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Sammanfattning 
Examensarbetet har gått ut på att göra en DC/AC H-brygga med senaste teknik 
som används i dagens industrier. Detta examensarbete är ett försök att 
implementera ZVS-tekniken i en DC-AC omvandlare.  

Eftersom transistorer avger effektförluster vid switchingen med höga frekvenser 
lades mycket fokus på dem. Kretskortet kan också avge effektförluster på grund 
av parasitparametrar. Ett dubbelsidigt kretskort valdes för att minska förluster. 
Vidare jämfördes transistorförluster och mättes vid olika tillfällen med en 
induktiv last. 

Med hjälp av en mikrokontroller kunde man ändra på styrsignalernas Duty 
Cycle och frekvens. 

Framtagen kretskort har sedan använts till att utföra mätningar vid frånslag där 
falltider, energiåtgång och switchförluster har jämförts med liknande krets på 
kopplingssplatta och i simulering. 

Elektriska komponenter monterades fast på kretskortet med hänsyn tagen till 
bland annat avstånd mellan kondensatorer och transistorer. Rätt 
komponentplacering på kretskortet var nödvändigt eftersom det skall innebära 
mindre effektförluster vid höga frekvenser. 
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Summary  
The thesis project is based on making a DC/AC H-bridge with the last 
technology that is used today in industries. This thesis project is an attempt to 
implement the ZVS-technology in their DC-AC inverter. 

As transistors give power losses when switching with high frequencies the focus 
was on them. The PCB could also give power losses caused by parasitic 
parameters. This is the reason why a double sided PCB was chosen to reduce 
power losses. Further, losses of transistors were compared and were measured at 
different occasions with an inductive load.  

By means of the microcontroller it was possible to alter the Duty Cycle and 
frequency of the control signals. 

The produced PCB has been used to perform the measurements at the switching-
off occasion where fall time, energy consumption and switching losses have 
been compared with similar circuit implemented on a breaded as well as in 
simulation. 

Electronic equipment was mounted on the PCB with taking account to distance 
between capacitors and transistors. Correct component placement on the PCB 
was recessers it will result in less power dissipation at high frequency.  
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Abstract 
Arbetets huvudmål var att utvärdera Zero Voltage Switching, ZVS, på ett 
dubbelsidigt kretskort. Där ingick att anpassa en H-brygga till ZVS som är 
populär i industrier samt elektronikkonstruktion. Mätningarna och analyserna 
gjordes för båda delarna. Med hjälp av en mikrokontroller kunde man ändra på 
styrsignalernas Duty Cycle och frekvens. 

Framtagen kretskort har sedan använts till att utföra mätningar vid frånslag där 
falltider, energiåtgång och switchförluster har jämförts med liknande krets på 
kopplingssplatta och i simulering. 

Nyckelord: switchförluster, H-brygga, zero voltage switching. 
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Förord 
Följande examensarbete är ett avslut av mina treåriga studier inom elektroteknik 
på Linneuniversitet. 

Först och främst vill jag framföra ett stort tack till Pieternella Cijvat, min 
handledare på Linneuniversitet i Växjö. Hon erbjöd mig hjälp och tips med det 
praktiska. Jag vill framföra ett lika stort tack till min handledare på Alstom i 
Växjö, Per Ranstad. 

Slutligen vill jag tacka min familj som alltid gav mig deras bästa support på alla 
tänkbara sätt. 

Växjö, Januari 2017. 
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1.Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Arbetet som går ut på att undersöka switchförluster i transistorer för 
kraftelektronik har utförts i samarbete med Alstom. Alstom är ett företag 
som utvecklar och tillverkar elektrisk utrustning för olika företag, till 
exempel kraftmoduler med stora transistorer. En H-brygga används för att 
omvandla en DC till en AC-spänning med en amplitud på 500V och en 
ström på 20 A. Med deras nuvarande H-brygga överförs med 25 kHz en 
effekt på 100kW vidare till en transformator, induktiv last. Detta ger 
effektförluster när man växlar transistorer (slår på respektive slår av). Ökar 
man frekvensen, blir det desto mer effektförluster. Eftersom de har fått nya 
material och nya halvledar komponenter så vill de öka frekvensen utan att 
effektförlusterna ökar i transistorerna.  

För att testa konceptet har detta arbete utfört med lägre spänning och ström: 
30 V och 2 A. Detta gör det möjligt att undersöka och optimera kretsen på 
ett kretskort. Parasitkapacitanser och -induktanser som förekommer i 
kretskortet vid höga frekvenser samt komponentsplacering är andra faktorer 
som kan medverka och ge effektförluster. 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att tillverka en H-brygga på ett dubbelsidigt kretskort. 
MOSFET transistorer på kretskortet ger effektförluster vid switch-växling 
(slås av och slås på). Kretsen kan förbättras genom att parallellkoppla 
kondensatorer med transistorer och välja/ anpassa till en viss frekvens. 
Denna teknik som kallas för Zero Voltage Switching (ZVS) ska användas i 
företagets kraftmodeller. 

1.3 Mål 

Huvudmålet är att bygga, mäta och utvärdera en H-brygga på ett 
kretskort. Arbetet delades in i tre olika delar. 

1.3.1 Mikrokontroller 

En Mikrokontroller programmerades för att styra drivkretsen. 
1.3.2 Drivkrets 

En IRS2103 drivkrets används för att öka amplituden på MOSFETarnas 
gate så att de börjar leda. Frekvensen förblir den samma. 

1.3.3 H-brygga på dubbelsidigt kretskort 

Ett dubbelsidigt kort av typen FR4 ska användas för kretskortet. På den ska 
monteras transistorer och kondensatorer. Målet med den är att minska 
effektförluster i koppartrådar genom rätt komponentsplacering på kortet. 
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1.3.4 Mätning och analys 

Tanken att ge en effekt på utgången (lasten) på ca 40 eller 50 Watt och 
därmed en ström på ca 2 A och en spänning på ingången. 

Till att utföras mätningar ska en lämpligt gate-drivning väljas. Kravet är att 
den ska klara att switcha MOSFET och justering av gate-spänning kan 
utföras. 

H-bryggan driver  i detta arbete en induktiv last som representerar 
primärsidan på en transformator.  

. 
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2. Teori 

2.1 ZVS-Full-Bridge omvandlare 

En DC spänning ansluts till en H-brygga uppbyggd av fyra transistorer. Genom 
att switcha transistorerna med en viss frekvens kan en AC-fyrkantsspänning med 
en hög frekvens ges på utgången. 

Tekniken Zero Voltage Switching (ZVS) är populär och används i bland annat 
H-bryggor. Målet med tekniken är att minska switchförlusterna [1]. För att 
uppnå ZVS kopplas kondensatorer parallellt med transistorerna i bryggan. 

!  

Figur 1. ZVS full-bridge omvandlare med induktiv last. 

             Figur 2. Styrsignaler för H-bryggan med ZVS. 

2.1.1 Processen att nå ZVS  

1.Q1 och Q4  leder och strömmen går genom lasten. Övergången sker när Q1 
stängs. Vid denna tidpunkt går strömmen till dioden i Q2. Det tar tiden Tdt för 
detta steg. 
2. Q2 slås på med noll spänning d.v.s. med ZVS när Q1 är helt avstängt.  
3. En magnetiseringsström cirkulerar via den induktiva lasten (transformator), 
Q2  och Q4. Det tar tiden TXSR för denna steg. 
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4. När Q4 är stängd börjar strömmen flöda mot Q3 och det måste ske strax efter 
tiden TXSR. Transistorn Q3 är på med noll spänning (ZVS). Detta steg tar 
återigen Tdt . 

Övergångstid bestäms av följande ekvation [3]: 

Ttrans      =  övergångstid. 
Tdt      =  dead time. 
TXSR =  varaktighetstiden då strömmen cirkuleras. 

2.1.2 Dead time 
För denna teknik är dead time, Tdt en summa av olika tider. Eftersom MOSFET 
transistorer ger mest effektförluster vid från slag är det viktigt att lägga fokus på 
den delen i H-bryggan. Figur 3 nedan visar en ideal MOSFET transistor slås av 
med hänsyn till TGPT : TGPT , tiden för VDS att stiga från nära noll till VIN. Det 
dröjer lite gran för transistorn att vara helt avstängt. 
Vidare tidsparametrar som förlänger dead time processen kan vara 
övergångstiden från Low Side till High Side, TLSH samt TGPT och TDSD 

tidsfördröjningen orsakas av parasit induktanser . När det gäller att mäta tid 
TGPT krävs extra metoder. Också td(off) och tf läggs till dead time ekvation nedan 
[3].  

      

    
TDSD = tidsfördröjning orsakas av induktanser i koppartråd och kapslingen. 
TLSH= tiden mellan high side och low side och vice versa i bryggan. 
TGPT= tiden för VDS när den stiger och når VIN. 
td(off) = tidsfördröjning för att gate-source kapacitansen laddas ur. 
tf  =   tiden för drainström då den faller från konstant till noll. 
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I figurerna nedan kan man se förlusteffekter då en MOSFET transistor är i drift i 
H-bryggan. IRF510 är en transistor. Enligt databladen vid turn-off och turn-on 
har den olika fall samt rise tider. M.h.a simuleringen kan man se drain 
strömmen, Id och mäta fall / rise tider för Id. När en transistor slås på och av då 
ger arean under UDS x ID den totala förlusteffekten [9][10][11].  

                 ( Effektförluster, gäller figur 3) 

 ( Effektförluster, gäller figur 4) 

 

Figur 3. En transistor slås av [1]. 
 

Figur 4. Förlusteffekter när transistorn slås på och av. 
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I figur 5 visas effekter av att använda ZVS. Vid turn-off fördröjs tidpunkten då 
VDS börjar stiga, eftersom kondensatorer laddas upp. Vid turn-on fördröjs 
stigning av Id eftersom kondensatorn levererar ström en kort tid. 
Förlusteffekterna är noll [3]. 

Figur 5. Inga förlusteffekter när transistorn slås på och av. 

2.2 EMI på kretskort 
Vanligen arbetar elektroniska komponenter inom EMC område på ett kretskort. 
Det man försöker undvika är EMI (Electro Magnetic Interference) som kan 
komma från en annan komponent på kortet.  

För induktanserna på kretskort gäller att ju större induktans desto större induktiv 
reaktans blir det. Strömmen ger upphov till spänning enligt ekvation i 
frekvensdomän som stör andra komponenter.  

   

Vrf = Irf * Z       

Z = R + jXL + 1/(jXc) = R+jwL + 1/jwC       

Med andra ord EMI är frekvens beroende. EMI är linjärt proportionellt mot 
frekvensen. Eftersom högfrekventa störningar önskas minska [4].  
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Figur 6 illustrerar strömmen återvänder under kopparledning. Detta sker under 
höga frekvenser. Magnetiska flöde från kopparledning och jordplanen faller mot 
varandra, stryker varandra. 

Figur 6. Ström flöde återvänder under signalledning. 

2.2.1 Flödesöverstrykning 

När strömmen flödar genom impedanser (koppartrådar/trace) bildas ett 
magnetiskt fält. Ett sätt få bort eller minska magnetiskt flöde i koppartrådar på 
ett kretskort är genom att låta de ta ut varandra, flödesöverstrykningen d.v.s. 
medurs och moturs. 

Det finns olika metoder för denna princip men en används ganska mycket inom 
industrin idag. Den kallas för image plane.  

Image plane fungerar på följande sätt. När en ström med hög frekvens går 
genom en koppartråd över en kopparlager som referens på ett dubbelsidigt PCB-
kretskort bildas eller går ström precis under tråden med samma frekvens fast på 
motsatt håll. Induktansen i koppar tråden kallas den för partiell induktans och i 
referenslager kallas för ömsesidig induktans. Detta fenomen beskrivs i 
ekvationen nedan. Koppartråden bestämdes enligt standarden IPC-2221[12]. 
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         Figur 7. Magnetiska flöde överstryker varandra. 

Nedan är ekvationener som beskriver sambandet mellan spänningen (V1) 
och induktansen (Lp1) över koppartråden vid önskad frekvens. Den orsakar 
på ömsesidig sida en spänning (V2) enligt nedan [4]. 
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3. Genomförande 

3.1 Översikt 
I figuren nedan syns en H-brygga på en kopplingsplatta med två drivkretsar. H-
bryggan ska senare tillverkas på ett dubbelsidig kretskort. Pin8 och Pin9 på 
vardera sidan ska köras med en så hög frekvens som möjligt. De fyra signaler 
genereras och programmeras från en styrenhet som är en mikrokontroller 
(STK600).                                

       Figur 8. Blockschema över hela systemet.  

 
H-bryggan simulerades i LTspice som figur 9 visar. Den kördes utan 
kondensatorer och senare med kondensatorer, då med olika värde på 
kondensatorer. 

Figur 10 visar signalen på utgången (svart färg) med och utan kondensatorer. 
Den visar också drain-source spänningen, drainströmmen och effektutvecklingen 
i transistor två på low side (M2). 

Figur 9. H-bryggan drivs med drivkretsar IRS2103, för high-side och low-side 
drivning. 
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Figur 10. Resultatet från simulering i figur 9. 

3.1.1 Matningsspänning 

H- bryggan matas från ett spänningsaggregat med runt 24 V. Spänningen 
över MOSFET drivkretsen matas från samma spänningsaggregat fast med 
en annan spänning som är 10-11 V.  

Ett annat spänningsaggregat användes och från den fick man en tredje 
spänningskälla på 5-6 V som parallellkopplades över komparatorn och 
NAND 7400 grinden. 

3.1.2 Gate-Drivning 

Till gate-drivning valdes att göra en egen krets på en kopplings platta. 
IRS2003 är en MOSFET drivkrets som har två ingångar (Lin, Hin) och två 
utgångar( HO,LO) till ena halvan av H-bryggan. Den har sin egen logik. 
Utgången är beroende av DutyCycle och fasförskjutning på ingångssidan. 
Signalamplituden från utgången av drivkretsen var runt 10 V det vill säga 
lika stor som matningsspänning. Amplituden på ingångssidan var mellan 5 
-6 V och signalen hade en DutyCycle på ca 40-45%. Simuleringen över 
MOSFET drivkretsen gjordes också enligt figur 11. 

 

Figur 11. 
a) Blockschema med komparator, två drivkretsar och kretskort (PCB).                                                              
b)Kretsschema i LTSpice för att simulera en drivkrets med halvbrygga. 
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3.1.3 LM339-Komparator 

Vidare användes en komparator för att öka amplituder. LM339 tål hög 
frekvens och har valts till att användas. I en komparator förblir frekvenserna 
oförändrat likaväl Duty Cycle och fasförskjutning. Den matades med 10 V 
och hade utgångssignaler med samma amplitud som matningsspänning. 
Ingångssignaler hade en amplitud på 2,4 V och jämfördes med en 
referensspänning på 1,4 V. En simuleringen över komparatordelen gjordes 
som figur 13 visar.  

           

Figur12. Blockschema som visar styrenheten, komparator, IC:n och en drivkrets. 

             

Figur 13. Simulering över komparator för att bestämma referensspänning. 
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3.1.4 7400-NAND 

Eftersom en signal önskades vara inverterad användes en 7400-NAND Grind. 
Signalen kommer från mikrokontroller till grinden, inverteras och skickas sedan 
till en komarator och vidare i kretsen. 

     

3.1.5 STK600 
En STK600 Mikrokontroller användes för att generera signaler till den frekvens 
man önskade. TIMER0 valdes och genom några steg kunde man öka 
klocksignalens hastighet i hårdvaran. Den här metoden gav möjlighet att få höga 
frekvenser på output porten.  Frekvensen (hastigheten) samt Duty Cycle är 
beroende på antalet kodrader. Programmet skrevs i Assembly språket, C språket 
kunde ha använts också. 

 

          Figur 15. Block diagram över STK600 hårdvarusystemet. 
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3.1.6 Kretskortstillverkning 

Ett dubbelsidigt kretskort användes. Tjockleken på ena kopparlagret var 35µm 
medan kortet har tjockleken på 1.5mm. Det nedre sidan var ett jordplan som var 
en referens för hela bryggan. På övre sidan gjordes kopparledningar (trace) och 
komponenterna löddes på. Bredden på kopparledningar bestämdes enligt 
standarden IPS221[12]. Längden på koppartrådar önskades vara korta. 

  Figur16. Referenssidan av kretskortet. 

3.2 Simulering utan ZVS 
En viktig del av utförandet var simuleringen. Simuleringen skedde över hela 
kretsen, från signalgenerering, komparator, MOSFET-driver fram till 
transistorerna och lastdelen på bryggan. Eftersom komparatormodellen som 
valdes i LTspice inte tål höga frekvenser valdes att simulera utan, annars funkade 
utmärkt. MOSFET-driver filen i simuleringen är en tredje part modell. 
 

 Figur 17. Effektförluster i transistorerna. Svart färg är transistorns (Q1) gate-
source spänning, VGS. Blå färg är drain-source och den röda drainströmmen 
som flödar genom MOSFET transistorn. Turkos färg är effektutvecklingen i 
transistorn.   
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Figur 18. Analys över H-bryggans induktiva last. Den visar våglängden, peak-to-
peak spänning, dead time och Duty Cycle. ZVS har inte använts vid den analys.  

Figur 18. Simulering över lasten. 

3.2.1 Simuleringsdetalj i en MOSFET 
Analysen gjordes med hela bryggan utan att använda ZVS teknik. Bryggan hade 
induktiv last. Transistor fyra, M4 på low side på vänstra delen av H-bryggan 
valdes här för att visa effektförluster vid frånslag. Svartfärg är gate-source 
spänning, Blå-röd färg är drain-source spänning respektive ström. Turkos är 
effektutvecklingen då MOSFET:en slår av. 

Figur 19. Simulering av effektförluster i en MOSFET vid frånslag utan ZVS. 
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3.2.2 Simulering med ZVS  
Figuren visar en undersökning över en transistor då den slår på och slår av vid 
100kHz. ZVS teknik användes då kondensatorer parallellkopplades med 
transistorer i bryggan. Turkos färg är transistorns gate-source spänning, VGS. 
Svart färg är drain-source spänning, VDS . Och den blåa färgen är drain 
strömmen , Id som flödar genom MOSFET transistorn. Röd färg är 
effektutvecklingen i transistorn.   
 

Figure 20. Effektförluster i transistorerna. Turkos färg är transistorns (Q1) gate-
source spänning, VGS. Blå färg är drain-source och den röda drainströmmen 
som flödar genom MOSFET transistorn. Röd färg är effektutvecklingen i 
transistorn.   

3.2.3 Simuleringsdetalj med ZVS 

Här användes ZVS teknik, se figur 21.Transistor fyra, M4 på low side på vänstra 
delen av H-bryggan valdes här för att visa effektförluster vid frånslag. 

Figur 21. Frånslag av MOSFET M4 med ZVS. Turkos är gate-sourse spänning, 
VGS. Blå-röd färg är drain-source spänning respektive ström. Röd är 
effektutvecklingen. Det syns tydligt att effektförlusterna är betydligt lägre med 
ZVS. 
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Figur 22. Analys över H-bryggans induktiva last. Den visar periodlängden, peak-
to-peak spänning, dead time och duty cycle. Den visar att dv/dt är stor.  
 

 Figuren 22. Simulering är över lasten där dead time är mindre. 

Figur 23 visar halvbrygga med resistiv last. Samma signal skickas till ingångarna. Low 
Side inverteras på utgången med hög amplitud. Dead time mellan high och low side är 
557ns. 

        Figur 23. Simulering av en halvbrygga. 
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4. Resultat och analys 

4.1 Analys 
Analysen i simuleringen var inte framgångsrik i början på grund olika faktorer 
som frekvens, val av rätta kondensatorer och logiken bakom MOSFET-
drivkretsen.  

Olika storlekar på kondensatorer valdes för olika frekvenser. Duty cycle var 
under alla dessa försök mindre än 50%. Med 100kHz och med kondensatorer i 
storlekar som var mindre än 2nF fanns det fortfarande effektförluster. Det visade 
sig att  med 2nF blev switchförlusterna i stort sett noll vid frånslag. Figur 21 
visar att det stämmer med teori.  

4.2 Mätningar 

Oscilloskopet Rigol DS1054 har använts för att mäta och studera signaler. Det 
har flera funktioner bland annat matematiska. Man kunde m.h.a dessa  
matematiska funktioner integrera två signaler när de korsade varandra och räkna 
arean under kurvan.

För IRF510 MOSFET transistorer mättes signalens fall time och rise time. 
MOSFETENs förluster var högre vid frånslag än på-slag. Det tog tid för 
spänningen över transistorn att stiga från noll till Vin, dv/dt. Det knepiga delen 
som inte gick att se på oscilloskop var transistorers fördröjningstider och TGPT  

(tiden för VDS när den stiger från 0 till VIN). Nedan visas mätmetoden för drain 
spänning tider: 

1. Rise time är tiden då drain-source spänningen stiger från 10% till 
90%.

2. Fall time är tiden mellan drain-source Spänning som faller från 90% 
till 10%.
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4.2.1 Komparator 

       Figur 24. Komparativ ingång och utgångssignaler. 

Det skickades en signal från styrenheten. Den delades till två signaler. Avsikten 
var att invertera den ena genom en NAND grind. Efter det skickades dem (i 
enfas) vidare till ingången på komperatorn. Oscilloskopbilden visar tydligt att 
utsignal har tillräckligt hög amplitud för att på samma sätt skickas vidare till 
MOSFET-drivkretsen.  

Den gula signalen är mätningen över lasten i H-bryggan som förklarar att 
signalen från styrenheten kommer med framgång till bryggan. Turkos färg är de 
inverterade signal från den blåa färgen, efter att den passerat NAND grinden. 
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4.2.2 MOSFET-driver 
 

 Figur 25. Utgångar av två IRS2103 MOSFET-drivkretsar. 

Två IRS2103 MOSFET-drivkretsar användes i mätningar. MOSFET-drivern 
delar mycket gemensamma egenskaper med IRS2003 modellen som användes i 
simuleringen. Signalerna på oscilloskopet är MOSFET-drivarnas utgångar. 
Eftersom en MOSFET-driver gav en inverterad signal på high side delen på 
utgången, var det möjligt att köra båda MOSFET-driver samtidigt.  

Den gula pulsen i figuren 24 kommer från transistor  Q1 och Q4 då de är 
påslagen. Vid nästa puls var transistorerna Q3 och Q2 på och skickas blåa pulsen 
i motsatsriktning d.v.s man hade en AC-signal på utgången. 

4.2.3 Kopplingsplatta 

Figur 26. MOSFET DRIVER och H-brygga. 

 H-bryggan kopplades först på kopplingsplatta. Målet var att testa och analysera 
MOSFET drivarna och och transistorerna. Efter det påbörjades konstruktion av 
kretskortet. 
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Figur 27. Komparator och NAND grind på kopplingsplatta.  

4.2.4 Kretskort 

PÅ bilden nedan syns H-bryggan med fyra stycken transistorer. Den röda kabeln 
är plus på mönstersidan. Den svarta kabel är minus på backsidan. Dessa kablar 
är bryggans matningsspänning. 
 

Figur 28. H-Brygga på dubbelsidig PCB med backsida som referens och  
framsidan för mönsterlayout. 
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4.2.6 Översikt 
Nedan syns hela mätuppsättningen. 

      Figur 29. Alla delar i kretsen ihopkopplade 
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4.3 Mätning av rise- och fall time 

Overshoot och ringning uppstår på grund av de olika induktaners- och 
kapacitanser effekter i kretsen som till exempel: induktiva slingor genom via- 
kontakter och referenssida samt kapacitansen mellan koppartråden och 
referenssida. Eftersom en tråd har egen induktans, finns i sändningen av pulser 
eller fyrkantsvågor över trådar risk för störningar och ringning vid 
mottagaränden.  

Därför Switchings tider och energier påverkade och varierade kraftigt med andra 
komponenter och ströva induktanser i kretsen. 

IRF510 MOSFET transistorn tillverkas av olika företag. Varje tillverkare anger 
specifikationer för transistorn utifrån tester de utför som dv/dt, delay (frånslag, 
påslag) och rise- och falltider. Ofta fås liknande värde [9,10,11]. 

Tabell 3 Utan kondesator
Vin=25 volt, 
I=2A

enhet 
Sekund, s

Datablad 
MIN-MAX

simulering mätning

Rise Time, tr     [ns] 33-75 24 600
fall time, tf     [ns] 27-66 16 1000

Tabell 4 Med kondesator
Vin=25 volt, 
I=2A

enhet Datablad 
MIN-MAX

simulering Mätning

Rise time, tr    [ns] 33-75 15 400

 fall time, tf    [ns] 27-66 82 400
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5. Diskussion  
En stor utmaning var att få igång MOSFET drivkretsen på kopplingsplatta som i 
sin tur skulle starta igång H-bryggan. En annan besvärlig utmaning var 
simuleringen av MOSFET drivkretsen. Spänningskällorna över komparator, 
MOSFET drivkretsen och H-brygga får vara ”separat” och olika fast kopplade 
till samma referens. På det sättet åstadkommer man bättre och säkrare kontroll 
över varje del i kretsen. Detta är bra i testfasen.  

På gate-drivning, nand grinden och komparator gjordes inga specifika mätningar 
eftersom de inte var huvudmålet i arbetet. De var därför separata från 
kretskortet. 

Till lasten användes effektmotstånd alternativt en induktor. På grund av höga 
strömmar valdes effektmotstånd. Induktansen användes som last som ersättning 
för primärsidan av en transformator. 

Tillverkning av ett dubbelsidigt kretskort var ingen enkel uppgift. På mönstersidan 
skarvades lite gran under processen. Med mer tid och kunskap kunde man 
tillverka ett bättre kretskort.   

Ett dubbelsidigt kort valdes på grund av EMCs effekt på mönsterkortet.      
Tanken var att släcka magnetiska fältets linjer på koppartrådar så att 
parasitinduktanser minskar helst försvinner totalt vid en hög frekvens som 
kretskortet egentligen skulle anpassas för. Men med denna konstruktion och 
mönsterlayout ökade parasitkapasistanser till en viss grad vilket var oundvikligt 
och ej önskvärt.  

Kondensatorerna måste monteras bredvid MOSFET transistorer med kort 
avstånd mellan båda komponenter. Mindre avstånd innebär mindre induktans i 
slingan det vill säga mindre effektförluster. Båda kondensatorer och transistorer 
löddes fast på kretskortet. 
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6. Slutsatsen  
Huvudmålet med arbetet var att utvärdera ZVS, Zero Voltage Switching på ett 
dubbelsidigt kretskort. 

Resultat har visat att falltid för transistorer med kondensatorer i H-bryggan är 
större än när kondensatorer inte är parallellkopplade med dem i bryggan. Och 
med denna approximation kunde man anta att kondensatorer har medverkat och 
gett förväntat resultat. Med rätt ström prob, spänningsprob och mer tid kunde 
man verifiera teorin ännu bättre. 
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Bilagor 

Fler mät-och smuleringsresultat. 

Figur 30. Signaler över lasten (resistiv) i H-bryggan. 

 

Figur 31. Signaler över lasten (induktiv) i H-bryggan.  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   Figur 32. Signaler över halvan av H-bryggan. 

 

  Figur 33. Signaler över andra halvan av H-bryggan.  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  Figur 34. 
Effektförluster i transistorn utan ZVS. 

 

  Figur 35. Effektförluster i transistorn med ZVS. 
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