimera uppstartstiden. Detta görs 

genom att beräkna den tid det tar mellan två utspänningar med den högre 

spänningens spänningsökning, Uut :    

 

 [ 1] [ ]
[ ] (1/ ) / 2

[ 1]

Uut n Uut n
t n f

Uut n

 


 
 

där n är element från spänningsvektorn och f är nätspänningens frekvens.  

2. Följande parametrar beräknas sedan utifrån [ ]t n : 

 Energin: _ [ ] _ [ 1] [ ] [ ] /1/ / 2E tot n E tot n E n t n f     

 Strömmen: 
[ ]

[ ]
2

medel
RMS

I n
I n   

 Förlusterna: , [ ]tot xP n
 
där x motsvarar de olika komponenterna  

3. Nu är estimeringen färdig mellan två utspänningar och proceduren börjar om från 

punkt ett där n=n+1. 

Det kan diskuteras att kanske använda fler punkter mot slutet då den större delen av energin 

matas ut då men det får anpassas under simuleringen av olika konfigurationer om det har 

någon betydelse. 

6.1.2 Simuleringsprogram 

Nedan beskrivs de parametrar som programmet hanterar. Programmet utformades också så 

att enstaka grundtonspulser kunde beräknas och för att kunna se frekvens-, ström- och 

energiförändringen över en halv grundtonspuls. 

Indata: 
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 Varvtalen: 
1N  och 

2N  

 Induktanser: 
mL  och 

2L  

 Strömmar: 1i  

 Tider: ont  och extrat   

 Frekvenser: swf  och begf  

 Matningar: 
1,rmsU  och 1f  

 Förluster: Parametrar från faktablad för att beräkna förlusterna för transistron, 

transformatorn, lindningarna och dioden 

Utdata: 

 Spänningsökningen över tid 

 Energiökningen över tid 

 Grundtonstoppens switchfrekvens vid olika utspänninger 

 Förlustförändring, diod, transistor, trafo - över tid 

 

 Metod för val av komponenter och konfiguration 6.2

I detta avsnitt beskrivs den tillämpade arbetsproceduren som översätter de ekvationerna 

och sambanden från teoridelen till praktiska värden.  Arbetsproceduren som tillämpas visas i 

det iterativa blockschemat, se Figur 24, vilket beskriver dimensionering av prototypen 

baserad på komponenter och transformatordesign till kylaren. Styrsystemet beskrivs inte i 

denna del. Varje utfört steg i blockschemat beskrivs grundligt i underrubrikerna i detta 

kapitel. Resultaten från detta underkapitel ligger till grund för vilka konfigurationer som är 

lämpligast och praktiskt möjliga att implementera i en riktig prototyp. 
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1. Välj Diod och transitor:
Kostnad och prestanda 

(V och I)

2. Välj 
transformatorkärna:
Storlek (Volym) och 

material (kostnad och 
prestanda)

3. Bestäm n=N2/N1 
utifrån lämpliga 

spänningsnivåer på Ut 
och Vd

4. Välj varvtal: N1 
och N2

Simulera 
uppstartstid: t<2 

[s]

5. Bestäm tråd diameter 
och 

lindningskonfiguration

Är
 fönster area (Aw) 

tillräcklig? 

J

N

J

N

Simulera 
laddningsförloppet och 

beräkna förluster, 
frekvenser och strömtäthet 
för en halv grundtonsperiod 

med varierande 
motspänning

Är 
resultaten 
acceptabla

?

N

Dimensionera 
kylare

Är kylaren 
hanterbar?

Designen 
klar!!!

J

 

Figur 24. Flödesschema 

 

6.2.1 Komponentval: Transistor och diod 

Valet av transistorn och dioden gjordes utifrån prestanda och kostnader med produkt A som 

riktvärde. Det finns en mängd olika komponenter med olika prestanda och stora 

prisvariationer, speciellt vid högre spänningsnivåer.  

     Transistorn är den kritiska komponenten eftersom den behöver kunna motstå relativt 

höga spänningar då både matningsspänning och reflekterad spänning från sekundärsidan 

faller över den. Då transistorn genererar en av de större förlusterna i omvandlaren så kan en 

högre verkningsgrad uppnås genom att välja en transistor med så liten ledningsresistans, 

onRds , som möjligt. Detta gör att storleken på kylsystemet kan minskas vilket gör att 

omvandlarens storlek kan reduceras vid lägre förluster. En transistor från ”Infineon 

Technologies” valdes efter dessa kriterier och tabell 3 summerar de viktigaste parametrarna. 

Det var svårt att hitta prisvärda transistorer med låg ledningsresistans för två-transistor 

modellen, ett krav då två transistorer ligger i serie, och det återstår att se om det kan vara 

ett alternativ. 

     Dioden genererar inte lika stora förluster som transistorn vilket gör att spänningsnivån 

blir den avgörande faktorn tillsammans med kostnaden. En diod valdes från ”FAIRCHILD 

SEMICONDUCTOR” och tabell 3 visar dess parametrar. Den valda diodens kostnad är låg 

jämfört med en diod som kan motstå högre spänningsfall. Därför är det mer 

kostnadseffektivt att använd fler dioder i serie om spänningsnivån inte räcker till. 

Diodförlusterna blir då större men är fortfarande relativt små jämfört med 

transistorförlusterna. 
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Tabell 3. Vald transistor och diod 

Transistor SPA17N80C3 800 [V] 51 [A]-puls 0,29 [ohm] 

Diod ISL9R860P2 600 [V] If =  8 [A] Vf = 0.75 [V] 
 

6.2.2 Varvtalsomsättning 

Transformatorns varvtalsomsättning valdes utifrån de spänningsnivåer transistorn och 

dioden måste kunna motstå. Spänningsnivåerna beror både på primär- och sekundärsidans 

spänning då de reflekteras över till varandra. Värsta fallet inträffar när den högsta 

matningsspänningen används och är enligt specifikationen, tabell 1, 260 rmsV . Med 

antagandet att tillåta en maximal transient på 20 % eller 30 % när transistorn slår av, 

beräknas den högsta matningsspänningen och den högsta utspänningen enligt: 

 

 

Med ekvation 3.6 från teoridelen beräknades spänningsfallet över transistorn och med 

ekvation 3.3 spänningsfallet över dioden. Dessa spänningsfall och varvtalsomsättningar finns 

summerade i tabell 4. 

Tabell 4. Varvtalsomsättning med 20 och 30 % översläng 

 

     

Utifrån komponentvalen som gjordes i föregående avsnitt visar det sig att 

varvtalsomsättningen från 2,1 till 3,5 är möjlig med de valda komponenterna. För att 

möjliggöra detta så måste flera dioder användas i serie.   

6.2.3 Val av transformatorkärna 

Två stora tillverkare av ferritkärnor är Ferroxcube och Epcos. Båda tillverkarna 

rekommenderar ferrittypen med beteckningen ETD vilken är speciellt anpassad för att 

använda till flybacktransformatorer. Storleksmässigt är den största kärntypen som kan väljas 

inom projektets ramar modellen ETD-44, se appendix A. Materialet som dessa två tillverkare 

tillhandahåller skiljer sig åt men båda är lätta att få tag på för just denna modell. Ferroxcube 

erbjuder denna produkt med materialet 3C90 och Epcos erbjuder denna produkt med 

materialet N87. N87 har ett högre mättningsvärden än 3C90 och är dessutom några kronor 

 20 %  30 %  

2

1

N
n

N
  

 [ ]tranU V

 

 [ ]diodU V   [ ]tranU V   [ ]diodU V  

1 1171 1171 1198 1198 
2 806 1612 838 1676 

2.5 733 1833 766 1915 
3 684 2053 718 2154 

3.5 649 2274 683 2393 
4 624 2495 658 2632 

𝑈𝑖𝑛 = 260 2 ⋅ X     𝑜𝑐ℎ     𝑈𝑢𝑡 = 720 [V  



 
 

33 
 

billigare och därför valdes N87 för vidare beräkningar. Vid 25 °C har N87 ett mättningsvärde 

på 0,49 T och vid 100 °C 0,39 T.  

     Utifrån ekvation 4.3 beräknas den diameter på mittbenet som utnyttjas då magnetiska 

läckfält bildas runt luftgapet. Då läckfälten växer med ökande luftgap bör inte luftgapet 

överskrida 2 mm för att inte bli för stor i förhållandet till ferrit-kärnan. Mittbenets area är 

enligt databladet 181,45 mm2 och utifrån denna area beräknades den area som utnyttjas för 

olika luftgap enligt: 

2

2

2

2

4 4 181,15
0.5 [ ] ,  D= 1,5 14,7 [ ],  A 169.7 [ ]

1.0 [ ] ,  D=14.2 [mm], A 158.4 [ ]

1.5 [ ] ,  D=13.7 [mm], A 147.4 [ ]

2.0 [ ] ,  D=13.2 [mm], A 136.8 [ ]

g

g g g

g g

g g

g g

A
l mm l mm mm

l mm mm

l mm mm

l mm mm

 


      

  

  

  

 

Med ekvation 4.2 beräknades sedan den mängd energi som transformatorn kan lagra, figur 

25, som funktion av flödestätheten med de olika luftgapen. Då järnkärnan och lindningarna 

generar förluster, vilket beskrevs i teoridelen, är det rimligt att anta att arbetstemperaturen 

kommer vara närmare 100 °C än 25 °C. Ifall kärnan blir mättad kortsluts flyback-

omvandlaren och komponenterna kan i värsta fall brytas ner. Det innebär att 

transformatorkärnan får samma egenskaper som luft. För att ha en marginal bör inte 

flödestätheten överskrida 0,39 T vilket är markerat i figur 25. 

 

Figur 25. Energi som funktion av flödestätheten vid olika luftgap och B-max vid 100C 

 Beräkningarna ovan visar att ett större luftgap orsakar större läckflöden vilket leder till att 

en mindre yta utnyttjas för att lagra energin. Läckflöden har också en viss påverkan på 
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lindningarna i form av förluster, men detta försummas vid beräkning. Utifrån figur 25 är den 

maximala energin som transformatorn kan lagra 13,75 mJ och 17 mJ för 1,5 mm respektive 

2.0 mm luftgap. Den maximala energin kommer dock att vara lägre för båda luftgapen 

eftersom flödestätheten begränsas där kärnans tvärsnittsarea är som minst, se ekvation 4.7. 

Det kan också tilläggas att ju större magnetisk flödestäthet som tillåts desto större 

hysteresförluster genereras.    

6.2.4 Varvtal och simulering av laddningsförlopp 

Lindningsvarvtalet och induktansfaktorn för både primär- och sekundärsidan påverkar 

induktansen för respektive sida. I databladet för EDT44-N87 användes konstanterna K1=262 

och K2=-0.74 till att beräkna induktansfaktorn som beskrivs av ekvation 4.7. I Figur 26 

presenteras induktansfaktorn som funktion av luftgapet. 

 

Figur 26. Induktansfaktorn (Al) som funktion av luftgapet 

Med större luftgap sjunker induktansfaktorn vilket minskar laddnings- och urladdningstiden 

för energin i transformatorn. Med varvtalet N, ekvation 4.5, kan sedan tiderna justeras 

beroende på varvtalet samt hålla sig inom varvtalsomsättningen, n, som tabell 4 visar. Det 

visade sig att det var svårt att hålla switchfrekvensen under 120 kHz, som önskade 

gränsfrekvensen, med de olika luftgapen. För att hålla nere switchfrekvensen valdes det att 

optimera varvtalen utifrån luftgap mellan 1,5–2,0 mm. I tabell 5 visas simuleringsresultaten 

för de optimala konfigurationerna i avseende på laddningstid och switchfrekvens vid slutet 

av laddningen, mätt på grundtonstoppen vid 700 V. Utgångspunkten var 120 V-nätet för att 

det är då laddningstiden är kritisk. Omvandlaren skall dock klara av matningsspänning ner till 

90 RMSV , men det anses som specialfall och laddningstiden är inte lika kritisk. En maxgräns 

för den magnetiska flödestätheten sattes till 0,39 T vilket beräknas utifrån ekvation 4.7 och 

den lagrade energin får inte överskrida den gräns som anges i figur 25. I simuleringarna 

sattes frekvensbegränsaren till 145 kHz, styrsystemets frekvensbegränsare, och en 

uppskattad tidsfördröjning till, extrat  , 1.2 us. 
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Tabell 5. Optimerade konfigurationer utifrån luftgap 

 

Eftersom simuleringsresultaten bara är riktlinjer inför prototypbygget visas i tabell 6 några 

andra konfigurationer där laddningstiden ligger under 2 s. Detta då ett antal estimeringar 

och antaganden har gjorts som kan avvika mot verkligheten samt att vissa konfigurationer är 

mer lämpade att tillverka i en fysisk transformator.   

Tabell 6. Simuleringsresultat övrigt 

 

6.2.5 Transformatorns lindningskonfiguration 

Simuleringsavsnittet visade att det är optimalt att använda antingen 12 till 14 varv på 

primärsidan. Första steget är att välja tjocklek och antal parallella ledare för primärsidan. 

Utifrån ekvation 4.10 beräknades ledarens utnyttjande, d.v.s. inträngningsdjupet från ytan, 

som funktion av frekvensen och detta visas i Figur 27. Från simuleringen visade det sig att 

Nr 
1  [ ]U Vrms   [ ]gl mm   [ ]mE mJ  2

1

N
n

N
  max  [ ]B T

 
1I   [ ]topf kHz   [ ]Tid s

 

1 120  1,5 11,7 35/12 0,39 29 106 1,99 
 230      140 1,6 
         
2 120 1,75 13 38/14 0,39 27,7 96 1,98 
 230      128 1,56 
         
3 120 2,0 14,6 42/16 0,39 27 86 1,98 
 200      116 1,53 

Nr 
1  [ ]U Vrms   [ ]gl mm   [ ]mE mJ  2

1

N
n

N
  max  [ ]B T

 
1I   [ ]topf kHz   [ ]Tid s

 

         

4 120  1,75 13 38/12 0,39 32,3 104 1,85 
 230      136 1,5 
         
5 120 1,75 13 40/12 0,39 32,3 102 1,90 
 230      133 1,54 
         
6 120 2 14,7 42/14 0,39 31 92 1,86 
 200      121 1,47 
         
7 120 2 14,7 40/14 0,39 31 93 1,81 
 200      124 1,43 
         
6 120 2 14,7 36/14 0,39 31 97 1,73 
 200      130 1,35 



 
 

36 
 

frekvensen hamnar över ca 130 kHz på grundtonstoppen vilket gör att en högst 0,5 mm tjock 

ledare bör väljas för att inte strömförträngningsförlusterna ska bli påtagliga.  

 

 

Figur 27. Ledarutnyttjande som funktion av frekvensen 

Den största strömmen som kommer att flyta genom ledarna på primärsidan beräknades till 

mellan 5-6 Arms. Tabell 8 sammanfattar antalet ledare som funktion av strömtätheten vid 

denna ström som beräknas med ekvation 4.9. Optimalt är att använda 0,4 mm tjocka ledare 

eller ännu tunnare men då krävs det fler parallella ledare för att hålla nere strömtätheten. 

Flera parallella ledare försvårar transformatordesignen och -tillverkningen. Normalt vid 

kontinuerlig drift bör inte strömtätheten överstiga 6 2/A mm  men i denna applikation som 

arbetar mer i korta perioder går det att tillåta uppemot 8 2/A mm . Det ställer dock krav på 

att temperaturökningen i transformatorn kontrolleras så att inte lindningarna bryts ned.  

Tabell 7. Strömtäthet vs ledare vid 5-6 A-rms för primärsidan och 2-3 A-rms för sekundärsidan 

 6A  5A  3A 2A 

Antal 
ledare 

0,4 mm  
[A/mm^2] 

0,5 mm 
[A/mm^2] 

0,4 mm  
[A/mm^2] 

0,5 mm 
[A/mm^2] 

0,4 mm 
[A/mm^2] 

0,4 mm 
[A/mm^2] 

1 47,7 30,55 39,8 25,46 23,87 15,92 
3  10,2  8,48 7,96 5,3 
4 11,9 7,64 9,98 6,36 5,96 3,97 
5 9,54 6,11 7,95 5,09 4,77  
6 7,95 5,09 6,63 4,24   
7 6,82 4,36 5,68 3,63   
8 5,97 3,82 4,97 3,18   

 

Som tabell 8 visar så bör minst sex ledare användas med 0,4 mm och minst fyra ledare med 

0,5 mm. Fönsterbredden, fl , för en ETD 44 garanterar 29,5 mm vilket bör utnyttjas för bästa 

koppling till kärnan. Om två lager används, ”interleave” figur 14, bör lagren vara lika stora för 

att inte påverka läckinduktansen negativt. Beräkningen av breddutnyttjande beräknas enligt:  
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 ( ) ( )Aw y x N y x       
 

(7.1)  

där   är kopparledarens diameter, y är isoleringen i procent av kopparledaren, x är antalet 

ledare och en extra del för att få plats med alla varven på bobbinen. Det antogs att 

isoleringen utgör 10 % av ledarens tjocklek. Nedan visas några förslag på hur parallella ledare 

med olika tjocklekar kan få plats med ett eller två lager för att utnyttja fönsterbredden: 

Tabell 8. Fönsterbreddsutnyttjande för primärsidan 

Varv Lager Koppartråd, 
 [mm] 

Ledare 
[st] 

Bredd [mm] 

12 1 0,4 5 28,6 
12 1 0,5 4 28,6 
12 2 0,4 8 24,64 
12 2 0,5 7 26,95 
14 2 0,4 8 28,16 
14 2 0,5 6 26,4 
16 2 0,4 7 27,72 
16 2 0,5 5 24,75 

 

Beroende på varvtalsomsättningen är strömmen på sekundärsidan mellan 1.5-3 A-rms vilket 

gör att inte lika många parallella ledare behövs. Utifrån simuleringsdelen är 36, 38, 40 eller 

42 varv de intressanta. Eftersom varvtalsomsättningen är stor måste sekundärsidan delas 

upp i två sekundärlindningar för att den valda dioden skall kunna motstå spänningsfallet.  

Med anledning av detta visas några olika lindningsvarv för 19, 20 och 21 utifrån ekvation 7.1: 

Tabell 9. Fönsterbreddsutnyttjande för primärsidan 

Varv Lager Koppartråd, 
 [mm] 

Ledare[st] Bredd 
[mm] 

18 1 0,4 3 25,08 
19 1 0,4 3 26,4 
20 1 0,4 3 27,72 
21 1 0,4 3 29,04 

 

Lindningsbredden är också beroende på hur lagret under är lindat. Det kan vara svårt att få 

plats med lagret om lagret under har flera ledare parallellt eftersom detta begränsar 

bredden vid kanterna för lagret ovanpå. 

6.2.6 Layout och simulering av laddningsförloppet 

Utifrån beräkningarna i de två föregående kapitlen valdes två transformatorkonfigurationer 

att utvärdera vidare, dessa är listade i tabell 8. Dessa två bedömdes genomförbara i en riktig 

prototyp med en marginal för laddningstiden och transformatordesignen.  
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Tabell 10. Valda transformatordesigner 

 Transformator 1 Transformator 2 

 [ ]gl mm  1,75 2 

_ max  [ ]mE mJ  13 14,7 

1  [ ]I A  32,3 31 

2 1/n N N  38/12 36/14 

 [ ]mL H  24,9 30,5 

2 2,   [ ]a bL L H  62,5 50,5 

1N  4*0,5 5*0,5 2-lager 

2 2,a bN N  3*0,4 3*0,4 

[ ]  120 [ ]ont us med Vrms  4,74 5,58 

[ ]  230 [ ]ont us med Vrms  2,74 2,9 

 

För att den valda dioden ska kunna stå emot spänningsfallet seriekopplades två 

sekundärlindningar med två dioder i serie för varje lindning.  I figur 29 visas den valda 

layouten som användes till prototypbygget och som passar för båda 

transformatorkonfigurationerna.  

Z

T1

N1: N2

1L 2aL

2bL

 

Figur 28. Kretsschema med två sekundärsidor i serie och två dioder i serie per sekundärsida. 

 Simuleringar utfördes för att få indikationer på var i kretsen de största förlusterna uppstår. 

Nedan jämförs de två valda konfigurationerna med avseende på förluster samt hur 

laddningsförloppet beter sig med avseende på spännings- och energivariation.  

     För att beräkna förlusterna för de olika komponenterna antogs det att de dynamiska 

parametrarna är konstant under laddningsförloppet. Nedan listas de parametrar som 

användes till simuleringen och hur de togs fram: 
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Tabell 11. Komponentvärden till simuleringen 

Transformatorkärna 
N87 

Kommentar 

317800 [ ]eV mm  Databladsvärdet för ETD44 

0,106,   1,3hk n   Beräknades fram utifrån förlustgraf i databladet för N87 

Transistor: 
SPA17N80C3 

Kommentar 

0,4 [ ]DSonR    Databladsvärdet vid 100C och med 8[A] ström genom Drain 

2320 [ ]issC pF
 

12[ ]gsQ nC
 

91 [ ]gQ nC
 

 

Typiska värden från databladet 

12[ ]drU V  

3 [ ]drR    

 

Gate-drive spänningen och gatemotståndet från styrkretsen 

Diod: ISL9R860P2 Kommentar 
1,3 [ ]FV V  Databladsvärdet där det antogs att 3 [ ]FI A , vilket motsvarar 

sekundärströmmen 

1 [ ] RI mA
 

Databladsvärdet vid 125 °C 

 

3,2 [ ]RRMI A  

40 [ ]bt ns  

 

 

Koppar 
transformator 1 

Kommentar 

, 0,0311 [ ]DC PR      3

8

2

17,5 12 50 10
 1.723*10 0,0311 [ ]

2 0,25

l

A







   

  
  

där N1=12, bobbindiametern för ETD44 17,5mm, en extralängd till 

kontaktpinnarna på ca 50 mm och 0,5 mm koppar tråd
 

, 0,059 [ ]AC PR    Penetreringsfrekvensen antogs vara konstant, 100 kHz, som ger 

0,24 [ ]penD mm och utifrån tabell 13, 1,9AC

DC

R
R

  

, 0,077 [ ]DC SR    Samma som på primärsidan men med N2=19 och 0,4mm  

, 0,11 [ ]AC SR    
Samma beräkning som primär sidan gav 1,5AC

DC

R
R

  

Koppar 
transformator 2 

Kommentar 

, 0,036 [ ]DC PR      3

8

2

17,5 14 50 10
 1.723*10 0,036[ ]

2 0,25

l

A
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där N1=14
 

, 0,068 [ ]AC PR    
1,9AC

DC

R
R

  

, 0,073 [ ]DC SR    N2=18 och 0,4mm 

, 0,14 [ ]AC SR    
1,5AC

DC

R
R

  

 

I figurerna 29 och 30 visas en simulering för varje transformator under ett laddningsförlopp 

för ett 120 V-nät. Medelförlusten för transformator 1 är 47,4 [W] med 120 V och 51,6 W 

med 230 V-nät. För transformator 2 beräknades medelförlusten till 52,2 W för 120 V-nät och 

59,6 W med 230 V-nät. Simuleringarna visar tydligt att det överförs mer energi mot slutet av 

laddningsförloppet och att spänningsökningen går långsammare. Därför är det mer 

intressant att utvärdera omvandlaren vid högre utspänningar. Transistorförlusten är den 

klart dominerande delen vilket kan vara värt att tänka på vid prototypmätningarna.   

 

Figur 29. Simulering av uppstartsförloppet med transformator 1 med 120 VRMS 

0 0.5 1 1.5 2
0

500

1000

1500

Tid [s]

S
p
ä
n
n
in

g
 [

V
],

 E
n
e
rg

i 
[J

]

 

 

Spänning

Energi

0 0.5 1 1.5 2
0

20

40

60

80

Tid [s]

F
ö
rl
s
u
te

r 
[W

]

 

 

mosfet

diod

core

wire

tot

0 0.5 1 1.5 2
0

2

4

6

Tid [s]

C
u
rr

e
n
t 

[A
]



 
 

41 
 

 

Figur 30. Simulering av uppstartsförloppet med transformator 2 med 120 VRMS 

6.2.7 Kylning 

När det gäller kylningen av halvledarkomponenterna och transformatorn finns det tillgång 

till en aktiv kylning, d.v.s. en fläkt, som redan finns i produkt A. För att fläkten ska kunna 

transportera bort värmen på ett så effektivt sätt som möjligt bör halvledarna placeras på 

kylflänsar. Utifrån ekvation 4.22 beräknades den termiska resistansen för en kylfläns till dess 

omgivning ( saR ) för att hålla halvledarna under 120 °C.  

     Tabell 12 visar beräkningsresultaten där det antogs att omgivningstemperturen var 50 °C 

och den termiska resistansen ( csR ) var 0,5 °C/W. Förlusteffekterna är tagna från 

simuleringen från föregående avsnitt. Effekten som utvecklas i likriktarbryggan estimerades 

till 10W utifrån ledningsförlusten tagen från faktabladet. 

Tabell 12. Nödvändiga termiska resistansen för kylflänsen för halvledarkomponenterna 

 
jcR  jaR  fP  aT  jT  saR  

Diod 1,75 7 10 50 120 4,75 
Likriktarbrygga 1,5 7 10 50 120 5 
MOSEFT 0,6 1,4 50 50 120 0,3 

 

Utifrån beräkningen av den termiska resistansen för kylflänsen går det att konstatera att 

kylflänsen för MOSFET:en kommer att behöva den aktiva kylningen för att inte bli orimligt 

stor. Som ett exempel kan nämnas att en kylfläns med 0,65saR  °C/W skulle ta upp en 

volym på 1311 cm3, enligt  [12] på sidan 738, vilket skulle motsvara mer än halva 

omvandlarvolymen. Med en fläkt som för bort värmebildningen på en mindre kylfläns kan 
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samma prestanda uppnås som för en stor massa. Kylflänsar för likriktarbryggan och dioderna 

kan designas betydligt mindre men bör ändå kylas aktivt för att vara på den säkra sidan. Det 

kan tilläggas igen att denna applikation som undersöks inte arbetar i kontinuerlig drift vilket 

leder till att värmeutvecklingen i komponenterna sker intermittent vilket i sin tur underlättar 

kylningsmekaniken. 

     Transformatorförlusterna beräknades till ca 25 W där bidragen från både lindningarna och 

ferritkärnan togs med.  Då transformatorkärnan består av en stor termisk massa räcker det 

att aktivt kyla hela transformatorn. Den kritiska delen i kärnan är mittenbenet. P.g.a. att 

lindningarnas värmebidrag hamnar över mittenbenet är det svårt att komma åt med en fläkt. 

Därför bör en temperatursensor placeras mellan lindningarna för att övervaka tempraturen 

så att inte tempraturen närmar sig 100 °C. 

 Prototypbygge 6.3

Huvudkretsen implementerades på ett bestyckat kort som styrkretsen är integrerad på.  

Kortet är hela konstruktionens grund och en del modifikationer gjordes för att erhålla 

isoleringsavstånd för att kunna motstå spänningsnivåerna. Huvudkretsschemat visas i figur 

31 och gäller för de två valda transformatorkonfigurationerna.  

 

Figur 31. Prototypens kretsschema 

Kondensatorerna, C2 och C3, har placerats på sekundärsidan för att minska switchförlusten 

vid avslaget av transistorn. Tanken är att primärströmmen skall kommutera snabbare ner till 

noll innan sekundärsidan börjar leda. De övriga kondensatorerna valdes utifrån vad som 

fanns tillgängligt och justerades utifrån mätningarna. Tabell 13 listar komponentvärdena för 

huvudkretsen.   

Tabell 13. Kondensatorvärden för huvudkrets 

C1 [uF] 2 
C2 [nF] 1 
C3 [nF] 1 
C4 [nF] 470 
C5 [nF] 470 

 

1
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C1

1

2

1

2

Styrsystem
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Det placerades kylare på transistorn och dioderna för att inte komponenterna skulle brinna 

upp under testningen. Dessa är dock bara provisoriska och måste designas om för en 

slutgiltig produkt. Figur 32 visar en bild över prototypen.  

 

Figur 32. Prototyp 

 

6.3.1 Transformatordesign och tillverkning 

Utifrån kapitel 6.2 bestämdes det att använda antingen 12 eller 14 varv på primärsidan. 

Därför tillverkades en av varje men med olika varvtal på sekundärsidan för utvärdering. I 

figur 33 visas transformatorns lager för n=38/12 och 36/14 med en avkänningslindning.  Då 

14-varv med fem parallella ledare inte får plats längs med fönsterbredden lindandes den 

istället som en s.k. ”interleave” för att minska förlusterna i lindningen. 12-varv lindades som 

en ”stuck” då fönsterbredden räckte till för detta lager. 

 

Figur 33. Lindningskonfiguration: Stuck, 38/12, till vänster och Interleave, 14/36, till höger 

 
  
  

 
  

pp  

 
Primärlindning 

    Sekundärlindning 1 Sekundärlindning 2 

  Avkänningslindning 
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För att erhålla en optimal koppling till kretskortet sattes lindningarnas polaritet enligt 

pinkonfigurationen som visas i figur 34 vilket är definierat på kortet. Genom att dra tillbaka 

trådarna för sekundärsidan över eller under lindningen undveks långa slingor på kretskortet 

och därmed reducerades oönskade parasiteffekter.  

 

Figur 34. Transformatorns pinkonfiguration 

Lindningarna tillverkades med en enkel lindningsmaskin med en varvtalsmätare för att få 

jämna lager. Figur 35 visar det första lagret, primärlindningen, för N1=12 där trådarna 

isolerades med ett polyesterhölje från pinnen till lindningsytan.  

 

Figur 35. Primärlindning, sekundärlindning med återledare och färdig transformator 

Mellan varje lager användes isolerande Polyestertejp från 3M™ med tjockleken 0,063 mm för 

att säkra isoleringen mellan lagrena. Då det inte fanns tillgång till en ferritkärna med luftgap 

större än 1.5 mm placerades istället några pappersbitar på ytterbenen tills önskat luftgap 

uppnåddes. Alternativt kunde mittenbenet ha slipats ned. I tabell 14 listas beräknade värden 

och uppmätta värden för transformator 1 och i tabell 15 för transformator 2. 

Tabell 14. Transformator 1 

 Lm [uH] 
(mätning) 

N x p   

[mm] 

L_leak 
[uH] 

L1 24,9 (24,4 +-0.3) 12X4 0,5 0,3-0,4 
L2a 62,5(60,7+-0.3) 19X3 0,4  
L2b 62,5(61,1+-0.3) 19X3 0,4  
Lav (2,5) 4X1 0,4  
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Tabell 15. Transformator 2 

 Lm [uH] 
(mätning) 

N x p   

försvinner 
[mm] 

L_leak 
[uH] 

L1 30,5(29,8 +-0.3)) 14X5/2 0,5 0.1-0.4 
L2a 50,5 (49,4 +-0.3)) 18X3 0,4  
L2b 50,5 (49,7 +-0.3)) 18X3 0,4  
Lav (2,0) 4X1 0,4  

 

6.3.2 Transistor-, diod- och kylningsanslutningar 

Transistorn monterades så att source-pinnen hamnade så nära jordanslutningen som möjligt 

utifrån tillgängligheten på kortet. Det svåra var att få plats med kylningsmekaniken så att 

inte ledarna blev långa och skapar oönskade parasiteffekter. Eftersom transistorn genererar 

en av de större förlusterna i kretsen, vilket simuleringen visade, placerades den på en stor 

termisk massa för att den första termiska påfrestningen skulle kunna tas upp under drift. 

Massan fungerar som en termisk kapacitans. Den vänstra bilden i Figur 36 visar hur 

transistorn monterades på den termiska massan som i sin tur monterades på en stor kylfläns 

för att avleda värmen. Transistorn är en oisolerad variant som inte isolerades mot kylaren. 

Detta medförde att hela kylningen hamnade på samma potential som Drain-kontakten.   

     För att få plats med dioderna på sekundärsidan drogs ledningarna till dessa utanför kortet 

och monterades på en termisk massa, en för varje sekundärsida, vilket visas i den högra 

bilden i Figur 36. Dioderna är isolerade vilket gör att de har lite sämre termiska egenskaper i 

övergången från case till kylblocket.  

     

Figur 36. Transistor med kylarblock till vänster och dioderna med två kylarblock till höger. 

6.3.3 Styrsystem 

Eftersom styrsystemet var anpassat för en applikation med lägre effekt byttes b.la. några 

motstånd ut för att höja överspänningsskyddet och för att kunna motstå effektutvecklingen. 

Jordningen kopplades ihop mellan primär- och sekundärsidan för att logiken skulle fungera 

på ett korrekt sätt på sekundärsidan då logikmatningens jord var kopplad till primärsidan.  

Frekvensbegränsaren justerades så att den hamnade på 145 kHz.  
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7 Mätmetoder och resultat 
I detta kapitel beskrivs de mätuppställningar och mätmetoder som användes för att 

utvärdera prototypen och hur mättekniska problem hanterades. Resultaten redovisas i den 

andra delen av detta kapitel. 

 Mätuppställningen 7.1

De första mätningarna utfördes med DC-matning för att utvärdera kurvformerna. Figur 32 

visar ett blockschema över mätuppställningen. 

Omvandlare Kondensatorbank DumpDc-aggregat

Remote

1 2 3

Högspännings
-aggregat

12V- aggregat

 

Figur 37. Mätuppställning med DC-matning och numrerade mätpunkter 1-3 

Det visade sig att DC-aggregatet inte genererade en stabil spänning och gav stora 

fluktrationer i strömmen.  Detta berodde på parasiteffekter i kablaget in till omvandlaren. 

För att stabilisera spänningen sattes en stor elektrolytkondensator, 1,200uF+-20 %, 500 Vdc, 

nära omvandlarens ingång, mätpunkt 1.  

     För att styra logiken byggdes en styrpanel som visas i Figur 26 vilken består av tre knappar 

och en potentiometer. Två knappar är avsedda för att trigga på och av logikmatningen som 

är 5 V. Den tredje knappen är avsedd för att trigga styrningen av transistorn som pulserar då 

den är nedtryckt. Med potentiometern justeras pulsbredden, 
ont , där spänning läses av på en 

multimeter som motsvarar en viss pulsbredd.  

  

Figur 38. Styrpanel till styrsystemet 
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För att inte utsätta omvandlaren för påfrestningar som att nå höga utspänningar användes 

ett högspänningsaggregat (generarar dock bara en låg effekt) för att ladda upp 

kondensatorbanksspänningen genom en diod till önskad nivå. En dump-krets kopplades 

också till kondensatorbanken för att dumpa energin genom ett högeffektmotstånd.   

7.1.1 Instrument 

 Instrumenten som användes vid mätningarna var: 

 Oscilloskop: LeCroy9314,  

 Spänningsprob:  

o Elektriskt oisolerad: LeCroy  

o Elektriskt isolerad: ”LeCroy” 100:1 400MHz, 2kV 

 Strömprob: ”LeCroy” Current prob DC-50MHz, Max peak=50A 

 Spänningskälla:  

o ”Xantrex” XDC600-10, 0-600V/0-10A 

o ”mascot electronics” Type 719, 12V/2A 

o ”Oltronix” A2K5-20HR, 0-2250V/20mA 

 AC-spänningskälla: ”Chroma” Programmable AC SOURCE MODEL 6560 

7.1.2 Mätmetoder 

Utvärderingen inleddes med att titta på hur omvandlaren beter sig med en DC-matning 

genom att mäta spänningar och strömmar i kretsen. Det uppstod dock fler olika mättekniska 

problem och nedan listas några åtgärder som utfördes för att minimera mätfelen: 

 Den oisolerade proben störde den isolerade proben när de användes samtidigt p.g.a. 

att jordningen i systemet hamnade på samma potential som oscilloskopet 

 Mätning av transistorspänningen var extremt känsligt och den oisolerade proben gav 

det bästa resultatet. Den isolerade proben orsakar med sina långa sladdar extra 

parasitinduktanser som genererar oscillationer och transienter. Därför var det viktigt 

att mäta med så korta slingor som möjligt och därför placerades två provisoriska 

mätpinnar över transistorn för att komma nära transistorbenen 

 Strömproberna visade ett offset-fel, en DC-nivå, vilken beräknas bort i oscilloskopet 

 Drain-strömmen var effektivast att mäta med en liten mätslinga mellan 

transformatorn och transistorn. Dock hade denna slinga en liten påverkan på 

mätningarna då större oscillationer i strömmen uppstod 

 För att slippa högfrekventa störningar som kan påverka mätresultaten sattes en viss 

bandbreddsbegräsning i instrumenten 

 Kablaget från omvandlaren till kondensatorbanken tvinnades för att minska 

parasiteffekter 

För att mäta omvandlarens verkningsgrad valdes det att mäta den energi som går in och ut 

från omvandlaren. Genom att mäta spänningen och strömmen i mätpunkt ett och två, se 

figur 37, beräknades energierna enligt: 
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(8.1)  

Energierna beräknades över flera perioder, för att minimera mätfel då energin som matas in 

inte är synkron med den som matas ut. Verkningsgraden beräknades utifrån definitionen:  

 
 [%]ut

in

E

E
 

 
(8.2)  

Verkningsgraden mättes vid flera punkter över en grundton och mot olika motspänningar då 

den energi som pumpas ut ökar succesivt under ett laddningsförlopp. P.g.a. 

stabiliseringskondensatorn som placerades på omvandlarens ingång, se figur 37, tog det ca 

22 ms innan strömmen från DC-aggregatet bedömdes som statisk vilket visas i figur 39. 

 

Figur 39. Strömmen från DC-aggregatet med 140V matningsspänning och ca 300V utspänning. Efter ca 22 ms har 
strömmen svängt in till ett jämnviktsläge som sedan stiger succesivt då utspänning ökar 

Tanken med att mäta verkningsgraden med DC-matning var att kunna uppskatta 

verkningsgraden för en halv grundtonsperiod. Detta för att enklare kunna utföra en 

jämförelse mot den befintliga produkten genom att mäta verkningsgraden för halva 

grundtonspulser vid olika utspänningar. Optimalt hade varit att göra jämförelsen med en AC-

matning istället men det bedömdes för tidskrävande och osäkert då ett lågpassfilter på 

ingången måste designas i sådana fall.  

 Resultat 7.2

Denna del sammanställer mätningarna på styrsystemet och huvudkretsen med DC-matning. 

En jämförelse redovisas med den befintliga produkten. 

7.2.1 Styrsystemet 

Gate-source spänningen uppmättes till 12,4 V utan högspänningsmatning och visas över 

några perioder i figur 40.      
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Figur 40. Gate-source spänningen med bara logikmatningen och periodtiden ligger då på frekvensbegränsaren, 145kHz. 

Överspänningsskyddet följer en hysteresslinga och efter en viss modifikation slog laddningen 

av vid ca 701 V och sedan på igen vid ca 680 V. En lite lägre gräns på överspänningsskyddet 

valdes för att inte överladda kondensatorbanken. Frekvensbegränsarens frekvens uppmättes 

mättes till 145 kHz utan högspänningsmatning. Dock så visades det sig att 

frekvensbegränsarens frekvens varierade under mätning med högspänning vilket tyder på 

störningar i systemet.  

7.2.2 Huvudkretsen 

Under mätningarna genererades transienter när transistorn slog av som varierade beroende 

på inspänningen. Mättekniskt testades det att eliminera parasitkomponenterna genom att 

använda korta ledare till transistorn vilket gav en viss förbättring. Huvudkretsen testades 

även med och utan kylare, för att se om kylarens kapacitiva kopplingar har en påverkan, men 

skillnaderna blev marginella. Då inte parasiteffekterna gick att minska mer utvärderades det 

om en snubber-krets behövdes för att förhindra nedbrytning av transistorn. P.g.a. tidsbrist 

valdes det att utvärdera transformator 1 som har en enklare konstruktion.  

     Figur 41 visar spänningen över transistorn under tre perioder med två olika 

matningsspänningar. Med 120 Vrms genererades ca 40 % översläng på grundtonstoppen 

medan 230 Vrms genererade ca 26 % översläng. Då gränsen ligger runt 50 % valdes det att 

inte komplettera med en snubber-krets då en snubber-krets konsumerar effekt.  
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Figur 41. Transistorspänningen där den högra är toppvärdet från 120 V-rms och den vänstra är toppvärdet för 230 V-rms, 
ger 25 % och 40 % översläng, och med ca 300 V utspänning 

Sekundärströmmen mättes mellan två dioder på en av de två lindningarna på sekundärsidan. 

Figur 42 visar både primär och sekundärströmmen under en switchperiod. Mätningarna 

utfördes med 120 V matningsspänning och ca 300 V utspänning. Drainströmmen oscillerar 

kraftigt vid tillslaget vilket beror på parasiteffekter i kretsen.  

 

Figur 42. Primärströmmen och sekundärströmmen  

Figur 43 visar sekundärströmmen mätt mellan två dioder och på utgången till 

kondensatorbanken. Det är uppenbart att strömmen oscillerar p.g.a. induktiva 

parasiteffekter från kabeln till kondensatorbanken ihop med utgångskapacitansen från 

omvandlaren.  
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Figur 43. Strömmen på sekundärsidan mätt i två olika punkter 

Spänningsmätning över en av de två sekundärsidorna visas i figur 44 där oscillationer vid 

både till- och frånslaget av transistorn kan ses. Vid tillslaget oscillerar spänningen synkront 

med primärströmmen, som syns i Figur 42 och av samma anledning vid frånslaget fast då 

orsakat av läckinduktansen. 

 

Figur 44. Sekundärspänning med 120 V matning vid ca 300 V utspänning 

7.2.3 Verkningsgrad 

Verkningsgraden mättes i diskreta punkter med DC-matning där punkterna som valdes 

motsvarade energimängden 2, 6.5, 10 och 12,5 mJ per puls.  I Figur 45 nedan visas den 

uppmätta verkningsgraden för en grundtonspuls vid olika motspänningar och utspänningar. 

Det kan tilläggas att felmarginalen i denna mätning ligger runt  1-3 % p.g.a. mättekniska 
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problem. Då det tillkommer ett lågpassfilter och en likriktarbrygga innan omvandlaren är 

den verkliga verkningsgraden för hela systemet något lägre.  

 

Figur 45. Verkningsgrad vs utspänning för 120- och 230 V-rms 

 

 Jämförelse mot befintlig produkt 7.3

Med hänsyn till för företagets konkurrenssituation redovisas inte kostnads- eller 

storleksberäkningar i detalj. Nedan redovisas de erhållna resultaten mot den frågeställning 

som projektet baserades på. 

• Verkningsgrad: 

- Flyback-prototypen: 89-91 % med DC spänning och estimerat ca 86-87 % med 

AC spänning  

- Produkt A: 81-83 % med AC-spänning 

• Storlek: 

- Flyback-prototypen: Bedöms ta upp en större volym än produkt A då 

transformatorn och ingångsfiltret bedöms bli något större. Borde dock få plats 

i det befintliga chassit för produkt A 

• Kostnad: 

-  Flyback-prototypen: Bedöms bli ca 7 % billigare än produkt A men kan bli 

något lägre beroende om kretsen måste kompletteras med t.ex. ett EMI-filter 

på ingången 
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8 Diskussion 

I denna del diskuteras utförandet och resultaten i projektet. Först diskuteras valet av 

konstruktion där framför allt transformatorn ligger i fokus. Sedan bedöms mätresultaten och 

sist i kapitlet ges förslag till framtida arbeten för vidare utveckling av prototypen. 

 Design och komponenter 8.1

Med den prototyp som togs fram går det att visa på både fördelar och nackdelar med 

flyback-topologin för den undersökta applikationen. Det som gör designen komplex är 

kraven att kunna hantera olika elnät och det stora utspänningsintervallet från omvandlaren, 

vilket ledde till flera avvägningar. De stora begränsningarna i detta projekt var kostnad och 

storlek. Beräkningarna i 6.2.4 visar att 120 V-drift är kritiskt med avseende på laddningstid 

och 230 V-drift är kritiskt med avseende på switchfrekvens. Detta gör att omvandlaren är 

bättre anpassad för 120 V-nätet då den arbetar mjukare då frekvensbegränsaren inte är 

aktiv lika ofta, d.v.s. den arbetar i BCM läget i en högre grad. 

     Den stora begränsningen i designen är transformatorn eftersom den är låst till en storlek, 

ETD-44, vilket påverkar den maximala energin som går att lagra under varje cykel. Det visade 

sig att den största mängden energi som går att lagra i transformatorn uppgick till 14,7 mJ 

med 2 mm luftgap. Med denna mängd energi är switchfrekvensen relativt hög redan i BCM 

och DCM vilket kan ses i simuleringsresultaten, kaptitel 6.2.4. Den höga switchfrekvensen 

visar att det skulle vara svårt att använda driftläget CCM med denna transformatorstorlek.  

Det finns alternativa kärnmaterial, men de som fanns tillgängliga är likvärdiga med N87 och 

skulle bara förändra prestandan marginellt. Primärsidans toppström hamnar runt 32,2 A och 

ligger då nära kärnans mättning, då kärntempraturen närmar sig 100 °C. Det kan därför 

diskuteras om strömmen ska övervakas med ett strömskydd genom ett 

strömavkänningsmotstånd eller en avkänningslindning på transformatorn. 

     Det valdes att utvärdera transformator 1 för att lindningskonfigurationen var enklare att 

utföra än transformator 2.    Switchfrekvensen för transformator 1 steg med tiotalet kHz 

jämfört med transformator 2 som var komplicerad att tillverka vilket inte är optimalt för 

serietillverkning. Varvtalsomsättningen begränsas av transistorn och dioden så att det finns 

en viss marginal att justera laddnings- och urladdningstiden av energin till transformatorn. 

Det visade sig dock i 6.2.5 att transformatorns fönsterbredd är en stor begränsning vid val av 

varvtal då strömtätheten och strömförträngningen kräver tunna och flera parallella ledare. 

Den optimala storleken för en ledare bedömdes vara 0,4 mm. På primärsidan skulle det bli 

för många parallella ledare med 0,4 mm, vilket inte är hanterbart för tillverkning som kanske 

påverkar prestandan, därför valdes det istället att använda 0,5 mm trådar på bekostnad på 

större strömförträngningsförluster. 

 Styrkretsen 8.2

Styrsystemet uppfyller de krav som ställdes i kapitel 5. Resultatdelen visar att systemet 

genererar stabila pulser med fasta tider för drivningen av MOSFET:en. Frekvensbegränsaren 
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bör dock undersökas noggrannare då det påträffades störningar när den arbetar i DCM. 

Omvandlaren arbetar i BCM runt grundtonstoppen men DCM blir påtagligare vid slutet av 

laddningen då frekvensen är högre p.g.a. mindre energi per puls.  

 Mätresultat och jämförelse mellan omvandlare 8.3

Parasiteffekter i kretsen blev påtagliga både på primär- och sekundärsidan eftersom 

strömmar och spänningar oscillerade vid switchningen. Under uppmätningen visades att det 

är viktigt att montera transistorns jordpinne nära jordplanet och transformatorn för att 

minska påverkan av parasiteffekterna. En viktig aspekt var att kretsen inte behövde 

kompletteras med en snubber-krets vilket hade lett till en ökad kostnad och även genererat 

större förluster. Eftersom ingen snubber-krets behövdes och det inte hittades några billigare 

transistorer med önskad prestanda finns det ingen anledning att använda två-

transistorvarianten. Det kan tilläggas att om en ny transformatorkonfiguration testas bör det 

utvärderas om en snubber-krets behövs för att skydda transistorn. 

     Oscillationer i strömmen till kondensatorbanken var påtagliga men oundvikliga då relativt 

långa kablar till kondensatorbanken användes. Att justera utgångskapacitansen från 

omvandlaren bedömdes verkningslöst då den redan är relativt liten.  Bedömningen gjordes 

att oscillationen inte påverkar energiöverföringen märkbart och att detta fenomen kommer 

att bestå, om än i en mildare grad, även om kondensatorbanken är monterad nära på 

omvandlarens utgång. 

     Eftersom verkningsgradsmätningarna utfördes med DC-matning kommer den verkliga 

verkningsgraden för systemet att vara några procent lägre då förluster uppstår i både 

likriktarbryggan och EMI-filtret.  

     Kostnadsberäkningen visade att flyback-omvandlaren är en billigare omvandlare då 

logikstyrningen och spänningsgenereringen var de stora skillnaderna. Då flyback-

omvandlaren inte utvärderades fullt ut, kan kostnaden komma att bli något högre då 

ingångsfilter och även någon typ av strömavkänning på primärsidan kan tillkomma. Eftersom 

flyback-omvandlaren har en bättre verkningsgrad än produkt A kan troligtvis kostnaden för 

kylsystemet minskas vilket inte togs med i kostnadsberäkningen. 

 Fortsatt arbete 8.4

Nedan listas förslag på framtida arbeten: 

 Utvärdera om transformator 1 och 2 uppfyller laddningstiden med AC matning  

 Utvärdera olika lindningsförhållanden och olika lindningstekniker för att minska 

läckinduktansen 

 Undersöka om det finns bättre ferritkärnor med högre magnetiskt mättningsvärde 

 Mäta förlusterna för varje komponent i kretsen och analysera kurvformerna 

noggrannare 

 Utvärdera EMC med olika drosslar på ingången och mäta PF 

 Designa ett kretskort för att kunna utvärdera omvandlaren noggrannare  
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 Utvärdera laddningsförloppet med likriktad spänning och med olika 

kondensatorbanker 

9 Slutsats  

Det här arbetet har undersökt om flyback-topologien kan vara ett bättre alternativ i 

avseende på prestanda och kostnad jämfört med produkt A. En teoristudie har utförts på 

komponentnivå för att beskriva flyback-topologins enkelhet och begränsningar. En 

arbetsprocedur har arbetats fram för val av konstruktion som implementerades i 

prototypen. Nyckeln till valet var att uppskatta laddningsprocessen vilken simulerades 

genom att programmera ett MatLab-program som omsatte ekvationer och samband från 

teoridelen. Prototypen byggdes på ett bestyckat kort och utvärderades med DC-matning. 

Transformatorstorleken begränsade projektet till driftlägena BCM och DCM p.g.a. att den 

inte klarade av att lagra tillräckligt med energi för CCM läget. 

     Flyback-omvandlaren har potential att ersätta den befintliga omvandlaren eftersom 

kostnaden bedömdes kunna bli lägre och har en bättre verkningsgrad. Det krävs dock en 

grundligare utredning då ingångsfiltret troligtvis måste dimensioneras om och en 

strömavkänning på primärsidan kanske måste implementeras. Detta kan leda till en större 

konstruktion än den befintliga vilket måste vägas in i resultatet. Att verkningsgraden är 

högre än för produkt A vägs också in i storlek och kostnadsbiten då kylaren troligtvis kan ha 

en mindre dimension.  

 

 

 

 

  



 
 

56 
 

10 Litteraturförteckning 
 

[1]  W. Langeslag, R. Pagano, K. Schetters, A. Srijker och A. van Zoest, ”A High-Voltage 

Compatible BCD SoC-ASIC Performing Valley-Switching Control of AC-DC Converters Based 

on PFC an Flyback Cells,” IEEE, pp. 2996-3001, 2006.  

[2]  D. M.-B. a. M. K. Kazimierzuk, ”Two-switch flyback PWM DC-DC converter in discontinuous-

conducting mode,” INTERNATIONAL JOURNAL OF CIRCUIT THEORY AND APPLICATIONS, pp. 

849-864, 2010.  

[3]  F. N. L. Y. H. X. W. L. H Kewei, ”Modeling Analysis and Simulation of High-voltage Flyback DC-

DC Converter,” IEEE International Symposium on Industrial Electronics, pp. 813-818, 2009.  

[4]  G. M. Ponzo, G. Capponi, P. Scalia och V. Boscaino, ”An Improved Flyback Converter,” 2009.  

[5]  J. Elmes, C. Jourdan, O. Abdel-Rahman och I. Batarseh, ”High-Voltage, High-Power-Density 

DC-DC Converter for Capacitor Charging Applications,” Applied Power Electronics Conference 

and Exposition, 2009. APEC 2009. Twenty-Fourth Annual IEEE , pp. 433 - 439 , Feb. 2009 .  

[6]  L. H. Dixon, Magnetics Design for Switching Power Supplies, Texas Instruments Incorporated, 

2001.  

[7]  R. Ridley, ”Flyback converter snubber design,” Switching Power Magazine, Available: 

http://www.ridleyengineering.com, 2005. 

[8]  J. C. O. G. R. A. a. J. U. R. Prieto, OPTIMIZING THE WINDING STRATEGY OF THE 

TRANSFORMER IN A FLYBACK CONVERTER, vol. IEEE, pp. 1456-14-62, 1996.  

[9]  G. _. Ferrites and accessories, ”www.epcos.com,” 2006. [Online]. Available: 

http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/PMPPCores

Halves/PDF/PDF__GeneralDefinitions,property=Data__en.pdf;/PDF_GeneralDefinitions.pdf. 

[Använd 05 06 2012]. 

[10]  C. D. R. M. N. Raymond. L Newsom, ”Digital Power-Factor Correction for a Capacitor-

Charging Power Supply,” IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRAL ELECTRONICS, VOL 49, 2002.  

[11]  Y. B. Z. Watson Lee, ”MOSFET Power Consumption Validation In Flyback Switching Converter 

Design,” 2006.  

[12]  M. U. Robbins, Power Electronics, WILEY, 2003.  

 

 

 


	Framsida Sundkvist
	Flybackomvandlare_Michael_Sundkvist_V4

