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Sammanfattning 

Analys av parasitiska kretselement för elektriska system är viktigt eftersom 

dessa ofta påverkar systemetes egenskaper och vanligtvis en försämrad 

funktion som till exempel högre effektförluster. Att minimera förlusterna 

leder till mindre råvaruåtgång för produkter som i sin tur leder till minskad 

belastning på miljön. Projektet avser att analysera och skapa en modell för 

transformatorn i en kraftomvandlare med hjälp av en lågspänningspuls. I 

projektet byggs först en pulsgenerator för att kunna skapa en kort repetitiv 

puls med amplitud 12V, pulslängd 1ms och repetitionsfrekvensen 1Hz. Med 

hjälp av stegsvarsanalys på transformatorns ingång identifieras 

parasitkomponenterna i transformator och likriktare. Efter denna analys togs 

en modell fram för omvandlaren. Systemets U-I karaktäristik simulerades 

och analyserades vid olika utstyrningsgrad och fasvinkel för den ingående 

transistorbryggan. För att validera undersökningens resultat har projektet 

jämfört fysiska uppmätningar med simulering för transformator. Resultatet 

visar god överensstämmelse. 
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Summary 

Analyzing parasitic elements of devices is important because they cause 

power losses. Minimizing the losses leads to less raw material consumption 

for devices, which in turn leads to reduced environmental impact. In the 

project a pulse generator is constructed which can provide low voltages 

pulses. Using the pulse generator, the parasitic components of the power 

converter with it’s transformer are identified and analyzed.  

After the parasitic analysis, a model for the transducer was developed. The 

system's U-I characteristics were simulated and analyzed at different 

switching pulse widths. In order to validate the results of the survey, the 

project has compared the physical measurements with simulation. The result 

shows good consistency. 
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Abstrakt 

Detta arbete har genom experiment, simuleringar, beräkningar och tester 

undersökt en högspänningskrafttransformator för höga frekvenser. Med 

hjälp av en steganalys identifierades parasitelemet i kraftomvandlaren. En 

transformator modell och en likriktarmodell kunde tas fram. Genom att 

använda LT-spice kunde resultatet valideras.  

Nyckelord: Kraftomvandlare, Parasitkomponent, U-I karaktäristik, 

Transformator, Kretsmodellering. 
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1. Introduktion 

Magnetiska komponenter som transformator och induktans är mycket 

viktiga inom kraftelektroniken. Med hjälp av transformatorn ändras 

spännings- och strömnivåer inom elektriska apparater och distributionsnät. 

Viktiga faktorer för transformatorn är impedans verkningsgrad och 

effektstorlek [1]. Transformatorn används inom olika områden som 

solcellsanläggningar, elektriska fordon och i detta fall vid en medicinska 

tillämpning med en röntgenutrustning. Målet är en omvandlare som har små 

effektförluster, liten storlek och vikt. För att minska vikten och storleken för 

magnetiska komponenter höjs ofta frekvensen från 50 Hz till 20 kHz eller 

högre [2]. För att kunna minimera effektförlusterna hos en kraftomvandlare 

måste anledningarna till förlusterna studeras och undersökas. En del av 

anledningarna är de parasitkomponenter som uppstår i transformatorer. I det 

här examensarbetet analyseras, modeleras och identifieras 

parasitkomponenterna i en högspänningskraftomvandlare. 

1.1 Bakgrund 
Detta arbete sker tillsammans med Solutions For Tomorrow. Ett 

internationellt företag som tillverkar och utvecklar mobil 

röntgenutrustning [3]. Den undersökta krafttransformatorn sitter i en 

röntgenapparat och transformerar upp spänningen från en batterikälla, från 

ca 215 V till 130 kV. 
Under undersökningen kommer olika mätningar att utföras och 

simuleringar att genomföras för att ge en modell för transformatorn. 

Fig.1a och 1b visar hur den undersökta kraftomvandlaren ser ut.  
 

 
Fig. 1a. Den undersökta kraftomvandlaren. 

 

 
Fig. 1b. Principschema för den undersökta kraftomvandlaren. 
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1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att få bredare kunskap om en transformators 

funktion. Undersökningen kommer att behandla en transformator som 

arbetar vid frekvensen 20 kHz och som omvandlar lågspänning till 

högspänning.  

Frågorna som står till grund för denna 

undersökning är följande: 

• Går det att analysera, med avseende på parasitiska komponenter, en 

högspänningstransformator med hjälp av en stegsvarsanalys vid 

lågspänning?  

• Är lindningskapacitansens inverkan på systemet positiv eller negativ? 

1.3 Mål 
Målet med examensarbete är att få fram en modell för en 

högspänningstransformator. Målet kan delas upp i fyra delmål som är att: 

• bygga en pulsprovsmätare för att kunna mäta parasitelement i 

omvandlaren. 

• identifiera och analysera parasitelementen i omvandlaren.  

• ta fram en modell och simulera en krets för kraftomvandlaren.  

• simulera systemet genom att undersöka U-I utgångskarakteristiken 

vid olika utstyrningsgrad för omvandlaren. 

1.4 Avgränsningar 
Simuleringsmdellen ska vara på systemnivå inte på komponentnivå. Så långt 

det är möjligt ska ideala komponenter användas. Arbetet omfattar inte att 

validera modellen mot det verkliga högspänningssystemet. 

1.5 Samhällsrelevans 
Det här examensarbete kan leda till förbättrade sjukdomsbehandlingar 

och  medicinska tillämpningar. Undersökningen kan resultera i minskad 

energiförbrukning, energiförluster och råvaruåtgång 
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2. Teori 
 

En transformator är en apparat för överföring av växelströmseffekt samt för 

förändring av nivåer på spänning och ström [4]. En effektöverföring med låga 

förluster kan ske över långa avstånd eftersom med hjälp av transformering kan 

överföringsspänningen väljas hög och strömmen lågt [5]. I detta kapital beskrivs 

hur en icke ideal transformator är uppbyggd och hur parasitparametrarna i en 

transformator identifieras. 

2.1 Historia 
Transformatorn uppfanns av Ottó Bláthy, Miksa Déri, Károly Zipernowsky och 

förekom både som experimentella och kommersiella system under 1800-talet[6]. 

Med hjälp av Faradys experiment på 1830-talet var principen för 

växelspänningstransformering klargjort, men det tog ytterligare ca 25 år innan 

Varley angav hur en transformatorn borde konstrueras [5]. Transformatorn fick 

en avgörande betydelse för växelströmsteknikens utveckling när Gaulard och 

Gibbs patenterade fördelningssystemet för växelström [5]. 

Den första svenska transformatorn konstruerade av Jonas Wenström år 1890 [6]. 

Den kisellegerade transformatorplåten och användning av olja för isoleringen 

kom under de första årtionden under 1900-talet [5]. 

2.2 Högspänningssystem 
Den undersökta kraftomvandlaren består av en DC-källa, en IGBT-brygga, 

passiva komponenter, en transformator, en diodlikriktare, ett kapasitivt filter och 

last, se fig 2. DC-källan är ett batteri som har en likspänning på ca 217 V. Efter 

batteriet ligger en IGBT-brygga som omvandlar DC-spänningen till AC-

spänning. Därefter sitter huvudkomponenten, en transformator med två 

sekundärer som transformerar den låga växelspänningen till 2x65 kV. Efter 

transformatorn sitter en diodlikriktare som omvandlar växelspänningen till 

likspänning. Därefter sitter ett kapacitivt filter som filtrerar bort variationer 

(ripple) på spänningen. Den höga likspänningen belastas med en last som är ett 

röntgenrör. 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

Fig 2. Kraftomvandlarens uppbyggnad. 
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2.3 Transformatormodell 
En idealisk transformator har inga effektförluster. Den ideala transformatorn har 

ingen resistans i lindningen och ingen magnetiseringsförlust. Den har oändlig 

hög permeabilitet i järnkärnan. Den har inga kapacitanser och ingen 

läckinduktans. Detta innebär att allt magnetiskt flöde som alstras på primärsidan 

går över på sekundärsidan [7]. 
 

 
Fig 3. Ideal transformator. Vid idealitet gäller V1*N2=V2*N1, V1*i1=V2*i2. 

 

 

 
Fig. 4. Transformator med parasiter. Spänningsomsättning N1:N2 =  1:N2. 

 

I verkligheten har transformatorer effektförluster i kopparlindningarna som visas 

av R1 och R2. Parasitinduktanserna L3 och L4 representerar det magnetiska 

flöde som ej går från primiärlindningen till sekundärlindningens magnetiska fält. 

Parasitkapacitansen C1 och C2 står för det elektriska fältet  [7]. Lm är 

magniteringsinduktansen medan C12 är parasitkapasitansen mellan lindningarna 

på primärsidan och sekundärsidan. V1 och V2 står för primiärspänningen 

respektive sekundärspänningen. De flesta krafttransformatorer har hög 

verkningsgrad som gör att parasitresistansen är försumbara [7]. Modellen i fig.4 

kan förenklas genom att överföra sekundärsidan till primärsidan. 
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Fig.5. Förenklad modell, refererad till primiärsidan. 

 

Kapacitansen C12 splittras i två delar, C1eq och C2eq som är parallellkopplade 

med C1 och C2. Detta ger Cac. Energin som lagras i elektriska fältet är mycket 

högre på sekundärsidan än primärsidan på högfrekventa omvandlare [7]. 
Magnetiseringsinduktansen är mycket högre än läckinduktansen. 

Läckinduktansen på sekundärsidan överförs till primärsidan vilket ger L5 

refererad till primärsidan[7]. 

 

 L5 =  
𝐿4

(𝑁2)2
 + L3  (1)  

 

Det elektriska fältet separeras av en diodlikriktare så att fältet består av ett ac-fält 

och ett dc-fält, med kapacitanserna CDC och CAC [7]. Fig.5 visar den förenklade 

transformatormodellen som innehåller separerade AC- och DC-fält. Med hjälp 

av ett pulssteg kan parasitparametrar L5, Lm, CAC samt CDC i systemet 

analyseras och identifieras. 

2.4 Pulssteg 
Ett pulssteg är en signal som växlar mellan två bestämda spänningsnivåer [8], i 

detta fall med frekvensen 1 Hz. Pulstiden är begränsad till 1 ms. Pulssteget är 

viktigt när det gäller att analysera hur ett system svarar på en snabb förändring 

av insignaler. Vid ett pulssteg som skickas till ett system får man ett stegsvar 

som visar hur ett system reagerar över tid. Hur ett pulssteg skapas kommer att 

förklaras senare i denna rapport. 

2.5 Identifiering av parasitelement 
Resistans är en egenskap hos elektriska ledningar och komponenter. Allt som 

kopplas in i en elektrisk krets har en viss resistans som gör motstånd mot ström. 

Parasitresistansen uppstår i lindningarna i en krafttransformator. Det finns ett 

viktigt samband mellan resistans, spänning och ström [9].  

 

 R =  
𝑈

𝐼
   (2) 

 

Parasitkapacitansen representerar det elektriska fältet som uppstår mellan 

lindningarna. Parasitkapacitansen kan tas fram ur den energi som är lagrade i det 

elektriska fältet i transformatorn enligt [7]. Genom att skicka en 

lågspänningspuls till transformatorns primärlindning och mäta strömmen genom 
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primiärlindningen kan man identifiera läckinduktansen L5, 

magnetiseringsinduktansen Lm, och paracitkapasitansen Cac samt Cdc.  

 

 
Fig. 6.  Simulering av strömmens stegsvar. 

 

Fig. 6 visar hur strömmen i modellen i fig. 5 beter sig efter att en lågspännings 

stegpuls skickas till den. Två olika intervall med olika frekvenser kan identifieras 

i fig.6. Det första intervallet ligger mellan 0<t<T1/2. Det andra intervallet börjar 

när t>T1/2. Strömmen har högre frekvens än under det första intervallet. Efter 

tiden T1/2 syns en oscillering av strömmen som beror på Cac och L5. Den linjära 

strömökningen är magniteringsströmmen im [7]. 

 

. 

Fig. 7. En ekvalenta krets för magniteringsström. 

 

Fig. 7 visar en ekvalent krets för magniteringsstömmen. När en stegsignal 

skickas till transformatorn går en del av strömmen genom de seriekopplade 

induktanserna L5 och Lm vilket leder till att strömmen ökar linjärt. Genom att 

studera lutningen för den streckade linjen i fig. 6 kan magnetiseringsinduktansen 

Lm bestämmas med  

  

V1 = Lm ∗ 
𝑖𝑚

𝑇𝑚
 ⇒ Lm =  

𝑉1∗𝑇𝑚

𝑖𝑚
  (3) 
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Där V1 står för stegpulsen, Tm är en godtycklig punkt i tidslinjen och im är 

värdet för i stömmen vid tiden Tm. 

 

 
Fig. 8. En ekvivalent krets under första intervallet. 

 

Fig. 8 visar hur kretsen ser ut under det första intervallet. I dett intervall 0<t<T/2 

är strömmen positiv och dioden D1 börjar leda. Kapacitanserna Cac och Cdc blir 

parallellkopplade eftersom de har samma spänningspotential i ena änden och 

jord i den andra änden bortsett från diodens spänningsfall som är mindre än 1V. 

Induktanserna Lm och L5 blir också parelellkopplade under första intervallet [7] 

eftersom L5<<Lm är Lm//L5≈L5 och Lm+L5≈Lm. L5 samt summan av Cac och 

Cdc kan beräknas ur första intervallet då strömmen är positiv. 

 

 L5 =  
𝑉1 ∗ 𝑇1

2𝜋 ∗ î
  (4) 

 

 Cdc =  
𝑇1 ∗ î

2𝜋 ∗ 𝑉1
∗ (1 − (

𝑇2

𝑇1
)2) (5) 

 

L5 är läckinduktansen, T1 och T2 är periodtiderna i första respektive andra 

intervallet. 

 

 
Fig. 9. En ekvivalent krets under andra intervallet. 

 

I det andra tidsintervallet då t>T1/2 bli strömmen i1 negativ, kapacitansen Cac 

börjar att urladdas. Kapacitansen Cdc kan inte urladdas eftersom dioden inte 

leder. Fig. 9 visar hur en ekvivalent krets ser ut då t>T1/2. Detta innebär att 

under andra periodtiden har vi fortfarande samma Lm och L5. Cac kan beräknas 

med 

 Cac =  
𝑇1 ∗ î

2𝜋 ∗ 𝑉1
∗ (

𝑇2

𝑇1
)2  (6) 
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3. Metod och Genomförande 

Studien kommer att samla in primärdata utifrån ett kvantitativt arbetssätt i form 

av ett experiment med uppbyggnad och konstruktion av en pulsgenerator. 

Kraftomvandlaren undersöks genom att pulser skickas från den uppbyggda 

pulsgeneratorn. För att analysera arbetets olika egenskaper kommer resultatet att 

presenteras i tabeller och grafer för att kunna visa olika samband i experimentet. 

 

3.1 Pulsgenerator 
Ett pulsdon kan byggas på många olika sätt. För att kunna bygga ett pulsdon 

används en MOS-transistor, timerkrets LM555, spänningsregulator LM317, 

diod, kondensatorer och resistorer.  

 

3.1.1 Regulator 
LM317 är en justerbar positiv spänningsregulator som kan ge upp till 1.5 A vid 

en utspänning mellan 1.25 V till 37 V [10]. Utspänningen kan beräknas med 

 

𝑉𝑜 = 𝑉𝑟𝑒𝑓(1 + 
𝑅1

𝑅2
)  (7) 

 

Två 9V batterier användes som inspänningskällor. Vref är 1.25 V enligt [10]. 

Önskad utspänning är en stabil 12 V spänning som ska försörja timerkretsen 

LM555 och hålla spänningen på kondensator C2 konstant.  C2 kan beräknas med 

 

 𝛥𝑄 = 𝐶2 ∗  𝛥𝑈 = 𝐼 ∗  𝛥𝑡 (8) 

 

 
Fig. 10. LM317 med spänningskälla 

 

Förhållandet mellan R1 och R2 ger att R1 = 8.6*R2 enligt ekv. 7. Värdet mellan 

R1 och R2 valdes från de närmaste R-serierna som fanns tillgängliga i 

laborationssalen. Kondensator C1 användes för att hålla spänningstiden uppe 

under pulstiden. Dioden D1 användes för säkerhetsskull. Detta innebär att dioden 
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avleder strömmen som skulle gå genom LM555 om spänningspotentialen skulle 

vara större på utgången än ingången. 

 

3.1.2 Timerkrets 
LM555 är en komponent som kan generera exakta tidsfördröjningar eller 

oscillering. För astabil funktion, som ger oscillering, kan man styra frekvensen 

och duty cycle med två externa motstånd och en kondensator. Ytterligare 

funktioner kan uppnås med LM555 genom att koppla yttre komponenter [11].  

 

 
Fig. 11. En astabil funktion. 

 

Fig. 11 visar en astabil krets som används för att generera pulser. För att få 

önskad puls ska värdena på R3, R4 och C4 väljas rätt. Kondensatorn C4 laddas 

upp genom resistorerna R3 och R4, men däremot urladdas C4 bara genom 

resistorn R3  som gör att laddningtiden blir längre än urladdningtiden [12]. 

Frekvensen kan ändras genom att ändra värdet på C4. Duty cycle kan ändras 

genom att variera R3 och R4. Frekvensen f är antal pulser per tidsenhet och kan 

beräknas med   

 

 𝑓 =  
1.44

(𝑅3 + 2𝑅4)𝐶4
   (9) 

 

 

Periodtiden T som är summan av T1, då C4 laddas upp och T2, då C4 laddas ur 

kan beräknas med 

 𝑇 =  
1

𝑓
=  0.694(𝑅3 + 2𝑅4)𝐶4  (10) 

 

Uppladdningstiden för C4 är beroende av både resistorerna R3 och R4, däremot 

urladdningstiden för C4 beror bara på R4. T1 och T2 kan beräknas med 

 

 T1 =  0,694(R3 + R4)C4  (11) 

 

 T2 =  0,694 ∗  R4 ∗  C4  (12) 
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Duty cycle som är uppladdningstiden i förhållande till hela periodtiden kan 

beräknas med 

 

 Duty cycle =   
𝑇1

𝑇
   (13) 

 
 

 
Fig. 12. Trigger krets. 
 

 

Med en normal astabil funktion går det inte att få en duty cycle mindre än 50% 

eftersom uppladdningstiden på C4 sker genom både R3 och R4. För att kunna 

styra uppladdningstiden och urladdningstiden var och en för sig har två dioder 

D1 och D2 lagts till kretsen, se Fig. 12. Laddningen sker genom R3 via dioden 

D1. Urladdningen sker genom R4 via dioden D2. För att få fram den önskade 

periodtiden och duty cycle varieras värdena på R3, R4 och C4. Önskad duty 

cycle är 0.1%, T1 är 1ms per sekund. Genom att skriva om ekv. 11 och jämföra 

med ekv. 12 kan förhållandet mellan R3 och R4 beräknas. 

 
𝑇1

𝑅3
 =  

𝑇2

𝑅4
    (14) 

Förhållandet mellan R3 och R4 blev att R4 = 999*R3. Värdena på alla 

komponenter valdes från den närmaste i E-serien som är tillgänglig i 

laborationssalen. Värdena på R3, R4 och C4 presenteras i tabell. 1.  

3.1.3 Transistor 
En mosfet-transistor användes för att styra strömmen. Transistorns anslutningar 

benämns source(S), gate (G) och drain (D). MOS står för Metal Oxide 

Semiconductor som är en fälteffekttransistor där strömmen styrs av ett elektriskt 

fält mellan gate och source. Strömmen går in i drain och ut ur source. Gate 

används för att styra strömflödet från source till drain. Det bildas en lågohmig 

kanal mellan source och drain i MOS-transistorn. Strömmen som flyter i kanalen 

styrs av spänningen på gaten [13]. 
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Gaten får sin signal från timerkretsen LM555s output. När gaten får en hög puls 

så leder transistorn en ström från drain till source. När gaten får låg puls så slutar 

transistorn att leda. På så sätt skapas en pulsformad spänning. 

 

 

 
Fig. 13. MOSFET med puls ingång. 

 

 

Belastningen som är transformatorn kopplas in mellan A och B. En MOSFET-

transistor IRF1010ZPbF valdes eftersom den har låg resistans RDS(on) = 7,5 mΩ. 

Dessutom klarar den hög ström, ID = 75 A och UBR = 55 V [14]. Fig. 13 visar att 

MOS-transistorns drain är ansluten med en diod D3 och en resistor R5, som är 

parallellkopplade. Detta gjordes för att strömmen kan flyta när transistorn M1 

inte leder. Resistansen Rs är av storleken 20 mΩ och används för att mäta 

strömmen som flyter i transistorn. G står för ground som är nollnivån. Värdet på 

R5 och Rs presenteras i tabell 1. 

 

3.1.4 Diod 
En diod är en komponent som har egenskapen att leda ström i en riktning men 

spärrar strömmen i den motsatta riktningen. Dioder kan användas för att bland 

annat likrikta ström för att göra om växelström till likström[13]. 

 

3.1.5 Beräkningar av pulsdonets parametrar 
Uppmätta och angivna data: 

T = 1 s. 

f = 1 Hz. 

T1 = 1 ms. 

T2 = 999 ms. 

Vo = 12 V. 

Vref  = 1,25 V. 
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Regulator: 

Ekv (7) 𝑉𝑜 = 𝑉𝑟𝑒𝑓(1 + 
𝑅1

𝑅2
)  ⇒  12 = 1,25 (1 + 

𝑅1

𝑅2
)  ⇒  

𝑅1

𝑅2
=

8,6 ⇒ 𝑅1 = 8,6 ∗ 𝑅2   

Val: R1 = 8,2 kΩ. R2 = 1 kΩ 
 

Timerkrets: 

Ekv (14)  

𝑇1 ∗ 𝑅4 = 𝑇2 ∗ 𝑅3 ⇒ 1 ∗ 10−3 ∗ 𝑅4 = 999 ∗ 10−3  ⇒   𝑅4
= 999 ∗ 𝑅3 

Val: R3 = 1 kΩ. R4 = 1 MΩ 

 

Ekv (12) 999−3  =  0,694 ∗  16  ∗  C4 ⇒ C4 = 1,44 µF 

Val: C4 = 1,3 µF. 

Ekv (13) Duty cycle =   
1∗10−3

1
= 0,001 ⇒ 0,1% 

 

Obs: Valet på komponentvärde är baserad på de närmaste i E-serier som är 

tillgängliga i laborationssalen. 

 

3.1.6 Slutgiltig pulsgenerator 
Fig. 14 visar den byggda pulsgeneratorns schema. Tabell 1 visas en jämförelse 

mellan beräknade komponentvärden och de valda komponentvärdena som 

användes i pulsgeneratorn. Värdena kan avvika från de beräknade eftersom 

tillgängligheten för de beräknade värdena var begransade i under arbetet. 

 

Tabell. 1. Beräknade och valda Komponentvärdena 

Typ Benämning Beräknade värden Valda värden 

Spänningskälla V1 - 9 V 

Spänningskälla V2 - 9 V 

Kapacitans C1 - 20 mF 

Kapacitans C2 - 40 mF 

Kapacitans C3 10 nF 10 nF 

Kapacitans C4 1.44 µF 1.3 µF 

Resistans R1 8.6 kΩ 8.2 kΩ 

Resistans R2 1 kΩ 1 Ω 

Resistans R3 1 kΩ 1 kΩ 

Resistans R4 999 kΩ 1 MkΩ 

Resistans R5 1 k 1 Ωk 
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Fig. 14. Pulsgeneratorkretsen. 

 

Två 9 V batterier användes som spänningskälla, LM317 användes som 

spänningsregulator, timerkretsen LM555 användes för att skapa önskad puls med 

önskad frekvens och duty cycle, NMOS-transistorn M1 användes för att få den 

önskade strömpulsen mellan noderna A och B. 

 

3.2 Mätning 
Krafttransformatorn i fig. 1 mättes med hjälp av steganlays. Den har en 

omsättning som är 1:300. En lågspännings stegpuls lades på primärsidan och 

strömmen genom primärsidan mättes med hjälp av två strömprobar som är 

anslutna till ett oscilloskop.  

 

  

Fig. 15. Strömmens stegsvar på primärsidan. Tidsaxeln 20µs/div. Strömaxeln 

5A/div 

 

Mätkurvan i fig. 15 visar hur stegsvaret för strömmen ser ut efter ett 

spänningssteg på primärsidan. Genom att studera kurvans form kan de 

parasitparametrar som förklarades under teoridelen beräknas.  Strömkurvan 

analyserades och med hjälp av ekvationerna 2-6 bestämdes värdena på de 
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komponenterna, se tabell 2. Beräkningarna av värdet på parasitiska 

komponenterna kan ses nedanför. 

 

Magnetiseringsinduktansen: 

Ekv (3) Lm =  
𝑉1∗𝑇𝑚

𝑖𝑚
=  

12 ∗ 240 ∗ 10−6

3
= 960 µ𝐻 

 

Läckinduktans: 

Ekv (4) L5 =  
𝑉1 ∗ 𝑇1

2𝜋 ∗ î
=  

12 ∗ 192 ∗ 10−6

2𝜋 ∗ 35,5
= 10,3 µ𝐻  

 

Cdc: 

Ekv (5) 

Cdc =  
𝑇1 ∗  î

2𝜋 ∗  𝑉1
∗ (1 − (

𝑇2

𝑇1
)2)

=  
 192 ∗  10−6 ∗  35.5

2𝜋 ∗  12
 ∗  (1 − (

19 ∗ 10−6

192 ∗ 10−6
)2)

= 89,5 µ𝐹  
 

Cac: 

Ekv (6) 

Cac =  
𝑇1 ∗  î

2𝜋 ∗  𝑉1
∗ (

𝑇2

𝑇1
)2

=  
 192 ∗  10−6  ∗   35,5

2𝜋 ∗  12
∗ (

19 ∗  10−6

192 ∗  10−6
)2  = 885 𝑛𝐹 

 

 

Tabell. 2. Transformator parametrar. 

Uppmätta värden Beräknade värden 

U1 12 V L5 10.3 µH 

î 32 A Lm 960 µH 

im 3 A Cac 885 nF 

T1 192 µs Cdc 89.5 µF 

T2 19 µs   

Tm 240 µs   

 

I avsnittet Resultat simuleras och visas att överensstämmelsen mellan uppmätt 

stegsvar och simulerad stegsvar är god. 

3.3 Systemkarakteristik 
För att undersöka sambandet mellan utspänning och ström vid olika utstyrning 

simulerades likriktaren enligt fig 16.  
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Fig. 16. Fasstyrd diodbrygga. 

 

Spänningen från V1 är en puls med amplitud 200 V, längd 25 µs och periodtid 

50 µs. Spänningen från V2 är en puls med amplitud -200 V, längd 25 µs och 

periodtid 50 µs. Dessutom fördröjs V2 med en tid mellan 4,2 µs och 25 µs vilket 

motsvarar en fasskillnad på 30° till 180°. Härigenom fås en variabel 

fasvinkelstyrning. Switchfrekvensen fsw 20 kHz ger Switchtiden Tsw = (1/fsw) = 

(1/20kHz) = 50 µs. Pulsens längd är (φ/360)*Tsw. V1 och V2 ersätter en DC-

källa och en brygga med fyra switch-MOSFET. Spänningen från V1 och V2 vid 

φ = 30°, 60°, 90°, 120°, 150° 180° visas i fig. 17 till 22. Det totala resultatet och 

analys för alla fasvinklarna presenteras i avsnittet resultat och analys.  

 

 

 
Fig. 17. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 30°. 

 

 

 
 

Fig. 18. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 60°. 
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Fig. 19. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 90°. 

 

 

  
Fig. 20. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 120°. 

 

 

  
Fig. 21. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 150°. 
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Fig. 22. Samband mellan utspänning och inström vid φ = 180°. 

 

 

 
Fig. 23. Jämförelse för lastlinje mellan 30°, 60°, 90°, 120°, 150° och 180°. 

 

Jämförelser mellan de sex fasförskjutningarna visar att vid mindre 

fasförskjutningar beter sig systemet som spänningskälla eller strömkälla eller 

resistiv last. Spänningskälla innebär att likriktaren har konstant utspänning 

oavsett vilka strömmar den har. Strömkälla innebär att likriktaren har konstant 

ström oavsett vilka spänningar den har. Till exempel vid 30° beter sig systemet 

som en spänningskälla från 10 A till 38 A. Däremot beter systemet sig som en 

strömkälla när strömmen är större än 38 A. Vid den högsta fasförskjutningen 

180°, beter systemet sig mer som en resistiv last. 
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5. Resultat och analys 
I nedanstående avsnitt presenteras studiens resultat utifrån de valda 

frågeställningarna. Pulsdonets slutgiltiga utförande och den fullständiga 

simuleringen från LTspice med korrekta komponentvärden ses i bilaga 2 och 6.  

5.1. Validering av pulsdonen 
Pulsgeneratorkretsen simulerades i LT-Spice, se fig 24. Den mättes med hjälp av 

ett oscilloskop, se fig 25. En jämförelse mellan simulerings- och mätningspulsen 

visade att avvikelsen mellan kurvorna är mindre än 1%. Vid simuleringen tar 

första perioden längre tid än de andra perioderna eftersom kapacitanserna inte 

har någon laddningen i sig från början och det tar längre tid vid första 

uppladdningen. Resultatet i jämförelsen presenteras i tabell 3. 

 
 

 
Fig. 24. Simulering på pulsdonensutspänning. 

 

 

 
Fig. 25. Mätning på pulsdonensutspänning. 
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Tabell. 3. Jämförelse mellan simulering och mätning. 

Simulering  Mätning 

Periodtid 1 s  Periodtid 0.98 s 

Frekvens 1 Hz  Frekvens 1.02 Hz 

Duty cycle 0.1 %  Duty cycle 0.102 % 

Thigh 1 ms  Thigh 1 ms 

Tlow 999 ms  Tlow 979 ms 

 

5.2 Validering av transformatorn 
För att kunna validera transformatorn har de beräknade värdena i tabell 3 förts in 

i transformatormodellen i fig. 5 och simulerats i LT-Spice. Sedan mättes î, im, 

T1, T2 och Tm i simuleringskurvan, se fig. 26. 
 

 
Fig. 26. Simulerat stegsvar. Strömkurva för modellen i fig 3. 

 

De nya uppmätta värdena i simuleringen jämfördes med de uppmätta värdena vid 

stegsvaret. Tabell 4 visar jämförelserna mellan värdena. Jämförelsen visar en 

avvikelse när det gäller î som vid simuleringen minskar 3,5A. 
 

Tabell. 4. Jämförelse mellan uppmätta och simulerade parametrar. 

Uppmätt vid stegsvar  Uppmätt vid simulering 

U1 12 V  U1 12 V 

î 35.5 A  î 32 A 

im 3 A  Im 3 A 

T1 192 µs  T1 192.6 µs 

T2 19 µs  T2 19 µs 

Tm 240 µs  Tm 240 µs 
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Fig. 27. En jämförelse av strömmen mellan mätningarna av stegsvar och simulering på 

modellen i fig.3. 

 

Uppmätt strömkurva vid stegsvar jämförd med strömkurvan vid simulering på 

den förenklade modellen i fig 5. Resultatet visar att det finns en stor 

överensstämmelse mellan kurvorna, se fig. 27. En annan avvikelse är att kurvan 

från stegsvar dämpas medan kurvan vid simuleringen oscillerar med konstant 

amplitud. Avvikelsen innebär att det finns parasitresistans i systemet. Den 

undersökta kraftomvandlaren har parasitresistans i transformatorns lindningar. 

 
 

 
Fig. 28. En transformator modell, på sekundär med likriktare och DC-kondensator. 
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De beräknade parasitelementen i tabell 2 fördes in i en simuleringsmodell för 

den undersökta krafttransformator, se fig. 28. Läckinduktansen behölls på 

primärsidan medan Cdc och Cac refererades till de två sekundärsidorna. 

Omsättningen är 1:300:300. Rlast representerar lasten till sekundärsidan som i 

detta fall är ett röntgenrör. Värdena i modellen i fig. 28 presenteras i tabell 5. 

Modellen simulerades, se fig 29. 
 

Tabell. 5. Parametrar för transformatorn i fig 28. 

Transformator parametrar 

L5 10,3 µH 

L1 960 µH 

L2 86,4 H 

L3 86,4 H 

Cac+ 4,92 pF 

Cac- 4,92 pF 

Cdc+ 1 nF 

Cdc- 1 nF 

 

 

 
Fig. 29. Strömkurva vid simulering på modellen på fig 28. 

 

Resultatet visar att även för denna modell i fig. 28 överensstämmer strömkurvan 

vid stegsvar och strömkurvan för den enkla modellen med parametrarna 

refererade på primärsidan på fig. 5. T1, T2, Tm, im och î visades ha samma 

värden både vid mätning och simulering. Kurvan i fig. 12 dämpas inte eftersom 

simuleringen visar perfekta komponenter utan resistiva förluster som förklarades 

innan. 

 

5.3 Parasiters inverkan i transformator 
I detta avsnitt analyseras hur parasitkomponenterna påverkar transformatorns 

funktion. Särskilt studeras hur inströmmen och utströmmen påverkas av 
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läckinduktansen Ll, lindningskapacitansen Cac och magnetiseringsinduktansen 

Lm. 

 

Tabell. 6. Inström, utström, inspänning vid olika parasitparametrar 

Varierande läckinduktans med 2Ω last vid 90° 

Ll  (µH) 2,5 5 10 (R) 20 30 

îin  (A) 223 172 140 87 41 

Iut  (A) 100 67 72? 46 23 

Vut (V) 206 136 144 93 46 

Varierande lindningskapacitans med 2Ω last vid 90° 

Cac  (nF) 221 443 885 (R) 1770 3540 

îin  (A) 120 127 140 168 223 

Iut  (A) 60 64 71 82 88 

Vut (V) 120 129 143 163 176 

Varierande magnetiseringsindultans med 2Ω last vid 90° 

Lm  (µH) 220 440 880 (R) 1760 3520 

îin  (A) 136 139 140 140 140 

Iut  (A) 69 71 72 72 72 

Vut (V) 139 142 144 144 144 

 

 

Tabell. 6 visar inströmmen och utströmmen vid varierande parasitparametrar 

med 2 Ω last vid fasförskjutning 90°. Både inströmmen och utströmmen sjunker 

vid högre läckinduktans. Ekvation 15 visar tydligt att strömmens storlek beror på 

spänningen V, frekvensen f och induktansen L. Läckinduktansen påverkar 

effekten ut från transformatorn. 

 𝐼 =
𝑉

2𝜋∗𝑓∗𝐿
    (15) 

Både inströmmen och utströmmen ökar vid högre lindningskapacitans, 

inströmmen ökar mycket mer än utströmmen. Strömmen laddar först upp 

kapacitansen innan det går vidare till lasten. Strömmen verkar vara okänslig när 

det gäller magniteringsinduktansen. Detta på grund av att 

magnetiseringsströmmen är mycket mindre än läckströmmen. 
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6. Diskussion och slutsatser 
I det här kapitlet diskuteras metodvalet och studiens resultat efter genomförda 

tester, där experimentets positiva och negativa aspekter tas upp. Vidare 

presenteras de slutsatser som arbetet har givit angående studiens frågeställningar. 

6.1 Mätinstrument 
Under arbetet användes tre olika mätvertyg för att mäta strömmen. En mätprob 

med en inbyggd strömtransformator, en mätprob med ett hallelement och en 

shuntsresistor användes. Mätresultaten jämfördes. Den transformatorbaserade 

och den hallelement baserade proben visade samma mätresultat medan den tredje 

avvek med ett 10% högre värde. De två som visade samma resultat användes vid 

undersökningen. 

6.2 Modell 
Modellen enligt fig. 5 användes för att lättare hantera och identifera 

parasitparametrarna refererade till primärsidan som är den lägre spänningssidan. 

Det går också att ta fram en modell där parametrarna är refererade till 

sekundärsidan. Systemets U-I karaktäristik visar att vid lägre fasförskjutningar 

beter systemet sig som spänningskälla eller strömkälla. Systemet beter sig nästan 

som rent resistivt vid höga fasförskjutningar. Den högsta fasförskjutningen som 

användes är 180°. Från 180° till 360° har ej använts på grund av symmetriskäl. 

Det innebär att från 0° till 180° har samma U-I karaktäristik som från 180° till 

360°. 

6.3 Framtida arbete 
I framtiden finns det möjlighet att vidareutveckla arbetet. I detta avsnitt 

presenteras vilka förbättringar som kan göras samt vilka kompletterade 

undersökningar som kan behövas. 

Pulsgeneratorn i detta arbete byggdes på ett experimentkort, se bilaga 1. Detta 

gör att tråd måste användas för att sammankoppla komponenterna. Den kan 

förbättras genom att konstruera ett riktigt kretskort med jordplan som passar 

donets egenskaper. Detta leder till att resistansen och induktansen i donet 

minskar så att pulsdonet påverkar mätningen mindre. Att använda 

superkondensatorer istället för elektrolyter skulle kunna minska pulsdonets 

påverkan på mätresultatet. 

En validering är viktig för att bekräfta att simuleringsresultatet stämmer överens 

med verkligheten. I framtiden kan kraftomvandlaren valideras genom att utföra 

mätningar på högspänningssidan och jämföra dem med de simuleringsvärden 

som presenteras i detta arbete. 

6.4 Slutsats 
Det går framgångsrikt att analysera parasitkomponenterna för en 

högspänningstransformator med hjälp av en steganalys vid lågspänning. 

Lindningskapasitansen Cac visade sig vara ”positiv” i detta fall eftersom högre 

Cac resulterar i högre ström. Läckinduktansen är däremot nagativ för att den 

minskar utsrömmen. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga. 1. Experimentkort. 

 

 

Bilaga. 2. Pulsdon. 
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Bilaga. 3. Transformatorbaserad strömprob. 

 

 

Bilaga. 4. Hallelement baserad strömprob. 
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Bilaga. 5. Hembyggd transformator. 

 

 

 

Bilaga. 6. Slutgiltigt pulsdon med komponentvärde 
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