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Sammanfattning 
När en transistor används som switch vid omvandling av elektrisk energi, är de 

switchförluster som uppstår avgörande vid val av transistor. För att kunna jämföra dessa 

förluster har i detta arbete en testutrustning tagits fram, vilken kan användas till att utföra 

mätningar på olika IGBT- och MOSFET-transistorer vid switchning av induktiv last.  

Målet för detta arbete var dels att ta fram en testutrustning, samt att använda den till att utföra 

mätningar på ett antal olika transistorer. Utrustningen har utformas på ett sådant sätt att 

komponenter som påverkar switchförlusterna kan bytas ut på ett enkelt sätt. Parametrar som 

switchad spänning och pulslängd på gate-signal kan även justeras. På så sätt kan olika 

komponenters påverkan undersökas och mätningar kan anpassas till att efterlikna olika 

nätspänningar. Framtagen testutrustning har sedan använts till att utföra mätningar vid 

frånslag av fyra olika IGBT-transistorer och en jämförelse mellan falltider, energiåtgång och 

switchförluster har gjorts.   

Mätningar som utförts har endast skett på IGBT-transistorer eftersom svängningar uppstod 

vid mätningar av MOSFET. Detta tros bero på att falltider för en MOSFET är betydligt 

mindre än för en IGBT, vilket leder till att påverkan av parasitkomponenter ökar. För mätning 

av MOSFET krävs därför att komponenter placeras närmare varandra, för att på så sätt minska 

parasitkomponenter. En sådan utrustning innebär att komponenter inte kan bytas ut på ett 

enkelt sätt, vilket var syftet med testutrustningen.  

Mätningar och jämförelse har utförts på fyra olika IGBT-transistorer. De visar en möjlighet 

att minska switchförlusterna genom ett byte av nuvarande transistor.       
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Abstract 
When a transistor is used as a switch in a conversion of electrical energy, the switching losses 

are decisive in the choice of the transistor. In order to compare these losses, a test equipment 

has been developed, which can be used to perform measurements on different IGBT-

transistors when switching an inductive load. 

The objective of this work was to develop a test equipment, and to use it to take 

measurements of a number of transistors. The equipment has been designed in such a way that 

the components that affect the switching losses can be replaced in a simple manner. 

Parameters like switched voltage and pulse duration of the gate signal can be adjusted as well. 

In this way, different components influence can be examined and measurements can be 

adjusted to mimic different net-voltages. Developed test equipment has been used to perform 

measurements of four different IGBT-transistors when turned off, and a comparison between 

fall times, energy consumption and switching losses have been made. 

Measurements have only been done on IGBT-transistors as fluctuations occurred during the 

measurements of the MOSFET. This is believed to be due to that the fall time of the 

MOSFET is significantly less than for the IGBT, which leads to an increase of the impact of 

the parasitic components. For measurement of the MOSFET the components needs to be 

placed closer to each other, to thereby reduce parasitic components. Such equipment means 

that the components can not be replaced in a simple manner, which was the purpose of the test 

equipment. 

Measurements and comparison has been carried out on four different IGBT-transistor. They 

show an opportunity to reduce switching losses through the replacement of the current 

transistor.  
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Förord 
Detta arbete har gjorts som ett sista moment i min utbildning till högskoleingenjör inom 

elektroteknik på Linnéuniversitet i Växjö. Arbetet har inneburit stora utmaningar framförallt i 

form av felsökning, vilket har gett mig en insikt i hur verkligheten som ingenjör ser ut. 

Felsökningen innebar en lång omväg från start till mål för detta arbete, men jag känner att det 

är just den som varit mest lärorik och intressant, i ett arbete som i övrigt gett mycket kunskap 

och nöje.  

Arbetet har utförts på plats hos företaget Micropower i Växjö, från och med den 24 augusti till 

och med den 11 december 2015.  

Jag vill rikta ett mycket stort tack till Micropower och min handledare Magnus Pihl för all 

hjälp och hans enorma kunnande inom elektronik. Även en stort tack till Tim Ringborg som 

bland annat hjälpt mig ta fram en PCB-layout, för de kretskort som tagits fram under arbetets 

gång. Till sist vill jag även tacka Pieternella Cijvat som varit till stor hjälp under arbetets 

gång.   
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Micropower är ett företag som utvecklar och tillverkar batteriladdare. För att omvandla nätets 

AC-spänning till en DC, använder de transistorer till att switcha en induktiv last. Det som 

begränsar omvandlingens effektivitet beror därför bland annat på transistorernas 

switchförluster, det vill säga de effekter som utvecklas vid till- respektive frånslag. Dessa kan 

påverkas bland annat genom val av transistor, val av gate-drivning och användning av 

snubber-kopplingar. För att jämföra olika komponenters påverkan idag löds de fast i en 

befintlig laddare. Eftersom mätpunkter saknas i laddaren försvåras mätningen. Micropower 

önskar därför ett enklare sätt där transistorer, snubber-kopplingar och gate-drivning kan bytas 

ut på ett enkelt sätt och där mätningar kan ske på en enskild transistor, vid till- respektive 

frånslag. På så sätt kan olika lösningar utvärderas och en optimering av deras laddares 

effektivitet kan göras.   

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram en testutrustning med möjlighet att mäta MOSFET samt 

IGBT-transistorers beteende, vid switchning av induktiv last. Anläggningen ska vara 

utformad på ett sådant sätt att transistorer, snubber-kopplingar samt gate-drivning, på ett 

enkelt sätt kan bytas ut. Efter att den tagits fram ska den användas till att utföra mätningar av 

ett antal transistorer. Resultaten ska sedan jämföras med transistorn Mircopower använder i 

sin senaste laddare, för att på så sätt undersöka om ett val av en annan transistor leder till 

mindre switchförluster.  

1.3 Mål 
Arbetet har delats upp i ett huvudmål följt av fyra delmål. Huvudmålet är att en testutrustning 

tas fram, där nedanstående mätningar och beräkningar kan utföras och dokumenteras på ett 

antal olika transistorer.  

 Mätning av spänningen UDS (UCE) 

 Mätning av strömmen ID (IC) 

 Mätning av spänningen UGS (UGE) 

 Mätning av energiåtgång vid frånslag (Eoff) 

 Beräkning av switchförluster vid frånslag (Poff) 

 Mätning av gate-laddning (Qg) 

 

Fokus vid mätningarna ligger vid frånslag, eftersom tillslag i deras laddare sker på ett sådant 

sätt att effektutvecklingen kan bortses. Resultaten ska sedan dokumenteras och jämföras med 

den transistor företaget använder i sin senaste laddare som referens.  

 

Nedan följer de delmål som behöver nås för att huvudmålet skall uppnås.  
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1.3.1 Testkort 

Ett kretskort skall tas fram på vilket ovanstående mätningar kan utföras. Målet är att följande 

punkter är uppfyllda. 

 

 Mätpunkter. 

- Mätpunkter för de olika mätningarna ska finnas. 

 Utbytbara transistorer. 

- Mätningar på olika transistorer ska kunna utföras. De behöver därför enkelt 

kunna bytas ut. 

 Utbytbara gate-motstånd.  

- Storlek på gate-motstånd ska kunna anpassas efter transistorns egenskaper. 

 Låg induktans på kretskort. 

- Induktansen som uppstår på kretskortet får leda till en overshoot på max 10%. 

 Utbytbar gate-drivning 

- Gate-drivning ska kunna bytas ut. På så sätt kan anläggningen i framtiden även 

användas till att utvärdera olika gate-drivningar.  

 Utbytbar snubber-kondensator 

- För att minska switchförlusterna använder Micropower snubber-kondensatorer. 

Dessa ska kunna bytas ut, så en optimering av dess storlek kan göras med hjälp 

av mätningar.  

 Utbytbar last 

- Eftersom Micropower tillverkar laddare för olika länder med olika 

nätspänningar, behöver den induktiva lasten kunna bytas ut.  

 Förse last med energi 

- Till kretsen ska en likriktad spänning anslutas. För att förse lasten med energi 

vid switchning behöver därför energi kunna lagras i kondensatorer på 

testkortet.  

 

1.3.2 Supply  

Målet för supply-delen är att förse testkortet med en varierbar likriktad spänning. Toppvärdet 

på spänningen ska kunna justeras upp till 1000V.  

1.3.3 Gate-drivning  

Till att utföra mätningar ska en lämplig gate-drivning väljas. Kravet är att den ska klara 

switcha såväl IGBT, som MOSFET och att justering av gate-spänning kan utföras.  

1.3.4 Last  

En induktor ska lindas där en puls på 10𝜇s leder till en toppström på 25A, vid en switchad 

spänning på 565V.   
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2. Teori 

2.1 Zero-Voltage-Switching-Full-Bridge converter (ZVS-converter)   
Ett krav som ställs på batteriladdare är att elnätet måste vara galvaniskt isolerat från batteriet. 

Det innebär att en galvaniskt skild transformator behöver användas vid omvandling av nätets 

spänning. För att minska storlek på transformator och övriga magnetiska komponenter samt 

för att reglera spänning och ström, använder Micropower sig av en metod kallad zero-voltage-

switching-full-bridge converter (ZVS). Principen för omvandlingen är att nätets spänning med 

en frekvens på 50Hz (Sverige), likriktas och ansluts till en H-brygga uppbyggd av fyra 

transistorer. Genom att switcha transistorerna kan en fyrkantsspänning med en hög frekvens 

ges, till vilken den galvaniskt isolerade transformatorn ansluts. Eftersom storlek på magnetiskt 

material och induktans kan minskas med ökad frekvens, leder det till att en transformator med 

mindre storlek kan väljas. Metoden tillåter även reglering av spänning och ström, genom 

justering av fyrkantsspänningens duty-cycle[6]. Figuren nedan visar ett kretsschema över en 

ZVS-converter.  

 

Figur 1. ZVS full-bridge converter. 

Styrningen av convertern sker i fyra steg[7]: 

1. Q1 och Q4 är på. Strömmen Ic flyter då genom induktansen och laddar upp 

dess magnetfält. 

2. Q4 slås av. På grund av att strömmen genom induktansen inte kan förändras 

omedelbart, kommer Ic fortsätta flyta och laddar upp transistor Q4a:s 

utgångskapacitans (C4_out). Detta leder till att spänningen Ub ökar, när den 

når samma nivå som DC+ kommer Q3.s body-diod börja leda och Ic tillåts 

flyta genom den. Några nanosekunder efter slås transistor Q3 på. Eftersom 

spänningen Ub är densamma som DC+ ligger ingen spänning över transistorn 

och tillslaget blir förlustfritt.  
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3. Q1 slås av. Nästa steg är att Q1 slås av. När detta sker kommer strömmen Ic, 

påbörja en uppladdning av Q1:s utgångskapacitans (C1_out). Faller strömmen 

genom transistorns kanal till noll innan en väsentlig uppladdning av C1_out 

hunnits med, kommer förlusterna även vid frånslag vara små.  

4. Q2 slås på. Samtidigt som C1_out laddas upp, sker en urladdning av Q2:s 

utgångskapacitans. Detta leder till att spänningen Ua sjunker mot noll, när den 

sjunkit till noll volt kommer Q2:s body-diod börja leda. Några nanosekunder 

senare slås Q2 på, spänningen över transistorn är då noll volt och tillslag blir 

på samma sätt som i steg 2 förlustfritt.       

Det som begränsar omvandlingens verkningsgrad är framförallt de förluster som uppstår i 

transistorerna vid frånslag samt i dess ON-sate, att kunna studera frånslag av därför av 

intresse för företaget.  

En vanligt förekommande krets som används av många tillverkare då värden för energiåtgång 

och switchtider tas fram, visas i figuren nedan.  

 

Figur 2. Typisk krets vid mätninga av switchförluster. 

För att utföra mätning vid till och frånslag skickas en enkel puls från gate-drivningen, 

samtidigt som strömmen ID och spänningen UDS mäts (se figur.2). Genom att använda ett 

oscilloskop där matematiska operationer kan utföras, ges energiåtgången genom att beräkna 

integralen av ID ⋅ UDS. Mäts även transistorns gate-spänning, kan mätningar av stigtid, falltid, 

tid-delay-on, tid-delay-off, även utföras vid användning av denna krets. 
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2.2 Switchförluster transistor 

Med switchförluster menas de effekter som bildas under den tid det tar för transistorn att gå 

från strypt till mättat område (tillslag), eller mättat till strypt område (frånslag). Under denna 

tid är varken spänning över transistorn (UDS) eller ström genom den (ID) noll, vilket innebär 

en effektutveckling. För IGBT gäller beteckningarna UCE och IC. Figurerna nedan visar en 

simulering som gjorts för att visa principen vid ett till- respektive frånslag, verkliga 

komponent-modeller har inte använts. Figur 3 föreställer UDS (grön linje) och ID (blå linje), 

figur 4 den momentana effekten (P) som ges enligt: 𝑃 = 𝑈𝐷𝑆 ⋅ 𝐼𝐷.  

  

 
Figur 3. Spänning UDS (grön) och ström ID (blå).   

 
Figur 4. Momentan effektutveckling vid till- respektive frånslag.  

De totala switchförlusterna fås genom att beräkna integralen av den momentana effekten och 

multiplicera med frekvensen enligt följande[6]: 

𝑃𝑠𝑤 =
1

𝑇
⋅ (∫ 𝑈𝐷𝑆 ⋅ 𝐼𝐷 𝑑𝑡

𝑡1

𝑡0
+ ∫ 𝑈𝐷𝑆 ⋅ 𝐼𝐷 𝑑𝑡

𝑡3

𝑡2
)  [W] 

 
𝑇 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑡𝑖𝑑 

𝑡0 = 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔 

𝑡1 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑙𝑎𝑔 

𝑡2 = 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑟å𝑛𝑠𝑙𝑎𝑔 

𝑡3 = 𝑆𝑙𝑢𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑟å𝑛𝑠𝑙𝑎𝑔 
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2.3 MOSFET 
MOSFET (Metal Oxid Semiconductor Field Effect Transistor) är en typ av transistor där 

strömmen styrs med hjälp av ett elektriskt fält. Transistorn har fyra terminaler kallade gate, 

drain, source samt body. Dess princip bygger på att en kanal mellan drain och source bildas, 

då en spänning appliceras mellan den elektriskt isolerade gate-terminalen och source (UGS). 

Eftersom det i detta arbete endast sker mätningar av n-typ MOSFET, kommer inte p-typ 

transistorn behandlas. Principen är densamma med skillnaden att spänningar och strömmar är 

omvänt gentemot n-typ. Figur 5 nedan illustrerar en n-typ MOSFET i genomskärning.  

 

Figur 5. n-typ MOSFET i genomskärning i dess opåverkade läge. 

Drain, source och body är elektriskt förbundna med ett halvledarmaterial, vilket dopas så ett 

överskott av elektroner (N-dopat) eller elektronhål (P-dopat) uppstår. Förutom ett överskott av 

elektronhål, finns även en minoritet av rörliga elektroner i det p-dopade body substratet. 

Appliceras en positiv spänning mellan gate-source, bildas ett elektriskt fält mellan gate-

terminal och body substrat. Detta leder till att de rörliga elektronerna från substratet, 

attraheras till området under gate. Är spänningen tillräckligt stor kommer en n-kanal bildas, 

hur stor den behöver vara beskrivs som tröskelspänningen och betecknas UT.  

 

Är UGS < UT befinner sig transistorn i sitt strypta arbetsområde, vilket innebär att ström inte 

tillåts flyta genom den. Ökas UGS så att den överstiger UT, samtidigt som en spänning mellan 

drain och source (UDS) appliceras, kommer n-kanalen bildas och tillåta ett strömflöde från 

drain till source (ID). Är UDS liten (0 < UDS< UGS - UT) befinner sig transistorn i sitt linjära 

område, i vilket strömstorleken beror av storleken på UGS. Större UGS innebär starkare fält, 

vilket i sin tur innebär att kanalen blir bredare och får en högre laddningstäthet. Ökas UDS så 

att den överstiger UGS - UT kommer transistorn försättas i sitt mättade arbetsområde. I det 

mättade området kommer strömökningen stanna av och kan uppskattas ligga på en konstant 

nivå. Figuren nedan illustrerar en genomskärning av transistorn i dess tre olika 

arbetsområden[2].  



7 
 

 
Figur 6. nMOSFET i genomskärning i dess olika arbetsområden. 

Power MOSFET 

En power MOSFET bygger på samma princip som en standard MOSFET men dess 

uppbyggnad ser annorlunda ut. De framställs till att klara högre strömmar och spänningar, 

samt till att åstadkomma högre isolation. Figur 7 nedan visar en typisk uppbyggnad av en n-

typ DMOSFET i sitt opåverkade läge. Figur 8 illustrerar principen då den befinner sig i sitt 

ON-state. Likt en standard MOSFET bildas n-kanaler i området under gate, då en positiv 

spänning appliceras mellan gate-source. Ansluts spänningen UDS tillåts strömmen ID flyta 

genom transistorn i enlighet med figur 8[3].  

 
Figur 7. Genomskärning av en typisk n-typ DMOSFET 
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Figur 8. Genomskärning av en typsik n-typ DMOSFET med anslutna spänning mellan gate-source och drain-source. 

Mellan gate-terminal och kanalen, finns ett isolerande skikt av kiseldioxid. Det innebär att i 

transistorns struktur ingår en kapacitans mellan gate-source, samt gate-drain. En så kallad 

body-diod medföljer dessutom i form av den PN-övergång som bildas mellan source-drain. I 

en PN-övergång finns en kapacitans över spärrskitet, eftersom dess uppbyggnad i princip ser 

ut som två plattor med isolering emellan, det leder till en kapacitans mellan drain-source. I 

figur 9 har de ingående kapacitanser samt body-dioden ritats ut. Figur 10 visar en ekvivalent 

krets, där RDS,on motsvarar motståndet genom kanalen[3].  

 

 

 
Figur 9. Genomskärning n-typ DMOSFET inkl. parasitkapacitanser.       Figur 10. Ekvivalent krets. 
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2.4 IGBT  
IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) är en transistor som kombinerar MOSFET 

transistorns egenskaper vid styrning och den bipolära transistorns förmåga att hantera höga 

strömmar. Dess dopning medför till skillnad från en power MOSFET inte en body-diod, vilket 

innebär att strömmar i omvänd riktning spärras. Moduler med en diod ansluten parallellt med 

transistorn, används därför då en frihjular-diod (freewheeling-diode) önskas. Detta medför 

fördelar gentemot en power MOSFET eftersom en diod med bättre egenskaper än den 

medföljande body-dioden kan väljas. En typisk uppbyggnad för en n-kanal IGBT visas i figur 

11 nedan[4]. 

 
Figur 11. Genomskärning av en typisk n-typ IGBT. 

Gate-terminalen är likt en MOSFET isolerad från övriga delar och styrs med hjälp av en 

spänning ansluten mellan gate och emitter (UGE). Appliceras en positiv spänning kommer 

rörliga elektroner attraheras och bilda en n-kanal i området under gate (se figur 12). Då detta 

sker kommer elektroner transporteras till driftområdet och sänka dess potential. Är en positiv 

spänning ansluten mellan collector-emitter (UCE), uppstår en framspänd PN-övergång. Detta 

leder till att elektronhål från injektionslagret samt elektroner från de n+ dopade området under 

emittern, transporteras till driftområdet och bildar tillsammans ett område med väldigt hög 

ledningsförmåga. Strömmen IC tillåts då flyta genom transistorn och kan vara av större storlek 

än den som tillåts genom en MOSFET, på grund av att ledningsförmågan i kanalen är 

betydligt högre[4].  

 
Figur 12. Genomskärning av en n-typ IGBT med en positiv spänning applicerad mellan gate-emitter samt collector-emitter. 
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En enkel ekvivalent krets av en IGBT-transistor visas i nedanstående figur. 

 

Vid frånslag av IGBT-transistorn finns en nackdel gentemot MOSFET. När transistorn leder, 

finns laddningar i form av rörliga hål och elektroner i driftområdet. Vid frånslag behöver 

dessa laddningar transporteras bort från driftområdet innan den ingående PNP-transistorn slås 

av. Det bildas därför en så kallad tail-ström. En typisk strömkurva vid frånslag ser ut enligt 

nedanstående figur. Kurvan kan delas upp i två delar vilka motsvarar falltiden för MOSFET-

delen samt tail-strömmen. Detta är den största nackdelen gentemot MOSFET-transistorn[5]. 
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2.5 Snubber 
På grund av oundvikliga parasitinduktanser och kapacitanser som uppkommer i kretsar, fås 

ofta en spänningsspik följt av ringningar vid switchning av en transistor. Ett sätt att minska 

dessa är genom användning av snubber-kopplingar, det vill säga genom att filtrera bort vissa 

spänningstransienter. Detta åstadkoms genom att utnyttja kondensatorns egenskaper då det 

gäller spänningsförändring. Uppladdning av en kondensator ges av följande funktion: 

𝑢𝑐 = 𝑈 ⋅ (1 − 𝑒−𝑡/𝜏), där 𝜏 är tidskonstanten och U applicerad spänning. 𝜏  ges enligt: 𝜏 = 𝑅 ⋅
𝐶, där R är kretsens resistans i Ω och C kondensatorns storlek i F [8]. 

 

En vanligt förekommande snubber-koppling består av ett R i serie med ett C (RC-snubber). 

Genom att ansluta kopplingen parallellt med transistorn, dämpas spänningsspikar och 

ringningar vid frånslag. Ett enkelt och ofta tillräckligt sätt att välja storlek på R och C visas 

nedan: [9] 

𝐶 = 2 ⋅ 𝐶𝑜𝑢𝑡, där 𝐶𝑜𝑢𝑡 är transistorns utgångskapacitans.  

𝑅 =
𝑈

𝐼
, där U och I är switchad spänning respektive ström.  

 

Figur 13 visar ett exempel på en RC-snubber ansluten parallellt med en transistor. 

 
Figur 13. RC-snubber ansluten parallellt över transistor. 

Ett annat sätt att minska switchförlusterna vid frånslag är att förlänga tiden för 

spänningsförändringen över transistorn samtidigt som strömförändringen förblir densamma. 

Ansluts endast en kondensator parallellt med transistorn kommer kapacitansen växa och 

därmed leda till ett större 𝜏 enligt ekvationen ovan. Strömmen genom transistorn kommer 

fortsatt bero av tiden det tar för kanalen att försvinna. En krets utan- respektive med en 

kondensator ansluten har simulerats för att illustrera effekten av kopplingen vid frånslag. 

Simulerade kretsar visas i figur 14 nedan följt av simuleringarna i figur 15 och 16. 

 

 
Figur 14. Krets utan- respektive med kondensator ansluten. 
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Figur 15. Simulering utan kondensator ansluten. 

 
Figur 16. Simulering med kondensator ansluten. 

Simuleringarna visar att tiden då varken ström eller spänning är noll minskas, då en 

kondensator ansluts. Eftersom Micropower använder sig av ZVS, kan energin vid tillslag 

bortses, tillämpning av ekvationen beskriven under switchförluster ger då följande 

effektutveckling: 

 𝑃𝑠𝑤 =
1

𝑇
⋅ ∫ 𝑈𝐷𝑆 ⋅ 𝐼𝐷 𝑑𝑡

𝑡3

𝑡2

 

På grund av att integralen minskas då en kondensator ansluts parallellt med transistorn, leder 

det även till att switchförlusterna minskas.   
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3. Genomförande 
 

3.1 Framtagning av testutrustning 

3.1.1 Översikt 

Testutrustningen som tagits fram i detta arbete har utgått från den krets som presenterats 

under avsnitt ZVS-converter (2.1, figur 2). Utefter de mål som satts har en modifiering och 

uppdelning av kretsen gjorts. Figuren nedan illustrerar uppdelningen.  

 

Figur 17. Uppdelning av testutrustningens delar. 

I avsnitten som följer kommer de olika delarna förklaras var och en för sig, med start på 

supply.  

3.1.2 Supply 

Målet för supply-delen är att förse testkortet med en varierbar likriktad spänning, där 

toppvärdet kan justeras upp till 1000V. Utefter dessa mål har en krets tagits fram, vars 

kretsschema visas i figuren nedan.  

 

Figur 18. Kretsschema över testannläggningens supply-del. 
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Vridtransformator – V1 

V1 i figur 18 motsvarar en vridtransformator som används till att justera spänningsnivån. Genom 

anslutning till nätets enfasspänning på 230VRMS, tillåts en spänningsjustering mellan 2-

260VRMS. Det motsvarar en toppspänning på 367.7V[8], vilket inte är högt nog för att 

uppfylla kraven som satts, en ytterligare transformering krävs därför.  

Galvaniskt skild transformator – L1, L2 

För att transformera spänningen från vridtransformatorn, används en galvaniskt skild 

transformator med ett lindningsförhållande på 230:690 (L1, L2 i figur 18). Att den är 

galvaniskt skild är ett krav, på grund av att spartransformatorns sekundärsida delar en 

lindning med primärsidan. Användning av galvaniskt skild transformator, tillåter att jordpunkt 

kan väljas ligga på samma potential som den nedre transistorns emitter/drain (se figur 17). 

Mätningar av transistorn kan då utföras med icke elektriskt isolerade spänningsprobar 

eftersom probens nollpunkt ansluts till samma potential som jord. Lindningsförhållandet har 

valts för att ge en toppspänning på 1000V på sekundärsidan. Tillämpning av förhållandet 

mellan en transformators spänningar och lindningsvarv har använts till att beräkna minsta 

möjliga värde enligt[10]: 

𝑈𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟
=

𝑁𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑ä𝑟

𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟
 =

1000 ⋅
1

√2
260

= 2.7 

Transformatorn som valts har ett förhållande på tre (690/230) vilket resulterar i en 

toppspänning på 1100V, då vridtransformatorn vrids till max. Detta är mer än väl för att 

uppnå de mål som satts.  

Diodbrygga 

D1, D2, D3 samt D4 i figur 18, motsvarar en diodbryggan som används för att likrikta 

sekundärspänningen från den galvaniskt skilda transformatorn. En brygga som används av 

Micropower i sina Kanadensiska laddare vid namn VUO-15NO3 har valts till ändamålet. Den 

klarar att spärra spänningar upp till 1600V och leda strömmar upp till 60A[12]. De strömmar 

som flyter genom bryggan vid denna tillämpning ligger långt under maxvärde. Någon kylning 

behövs därför inte.     

Bleeder-motstånd 

Bleeder-motståndet har till uppgift att ladda ur kondensatorerna på testkortet då 

testutrustningen inte används. Dess storlek har beräknats till att resultera i en urladdningstid 

på runt 25 sekunder, då storlek på testkortets kondensatorer är 9𝜇𝐹. Tiden det tar för en 

kondensator att laddas ur till 99% (turladd.) ges enligt nedanstående ekvation, vilken även kan 

användas till att räkna ut storlek på R[13].  

𝑡𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑 = 5𝜏 = 5 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝐶 <=> 𝑅 =
𝑡𝑢𝑟𝑙𝑎𝑑𝑑

5 ⋅ 𝐶
=

25

5 ⋅ 9 ⋅ 10−6
= 555𝑘Ω 

De motstånd som används klarar en effekt på 250mW. För att få en effektutveckling under 

den maximala, har två stycken 220kΩ motstånd parallellkopplats i fem steg till att resultera i 

en total resistans på 550kΩ. Effektutveckling ges då enligt: 

𝑃 =
𝑈2

𝑅
=

(
1000

5
)

2

220⋅103
=

2002

220⋅103
= 182𝑚𝑊, vilket är under märkeffekt.  
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Simulering 

En simulering av kretsen som visas i figur 19 har gjorts för att bekräfta dess funktion. För att 

även bekräfta bleeder-motståndets funktion, har en kondensator på 9𝜇𝐹 anslutits till kretsen. 

Simuleringen visas i figuren nedan. 

 

Figur 19. Simulering för bekräftelse av supply-delens funktion. Grön linje = spänning in från vridtrafo, lila linje = spänning 
över kondensatorn tillhörande testkort. Simulerad krets visas i figur 18.  

Simuleringen visar spänningen in från vridtrafon (grön) och spänningen över kondensatorn 

tillhörande testkortet (lila). När spänningen slås av påbörjas urladdningen och tar runt 20 

sekunder att fullbordas.  

Sammansättning 

Efter att transformatorn levererats och ett kretskort innehållande bleeder-motstånd och säkring 

tagits fram, sattes de olika delarna ihop till att bilda den slutgiltiga supply-delen av 

testutrustningen. Kretskortet byggdes tillsammans med ett antal mätpunkter och strömbrytare 

ihop i en plastlåda. Till lådan kan vridtransformatorn, galvaniskt skild transformator, 

diodbrygga samt testkortet anslutas. Säkringen som används har en märkning på 1000V, 

500mA. Ett kretsschema över supply-delen i sin helhet visas i figuren nedan.  

 

Figur 20. Kretsschema över supply-delen i sin helhet. 
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3.1.3 Gate-drivning 

Till gate-drivning valdes ett utvecklingskort framtaget av företaget Cree. Med detta kort tillåts 

en justering av applicerad gate-spänning. Kortet är framtaget till att switcha transistorer 

tillverkade med kiselkarbid, som kräver en negativ gate-spänning vid frånslag. Figuren nedan 

visar dess kretsschema. 

 

Figur 21. Kretsschema för gatedrivningskort från Cree [11]. 

Kortet består i huvudsak av fyra delar, spänningsförsörjning (X3, X2), optokopplare (U1), 

Gate-driver (U2) och plats för gate-motstånd (R2, R4, R5, R9-R15).  

Hög puls (VCC) kan justeras upp till 24V och låg puls (-VEE) ner till -5V, det innebär att 

gate-source spänningen kan väljas från -5V till +24V. Vid mätningar i detta arbete har gate-

source (-VCC till VEE) valts mellan -5V och 15V.  

3.1.4 Last 

Lasten (L) i figur 17 består av en induktans som tagits fram. Storleken har beräknats till att ge 

en toppström på 25A, vid en switchad spänning på 565V under 10𝜇𝑠. En uppskattning av 

induktansvärdet har gjorts, genom tillämpning av nedanstående ekvation[8]: 

𝑢𝐿 = 𝐿 ⋅
𝑑𝑖

𝑑𝑡
<=> 𝐿 = 𝑢𝐿 ⋅

𝑑𝑡

𝑑𝑖
= 565 ⋅

10⋅10−6

25
= 226𝜇𝐻  

Denna beräkning tar inte hänsyn till den resistans som finns i kretsen och har därför endast 

används till att få en uppskattning av värdet.  
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Induktansen har tagits fram genom att linda koppartråd runt en toroid-kärna som fanns att 

tillgå på företaget. För att bestämma antalet varv som krävs har de AL värde som ges i kärnans 

datablad använts. Värdet beskriver förhållandet mellan antal varv och induktans enligt 

följande[14]: 

𝐴𝐿 =
𝐿[𝑛𝐻]

𝑁2
<=> 𝑁 = √

𝐿[𝑛𝐻]

𝐴𝐿
 

AL-värdet för kärna är lika med 81 och induktansen som önskas 226 ⋅ 103nH (226𝜇𝐻). Antal 

varv som krävs ges då enligt: 

𝑁 = √
226 ⋅ 103

81
= 52.8 𝑉𝑎𝑟𝑣 

Efter att kärnan lindats utfördes mätningar då en spänning på 565V under 10𝜇𝑠 tilläts ladda 

upp induktansen. Det visade sig att resistansen som finns i kretsen ledde till att önskad 

toppström på 25A inte uppnåddes. Ytterligare mätningar visade att 50 varv gav önskat 

resultat, vilket motsvarar ett induktansvärde på 202𝜇𝐻. Anledningen till att en toppström på 

25A önskades, är att det är den strömstorlek som ofta bryts i Micropowers laddare.  

3.1.5 Testkort 

Översikt 

Testkortets uppgift är att möjliggöra mätningar av spänningen (UDS/UCE) samt strömmen 

(ID/IC), då en enkel puls skickas till transistorns gate-terminal. Utefter de mål som satts togs 

en krets fram vilken visas i figuren nedan.  

 

Figur 22. Kretsschema testkort. 



18 
 

Nedan följer en förklaring av kretsens olika delar.  

Uin - Anslutning supply  

Uin består av en skruvplint till vilken supply-delen kan anslutas.  

C1, C2, C3 - Mellanleds kondensatorer  

Kondensatorerna C1, C2 och C3:s uppgift är att förse lasten med energi då mätningar utförs. 

Storleken på kondensatorerna har beräknats till att innehålla 20 gånger mer energi än den som 

används av lasten. Lagrad energi i en kondensator respektive induktans ges enligt[8]: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟 =
1

2
⋅ 𝑈2 ⋅ 𝐶 [J] 

𝐸𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 =
1

2
⋅ 𝐼2 ⋅ 𝐿 [J] 

E = lagrad energi [J] 

U = spänning över kondensator [V] 

C = storlek kondensator [F] 

I = ström genom induktans [A] 

L = storlek induktans [H] 

Spänningen (U) till vilken kondensatorerna kommer laddas upp har vid beräkningar valts till 

565V, vilket motsvarar den spänning som fås då Sveriges trefas-nät likriktas (400 ⋅ √2 =

565)[8]. Strömmen (I) har valts till 25A, eftersom det är den ström som oftast bryts i 

Micropowers laddare. Storlek på kapacitans har utefter dessa värden beräknats enligt: 

𝐸𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟 = 20 ⋅ 𝐸𝑖𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 = 20 ⋅
1

2
⋅ 252 ⋅ 202 ⋅ 10−6 = 1.26𝐽  

𝐶 =
𝐸𝑘𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑜𝑟 ⋅ 2

𝑈2
=

1.26 ⋅ 2

5652
= 7.89𝜇𝐹 

Kondensatorerna behöver klara en spänning på 1000V eftersom det är maximal switchad 

spänning. Kondensatorer med märkdata 1100V, 3𝜇𝐹 används i Micropowers kanadensiska 

laddare och har valts till ändamålet. En parallellkoppling av tre sådana ger en total kapacitans 

på 9 𝜇𝐹, vilket är mer än tillräckligt.  

Gate-drive/Matning gate-drive 

Ett av arbetets mål är att olika gate-drivningar ska kunna testas. På testkortet ansluts därför 

gate-drivningen med hjälp av hylslister. Till hylsliterna kan spänningsmatning (Ug) samt 

styrning anslutas, med hjälp av skruvplintar och BNC-kontakter.    

Anslutning transistorer – Q1, Q2 

Q1 och Q2 i figur 22 motsvarar två stycken trepoliga skruvplintar, till vilka de transistorer 

mätningar ska utföras på kan anslutas. På så sätt kan de på ett enkelt sätt bytas ut. Bokstäverna 

D, G och S visar de mätpunkter som finns för att möjliggöra mätning av UGS och UDS, 

alternativt UGE, UCE vid mätning av IGBT.  

Strömmätning - Koaxialshunt 

Resistansen betecknad shunt i figur 22 motsvarar ett koaxialshunts-motstånd, vilket används 

till att mäta strömmen genom transistor Q2. Eftersom resistansen är känd (0.09871Ω) kan 
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strömmen fås genom spänningsmätning över motståndet och tillämpning av Ohms lag enligt 

följande[8]:    

𝐼 =
𝑈

𝑅
=

1

𝑅
⋅ 𝑈 =

1

0.09871
⋅ 𝑈 = 10.13 ⋅ 𝑈 

En bild på koaxialshunts-motståndet taget från dess datablad visas i nedanstående figur.  

 

Figur 23. Koaxialshuntmotstånd[15]. 

C4, C5, C6 och R1 – Snubber-kopplingar 

C4, C5, C6 och R1 motsvarar de snubber-kopplingar som ska kunna anslutas vid mätningar.  

Last - L 

Storlek på den induktiva lasten L ska leda till en toppström på 25A. Eftersom switchad 

spänning kan justeras, behöver lasten kunna bytas ut för att uppnå samma toppström vid olika 

spänningar. L i figur 22 motsvarar därför en skruvplint till vilken lasten ansluts.    

 

Framtagning av nytt kort 

Efter att ovanstående kretsschema tagits fram (fig. 22), ritades det i cad programmet Pads som 

Micropower använder vid framtagning av mönsterkort. Detta skedde med hjälp av 

medarbetare på Micropower. (Kretsschemat bifogas under bilaga 1). Efter att kretsen ritats 

utformades PCB-layouten. För att så lite parasitinduktanser som möjligt skulle uppstå, 

användes ett fyrlagers kort med så stor koppararea som möjligt mellan komponenterna. 

Nedanstående figurer visar layouten för kortet följt av bilder på de olika lagren. 
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Figur 24. Layout testkort. 

J1 Anslutning supply. C7 Anslutning, snubber-kondensator. 

C1, C2, C3 Mellanlagers-kondensatorer. C8 Anslutning, snubber kondensator.  

J2 BNC för anslutning av styrning, övre gate-drive. J9 Hylslist i kontakt med övre transistors source/emitter. 

J3 BNC för anslutning av styrning, nedre gate-drive. J11 Hylslist i kontakt med nedre transistors gate-motstånd. 

J6, J7 Anslutning matning gate-drive, övre och undre. J12 Hylslist i kontakt med nedre transistors source.  

J10 Hylslist i kontakt med J3, J7 och J8. GND Jordpunkt. 

J13 Hylslist i kontakt med J2, J7 och J8. DC+ Mätpunkt drain, övre transistor. 

J8 Hylslist i kontakt med övre transistors gate-mottånd. G_H Mätpunkt gate, övre transistor. 

R1 Koaxialshunts-motstånd. S_H Mätpunkt source, övretransistor. 

J4 Skruvplint, övre transistor anslutning. S_H Mätpunkt, drain, nedre transistor. 

J5 Skruvplint, nedre transistor anslutning. G_L Mätpunkt gate, nedre transistor. 

R4 Gate-motstånd, övre transistor. S_L Mätpunkt source, nedre transistor.  

R3 Gate-motstånd, nedre transistor.   

L1 Skruvplint, anslutning last (L).   

R2 Anslutning, motstånd RC-snubber.    

C6 Anslutning, kondensator RC-snubber.   
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Figur 25. Bottenlager tetkort 

 

Figur 26. Mellanlager 1, testkort. 
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Figur 27. Mellanlager 2, testkort. 

 

Figur 28. Topplager, testkort. 
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Figur 29. Samtliga lager, testkort. 
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3.2 Felsökning 
När det nya kortet levererats löddes komponenter fast och mätningar påbörjades. Ett antal 

brister visade sig då på kortet vilka ledde till att mätningar blev missvisande. Bristerna visade 

sig bristerna bero av parasitinduktanser och kapacitanser som uppstått på kretskortet, vilka 

påverkade framförallt gate-signal och strömmätning. I detta avsnitt kommer 

tillvägagångssättet av felsökningen presenteras. 

 

Figuren nedan visar en simulering av samma IGBT-transistor (Fairchild FGH40T120SMD) 

som användes vid mätningar på det framtagna testkortet. Parasitinduktanser har inte tagits 

med i simuleringen utan den visar ett idealt frånslag. Önskat resultat av mätningar på 

testkortet är ett som efterliknar simuleringen så mycket som möjligt. 

 

 

 

Figuren som följer visar en mätning utförd på det framtagna testkortet. Gul linje visar 

spänningen över transistorn (Uge). Spänningspeaken som fås är väntad eftersom 

parasitinduktanser inte kan elimineras helt, den är dock större än önskat och behöver bli 

mindre. Lila linje visar strömmen (Ic) genom transistorn. I jämförelse med simuleringen 

uppstår svängningar vilka gör att en rättvis strömmätning inte kan ges, dessa svängningar 

behöver därför åtgärdas.   

Vid mätning av Uge har ett filter används vilket tar bort frekvenser över 20MHz. En mätning 

utan filter visas i figur 32 nedan. Kraftiga svängning uppstår även på gate-signalen vilket inte 

är önskvärt. 

 

Figur 30. Idealt frånslag simulerat i LTspice. 
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Figur 32. Mätning av Uge vid frånslag utan filter. 

Figur 31. Mätning av frånslag, framtaget testkort Uce (gul), Uge (blå), Ic (lila). 
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3.2.1 Gate-signal 

Första steget var att försöka minska svängningarna på gate-signalen. Mellan gate-drivning och 

transistor uppstår det parasitinduktanser vars storlek beror av ledningsbredden och 

dimensionerna på den strömloop som fås. Figuren nedan illustrerar induktanserna (Lp = L1 + 

L2), strömloop och looparean. 

 

På det framtagna testkortet lämnades plats för montering av ett gate-motstånd vilket enkelt 

skulle kunna bytas ut. Motståndets placering samt val av ledningsbredd ledde till onödigt 

stora parasitinduktanser. Mindre loop och bredare kopparledningar är att föredra ifall små 

induktanser önskas.    

 

För att minska parasitinduktanserna på befintligt testkort ersattes kopparbanorna med två 

kablar lindade runt varandra, på vilka gate-motståndet löddes fast. Loopen blir då minimal 

och ledarnas magnetfält tar ut varandra eftersom strömmen i de båda kablarna flyter i motsatt 

riktning. Tester utfördes med denna lösning och resultatet blev att svängningarna minskade 

något. Att minska parasitinduktanserna ytterligare är svårt utan att ta fram ett nytt kort med 

bredare ledningsbredd och mindre strömloop. Fokus på felsökning riktades därför mot övriga 

svängningar i kretsen. 

 

3.2.2 Svängningar 

Figuren nedan visar en mätning då inga åtgärder gjorts på det framtagna kortet. Den visar att 

svängningar uppstår både i spänningen över transistorn (Uce) samt i strömmen genom den (Ic). 

I ett försök att minska svängningarna på Uce, gjordes ett försök att minska testkretsens 

parasitinduktanser. Detta gjordes genom att ansluta en kondensator parallellt med den övre 

transistorns collector, och den nedre transistorns emitter enligt figuren nedan. 

 

Figur 33. Parasitinduktanser gate-signal. 
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Tanken är att energi vid tester även kan tas från den tillagda kondensatorn (stöd-kondensator). 

Den anslöts så nära transistorerna som möjligt för att endast bidra med små 

parasitinduktanser. Mätningar gjordes med storleken 2.2nF, figuren nedan visar resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 34. Mätning med stöd-kondensator tillagd. Uce (gul), Ic,shunt (lila), Ic,rogowski coil (grön). 

Figur 34. Inkoppling stöd-kondensator med ströloopar inritade. 
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Svängningarna på spänningen Uce har minskat men kvarstår på strömmen Ic. Mätningen visar 

att en minskning av parasitinduktanserna i kretsen, inte minskar svängningarna i 

strömmätningen. 

 

För att säkerställa att den ström som flyter genom koaxialshunten är densamma som den 

genom transistorn, löddes shunten fast direkt på transistorns emitter-ben. Stöd-kondensatorn i 

tidigare mätningar togs bort och en ny mätning utfördes, resultatet visas i figuren nedan.   

 

 
Figur 35. Mätning utförd då koaxialshunt lötts fast direkt på transistorns emitter-ben. 
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Mätningen visar att svängningarna försvinner då koaxialshunten flyttas. Efter granskning av 

det framtagna testkortet insågs att parasitkapacitanser bildats mellan de olika lagren på 

kretskortet. Dessa bildade tillsammans med parasitinduktanserna en resonanskrets. 

Nedanstående figur visar testkretsen med parasitkomponenter inritade.

 
Figur 36. Kretsschema testkort med parasitkomponenter inritade. 

Figuren nedan visar den ekvivalenta resonanskrets som bildats, där Lp och Cp ges enligt 

följande[8]: 

 𝐿𝑝 = 𝐿1 + 𝐿2  [H] 

𝐶𝑝 = (
1

𝐶1+𝐶2+𝐶3
+

1

𝐶𝑝1
+

1

𝐶𝑝2
)

−1

 [F] 

 

Figur 37. Resonanskrets. 

På grund av koaxialshuntens placering inkluderades även strömmen från resonanskretsen i 

strömmätningen. Placeringen av shunten är därför väldigt viktig ifall en rättvis strömmätning 

skall ges. 

 

3.2.3 Tillfälligt enlagers-kort 

Efter de upptäckter som gjorts vid felsökning av gate-drivning och svängningar, togs ett nytt 

kretskort fram. På det nya kortet placerades koaxialshunten närmre transistorns emitter-ben, 

ledningsbredden till gate-signalen valdes större och strömloopen för gate-signalen gjordes 

mindre. Kortet gjordes med endast ett lager, några överlapp som leder till parasitkapacitanser 

uppstår därför inte. För att göra parasitinduktanserna så små som möjligt, placerades 

komponenterna nära varandra. Figur 38 nedan visar PCB-layouten för det nya kortet. 
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Mätning utförd på ovanstående kort visas i nedanstående figur. Samma transistor (Fairchild - 

FGH40T120SMD) som i föregående mätningar har använts  

 

 

De ändringar som gjorts på enlagers-kortet visade sig gör stora skillnader på mätningen. 

Storleken på spänningspeaken över transistorn (Uce) tyder på att parasitinduktanser inte 

lyckats fås mindre än tidigare kort. Mätningen bekräftar dock att placering av koaxialshunten, 

utformning av ledningsbanor för gate-signal samt frånvaro av parasitkapacitanser är ett krav 

ifall en korrekt mätningar ska kunna utföras. Efter dessa upptäckter riktades fokus på att 

modifiera det framtagna fyrlagers-kortet, för att försöka eliminera de brister som upptäckts.  

 

Figur 38. PCB-layout tillfälligt enlagers-kort. 

Figur 39. Mätning tillfälligt enlagers-kort. Uce (gul), Ic (lila), Uge (blå). 



31 
 

3.2.4 Modifiering av fyrlagers-kort    

Totalt utfördes elva modifikationer och mätningar. I detta avsnitt presenteras endast den första 

vilken användes som referens vid övriga mätningar och den elfte vilken resulterade i den 

minsta spänningspeaken över transistorn.  

Modifiering 1 

Första steget i modifieringen var att ersätta kablarna anslutna till gate-drivningen med koppar, 

vilken löddes fast direkt på den skruvplint transistorn ansluts till. Detta gjordes eftersom det är 

mer praktiskt att använda koppar än kablar på ett eventuellt nytt testkort. För att inte 

svängningarna i resonanskretsen skulle inkluderas i strömmätningen, anslöts koaxialshunten 

mellan emitter-benet och jordlagret på kretskortet. Istället för att använda den paketerade 

dioden i transistorn används här en extern diod. Figur 40 nedan visar modifikationen. Figur 41 

visar utförd mätning. 

 

 

 

Figur 40. Modifiering av ursprungligt testkort. Koaxialshunt flyttad samt koppar fastlött mellan gate-drivning och 
transistor. 
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Förutom den del av strömmen som markerats i figuren ovan, liknar mätningen till stor del den 

som utfördes på enlagers-kortet. Av någon anledning inkluderas en plötslig ökning av 

strömmen i mätningen. Att döma av mätningen sker ökningen i samband med de 

spänningspeakar som fås både på Uce och Uge. Eftersom peaken på Uce beror av 

parasitinduktanser i kretsen[20], gjordes försök att minska dessa ytterligare för att på så sätt 

undersöka ifall en minskning av peaken påverkar strömmen Ic genom transistorn.  

 

 
Modifiering 11 

Modifikationer som utförts i detta test följer nedan: 

 

• Koaxialshunten har lötts fast mellan transistorns emitter-ben och kortets jordplan (via 

ben på skruvplint) 

• Koppar har lötts fast mellan gate-drivningen och transistorben (via ben på skruvplint) 

• En kondensator på 8uF har anslutits så nära transistorerna som möjligt. 

• Två av de tre ursprungliga mellanleds-kondensatorerna har tagits bort. 

• Dioden som används istället för den övre transistorn har lötts fast. 

 

Figurerna nedan visar uppkopplingen följt av mätresultat. 

Figur 41. Mätning efter modifikation enligt ovan. Uce (gul), Uge (blå), Ic (lila). 
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Figur 42. Ovansida efter modifikation enligt ovan. 

Figur 43. Undersida efter modifikation enligt ovan. 
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En jämförelse mellan modifikation 1 och denna, visar att amplituden på peaken minskat med 

ungefär 40V. Strömmen genom shunten är dock densamma. Något direkt samband mellan 

spänningspeaken verkar inte finnas. Feslsökningen riktades därför mot att försöka uppskatta 

de parasitkapacitanser och induktanser som bildats på kortet, för att på så sätt möjliggöra 

simuleringar. 

 

3.2.5 Beräkning av parasitkomponenter 

För att uppskatta värdet på parasitinduktanserna i kretsen användes en metod beskriven av 

Rudy Severns[9]. Metoden innebär att tidsperioden för svängningarna mäts före respektive 

efter, en kondensator med känd storlek ansluts parallellt över den transistor mätningar utförs. 

Genom tillämpning av följande ekvation kan då induktansen uppskattas. 

 

𝐿𝑝 = (𝑇1
2 − 𝑇2

2) ⋅
1

4𝜋2⋅𝐶𝑡𝑒𝑠𝑡
         [H] 

 

Beräkningen gjordes då åtgärder ännu inte gjorts på testkortet. Med hjälp av ovanstående 

beskrivning uppskattades parasitinduktanserna till 78nH.   

 

Parasitkapacitanserna beräknades genom att uppskatta arean där plan med olika potential 

överlappade varandra. Avståndet mellan planen är känt, likaså kortets permittivitet (FR4). 

Tillämpning av ekvationen för kapacitans i en plattkondensator kan då användas till att ge ett 

uppskattat värde[8]. 

 

 

 

 

 

Figur 44. Mätning efter modifikationer enligt ovan. Uce (gul), Uge (blå), Ic (lila). 
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𝐶 = 𝜀
𝐴

𝑑
 [F] 

 
ε = Materialets permittivitet (ε =  4.8  för FR-4) 

A = Area 

d = avstånd mellan plattor. 

 

 

 

Nedan presenteras figurer med överlapp markerade och storlek på dess bidragande kapacitans. 

 

  

Figur 45. Parasitkapacitanser mellan plan med olika potential. Botten-lager (rött), Lager 1 (blått). Övre (42.2pF) finns 
mellan collector-emitter på övre transistor. Nedre (8.0pF) finns mellan collector-emitter på nedre transistor. 
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Figur 46. Parasitkapacitanser mellan plan med olika potential. Botten-lager (rött), Lager 2 (grönt). Finns mellan 
collector-emitter på nedre transistor.  

Figur 47. Parasitkapacitanser mellan plan med olika potential. Lager 2  (grönt), Lager 1 (blått). Övre (80.5pF) finns 
mellan collectoor-emitter på övre transistor. Nedre (33.8pF) finns mellan collector-emitter nedre transistor.  
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Ett kretsschema med ovanstående parasitkomponenter inritade visas i figuren nedan. Figur 48 

motsvarar ursprungligt testkort utan några modifikationer följt av simulering. Figur 50 visar 

schemat efter modifikationer beskriva i avsnitt 3.3.4, modifikation 11 följt av simulering. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 48. Simulerad krets inklusive parasitkomponenter. Koaxialshunt på ursprunglig 
position. 

Figur 49. Simulering ovanstående krets. 
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Simuleringarna bekräftar att parasitkomponenterna spelar en avgörande roll för mätning av 

strömmen (Ic). En jämförelse innan respektive efter modifikation av testkortet visar även att 

koaxialshuntens placering är av stor betydelse. En korrekt mätning kräver att shunten placeras 

så nära den nedre transistorn som möjligt, för att på så sätt undvika eventuella svängningar 

som uppstår på grund av parasitkomponenter. 

 
 

 

 

 

 

 

  

Figur 50. Simulerad krets koaxialshunt flyttad. 

Figur 51. Simulering ovanstående krets. 
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3.2.6 Montering av kondensatorer på enlagers-kort 

För att en ytterligare bekräftelse av ovanstående upptäckter skulle ges, löddes kondensatorer 

fast på det enlagers-kort som tagits fram tidigare. Tester utfördes för att en jämförelse med de 

mätningar som gjorts under avsnitt 3.3.4 (modifikation 11) kunde ske. Figur 53 visar mätning 

på modifierat fyrlagers-kort. Figur 54 visar mätning på enlagers-kort med kondensatorer 

anslutna enligt figur 50.   

 

 

 

Figur 52. Mätning tillfälligt enlagers-kort. Kondensatorer anslutna enligt figur 48 ovan. Figur 53. Mätning modifierat testkort. Samma mätning som visas i figur 44 med mindre time/div. 
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Mätningarna visar att den plötsliga strömökningen på Ic med stor sannolikhet beror på de 

parasitkapacitanser som uppstått på testkort. Efter de upptäckter som gjorts under 

felsökningen gavs möjlighet att utforma en ny PCB-layout. De upptäckter som gjorts 

sammanfattas nedan. 

 Placering av koaxialshunt 

- Ursprunglig placering resulterade i att svängningar som sker på grund av 

parasitkomponenter inkluderas i mätningen. Koaxialshunten måste därför 

placeras så nära transistorn som möjligt. 

 Parasitkapacitanser 

- För att en korrekt mätning ska kunna ges krävs avsaknad av 

parasitkapacitanser. Vid framtagning av nytt kort får inga överlapp mellan plan 

med olika potential finnas.  

 Parasitinduktanser 

- Mätningar har visat att spänningspeaken som fås över transistorn är större än 

önskat. PCB-layouten behöver därför utformas till att bidra med mindre 

induktanser.   

Efter de upptäckter som gjort under felsökningen togs ytterligare ett kretskort fram. För att 

minska parasitinduktanser från gate-drivning till transistor, valdes kopparbanor breda och det 

externa gate-motståndet valdes bort. Gate-motstånd kommer istället lödas fast direkt på gate-

drivningen. För att minska parasitinduktanser placerades komponenterna närmre varandra. 

Koaxialshunten placerades så nära den nedre transistorns emitter-ben som möjligt, för att 

undvika eventuella svängningar. PCB-layouten presenteras under resultat.  

 

Figur 54. Mätning enlagers-kort med kondensatorer fastlödda enligt kretsen i figur 50. 
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3.3 Mätningar 
Vid mätningar har oscilloskopet WaveSurfer 3024 använts. Möjligheter att utföra 

matematiska operationer så som multiplikation och integration finns på detta instrument, 

vilket tillsammans med standardfunktioner möjliggör all önskad mätning. Mätningar har 

utförs med hjälp av den metod som beskrivs under avsnitt 2.1 ZVS-converter. På grund av att 

transistorns beteende vid frånslag är mest intressant har mätningar endast utförts vid just 

frånslag.   

Nedan följer en definition av de olika storheterna[5]: 

 Falltid (tfall) – Tiden det tar för strömmen att minska från 90% till 10% av slutvärdet.  

 Delay-time (td,(off)) – Tiden det tar från dess att gate-spänning nått 90% till dess att 

strömmen sjunkit till 90% av slutvärdet.  

 Energi frånslag (Eoff) – Enerigåtgången från det att gate-spänning sjunkit till 90% till 

dess att strömmen är noll.  

Mätdata har använts till att göra en jämförelse mellan olika transistorer, samt till att jämföra 

uppmätta värden med de som angivits i komponentens datablad.  
 

Mätningar av delay-time (td,off), falltid (tfall) och energi (Eoff) har gjorts på fyra olika IGBT-

transistorer, Infinion(IKW40N120H3), Fairchild(FGH40T120SMD), 

IR(IRG7PH44K10DPBF), STMicro(STGW40H120DF2). Mätningar av Eoff har även gjorts 

med tre olika storlekar på snubber-kondensator. Bilder på samtliga mätningar presenteras som 

bilaga.   
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4. Resultat 

4.1 Framtagning av testutrustning 

4.1.1 Supply 

 

Figur 55. Ingående delar i supply-delen. 

 

4.1.2 Gate-drivning 

 

Figur 56. Cree gate-driver board. 
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4.1.3 Last 

 

Figur 57. Induktans lindad runt toroidkärna. 202𝜇H. 

4.1.4 Testkort 

 

Figur 58. Bild på testkort. 
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4.2 Felsökning 
Felsökningen resulterade i ett nytt fyrlagers-kort där de brister som upptäckts togs bort. Nedan 

visas PCB-layouten för detta kretskort.  

 

Figur 59. Lager 2. Andra fyrlagers-kortet. 

 

Figur 60. Lager 1, andra fyrlagers-kortet. 
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Figur 61. Bottenlager, andra fyrlagers-kortet. 

 

Figur 62. Topplager, andra fyrlagers-kortet. 
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Figur 63. Samtliga lager, andra fyrlagers-kortet. 
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4.3 Mätningar 
 

Tabell 1. Mätningar Infinion (IGBT) 

Infinion IKW40N120H3 

DC+=565V, I=25A Enhet Datablad (Rg=12Ω) Mätning (Rg=10 Ω) 

td(off)  [ns] 290 197.5 

tfall  [ns] 16 30.2 

Efrånslag [J] 706 (1.2mJ) 752 

Pfrånslag (50kHz) [W] 35.3 37.6 

 

Tabell 2. Mätningar Fairchild (IGBT) 

Fairchild FGH40T120SMD 

DC+=565V, I=25A Enhet Datablad (Rg=10 Ω) Mätning (Rg=10 Ω) 

td(off)  [ns] 475 395 

tfall  [ns] 10 17.4 

Efrånslag [J] 647 (1.1mJ) 712 

Pfrånslag (50kHz) [W] 32.35 35.6 

 

Tabell 3. Mätningar IR (IGBT) 

IR - IRG7PH44K10DPBF 

DC+=565V, I=25A Enhet Datablad (Rg=10 Ω) Mätning (Rg=10 Ω) 

td(off)  [ns] 315 135.5 

tfall  [ns] 95 85.5 

Efrånslag [J] 1200 (1.3mJ) 968 

Pfrånslag (50kHz) [W] 60 48.4 
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Tabell 4. Mätningar STMicro (IGBT) 

STMicro STGW40H120DF2 

DC=565V, I=25A Enhet Datablad (Rg=10 Ω) Mätning (Rg=10 Ω) 

td(off)  [ns] 152 137.5 

tfall  [ns] 83 55.8 

Efrånslag [J] 777 (1.32mJ) 776 

Pfrånslag (50kHz) [W] 38.85 38.80 

 

Tabell 5. Jämförelse mätningar. 

DC = 565V 

Imax = 25A 

Rg = 10 Ω 

Infinion  

IKW40N120

H3 

Fairchild 

FGH40T120S

MD 

IR 

IRG7PH44K10DP

BF 

STMicro 

STGW40H120DF2 

td(off) [ns] 197.5 395 135.5 137.5 

tfall [ns] 30.2 17.4 85.5 55.8 

Eoff [J] 752 712 968 776 

Poff (50kHz) [W] 37.6 35.6 48.4 38.80 
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Tabell 6. Mätningar olika snubber-kondensatorer. 

DC = 565V 

Imax = 25A 

Rg = 10 Ω 

Infinion  

IKW40N120H3 

Fairchild 

FGH40T120SMD 

IR 

IRG7PH44K10DPBF 

STMicro 

STGW40H120DF2 

 Eoff [𝜇𝐽] Poff[W] Eoff [𝜇𝐽] Poff [W] Eoff [𝜇𝐽] Poff [W] Eoff [𝜇𝐽] Poff [W] 

Utan snubber 752 37.6 712 35.6 968 48.4 776 38.8 

470pF 688 34.4 484 24.2 908 45.4 712 35.6 

1nF 674 33.7 554 27.7 876 43.8 682 34.1 

2.2nF 576 28.8 417 20.9 798 39.9 582 29.1 

 

Tabell 6 ovan visar en jämförelse av energi- och effektmätningar som gjorts på de fyra olika 

IGBT-transistorerna. De visar att den transistor som kräver minst energi vid frånslag är 

Fairchild (FGH40T120SMD). En jämförelse mellan Fairchild och Infinion visar en skillnad 

på 40𝜇𝐽 då ingen snubber-kondensator används. Detta motsvarar vid en switchfrekvens på 

50kHz en skillnad på 2W, till fördel för Fairchild. Ansluts snubber-kondensator ökar 

skillnaderna ytterligare, störst skillnad ges vid en storlek på 2.2nF. Infioninon som idag 

används i Micropowers senaste laddare kräver 576𝜇𝐽 vid frånslag, samma mätning med 

Fairchild visar 417𝜇𝐽, vilket innebär en skillnad på 159𝜇𝐽. Vid en switchfrekvens på 50kHz 

motsvarar detta en skillnad på 7.9W.  

Figur 64-67 nedan har tagits fram med hjälp av verklig mätdata för att på så sätt kunna ge en 

visuell jämförelse mellan olika mätningarna. Figur 67 visar mätningar utförda på Infinion 

(lila) respektive Fairchild (orange) då en snubber-kondensator på 2.2nF anslutits.    
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Figur 64. Jämförelse falltider. 

 

Figur 65. Jämförelse energi (Eoff). 
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Figur 66. Jämföresle energi med 2.2nF snubber ansluten. 

 

Figur 67. Jämföresle energi 2.2nF snubber. Infinion vs Fairchild. 
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5. Diskussion 

5.1 Framtagning av testutrustning 

5.1.1 Supply 

Målen som sattes för supply-delen var att en den skulle kunna förse testkortet med en 

varierbar spänning på upp till 1000V. Valet av transformator leder till att en toppspänning på 

1100V kan uppnås. Detta innebär att säkringen med märkning 1000V, 500mA inte kan 

användas. Försikthet behöver därför vidtas då spänningsjustering, med hjälp av 

vridtransformatorn görs.  

5.1.2 Gate-drivning 

Från början var tanken att gate-motståndet på ett enkelt sätt, skulle kunna bytas ut direkt på 

testkortet. Problem som uppstod med parasitinduktanser på gate-signalen, gjorde att valet 

istället föll på att löda fast gate-motståndet direkt på cree-kortet. Detta gjordes för att 

strömloopen på så sätt kan minskas avsevärt. På kortet finns plats för gate-motstånd, så ett 

byta kan ske på ett relativt enkelt sätt. Att använda de lödöar som finns på kortet innebär dock 

ett slitage som inte är optimalt.   

5.1.3 Last 

Lasten i form av en induktor som togs fram, lindades för att användas vid tester med en 

switchad spänning på 565V. Anläggningen kan därför endast användas till att utföra tester 

som efterlikna Sveriges nätspänning. En induktor med ett annat värde alternativt en annan 

pulslängd på gate-signalen, krävs för att uppnå den toppström som önskas då switchad 

spänning ökas eller minskas.  

5.1.4 Testkort 

På grund av de parasitkapacitanser som bildats på det första kretskortet, har arbetet till stor del 

bestått av felsökning, vilken har medfört en större förståelse av parasitkomponenters påverkan 

vid switchning och vikten av en väl genomtänkt PCB-layout. Efter de upptäckter som gjorts 

under felsökningen, har Micropower uppmärksammat att PCB-layouten i deras senaste 

laddare, medför en kapacitans likt de som uppstått på testkortet. De har åtgärdat problemet 

genom att rita om PCB-layouten.       

5.2 Mätningar 
En jämförelse mellan utförda mätningar och värden som angivits i komponenternas datablad, 

visar hur svårt det är att optimera en anläggning till att utföra korrekta mätningar. De 

mätningar som utförts av transistortillverkarna kan antas vara optimerade i mycket högre 

utsträckning än i detta arbete. Anläggningen som tagits fram här är gjort på ett sådant sätt att 

komponenter ska kunna bytas ut relativt enkelt. Det medför högre parasitinduktanser eftersom 

avståndet mellan komponenterna växer. Anslutningen sker dessutom med hjälp av 

skruvplintar, vilket bidrar till ytterligare induktanser. Anläggningen kan dock användas till att 

jämföra olika transistorer, vilket är det huvudsakliga syftet med mätningarna. Eftersom arbetet 

till stor del kom att handla om felsökning, har inte någon djupare analys av mätdata hunnits 

med.    
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6. Slutsats 

6.1 Framtagning av testutrustning 
Huvudmålet med detta arbete var att ta fram en testutrustning som kunde användas till 

mätningar av såväl MOSFET som IGBT-transistorer. Mätningar har endast skett på IGBT-

transistorer. En MOSFET transistor är snabbare än en IGBT och har därför ett högre di/dt. De 

mätningar som gjorts visar att ett högre di/dt leder till en större påverkan av de 

parasitkomponenter som uppstår på kretskort. För att utföra mätningar på MOSFET krävs att 

komponenter placeras närmare varandra samt löds fast, för att på så sätt minska 

parasitinduktanser i kretsen. Ett sådant kort hade inneburit att ett byte av komponenter inte 

kunnat ske på ett enkelt sätt, vilket var syftet med testutrustningen.  

Den testutrustningen som tagits fram har utformats på ett sådant sätt att komponenter på ett 

enkelt sätt kan bytas ut. Utrustning kan användas till att utföra mätningar och jämförelse 

mellan olika IGBT-transistorer. Den felsökning som gjorts har visat att det ställs tre krav på 

kretskortet, ifall mätningar ska kunna utföras: 

 Parasitkapacitanser får inte förekomma eftersom det leder till oönskade svängningar i 

kretsen. 

 Placering av strömmätning måste ske på ett sådant sätt att endast strömmen genom 

transistorn inkluderas i mätningen.  

 Parasitinduktanser som bildas på kretskortet behöver vara så små som möjligt.   

 

6.2 Mätningar 
De mätningar som gjorts, visar att ett byte från Infinion (IKW40N120H3) till Fairchild 

(FGH40T120SMD), har potential att sänka switchförlusterna i Micropowers senaste laddare. 

En jämförelse mellan de båda, har visat att energin vid frånslag är mindre för Fairchild än 

Infinion i samtliga mätningar, vilket innebär mindre switchförluster. Används inga snubber-

kondensatorer har mätningar visat att förlusterna vid 50kHz är 37.6W för Infinion, medan de 

för Fairchild är 35.6W. Det innebär en minskning med 2W. Mätningar med snubber-

kondensatorer visar att skillnaden ökas ytterligare. Vid användning av en 2.2nF snubber, visar 

mätningar en skillnad på 7.9W.   

Ett byte medför dock inte endast fördelar. Falltiden för Fairchild är mindre än för Infinion, 

vilket innebär att påverkan av parasitkomponenter växer. Ett byte riskerar därför att istället 

bidra med större spänningspeakar över transistorn. För att switcha transistorn från Fairchild 

krävs även en större mängd laddningar i jämförelse med Infinion, vilket innebär att ett byta av 

gate-drivning kan komma att krävas. För att kunna göra en fullständig jämförelser, krävs 

därför att tester utförs i deras befintliga laddare. Tester i befintlig laddare innebär även att de 

förlusteffekter som uppstår i transistorns ON-state kan inkluderas.       
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Kretsschema testkort 
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Bilaga 2. Mätningar Infinion - IKW40N120H3 
 

 

Figur 68. Mätning td,off, Infinion. 

 

Figur 69. Mätning tfall, Infinion. 
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Figur 70. Mätning Eoff, Infinion. 

 

Figur 71. Mätning Eoff 470pF snubber, Infinion. 
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Figur 72. Mätning Eoff 1nF snubber, Infinion. 

 

Figur 73. Mätning Eoff 2.2nF snubber, Infinion. 
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Bilaga 3. Mätningar Fairchild - FGH40T120SMD 

 

Figur 74. Mätning td,off, Fairchild. 

 

Figur 75. Mätning tfall, Fairchild. 
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Figur 76. Mätning Eoff, Fairchild. 

 

Figur 77. Mätning Eoff 470pF snubber, Fairchild. 
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Figur 78. Mätning Eoff 1nF snubber, Fairchild. 

 

Figur 79. Mätning Eoff 2.2nF snubber, Fairchild. 
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Bilaga 4. Mätningar IR - IRG7PH44K10DPBF 

 

Figur 80. Mätning td,off, IR. 

 

Figur 81. Mätning tfall, IR. 
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Figur 82. Mätning Eoff, IR. 

 

Figur 83. Mätning Eoff, 470pF snubber, IR. 
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Figur 84. Mätning Eoff, 1nF snubber, IR. 

 

Figur 85. Mätning Eoff, 2.2nF snubber, IR. 
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Bilaga 5. Mätningar STMicro - STGW40H120DF2 

 

Figur 86. Mätning td,off, STMicro. 

 

Figur 87. Mätning tfall, STMicro. 
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Figur 88. Mätning Eoff, STMicro. 

 

Figur 89. Mätnig Eoff, 470pF snubber, STMicro. 



68 
 

 

Figur 90. Mätnig Eoff, 1nF snubber, STMicro. 

 

Figur 91. Mätnig Eoff, 2.2nF snubber, STMicro. 


