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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete var att designa en DC/DC-omvandlare 

så att den kan driva en 200 W LED-panel med hög effektförbrukning. 

Arbetet har utförs på uppdrag av INDUSEC AB, ett företag i 

säkerhetsbranschen. DC/DC-omvandlaren kommer att utgöra en del av 

en produkt i företagets sortiment som de planerar att sälja på den 

internationella marknaden. Arbetet har realiserats på företaget samt vid 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Uppsatsen är en dokumentation över processen och resultatet av arbetet 

med att designa DC/DC-omvandlaren. I syfte att ge läsaren en djupare 

förståelse för innehållet i denna text inleds uppsatsen med en teoretisk 

förklaring till några grundläggande principer för DC/DC-omvandlare 

följt av teori kring de komponenter som används i arbetet. Dokumentet 

innehåller två viktiga delar som utgör huvuddelen av arbetet; 

beräkningen av värdena för komponenterna samt kretsarnas simulering. 

Resultatet av de gjorda simuleringarna analyseras och utifrån det 

designas kretsen. 

Beräkningen av värdena för komponenterna samt kretsarnas simulering 

jämförs och diskuteras för att få en bättre förståelse för problematiken 

kring att designa en slutlig krets som uppfyller de ställda kraven.  

Uppsatsen avslutas med en slutsats och förslag för det fortsatta arbetet. 

Nyckelord: Elektronik, hårdvara, DC/DC omvandlare, LED. 
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Abstract 

This report has the main purpose to design and dimensioning a part of a 

product to be finished, the product will be built by INDUSEC AB with 

plans to be sold in the international market. The part that we are going 

to design is a DC/DC converter that powers a Led array platform with 

high power consumption. The work is performed at the company 

facilities and at the Royal Institute of Technology in Stockholm. 

The document is started with a theoretical explanation of some 

fundamentals about basic DC/DC converters followed by a bit of theory 

about some components in order to provide a deeper understanding to 

the reader of this text. The report includes two important parts that are 

fundamental to the project; the calculation of the values of the 

components and the circuit simulation. The circuit design will be based 

on simulation results. 

The results from both parts are compared and discussed to get a better 

understanding about the difference between the calculated values and 

the final circuit.   

We summarized the document with a conclusion and some suggestions 

for further work. 

 

Keywords:  Electronic, hardware, DC/DC converter, LED. 
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Förord 

Det här arbetet har inneburit mycket sökande efter information och 

långa nätter framför datorn men framför allt har det givit mycket 

kunskap som vi kommer att ha nytta av i framtiden.  

Vi vill tacka vår handledare Asko Antikainen på INDUSEC AB som vi 

har diskuterat olika idéer med under den här tiden. Vi vill också tacka 

vår examinator Bengt Molin som har bidragit med värdefulla 

synpunkter på uppsatsen och stöttat oss genom hela arbetet.  

Tack också Helene Edling för ditt stöd och dina kloka ord!  
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Terminologi 
 

Förkortningar och akronymer 

ESR Equivalent Series Resistance.  

DC  Direct Current 

LED Light-Emitting Diode 

DT  Duty Cycle 

RMS Root Mean Square 

EMI Electromagnetic Interference 

PWM Pulse Width Modulation 

FRD Fast Recovery-Diode 

BJT Bipolar Junction Transistor 

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

IGBT Insulated-Gate Bipolar Transistor 

RDS (on) Static Drain-to-Source On-Resistance 

 Normalization factor 
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Matematisk notation 

Symbol Beskrivning 

Δ Delta. 

 Derivata. 

 

Symbol Beskrivning Enhet 

I Ström A 

C Kapacitans F 

R Resistans Ω 

L Induktans H 

f Frekvens Hz 

V Spänning V 

T Period s 

iV  Spänningskällan V 

LV  Spänningen i spolen V 

oV  Utspänningen V 

oP  Uteffekten W 

iP  Ineffekten W 

LI  Ström i spolen A 

VGS(TH) Tröskelspänningen V 

Tabell 1: Termer    
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1 Introduktion  

Det här examensarbetet har för avsikt att designa en krets, nämligen en DC/DC-

omvandlare, som ska driva en 200W LED-panel. Arbetet sker i uppdrag av företaget 

INDUSEC AB. 

DC/DC-omvandlaren är en del i den patenterade produkten Inferno Stroboskop LED 

som är tänkt att användas på säkerhetsmarknaden. 

 

1.1 Bakgrund  

Nu för tiden finns det behov av högeffektiva och avancerade audio- och 

ljusprodukter för säkerhetsmarknaden. Ljud- och ljusbarriärer installeras och 

används ofta på platser med behov av extra skydd, på objekt med behov av extra 

skydd, vid varningar och vid folksamlingar (i distraktionsprodukter). 

INDUSEC AB arbetar med den här typen av produkter och har tagit patent på ett 

stroboskopljus baserat på den senaste LED-teknologin. Stroboskopljusets namn är 

Inferno Stroboskop LED och skall drivas av en DC/DC-omvandlare. 

 

1.2 Problembeskrivning  

På säkerhetsmarknaden finns det olika larmsystem som använder ljus- och ljud-

barriärer för att undvika inbrott. Inferno Ljudbarriär är en unik och kraftfull 

larmsiren som effektivt stoppar inkräktare vid dörren genom att avge ett outhärdligt 

ljud - du står helt enkelt inte ut! Inferno Ljusbarriär är ett extremt effektivt blixtljus 

som är speciellt utvecklat för att skapa en förblindande effekt genom multipla blixtar 

per sekund. 

 De ljusbarriärer som finns ute på marknaden i nuläget har behov att vara kopplade 

till vägguttag (110/220 V). Det finns dock behov av att kunna använda dessa 

ljusbarriärer överallt, även på platser där det inte finns tillgängliga vägguttag, 

Inferno Stroboskop LED är en sådan produkt. Den består av en LED-panel med 

bländande blinkande ljus. För att driva LED-dioderna behövs 200 W och 36 V. 

Strömförsörjningen är tänkt att komma från ett batteri och företaget (INDUSEC AB) 
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ville använda ett batteri på 12 V så vårt uppdrag var att skapa en DC/DC-

omvandlare för att öka spänningen från 12 V till 36 V på batteriutgången för att 

kunna strömförsörja LED-panelen. 

 

1.3 Uppdrag  

Uppdraget är att utveckla (designa) en DC/DC-omvandlare som kan driva en 200 W 

LED-panel. DC/DC-omvandlaren skall öka spänningen från en batteriutgång på 12 V 

till 36 V från DC/DC-omvandlaren. DC/DC-omvandlaren skall strömförsörja LED-

panelen med 6 A. Komponenterna som skall användas bör ha ett så lågt pris som 

möjligt. Ett viktigt krav var att MOSFET-transistorerna skall ha låg effektförlust 

vilket ger omvandlaren hög verkningsgrad. Företaget önskade en verkningsgrad på 

ungefär 92 %.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att dokumentera processen och resultatet av arbetet 

med att designa en DC/DC-omvandlare. Den kunskap som examensarbetet kommer 

att leda fram till kan företaget använda när man utvecklar produkter med liknande 

syfte.  

 

1.5 Mål  

Målet med examensarbetet är att designa en DC/DC-omvandlare som ska driva en 

200 W LED-panel. DC/DC-omvandlaren är en del i produkten Inferno Stroboskop 

LED som skall användas i säkerhetsmarknaden. Målet är även att använda de 

kunskaper vi har fått under utbildningen och att arbeta metodiskt och analytiskt. Ett 

ytterligare mål är att dokumentera arbetet och resultatet i ett skriftligt dokument. 
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2 Teori och bakgrund  

Det här avsnittet behandlar själva konceptet av en DC/DC-omvandlare, hur den 

fungerar samt vilka typer av omvandlare som finns. Avsnittet ger en större förståelse 

av uppdraget som utförs. 

2.1 DC/DC-omvandlare 

DC/DC-omvandlare är elektroniska kretsar som omvandlar en likspänning till en 

annan, de omvandlar normalt spänning, antingen från hög till låg eller tvärtom. 

De tre vanligaste DC/DC-omvandlarna är [1]: 

1.       Buck/Step Down 

2.       Boost/Step Up 

3.       Buck-Boost 

 

2.1.1  Buck-omvandlare 

En Buck/Step Down -omvandlare producerar en lägre spänning på utgången än 

likspänningen på ingången. 

Som figur 1 nedan visar består omvandlaren av fyra komponenter: en spole, en 

kondensator, en transistor och en diod. För att analysera Buck-omvandlaren antar vi 

att alla komponenter är ideala, dvs. att halvledarna är perfekta strömbrytare 

(transistor 1S  och diod D), strömmen i spolen är konstant (alltid positiv) och att 

kondensatorns värde är mycket högt. 
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Vi ser att när strömbrytaren är sluten (dvs. när transistorn får signalen för att sluta 

sig själv) under tiden 1t , är strömmen i transistorn densamma som strömmen i 

spolen eftersom de är kopplade i serie. Dioden är omvänt polariserad, vilket betyder 

att strömmen genom dioden är noll (det går ingen ström genom den) och spänningen 

över spolen är L i oV V V  . Eftersom spänningen i spolen är positiv bör strömmen i 

spolen öka.  

Om vi betraktar strömbrytaren när den är öppen, dvs.  när transistorn bryter 

strömmen i signalledningen under tiden 2t , så bör strömmen som cirkulerade genom 

spolen (då strömbrytaren var sluten) söka en annan väg så att strömmen skall kunna 

fortsätta cirkulera, vilket det då gör genom dioden. Dioden polariseras direkt så att 

strömmen från spolen kan passera, spänningen i spolen blir L oV V   och strömmen i 

spolen minskar.[2] 

 

 
 

Figur 1: Buck-omvandlare 

 

 

2.1.2  Boost-omvandlare  

En DC/DC-omvandlare av typen Boost (Step-Up) reglerar spänningen så att 

utspänningen blir högre än inspänningen. Omvandlaren benämns Boost eller Step-

Up eftersom dess uppgift är att öka utspänningen så att den blir högre än 

inspänningen. Omvandlaren fungerar genom att periodiskt öppna och stänga en 

elektronisk strömbrytare, se figuren nedan. 
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Figur 2: Boost-omvandlare 

 

Om man analyserar kretsen ovan ser man att 1S  är en kontrollerad strömbrytare som 

kan varieras mellan på och av. När 1S  har varit sluten och transistorn alltså har körts 

under en viss tid 1t  är dioden omvänt polariserad och kommer inte vara 

strömförande. Under detta tidsintervall ökar strömmen i spolen och lagrar energin 

som kommer från spänningskällan iV . Lägg märke till att strömmen genom Ro 

(utgångs motstånd) behöver tillföras av kondensatorn. Bilderna nedan visar på- 

respektive av-läge.  

 

 
 

Figur 3: Boost-omvandlare med strömbrytaren sluten 

 

Ro 

Ro 
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Figur 4: Boost-omvandlare med strömbrytaren öppen 

 

När strömbrytare 1S är sluten är spänningen över spolen:    

  

  L
L i

di
V L

dt
     (2.1.2- 1) 

(t) ökar linjärt när strömbrytare 1S  är stängd. Strömvariationen i spolen beräknas 

på följande sätt:  

  iL L
Vi i

t DT L

 
 


 

  i
Lclose

V DT
i

L
    (2.1.2- 2) 

 

När strömbrytaren 1S  är öppen, när transistorn alltså upphör att vara strömförande, 

under tiden 2t  så polariseras dioden direkt. Strömmen går då genom spolen och 

fortsätter genom den direktpolariserade dioden, därför får utgången energi både från 

spolen och från spänningskällan iV .  

Om man antar att utspänningen oV  är konstant så är spolens spänning:  

Ro 
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   L i oV V     (2.1.2- 3) 

L
i o

di
L V V

dt
   

 

  i oL
V Vdi

dt L


 . 

När strömbrytaren 1S  är öppen så är strömvariationen i spolen : 

   
(1 )

i oL L
V Vi i

t D T L

 
 

 
 

  (1 )i o
Lopen

V V
i D T

L


     (2.1.2- 4) 

 

Notera att switch-perioden är T och strömbrytaren är öppen under tiden  1 D T . 

I stationärt läge bör strömvariationen i spolen vara noll eftersom 

0Lclose Lopeni i     

och 

   (1 ) 0i i oV DT V V
D T

L L


     (2.1.2- 5) 

 

Därför är medelströmmen på utgången 

 

  
1

i
o

V
V

D



  (2.1.2- 6) 

Uttrycket för oV  talar om att utgången oV  är lika med ingången iV  om strömbrytaren 

alltid är öppen och D är noll. Utgången oV  kommer vara högre än ingången iV  om 

pulskvoten (duty cycle) ökas.  Utgången kommer att bli oändlig när strömbrytarens 

pulskvot närmar sig 1. 

I en switchperiod är medelspänningen i spolen 
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     1 0L i i oV V D V V D       (2.1.2- 7) 

Uteffekten är 

  
2

o
o

V
P

R
   (2.1.2- 8) 

Ineffekten är 

  i i i i LP V I V I     (2.1.2- 9) 

Om man sätter ineffekten lika med uteffekten får man medelspänningen i spolen. 

Beräkningarna görs med hänsyn till att effekten från spänningskällan bör vara lika 

med effekten som tas upp av belastningsmotståndet.  

i i i LV I V I  

i oP P  

2

o

i L

V
V I

R
  

   
 

2

2

2

1

1

i

i

i L

V

VD
V I

R D R

 
 
 

 


   (2.1.2- 10) 

Därför får vi medelströmmen i spolen enligt 

  
 

2
1

i
L

V
I

D R



    (2.1.2- 11) 

Max- och miniström i spolen beräknas på följande sätt: 

 
max 2

2 21

i iL
L

V V DTi
I I

LD R


   


  eller 

 
max 2

2 21

Lclose i i
L

i V V DT
I I

LD R


   


  (2.1.2- 12) 

 
min 2

2 21

i iL
L

V V DTi
I I

LD R


   


  eller 

 
min 2

2 21

i iL
L

V V DTi
I I

LD R


   


   (2.1.2- 13) 
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Det är nödvändigt att minI  är positiv för att strömmen i spolen skall vara konstant. 

Utifrån det kan man beräkna gränsen mellan kontinuerlig och diskontinuerlig ström 

genom spolen. 

För att kunna beräkna gränsen mellan kontinuerlig och diskontinuerlig ström i 

spolen är det nödvändigt att minI  är positiv så att strömmen i spolen blir konstant. 

 
min 2

0
2 21

i i iV V DT V D
I

L LfD R
   


 

  
 

2

min

1

2

D D R
L

f


    (2.1.2- 14) 

En ändlig kapacitans ger i praktiken ett litet utspänningsrippel, denna 

utspänningsvariation beror på kapacitansen i kondensatorn och driftfrekvensen. Ju 

högre frekvensen är desto fler blir omväxlingarna vilket leder till större 

effektförluster. 

Beräkningen av kondensatorbelastningens variation sker enligt följande: 

  o
o

V
Q DT I DT

R

 
   

 
  (2.1.2- 15) 

Rippelns uttryck: 

  o o o
o

o

V DT V D I D
V

RC RCf CfV
      (2.1.2- 16) 

 

2.1.3  Buck-Boost-omvandlare 

En Buck-Boost-omvandlare består av samma komponenter som i tidigare nämnda 

omvandlare, dvs. en spole, en kondensator, en transistor (strömbrytare) och en diod. 

Buck-Boost-omvandlarens utgång ger en spänning som både kan vara högre eller 

lägre än inspänningen. Utgångens spänningspolaritet är motsatt inspänningen. Ett 

viktigt användningsområde för Buck-Boost-omvandlaren är i reglerade energikällor 

där man kan välja en utgång med negativ polaritet. 
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Om vi ser närmare på vad som händer när strömbrytaren är sluten (transistorn leder) 

så ser vi att dioden är omvänt polariserad vilket innebär att det inte passerar ström 

genom den, därför är det kondensatorn som förser belastningen (lo) med energi. Vi 

vet att spänningen i spolen är L iV V , därför ökar strömmen genom spolen linjärt 

med lutningen iV L .  

Om vi nu betraktar strömbrytaren när den är öppen (och transistorn inte leder) så 

passerar det inte någon ström genom den. Strömmen som cirkulerade genom spolen 

måste hitta en ny väg för att kunna fortsätta cirkulera och därför gör den det genom 

dioden. Dioden polariseras direkt och därför går strömmen genom kondensatorn och 

till belastningen. Spänningen i spolen är oV  på grund av att den är parallell med 

kondensatorn, och därför kommer lutningen på strömmen genom spolen att ändras 

och minskas med lutningen /oV L . [3] 

 

 
Figur 5: Buck-Boost-Omvandlare  

 

2.2 Elektroniska Strömbrytare 

Elektroniska effektkretsar fungerar så att de använder halvledarenheter som 

strömbrytare för att kontrollera eller ändra en spänning eller en ström. 

Halvledarenheter ses normalt som ideella strömbrytare för att kunna fokusera på 

kretsens beteende.  

När strömbrytaren är ideell är switchens spänning lika med noll och därför är 

strömbrytarens upptagna effekt också lika med noll. De reella halvledarenheterna tar 
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upp lite av effekten både när de leder ström och när de genomför växlingen mellan 

att leda och att inte leda. 

Strömbrytarna beter sig som en kortslutning när de är aktiverade, men när de inte är 

det beter de sig som öppna kretsar. 

 

2.2.1  Dioder 

Diodens egenskap är att den leder ström i ena riktningen och spärrar ström i andra 

riktningen. 

Den ideella dioden beter sig som en kortslutning när den är framspänd (direkt 

polariserad) men som en öppen krets när den är backspänd (omvänt polariserad). 

Förlusterna i dioden kan vara av typen ledningsförluster eller som reverse recovery-

förluster. Ledningsförlust uppstår av diodens spänningsfall när den leder i 

framriktningen. Reverse recovery-förlust uppstår när dioden inte är ideal vid 

avstängning. När dioden blir backspänd leder den en kort stund i backriktningen i 

stället för att strömmen bryts direkt.  

 
Figur 6: Diod 

 

2.2.2 Transistorer 

Transistorer används som strömbrytare i elektroniska effektkretsar. Hastigheten i 

switchen i moderna transistorer är mycket högre än den i tyristorer och används 

vanligtvis i DC-DC och DC-AC omvandlare. 

De olika typer av transistorer som används i elektroniska effektkretsar är: 

1.       Bipolar Junction Transistor (BJT) 

2.       Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET) 

3.       Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT)  
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2.2.3 Bipolar Junction Transistor (BJT)  

Ett vanligt användningsområde för transistorer är att styra så att det går ström eller 

inte genom någon typ av belastning. En bipolär transistor (engelska Bipolar Junction 

Transistor, BJT) kan beskrivas som två dioder riktade mot basen (PNP) eller från 

basen (NPN). Transistorer har oftast tre anslutningar och för bipolära transistorer 

kallas de emitter (E), bas (B) och kollektor (C). 

Eftersom NPN-transistorn har enklare tillverkning, bättre prestanda och bättre 

frekvensegenskaper så är det vanligast att man använder sig av den, speciellt i 

integrerade kretsar.  

 

Figur 7: BJT 

 

 

2.2.4 Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFET)  

MOSFET-transistorer är de mest använda transistorerna i integrerade konstruktioner. 

Som tidigare nämnts har transistorer oftast tre anslutningar och för 

fälteffekttransistorer kallas de source (S), gate (G) och drain (D).  

MOSFET är den strömbrytare som vanligtvis används i DC/DC-omvandlare. Två 

viktiga egenskaper är switchens snabbhet och RDS(on) (överledningsresistansen). 

När switchens snabbheten är hög och RDS(on) är låg är de totala förlusterna för 

MOSFET låga. 
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När switcharna slås till eller från uppstår effektförluster som gör att kretsens 

verkningsgrad (effektivitet) försämras. Förlusternas storlek beror på 

switchfrekvensen. 

I dagens applikationer strävar man mot att öka switchfrekvensen eftersom det ger 

mindre komponenter och billigare lösningar. [4] 

 

 
Figur 8: MOSFET 

 

2.2.5  Insulated-Gate Bipolar Transistor (IGBT) 

IGBT är en typ av transistor med isolerat styre som kan hantera stora effekter. Denna 

transistor har en effekttålighet som liknar den hos bipolära transistorer och en enkel 

styrningsprincip som i MOSFET-transistorer eftersom styrningen kräver lite energi 

och spänningsfallet över IGBT är lågt. IGBT är lik MOSFET när det gäller förlust, 

skillnaden är att IGBT släpper igenom förhållandevis lite ström vid frånslag. 

 

 

Figur 9: IGBT 
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2.3 Pulse_Width_Modulation (PWM) 

Pulsbreddsmodulering (PWM), också kallade PDM (pulse duration modulation) är 

en moduleringsmetod där man skapar en puls vars längd baseras på informationen i 

den signal som ska moduleras. Metoden innebär att det skapas ett medelvärde av 

spänning/ström genom att slå på och av switchen i MOSFET-transistorn snabbare än 

vad den anslutna apparaten kan urskilja. 

Ju längre tid switchen är på, i förhållande till då den är av, desto högre spänning blir 

det på lasten.  

Duty cycle (D) är definierad som förhållandet mellan tiden då switchen är på (τ) och 

switchens period (T).  

Utspänningen styrs alltså genom att ändra på duty cycle.  

 

2.4 Power MOSFET 

Power MOSFET är en MOSFET som är konstruerad för att hantera betydande 

effektnivåer. Jämfört med de andra effekthalvledarenheterna, t.ex. IGBT, Thyristor, 

o.s.v. så är Power MOSFETs främsta fördel hur snabbt dess switch slås på/av. En 

annan fördel är verkningsgraden vid låga spänningsnivåer. Precis som IGBT har 

Power MOSFET en isolerad gate som gör den lätt att driva. 

Power-MOSFET är den mest använda lågspänningsomkopplaren (det vill säga 

mindre än 200 V). [5] 

Motståndet eller ledningsförmågan i överledningen beror på rörelsen av elektroner, 

med större rörelser på elektroner blir det mindre motstånd på lednings kanal. [5] 

 

2.4.1  Max Drain-source-spänning VBR(DSS) 

Den här spänningen motsvarar genombrottsspänningen från förbindelsen mellan 

substraten (ansluten till källan) och drain. Spänningen mäts med gate kortsluten till 

source. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/MOSFET
http://en.wikipedia.org/wiki/IGBT
http://en.wikipedia.org/wiki/IGBT
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor
http://en.wikipedia.org/wiki/Thyristor
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2.4.2  Max Drain-source-ström ID 

Tillverkaren ger minst två värden: 

– Maximal kontinuerlig ström ID 

– Maximal pulserande ström IDM 

Den maximala kontinuerliga strömmen ID beror på maximalt tillåten temperaturen i 

kapseln. 

 

2.4.3  Överledningsresistans RDS(ON) 

Den här resistansen är en viktig faktor, ju lägre värde på RDS(ON) desto bättre blir 

enheten, den blir snabbare och med mindre effektförluster. 

RDS(ON) resistansen ökar med temperaturen och minskar med gate-spänningen. 

Jämfört med olika enheter med liknande ID -värden, växer RDS(ON) med VDSS (Maximalt 

drain to source spänning) värdet.  

 

2.4.4 Gate-source-spänning VGS 

Gate-source-spänningen måste nå ett visst värde för att transistorn ska börja leda. 

Tillverkare definierar tröskelspänningen VGS(TO) som gate-source-spänning vid vilken 

kollektorströmmen (drain-ström) är 0,25 mA eller 1 mA. 

Tröskelspänningarna är oftast inom intervallet 2 - 4 V och den ändras med 

temperaturen. Den maximala spänningen mellan gate och source är vanligtvis ± 20V. 

 

2.4.5  Kommutationshastighet  

Power MOSFET är snabbare än andra transistorer som används i kraftelektronik. 

Begränsningen i hastighet är förknippad med belastningen på parasitkapacitanserna 

närvarande i själva power MOSFET. 

 Det finns i huvudsak tre parasitkapacitanser: 
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 - Cgs, linjär kapacitans. 

 - Cds, övergångens kapacitans Cds » k/( VDS)1/2. 

 - Cdg, Miller kapacitans, icke linjär och viktig.  

MOSFET-tillverkarna lämnar informationen om tre olika kapacitanser vilka skiljer 

sig från dem ovan, men relaterat till dem: 

  - Ciss = Cgs + Cgd med VDS =0 (Ingångskapacitans) 

  - Crss = Cdg (Miller - kapacitans) 

  - Coss = Cds + Cdg (Utgångskapacitans) 

Laddningen och urladdningen av dessa parasitkapacitanser genererar förluster som 

sätter gränser på de maximala kopplingsfrekvenserna i power-MOSFETS-

transistorer. Bedömning av switchningshastigheten sker genom att studera 

laddningen på grinden (gate)Qg. 

För ett givet system där V och R finns, ju lägre värden på Qgs, Qdg y Qgd desto 

snabbare blir transistorn. 

i i g SPV V Q f , där Sf är switchfrekvens (kopplingsfrekvens). 

Annan information från tillverkare kring resistiv lastomkoppling är: 

tD(on): Startningsfördröjning. 

tr : Rise Time. 

tD(off): Off delay. 

tf : Falltid. 

 

2.4.6 Effektförlust 

Förluster på grund av spänningens och strömmens förekomst mellan drain och 

source  
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Pcond = RDS(ON) (𝑖𝐷𝑇)2                        Pcond = Ledningsförlust 

Pconm = fS (won + woff)                  Pconm = Omkopplingsförlust 

 

Förluster i källan:    

  i i g SPV V Q f    (2.4.6- 1) 

 

 

2.4.7 Thermal values på MOSFET 

De flesta företag som tillverkar MOSFETS ger följande uppgifter angående termisk 

resistans hos MOSFETS för att förhindra överhettning och säkerställa en väl 

fungerande produkt: 

RTHja = RTHjc + RTHca 

RTHjc = Thermal resistance Junction-to-Case 

RTHca = Thermal resistance Case-to-Ambient 

RTHja = Thermal resistance Junction-to-Ambient 
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3 Metod 

3.1 Metod för arbetet 

Vi har arbetat med ”scrum-metoden” [7] för att alla arbetsdelar skall hinnas med.  

 

3.2 Metod för framtagande av DC/DC-omvandlarens arkitektur 

Vi började med att samla information om DC/DC omvandlare, speciellt de 

omvandlare som använder switchteknik och PWM-modulering. När vi hade bestämt 

vilken switchtopologi vi skulle använda så letade vi efter en passande modell för 

kretsdesignen som kunde användas. Flera konstruktioner med eller utan kapsel 

(chip) monterades och simulerades i programmet LTspice utan att det önskade 

resultatet uppnåddes. Till slut valde vi att arbeta med kapseln LT8705 och började 

dimensionera kretsen och konstruera den i ett simulationsprogram. 

Flera testversioner av kretsen med LT8705 gjordes i programmet tills vi kom fram till 

det önskade resultatet.  

 

3.3 Verktyg 

Vid matematiska beräkningar användes Mathematica 8 där alla beräkningar sparats 

som dokument vilket gjort det lättare att redigera och fortsätta med arbetet. 

Kretsdesign och simulering gjordes i programmet LTspice som är ett bra och gratis 

verktyg från Linear Technology. LTspice-programmet visade sig vara enkelt att 

använda och var dessutom snabbt på att simulera.  

MathType användes för att skriva formler.  

                                                     

 



 0 3 Metod 

 

 

19 

3.4 Etiska överväganden 

 

Etik innebär att skapa en medvetenhet om och en diskussion kring hur man bör 

handla. Speciellt inom forskning är de etiska aspekterna viktiga eftersom forskningen 

påverkar samhället. De etiska frågorna inom teknik och naturvetenskap har ofta 

handlat om forskningens konsekvenser eftersom forskningen inom dessa områden 

radikalt har förändrat och kommer att förändra vårt samhälle och påverka 

kommande generationer. Etik handlar inte bara om lagar och regler utan också om 

forskarens frivilliga ansvar, ett exempel på detta är ”Hederskodex för 

civilingenjörer” som fastställdes av Civilingenjörsförbundet 1988 som ett stöd för 

forskarens personliga ställningstagande i etiska frågor.[13] 

Trots att vi inte är civilingenjörer har vi valt att utgå från denna kodex då vi gjort 

våra etiska överväganden och extra stor vikt har vi lagt vid punkt ett, två och fyra, 

vilka återges nedan [14]: 

1. Civilingenjören bör i sin yrkesutövning känna ett personligt ansvar för att tekniken 

används på ett sätt som gagnar människa, miljö och samhälle. 

2. Civilingenjören bör sträva efter att förbättra tekniken och det tekniska kunnandet i 

riktning mot ett effektivare resursutnyttjande utan skadeverkningar. 

4. Civilingenjören bör inte arbeta inom eller samverka med företag och organisationer av 

tvivelaktig karaktär eller med mål som strider mot personlig övertygelse.  

Arbetet som denna uppsats beskriver har skett på uppdrag av företaget INDUSEC 

AB. Företagets tidigare samarbete med KTH, våra personliga kontakter med personal 

på företaget samt, de för oss kända, användningsområden som företagets produkter 

har gör att vi känner förtroende för att INDUSEC AB är ett etiskt ansvarstagande 

företag. Det är vår övertygelse att företaget kommer att förvalta vår forskning på det 

sätt som avtalats från början, nämligen som en del i ett stroboskopljus avsett för 

säkerhetsmarknaden.  

Vi har ställt oss frågan om vi sympatiserar med produktens användningsområde och 

vi tror att den färdiga produkten kommer att förenkla arbetssituationen för anställda 

inom säkerhetsbranschen då den är mer lätthanterlig än tidigare produkter. Vi tror 

vidare att produkten kommer att bidra till ökad säkerhet både i privat som offentlig 

miljö.  En fråga man dock bör ställa sig är om det finns någon risk för att den färdiga 

produkten skulle kunna skada t.ex. tjuvar och demonstranter. En risk som man inte 

kan bortse ifrån är att tekniken utnyttjas av andra i syfte att utveckla produkter med 

oetiska avsikter t.ex. att skada andra.   
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4 Utveckling 

Vi fick uppdrag från företaget att DC/DC-omvandlaren skulle baseras på Step Up-

topologin. Möjligtvis kunde andra förslag på olika topologier komma i frågan för att 

skapa bästa möjliga design.  

Under projektets gång märkte vi att andra faktorer skulle komma att beaktas i 

samband med hela kretsens dimensionering. 

 

4.1 Step Up 

Vårt första steg var att förstå hur en Step Up DC/DC omvandlare fungerar, efter 

informationssamling och inlärning om Step-Up omvandlare började vi göra 

beräkningar och bygga kretsdesign på LTspice programmet där vi kunde simulera 

kretsen. 

Vi fick följande design och simulering:

 

Figur 10: Basic Step Up 
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Figur 11: Basic Step Up (Simulering) 

 

I figur 11 kan man observera fyra viktiga saker.  Nerifrån uppåt har vi följande: 

Längs ner med blå färg kan man se strömmen genom lasten I(R1) = 5.2 A, med röd 

färg ser man strömmen genom spolen I(L1) = 18.2 A med nästan 3 A RMS rippel. 

Lite högre upp har vi effekten på utgången Pout = 167 W. Slutligen längs upp med ljus 

grön färg ser man utgångsspänningen Vout = 33 V.   

Denna kretsdesign var den enklaste för en Step up-omvandlare, tyvärr fick vi inte de 

värden som vi hade förväntat oss (Vo =36 V, Io = 6 A, Po = 200 W).  

Man tänker också på störningar och prestanda och då hade vi andra iakttagelser som 

figur 11 inte visar, till exempel stor rippelström genom kondensatorn C2 (8 ARMS), 

dessutom till den här designen skulle man behöva en 45µH spole som tål 20 A ström, 

sådan spole är inte lätt att hitta och blir det för dyrt. 

MOSFET M1 har 50 W förlusteffekt och det är svårt att kyla sådana förlusteffekter, 

sist men inte minst har kretsen ca 75 % verkningsgrad vilket är lite lågt. 

Alla kalkyler till den här kretsen finns i Appendix 1(Bilaga A).  
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4.2  Övervägande av andra topologier 

Speciellt på grund av strömmen som går genom spolen (drygt 20 A) och MOSFETs 

överhettning funderade vi på andra lösningar. De flesta Step Up omvandlare var 

designade för att tåla mindre värden på ström, spänning och effekt på utgången än 

de värden som vi behöver till det här projektet. 

Under förstudien kunde vi hitta liknande projekt som har använt Push_Pull och Fly 

Back-topologin för att få liknande värden på utgången som de värden som vi 

behöver. 

Med tanke på ekonomin och kunde vi inte använda de här två andra topologierna. 

De använde nämligen transformatorer vilket skulle kosta ännu mer och skulle ta stor 

plats i kretsen och den färdiga produkten.  

 
Figur 12: Flyback-omvandlare  

 

 
Figur 13: Push-pull-omvandlare 
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4.3 DC/DC omvandlare med regulator 

Det finns ett behov av att använda regulatorer för att kontrollera överhettning på 

MOSFET, ström och spänning på in/ut gångar, frekvens och duty cycle. 

Man önskar att systemet ska vara så stabilt som möjligt, verkningsgrad är alltid en 

viktig punkt. Vi analyserade olika kontrollmetoder som kunde stabilisera och reglera 

kretsen. 

Den bästa lösningen till den här krävande designen var att hitta en switch-regulator 

som kunde uppföra jobbet.  

 

4.3.1 Switch-regulatorer 

Switch-regulatorer växlar snabbt på och av enheter i serie. Pulskvoten (duty cycle) 

hos omkopplaren anger hur mycket laddning som överförs till lasten. Detta styrs av 

en liknande återkopplingsmekanism som i en linjär regulator. Eftersom elementen i 

serien antingen är fullt ledande eller avstängd försvinner det nästan ingen ström, det 

är det som ger switch-designen dess effektivitet. Switch-regulatorer har även 

möjlighet att generera utspänningar som är högre än inspänningen, eller med 

motsatt polaritet - något som inte är möjligt med en linjär design. Liksom linjära 

regulatorer finns också nästan färdiga switch-regulatorer som integrerade kretsar. 

Till skillnad från linjära regulatorer kräver dessa oftast en extern komponent: en 

induktor som fungerar som energilagringselement (Stora värden på induktanser 

tenderar att vara fysiskt stora i förhållande till nästan alla andra typer av 

komponenter, så de tillverkas sällan inom integrerade kretsar och IC regulatorer - 

med vissa undantag). [8] 

Bland Switch-regulatormetoderna som används för att stabilisera kretsen har vi 

current mode, voltage mode, burst mode och hybrid. Dessa metoder reglerar kretsen 

genom att ändra på Duty cycle i PWM med hjälp av t.ex. hysteretisk-reglering1, till 

exempel analyserades flera Chip switch-regulatorer och controllers, bland annat 

                                                 
1 “Hysteresis is the dependence of a system not only on its current environment but also on its past 

environment. This dependence arises because the system can be in more than one internal state. To 

predict its future development, either its internal state or its history must be known”. [9] 
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TL494, AZ34063U, LT3495, LM2733, Mic2601, Max17499 och Max5052. 

De flesta regulatorer uppfyllde inte kraven eller använde andra värden på in-

/utgången än de vi behövde. 

Vi hittade två kapslar som hade goda egenskaper som regulatorer: LTC3862 och 

LT8705. Vi testade först med LTC3862 utan att uppnå de önskade värdena. Trots att 

vi fick bra värden som var lite närmare de önskade, kunde man se i databladet att 

LTC3862 regulatorn kunde max få 96 % i verkningsgrad. Med LT8705 regulatorn 

skulle man, enligt databladet, kunna uppnå 98 % i verkningsgrad. Nedan visas 

LTC3862 regulatorn, simuleringen av denna och de värden som vi fick. 
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Figur 14: LTC 3862 

 

Figur 15: Simulering av LTC 3862  

Simuleringen gav följande värden: Vout = 34 V (grön signal), Iout (blå signal) = 5.56 A, 

Pout (röd signal)= 186 W. 
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5 Design 

5.1 Val av topologi 

Vi valde step up-topologi för att dimensionera kretsen. Designen skulle vara mycket 

enklare med mindre komponenter och skulle dessutom kosta mindre med en step 

up-omvandlare p.g.a. användning av spole istället än transformatorer. 

Med en switched-mode power supply (SMPS) step up-omvandlare skulle vi få högre 

verkningsgrad, mindre storlek och en lättare krets samt lägre energiförbrukning. 

Risken med step up switched-mode power supply omvandlaren är att den använder 

högra frekvenser och med höga amplituder måste man tänka på elektromagnetiska 

störningar (EMI). Dessutom kan stora rippel på spänning och ström förekomma.  

 

5.2 Val av Controllern 

Den bästa regulatorn som vi kunde hitta är LT8705. Även om det kostar lite mera än 

andra regulatorer visade sig att den här regulatorn har tillräcklig bra egenskaper för 

att klara jobbet med de önskade resultaten. Tack vare LT8705s interna funktioner och 

egenskaper kunde vi slutligen dimensionera en krets som ger de önskade resultaten 

på utgångarna och som också behåller systemet stabilt med en komplett reglering. 

 

5.2.1 LT8705 

Vi valde en regulator med beteckningen LT8705, se diagram för denna nedan. 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
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I databladet för LT8705 kan man bland annat läsa följande:  

LT8705 är en synkron buck-boost DC/DC-styrkrets med en verkningsgrad på upp till 

98 %, den har fyra återkopplingsslingor som styr inströmmen-spänningen och 

utströmmen-spänningen. Kretsen drivs med en inspänning som är över, under eller 

lika med den reglerade utspänningen och den har många olika 

användningsområden; till exempel som spänningsstabilisator för telekom och i 

fordon, i solceller, i batterisystem eller i källor med hög impedans. 
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Kretsen har ett brett i inspänningsområde, från 2,8 V till 80 V, och ger en utspänning 

på mellan 1,3 V och 80 V, med en enda induktans med fyra switchar för synkron 

växelriktning. Arbetsfrekvensen kan ligga mellan 100 kHz och 400 kHz och om 

behov finns kan den omsynkroniseras till en extern klocka. En krets kan ge en 

uteffekt på upp till 250 W men om flera kretsar parallellkopplas kan man uppnå en 

högre uteffekt.  

Kretsen har även servoben för indikering av aktiva återkopplingsslingor, justerbar 

mjukstart, inbyggd övervakning av kretstemperaturen och en 

referensspänningsnoggrannhet på ±1% över ett arbetstemperaturområde mellan -

40°C och 125°C.  

Mer information om LT8705 kan hittas under referenser [9].  

 

5.3 Frekvens 

Vi vill använda frekvensen 200 KHz. För att få den önskade frekvensen i LT8705 

användes en RT resistor (enligt LT8705s Datablad). 

RT = 218 KΩ är kalkylerat i (Bilaga B). 

 

5.3.1 Val av resistansen RT 

LT8705 kan fungera på frekvenser mellan 100 kHz och 400 kHz både externt och 

internt. 

Den interna frekvensen kontrolleras av värdet på resistorn RT som kopplas från RT 

pin på LT8705 till jord. 

 

Internoscillatorns frekvens beräknas med följande formel:  

 

  
43.750

 
1

osc

T

f kHz
R

 
 

 
   (5.3.1- 1) 
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Från föregående formel fås: 

 

 

  
43.750

  1 R k
T f

osc

  
 
 
 
 

   (5.3.1- 2) 

 

Om en frekvens på 200kHz används fås:  

 

 

43.750
  1 217.75

200
TR k k

 
     
 

 

 

De resistorer som finns på marknaden och därför är möjliga att använda i den 

färdiga produkten och som dessutom ligger nära det beräknade värdet har följande 

värden: 210 k och 220 k.  

En resistor på 210 kΩ används i vår krets 

 

43.750
  207,346

210 1
oscf kHz kHz

 
  

 
 

 

5.4 Duty cycle och beräkning av spolen 

Man beräknar Duty Cycle när Vin är på min och Vout är på max. I vårt fall är Vin = 12V 

och Vout = 36V, därför fås: 

 

 

   
( )

( ,Q3, )

( )

    1 100%
in MIN

MAX BOOST

out MAX

V
DC

V

 
    
 

     (5.4- 1) 

 

Där  

( ,Q3, )

12
    1 100%   66.67%

36
MAX BOOSTDC

 
    
 

 

 

 

Till den här designen behövs en Duty cycle på 67 % för att få de önskade resultaten. 

Den minimala induktansen på spolen kalkyleras enligt databladet. 
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För att få Lmin behöver man veta värden på den resistans Rsense som har uppgiften att 

kontrollera strömmen genom spolen. 

 

Val av RSENSE 

Med större Duty Cycle får vi mindre värden på IL, därför är viktigt att veta vilken 

maximal spänning VRsense som kan gå över Rsense för den önskade Duty Cycle. 

Värden på VRsense hittas på Maximum Inductor Current Sense Voltage vs Duty Cycle 

Graph in the Typical Performance Characteristics section (sida 7 Datablad) [9]. 

 

Baserat på följande graf som motsvarar de effektiva egenskaper som är typiska för 

LT8705:  

 

 

 
 

 

Fås: 

( , , )    93RSENSE MAX BOOST MAXV mV  

 

 

 

Därefter måste rippelströmmen i spolen bestämmas, men eftersom värdet på spolen 

(L) är okänd uppskattas IL(MAX,BOOST) till ett värde mellan 30 % till 50 % av 

maxströmmen i spolen, vilket ger: 
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        (5.4- 2) 

 

där  
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Nu när rippelströmmen i spolen är känd kan värdet på RSENSE i BOOST-delen 

beräknas: 
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          (5.4- 3) 
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vilket ger:  
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     (5.4- 4) 
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Spolens värde måste vara högre än det lägsta värdet som beräknats ovan. En spole 

med standardvärdet 10μH valdes till vår krets för förbättrad marginal. 

 

Figur 8 “Currents vs Vin/Vout Ratio” från databladet för LT8705 visar (ungefärligt) hur 

maxströmmen på utgången och maxströmmen i spolen varierar i förhållande till 

Vin/Vout. 

 

 
 

5.5 Val av MOSFET 

Flera detaljer måste tas hänsyn till vid val av MOSFET, de faktorer som bör ligga till 

grund för valet av MOSFET är: Genombrottsspänningen VBR(DSS), tröskelspänningen 

VGS(TH), Miller kapacitans CRSS, RDS(on) och Drain-ström (ID). I detta fall kan man 

använda MOSFET som arbetar med VGS = 4.5V eftersom pinnarna GATEVCC e INTVCC 

regleras till 6.35V. 

Andra viktiga faktorer som man ska tänka på vid val av MOSFET är: effektförlust, 

kommutationshastighet samt temperatur. 

Utan en bra MOSFET som tål de maximala parametrarna som har beräknats och som 

ska användas är det omöjligt att lyckas med kretskonstruktionen. 

Beräkningar visas i detalj i Bilaga B. 
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I figuren nedan, “Normalized MOSFET RDS(ON) vs Temperature” från sidan 26 i 

databladet, visas relationen mellan RDS(ON) och temperatur: 

 

 
 

Resistansen RDS(ON) är inte konstant utan ändrar sig med temperaturen i transistorn 

(den ökar när temperaturen ökar). Ökningen är inte linjär, dessutom skiljer den sig 

också åt mellan olika typer av transistorer.  

 

 

5.5.1 Beräkningar och resonemang för MOSFET AON6242  

Om man utgår ifrån att TJ(MAX) (maximum junction temperature) är 150°C, får man att 

 (Normalisationsfaktorn) = 1.7 . Om man dessutom utgår ifrån att den termiska 

resistansen till omgivningens temperatur är 40°C/W så beräknas den maximala 

effektförlusten på följande sätt: 

 

 
  ( )

( )

( )

A MAXJ MAX

D MAX

TH JA

T T
P

R


    (5.5.1- 1) 
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150 70
2.0

40
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Effektförlusten för MOSFET Q1 kan bestämmas ungefärligt genom:  
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 21Q SWITCHINGI R
P P P    (5.5.1- 2) 

Men PSWITCHING är “0” i Boost-delen, därför fås:  
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   (5.5.1- 3) 

 

 

Från formeln ovan fås:  
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   (5.5.1- 4) 
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36
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Utifrån resultatet ovan väljs MOSFET AON6242 som har en RDS(ON) på 3.6m till 

4.5m.   

Vi valde att använda MOSFET AON6242 eftersom den bland annat arbetar med 

VGS=4.5V och vi därför kan använda oss av det typiska värdet 3.6m på RDS(ON). 

Därför blir effektförlusterna för MOSFETs Q3 och Q4 som följer nedan (för 

simuleringar av dessa se sid 51 och 52): 

 

 

Effektförlusten för MOSFET Q3 är: 

 
 23 I R SWQP P P    (5.5.1- 5) 
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   (5.5.1- 6) 

 

 
9

2 2 3

3 2
3.63 1.7 3

(36 12) 36 4.45 10
6 206 0 10 1.89

1
6

2 21
Q WP

   
    



 
     

 
  

 

 

Utifrån denna beräkning fås en effektförlust för Q3 på 1.89 W vilket skiljer sig något 

från den effektförlust som uppmättes till 1.28 W vid simuleringen i LTspice.  

 

Den maximala effektförlusten för MOSFET Q4 är: 
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4 ( )
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Q OUT DS ON
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V
P I R

V


 
 
 
 

     (5.5.1- 7) 

 

 

2
4 0.6670.00363 1.7

36
6

12
Q WP

 
 

 
   

 

 

Utifrån denna beräkning fås en maximal effektförlust för Q4 på 0.667 W vilket är en 

minimal skillnad från den effektförlust som visade sig vara 0.581 W vid simuleringen 

i LTspice.  

 

I början hade vi tänkt använda MOSFET:en IRLR2908 [11], men vi fick bättre resultat 

med AON6242. 

 

5.6 In/output-kapacitans 

Val av kapacitanser görs med tanken på den maximala önskade rippeln. 
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För att kontrollera spännings ingångens eller utgångens rippel måste vi använda 

kondensatorer med låg ESR (equivalent series resistance).[12] 

Om vi väljer 440µF kondensator med 30 mΩ ESR får vi följande spännings rippel på 

in/ut gångar: 

Δ Vin = 0.06 V 

Δ Vout = 0.54 V 

(Bilaga B) 

 

5.7 Spänningskontroll 

LT8705 använder ett system för att kontrollera spänningen på utgången, systemet 

består av en spänningsdelare baserat på två resistanser, från spänningsdelaren 

kommer en feedback-signal till LT8705s feedback-pinne FB som är ansluten till en 

Error Amplifier.  

Feedback från output jämförs med en referensspänning som är kopplad till Error 

Amplifier. 

Efter jämförelsen ändras Duty cycle om det behövs för att reglera systemet. 

Med 36 V på utgången och med 10 KΩ på en av de två resistorerna (RFBout2) kan vi 

beräkna det andra resistorvärdet till RFBout1 = 298 kΩ. 

 2
1

OUT FBOUT
FBOUT

REF

V R
R

V


     (5.7- 1) 

 
3

1

36 10 10
298

1.207
FBOUTR k

V

 
    

 

5.8 Kontroll av strömmen 

LT8705 styr strömmen som går genom spolen med hjälp av Rsense och pin Vc. 
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Vc-pinnen är också kopplade till Error amplifier som på liknande sätt som i 

spänningskontrollen jämför signalerna mellan feedback från utgången och en 

förutbestämd spänningsreferens. 

Förutom strömkontrollen över spolen har LT8705 två-loops regulatorer som tar hand 

om reglering på in/ut spänningar. 

  

5.9 SYNC Pin 

Eftersom man inte vill synkronisera LT8705 med en extern klocka, bör “SYNC Pin” 

kopplas till en spänningsnivå på mindre än 0.5V. Därför kopplas den direkt till jord 

(0V).   

 

5.10 CLKOUT Pin 

Den här pinnen kopplas inte eftersom man kommer att använda LT8705s interna 

klocka.  
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6 Simulering  

I denna del av uppsatsen presenteras de olika simuleringarna av kretsen med de 

olika komponenterna. Varje simulering gjordes med syftet att hitta de komponenter 

som gav de önskade värdena på utgången, såsom: Vout = 36V, Pout = 200W och Iout = 6 

A. Vid varje simulering användes 12 V på ingången. 

Förutom att hitta komponenter med de önskade värdena ovan var det viktigt att 

hitta komponenter som gav en så låg effektförlust som möjligt. Viss hänsyn har också 

tagits till rippel på spänning och ström i kretsen.  Slutligen har hänsyn tagits till 

priset och tillgången på komponenter. Detta sammantaget gjordes för att hitta den 

optimala kombinationen av komponenter som gav en fungerande krets som till så 

stor utsträckning som möjligt uppfyllde de krav som företaget ställde. 

Här visas första kretsen och värdena som resulterade vid beräkning. (Bilaga B) 

Alla komponenter kan hittas på www.digikey.com 

 

 

Figur 16 Första designen med kretsen LT 8705. (L=22 µH, MOSFET IRLR2908) 
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Figur 17: Här simuleras Pout (ljusblå signal), IRload (röd signal), IL (ljusgrön signal) och Vout (mörkblå signal). 

(L=22 µH, MOSFET IRLR2908) 

 

 

Figur 18: Här simuleras både IRload och Vout. (L=22 µH, MOSFET IRLR2908) 
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Figur 19: Här simuleras både Pout och Pin. (L=22 µH, MOSFET IRLR2908)  

Verkningsgraden (effektiviteten) är cirka 90 % 

 

 

Reflektion kring simuleringarna ovan: I simuleringarna ovan testades MOSFET 

IRLR2908 och en spole på 22 µH tillsammans med de övriga komponenterna. 

Simuleringarna gav ett önskvärt resultat på utspänning (Vout: 35,79 V) och utström 

(IRload: 5,96 A). MOSFET-transistorn hade låga effektförluster men trotts en bra 

verkningsgrad på 90 % nådde den inte upp till det önskade värdet. Effekten på 

utgången (Pout = 213 W) var lite högre än förväntat vilket reflekteras i att 

verkningsgraden minskade. 
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Här visas samma krets som ovan, men motståndet har här ett heltalsvärde som kan 

inhandlas på marknaden. Dessutom har även kondensatorerna värden så att de kan 

inhandlas på marknaden. Alla komponenter finns tillgängliga för inköp på den 

kända internetbutiken www.digikey.com.  

 

 

Figur 20: LT8705 krets med komponenter som har heltals värden. (L=22 µH, MOSFET IRLR2908) 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.digikey.com/
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Nedan visas ett antal simuleringar som har till syfte att simulera de väsentliga 

delarna i kretsen för att uppnå optimala värden för dessa.  Strömmen i spolen, 

effektförlusten i de fyra MOSFET, kretsens verkningsgrad (Pout/Pin), utspänningen 

och utströmmen simulerades. 

Simulering av effektförluster för MOSFET: 

 

Simulering av MOSFET Q1 

 
Figur 21: Simuleringen visar att effektförlusten på Q1 är 5.21 W i intervallet 0 - 15 ms. 
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Simulering av MOSFET Q2 

 
Figur 22: Simuleringen visar att effektförlusten på Q2 är 27.19 mW i intervallet 0 - 15ms 

 

 

 

Simulering av MOSFET Q3 

 
Figur 23: Simuleringen visar att effektförlusten på Q3 är nästan ungefär 4.79 W i intervallet 0 - 15ms 
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Simulering av MOSFET Q4 

 
Figur 24: Simuleringen visar att effektförlusten på Q4 är nästan ungefär 1.98 W i intervallet 0 - 15ms 

 

 

 

 

 

 

 

Reflektion kring simuleringarna ovan: I simuleringarna ovan testades MOSFET 

IRLR2908 och en spole på 22 µH tillsammans med de övriga komponenterna. Vissa 

komponenter har heltalsvärden som kan inhandlas på marknaden. Simuleringarna 

som gjordes med komponenter med heltal (kondensator och motstånd) påverkade 

inte resultaten som vi hade fått tidigare. Det låga värdet på effektförlusten som vi 

fick tidigare är likvärdigt med det vi fick nu i de fyra MOSFETs. 
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7 Simulering av de två bästa MOSFETs 

Nedan visas graferna för de två MOSFET med bäst verkningsgrad och minst 

effektförlust. En 10μH standardvärdespole användes vid simulering av dessa två 

MOSFETs.  

 

 

Den näst bästa, MOSFET IPP084N06L3:  

 

 

Figur 25: Här simuleras både IRload och Vout. (L=10 µH, MOSFET IPP084N06L3) 
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Figur 26: Simuleras både Pout och Pin. (L=10 µH, MOSFET IPP084N06L3). Initialtransienten varar i 125 µs. 

 Verkningsgraden är cirka 94 % 

 

Effektförlusten för Q1, Q2, Q3 och Q4 visas i simuleringen nedan 

Simulering av MOSFET Q1 

 

Figur 27: Simuleringen visar att effektförlusten på Q1 är 2.07 W i intervallet 0 - 15 ms 
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Simulering av MOSFET Q2 

 

Figur 28: Simuleringen visar att effektförlusten på Q2 är nästan 19.42 mW i intervallet 0 - 15 ms 

 

Simulering av MOSFET Q3 

 

Figur 29: Simuleringen visar att effektförlusten på Q3 är 4.21 W i intervallet 0 - 15 ms 
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Simulering av MOSFET Q4 

 

Figur 30: Simuleringen visar att effektförlusten på Q4 är 1.01 W i intervallet 0 - 15 ms 

 

 

Reflektion kring simuleringarna ovan: I simuleringarna ovan testades MOSFET 

IPP084N06L3 och en spole på 10 µH tillsammans med de övriga komponenterna som 

var oförändrade. Simuleringarna gav ett önskvärt resultat på utspänning (Vout: 35,77 

V) och utström (IRload: 5,96 A). MOSFET-transistorn hade mycket lägre effektförluster 

och bättre verkningsgrad (94 %) jämfört med MOSFET IRLR2908. Men trotts att vi 

fick en bra verkningsgrad som uppfyllde det ställda kravet ville vi undersöka om 

effektförlusterna på MOSFET-transistorn gick att minska ytterligare vilket även 

skulle förbättra verkningsgraden. 
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MOSFET AON6242  

 

Nedan visas den krets som har den bästa MOSFET-transistorn (AON6242).  

 

Simulering av IRload och Vout 

 

 

Figur 31: Simuleras både IRload och Vout. (L=10 µH, MOSFET AON6242) 
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Figur 32: Simuleras både Pout och Pin. (L=10 µH, MOSFET AON6242). Initialtransienten varar i 125 µs. 

Verkningsgraden är cirka 97 %. 

 

Effektförlusten för Q1, Q2, Q3 och Q4 visas i simuleringen nedan.   

Simulering av MOSFET Q1 

 

Figur 33: Simuleringen visar att effektförlusten på Q1 är 761.12 mW i intervallet 0 - 15 ms. 
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Simulering av MOSFET Q2 

 

Figur 34: Simuleringen visar att effektförlusten på Q2 är 18.71 mW i intervallet 0 - 15 ms. 

 

Simulering av MOSFET Q3 

 

Figur 35: Simuleringen visar att effektförlusten på Q3 är 1.28 W i intervallet 0 - 15 ms. 
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Simulering av MOSFET Q4 

 

Figur 36: Simuleringen visar att effektförlusten på Q4 är 581.77 mW i intervallet 0 - 15 ms. 

 

 

Simulering av Spolen L1 

 

 
Figur 37: Simuleringen visar att effektförlusten på spolen är 1.50 W i intervallet 0 - 15 ms. 
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Reflektion kring simuleringarna ovan: I simuleringarna ovan testades MOSFET 

AON6242 och en spole på 10 µH tillsammans med de övriga komponenterna som 

var oförändrade. Simuleringarna gav ett önskvärt resultat på utspänning (Vout: 35,77 

V) och utström (IRload: 5,96 A). MOSFET-transistorn AON6242 hade extremt låga 

effektförluster och ännu bättre verkningsgrad (97 %) jämfört med MOSFET 

IPP084N06L3. Effekten på utgången (Pout) var 213 W, precis som vid de tidigare 

simuleringarna, men effekten på ingången (Pin) var lägre än vid de tidigare 

simuleringarna, 220 W, vilket också reflekteras i verkningsgraden. 

Verkningsgraden uppfyllde med råge det ställda kravet, därför valde vi denna 

MOSFET till vår slutliga krets. 
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8 Komponenter - prisundersökning 

I denna del av texten visas en tabell över priserna på de komponenter som varit 

intressanta i utformningen av kretsen.  

De komponenter som visas i tabellen är de som har varit av störst intresse med 

avseende på funktion i kretsen och komponenternas pris. Andra komponenter som 

har undersökts men förkastats på grund av dålig prestanda och/eller högt pris finns 

inte med i tabellen.    

 

Reservd

el 

Beskrivni

ng 

Tillverkare Bästa 

Försäljare 

Web Site Price 

Break 

Unit 

Price 

IRLR290

8PBF 

Trans 

MOSFET 

N-CH 80V 

39A 3-

Pin(2+Tab

) DPAK 

Internationa

l Rectifier 

Verical http://www.findc

hips.com/avail/?p

art=IRLR2908PBF 

>=1000 0.50 - 

0.75 $ 

AON624

2 

MOSFET 

N CH 60V 

85A 

DFN5X6 

Alpha & 

Omega 

Semiconduc

tor 

Digi-Key http://www.findc

hips.com/avail?pa

rt=AON6242 

>=1000 0.97 $ 

IPP084N

06L3 G 

MOSFET 

OptiMOS 

3 PWR 

TRANST 

60V 50A 

Infineon 

Technologie

s AG 

Mouser 

Electronic

s 

http://www.oems

trade.com/search/

IPP084N06L3%2B

G/ 

>=500 0.66 $ 

       

M8934-

ND 

INDUCT

OR 

TOROID 

10UH 15% 

VERT 

Bourns Inc. Digi-Key http://www.digik

ey.se/product-

detail/en/2300HT-

100-V-RC/M8934-

ND/775473 

>=250 2.68 $ 

XAL1510-

103ME 
Power 

inductor 

10uH, 

shielded , 

Coilcraft Coilcraft http://www.coilcr

aft.com/xal1510.cf

m 

>=600 

>=1.200 

2.50 $ 

1.94 $ 

http://www.digikey.com/product-detail/en/2300HT-100-V-RC/M8934-ND/775473
http://www.digikey.com/product-detail/en/2300HT-100-V-RC/M8934-ND/775473
http://digikey.com/Suppliers/us/Bourns.page?lang=en
http://www.coilcraft.com/forms/sample_cart/index.cfm?action=request_sample&part_number=XAL1510-103MEB
http://www.coilcraft.com/forms/sample_cart/index.cfm?action=request_sample&part_number=XAL1510-103MEB
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20% tol, 

SMT, 

RoHS, 

halogen-f 

VER2923

-223 

Power 

inductor 

22uH, 

shielded, 

RoHS 

Coilcraft Coilcraft http://www.coilcr

aft.com/ver2923.c

fm 

>=1000 2.67 $ 

 

       

MBRS11

00T3G 

Diode: 

Schottky 

rectifying; 

100V; 1A; 

SMB 

ON 

SEMICON

DUCTOR 

TME 

Electronic 

Compone

nts 

http://www.findc

hips.com/avail?pa

rtNum=mbrs1100

&limit=10&partne

r=SFC&resultsLi

mit=200 

>=500 0.09 $ 

       

LTC3862 Multi-

Phase 

Current 

Mode 

Step-Up 

DC/DC 

Controller 

Linear 

Technology 

Linear 

Technolog

y 

http://www.linear

.com/product/LT

C3862-1 

>=100 4.14 $ 

LT8705 80V Vin 

and Vout 

Synchron

ous 4-

Switch 

Buck- 

Boost 

DC/DC 

Controller 

Linear 

Technology 

Linear 

Technolog

y 

http://www.linear

.com/product/LT8

705 

>=100 7.23 $ 

Tabell 2: Prisundersökning. 

 

javascript:popUp('../../ver2923.cfm')
javascript:popUp('../../ver2923.cfm')
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9 Undersökning och simuleringsresultat av 
MOSFET samt val av spole.  
 

9.1 Att välja spole till vår krets  

Vid val av spole var följande kriterier viktiga att ta hänsyn till: 

 

 Spolen måste ha lågt likströmsmotstånd (DC-resistans) för att minska 

effektförluster och klara av toppströmmen i spolen. Vi valde en spole med ett 

DC-motstånd på 0,006 , vilket är ett lågt värde. 

 

 Spolen måste ha en rating som är högre än dess toppström för att undvika 

överbelastning av spolen, vilket skulle orsaka effektivitetsförlust. I databladet 

står ratingen angiven, spolen vi valde har en rating på 23,3 A och vid 

simulering av den valda spolen i LTspice fick vi en toppström på 18,37 A. 

  

 Spolens ström kan bli högre om belastningsströmmen överskrider den 

maximala förväntade IOUT maximum. Den kan också vara högre under start om 

man använder en otillräcklig kapacitans vid mjukstart. När vi simulerade den 

valda spolen använde vi oss av en kapacitans på 100 nF vid mjukstart för att 

simuleringarna skulle gå fortare, men det rekommenderas att man använder 

en kapacitans på 200 nF vid mjukstart för kretsen.   
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9.2 Att välja MOSFET till vår krets 

De största effektförlusterna i omvandlaren uppstår till viss del i dioderna och i 

spolen men framför allt i transistorerna. Därför är det viktigt att välja rätt 

komponenter. Vid val av transistorer gäller det att minimera både switch-förluster 

och ledningsförluster. Valet stod mellan tre typer av transistorer; IGBT, BJT och FET. 

IGBT klarar de frekvenser som krävs men är gjord för högre effekter och är relativt 

dyr, BJT är relativt energisnål men klarar höga frekvenser dåligt. FET-transistor 

valdes därför att den har den högsta switchhastigheten av de tre alternativen och för 

att effektförlusten är låg. 

 

Därefter gäller det att välja vilken MOSFET-transistor som skall användas. Det bör 

vara en med minsta möjliga effektförlust för att uppnå en så bra verkningsgrad som 

möjligt, därför bör man ta hänsyn till följande: 

 Genombrottsspänning VBR(DSS)  

 Tröskelspänning (VGS(TH))  

 Motstånd RDS(on)  

 Reversetransfer capacitance CRSS (gate-to-drain capacitance (Cgd)) 

 Maximal ström ID (max). 

 

 

9.3 Resultat av simuleringar med MOSFETs 

Nedan visas tillverkarens data för de olika MOSFET som användes vid simuleringen  

 

MOSFET  VDSV  
   DS on

R m   ADI   VGSV   GQ nC  

IRF6644 100 10.3  60  20max  35  

IRFZ44N 55 14 49 20max  63 

IRFH5053 100 14 46 20max  24 

IRFZ46Z 55 13.6 51 20max  31 

IRFH5406 60 11.4 40 20max  23 

IRFZ48Z 55 8.6 61 20max  43 

IRF1010EZ 60 6.8 75 20max  58 

IPD135N08N3 80 13.5 45 20max  19 

IRLR2908 80 28 30 16max  22 

IPP084N06L3 60 8.4 50 20max  22 
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AON6242 60 4.0 85 20max  23 

Tabell 3: Tillverkarens Data för de olika MOSFET 

 

Simulerat med 200kHz:  

Simuleringarna gjordes för att ta fram de MOSFET med bäst verkningsgrad och 

minst förlusteffekt, för att komma fram till vilka som bäst motsvarar kraven.  

För att få värdet på verkningsgraden beräknas signalens genomsnittsvärde då den 

stabiliseras. Kurvan innan stabiliseringen tas inte med vid beräkningen.  

 

MOSFET (V)
out

V   loadIR 

 

 V
in

V

 
 1IL    W

out
P   W

in
P   

1
F.Q W   

2
F.Q W   

3
F.Q W   

4
F.Q W  

IRF6644 33.16 5.59 12 20.68 188.28 253.31 18.22 40.49m 15.76 3.25 

IRFZ44N 34.78 5.80 12 20.83 202.41 263.06 10.00 33.02m 14.37 3.30 

IRFH5053 34.78 5.79 12 20.84 201.72 249.95 11.79 34.62m 12.72 3.19 

IRFZ46Z 35.75 5.95 12 20.31 213.23 243.74 7.08 29.77m 7.57 2.71 

IRFH5406 35.75 5.96 12 20.40 213.22 245.46 8.54 31.48m 6.53 2.80 

IRFZ48Z 35.72 5.95 12 20.30 213.23 242.60 6.49 28.12m 7.58 2.57 

IRF1010EZ 35.77 5.96 12 19.91 213.23 242.88 5.00 24.52m 9.46 2.12 

IPD135N08N3 35.77 5.96 12 19.64 213.26 235.80 4.24 26.43m 6.51 1.81 

IRLR2908 35.78 5.96 12 19.50 213.27 234.06 4.98 27.91m 4.57 1.94 

IPP084N06L3 35.77 5.96 12 18.97 213.38 227.96 2.07 19.42m 4.21 1.01 

AON6242 35.77 5.96 12 18.38 213.33 220.64 761.12m 18.71m 1.28 581.77m 

Tabell 4: Simulerat med 200kHz 

 

Simulerat med 300kHz: 

 

 
MOSFET (V)

out
V   loadIR 

 

 V
in

V

 
 1IL    W

out
P   W

in
P   

1
F.Q W   

2
F.Q W   

3
F.Q W   

4
F.Q W  

IPD135N08N3 35.77 5.96 12 19.64 213.27 239.78 4.24 26.43m 6.51 1.81 

IRLR2908 35.77 5.96 12 19.62 213.29 235.48 5.09 36.34m 5.26 2.05 

IPP084N06L3 35.77 5.96 12 19.22 213.31 230.65 2.15 27.64m 5.76 1.16 

AON6242 35.77 5.96 12 18.47 213.35 221.71 784.83m 28.176m 1.67 724.53m 

Tabell 5: Simulerat med 300kHz 
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Simulerat med 350kHz: 

 

 
MOSFET (V)

out
V   loadIR 

 

 V
in

V

 
 1IL    W

out
P   W

in
P   

1
F.Q W   

2
F.Q W   

3
F.Q W   

4
F.Q W  

IPD135N08N3 35.77 5.96 12 20.16 213.27 242.02 4.52 40,92m 9.86 2.09 

IRLR2908 35.77 5.96 12 19.69 213.29 236.29 5.14 41.917m 5.64 2.11 

IPP084N06L3 35.77 5.96 12 19.35 213.31 232.28 2.20 33.10m 6.62 1.24 

AON6242 35.77 5.96 12 18.52 213.35 222.29 797.29m 34.07m 1.88 805.86m 

Tabell 6: Simulerat med 350kHz 

 

Effektivitet hos MOSFET efter simulering: 

 

Verkningsgrad vid 300 kHz och 350 kHz har endast mätts för MOSFET med 

effektivitet på 90 % eller mer.  

 

 
MOSFET Verkningsgrad 

vid 200 kHz 

Verkningsgrad  

Vid 300 kHz 

Verkningsgrad  

Vid 350 kHz 

IRF6644 0.743 = 74%   

IRFZ44N 0,769 = 77%   

IRFH5053 0.807 =81%   

IRFZ46Z 0.874 = 87%   

IRFH5406 0.868 = 87%   

IRFZ48Z 0.878 = 88%   

IRF1010EZ 0.887 = 89%   

IPD135N08N3 0.904 = 90% 0.889 = 89% 0.881 = 88% 

IRLR2908 0.911 = 91% 0.905 = 91% 0.902 = 90% 

IPP084N06L3 0.936 = 94% 0.924 = 92% 0.918 = 92% 

AON6242 0.966 = 97% 0.962 = 96% 0.959 = 96% 

Tabell 7: MOSFET med effektivitet på 90 % eller mer. 

 

 

 

Den MOSFET som efter alla simuleringar visade sig ha bäst verkningsgrad och minst 

förlusteffekt var AON6242, därför valdes den till vårt arbete. AON6242 har följande 

parametrar: 
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 VBR(DSS): 60V  

 Tröskelspänning (VGS(TH)): har en rang på 1.5 till 2.5V     

 Motstånd RDS(on): typvärde 3.6m och maxvärde 4.5m  

 Reversetransfer capacitance CRSS (gate-to-drain capacitance): 22pF  

 Maximal ström ID(max): 66A.  

 

Effektförlusten för AON6242 minimeras tack vare en mycket låg kombination av 

RDS(on) och Crss(Cgd). Denna MOSFET är idealisk för Boost-omvandlare. 

 

Värdena på RDS(on) (den totala resistansen vid framledning) och Qg (MOSFET:ens 

gateladdning) har den största betydelsen när effektförlusterna i DC/DC-omvandlaren 

ska bestämmas. En låg RDS(ON) i MOSFET:en minimerar ledningsförlusterna och en 

minimering av MOSFET:ens parasitkapacitanser (Cgs, Cgd och Cds) ökar 

verkningsgraden i switchningen. Qg visar vilken energi som behövs för 

switchningen. Ett lågt Qg innebär att högre switchfrekvens kan användas och minska 

förlusterna i gate-styrningen. Detta sammantaget visar att ju lägre värden på RDS(on) 

och Qg desto bättre MOSFET.  

MOSFETs switchar på hög frekvens och då behövs så kallade ”fast recovery-dioder” 

(FRD) vilka också kan bidra till att öka verkningsgraden.  

Fast recovery-dioder har snabb återhämtningstid (trr) vilket bidrar till att minska 

switchförlusterna. Den MOSFET som vi har valt AON6242 har en välkontrollerad 

switchning tack vare en soft recovery body diode. 
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Figur 38: LT8705 Slutlig Design 
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10 Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att använda de kunskaper som förvärvats under 

utbildningen, och genom ett forskande arbetssätt konstruera och designa en DC/DC-

omvandlarkrets samt analysera och dokumentera detta arbete. En annan målsättning 

var också att arbeta metodiskt i grupp och uppfylla de krav som handledaren 

(företaget) ställde samt att samordna de olika delarna av arbetet med handledare och 

examinator. 

Efter att ha genomfört projektet har vi lärt oss en hel del om att arbeta metodiskt och 

forskande samt att samarbeta i grupp, hålla kontakten med inblandade parter och 

leva upp till ställda krav. Framför allt har vi fått omfattande erfarenheter av DC/DC-

omvandlare. Vi drar slutsatsen att för att dimensionera och designa en DC/DC-

omvandlare bör man först välja vilken topologi (krets) som skall användas. Detta gör 

man genom att analysera olika topologier och välja den topologi som bäst motsvarar 

de krav som har ställts på kretsen. Med hjälp av matematisk kalkyl fås de värden 

som behövs till varje komponent, så att man kan bygga en test-krets som simuleras i 

programmet LTspice. Genom att observera rippel och andra oönskade faktorer kan 

sedan vissa komponenter ändras för att förbättra signalen.  

Flera av de preliminära komponenterna som vi valde uppfyllde inte kraven på 

effektivitet och kostnad som företaget eftersträvade. Det var ett av de största 

problemen vi stötte på och som gjorde att vi fick simulera många gånger med olika 

komponenter. Efter varje komponentändring fick vi nya värden på strömmar, 

spänningar och effekt, därför ändrades kretsen varje gång någon komponent byttes 

ut. 

Slutligen valdes komponenterna med tanke på pris och effektivitet och vi kunde 

skapa en krets som uppfyllde de ställda kraven. Efter de gjorda simuleringarna kom 

vi fram till att den MOSFET-transistor som motsvarade de ställda kraven var 

AON6242, framför allt gav den bra resultat på effektförlust och verkningsgrad (cirka 

97 %).  

Kretsen (DC/DC-omvandlaren) är en del i en produkt som kommer att tillverkas i 

stor mängd för försäljning på den internationella marknaden, av detta skäl är 
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kostnaden för tillverkning av kretsen alltid ett primärt krav för företaget. Man kan 

förmodligen söka och forska vidare för att hitta andra komponenter som ytterligare 

kan optimera kretsen eller sänka dess tillverkningskostnader.  

Förutom att använda kretsen i den avsedda produkten kan kretsen även användas 

som bas vid utveckling av andra produkter med liknande syften. Informationen i 

detta dokument är öppen för alla läsare som är intresserade av detta område och kan 

fungera som en grund för framtida arbete. 
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