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Sammanfattning

Det här arbetet handlar om designa ett effektelektronikkort till National Instruments 
utvecklingsplattform ELVIS II, som ska kunna styras från programmet LabVIEW. Kortet är tänkt 
att kunna användas i kurser inom effektelektronik på högskolenivå och har designats för att passa 
ELVIS II's hårdvaruspecifikationer. I arbetet har alla kretsar byggts upp och simulerats i Multisim. 
Kretsarna som designats är en step-up-konverterare, en step-down-konverterare, en likriktare, en 
växelriktare och en variabel last. Simuleringarna visade att kretsarna fungerar som tänkt och vad 
som skiljer sig från det teoretiska. Något som ofta visade sig i simuleringarna var att 
strömförbrukningen under korta perioder kraftigt kan överstiga det ELVIS II kan leverera, vilket 
behöver undersökas närmare. Rapporten innehåller scheman och simuleringsresultat från alla 
kretsar, vad som är kvar att lösa på dessa och hur dessa kan anslutas till ELVIS II.
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Förkortningar och akronymer

Förkortning Betydelse Kommentar Kontext

NI National Instruments Amerikanskt företag som 
tillverkar mjuk- och 
hårdvara för t.ex. 
testning, datainsamling 
och styrning.

Tillverkaren av ELVIS 
II, Multisim och 
LabVIEW.

ELVIS Educational Laboratory Virtual 
Instrumentation Suite 

Hårdvara från NI. Hårdvaran som kortet 
ska utvecklas till.

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument 
Engineering Instruments

Grafiskt 
programmeringsverktyg

Ska användas till att 
styra kortet.

DC Direct Current Likström Konverterarna tar emot
och lämnar likström, 
växelriktaren tar 
endast emot.

AC Alternating Current Växelström Växelström tas emot 
av likriktaren och 
lämnas av 
växelriktaren.

D Duty cycle Arbetscykel, förhållandet 
mellan tiden en switch är 
aktiv och periodtiden.

Bestämmer  
konverterarnas 
utspänning.

PWM Pulse Width Modulation Pulsbreddsmodulering, 
kodning av en signal 
genom olika långa pulser.

Växelriktaren ger en 
pulsbreddsmodulerad 
signal.

FFT Fast Fourier Transform Snabb metod för att 
beräkna diskret Fourier 
transform.

Används till att 
analysera 
växelriktaren.

MOSFET Metal Oxide Semiconductor 
Field Effect Transistor

En typ av transistor. Transistortypen 
används som switch i 
flera av kretsarna.
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1 Inledning

1.1 Motivering
Effektelektronik används överallt i dagens samhälle. I hemmen där det är 230 V växelström i 
vägguttagen kan inte allt drivas direkt av denna, spänningen och strömmen anpassas till den apparat
som ska drivas. Halvledartekniken har gjort att tekniken har kunnat göras mer effektiv och mindre. 
I figur 1.1 visas ett exempel på en switchad nätadapter där elektroniken är synlig. 

Effektelektroniken utvecklas hela tiden och på högskolenivå finns kurser där tekniken bakom lärs 
ut. På Linköpings universitet används NI's, National Instruments, utvecklingsplattform ELVIS II, 
Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, se figur 1.2. På den finns möjligheten att byta
ut det kort med kopplingsdäck som är med från början. Andra kort går att köpa, men då måtten på 
kortet och en beskrivning av pinnarna på kontakten till ELVIS II finns tillgängligt, finns också 
möjligheten att tillverka egna kort. Tanken med arbetet är att det ska leda till att ett kort med ett 
antal effektelektronikkretsar som går att styra och göra mätningar på med hjälp av programmet 
LabVIEW, Laboratory Virtual Instrument Engineering Instruments, ska kunna tillverkas. 
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Figur 1.1: Switchad nätadapter.



Det färdiga kortet är tänkt att kunna användas i laborationsmomenten i kurser inom 
effektelektronik. I det här arbetet har det handlat om att göra det förberedande arbetet som behövs 
för att kunna börja koppla upp kretsarna och testa dem i verkligheten. Kretsarna  har designats så att
de bör fungera ihop med ELVIS II's specifikationer, vilket simuleringsresultaten har visat att de bör 
göra. Innan kretsarna simulerades gjordes letades lämpliga komponenter upp och lämpliga värden 
på komponenter räknades ut. Kretsarna valdes så att en kravspecifikationslista kunde uppfyllas, 
se bakgrundskapitlet.     

1.2 Syfte
Arbetet går ut på att undersöka möjligheten att tillverka ett effektelektronikkort till ELVIS II som 
går att styra från LabVIEW, och designa kretsarna på kortet så att de passar ihop med ELVIS II's 
specifikationer. Detta är tänkt att leda till ett kort som ska kunna användas i laborationsmoment i 
kurser inom effektelektronik på högskolenivå och då leda till att intresset och kunskaperna inom 
effektelektronik ökar.
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Figur 1.2: ELVIS II med elektronik uppkopplad.



1.3 Frågeställning
När arbetet är slutfört ska följande frågor kunna besvaras:
 Går det att göra ett kort till ELVIS II där alla kretsar i målbeskrivningen går att få med?
 Är det möjligt att bygga en variabel last till ELVIS II som kan styras från LabVIEW?
 Hur skiljer sig det teoretiska jämfört med simuleringsresultaten?
Svaren på dessa frågor kommer avgöra om det är värt att fortsätta med arbetet och då koppla upp 
kretsarna och göra program i LabVIEW som kan styra dessa. Vilket till slut kan leda till en färdig 
produkt.

1.4 Avgränsningar
Då examensarbetet är meningen att ta ca 10 heltidsveckor att utföra kommer fokus att ligga på att få
kretsarna att fungera i simuleringsmiljö. Alla komponenter kommer att väljas ur företaget Elfas 
sortiment, därför att alla komponenter ska vara lätta att få tag på och att Linköpings universitet ofta 
köper från Elfa. 
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2 Bakgrund
Examensarbetet bygger på ett uppdrag på Linköpings universitet. Målet och tanken med arbetet är 
att designa ett kort till NI ELVIS II med olika sorters effektelektronikkretsar som ska kunna 
användas i laborationsmomenten i effektelektronikkurser. Kretsarna på kortet ska kunna 
kontrolleras av program skapat i LabVIEW. 

Följande kretsar ska designas:
 Likriktare: Denna ska vara av fullvågstyp med en kondensator för att minska variationen i 

utspännignen. Funktionsgeneratorn på ELVIS II ska användas till att skapa sinusvågen och 
dess frekvens. Den lägsta frekvensen ska vara 50 Hz. Den övre frekvensen är egentligen inte
begränsad men frekvenser över 200 Hz kommer inte undersökas. Ansluts till ett 
lastmotstånd [2] [3].

 Växelriktare: Denna ska vara av fullbryggstyp och ge en pulsbreddsmodulerad växelström 
som inte filtreras. Ansluts till ett lastmotstånd [2]. 

 Step-down-/Buck-konverterare: Denna konverterare ska ha en inspänning på 15 V. 
Konverteraren styrs genom att ändra hur stor del av periodtiden switchen leder. En 
kondensator ska minska ripplet [2]. 

 Step-up-/Boost-konverterare: Denna konverterare ska ha en inspänning på 5 V. Den högsta
spänningen ut ska vara 40 V och konverteraren ska vara skyddad från att ge för höga 
spänningar. Konverteraren styrs genom att ändra hur stor del av periodtiden switchen leder. 
En kondensator ska minska ripplet [2]. 

 Variabel last: Konverterarna ska kunna belastas på 3 olika sett. En typ last ska ge en 
konstant resistans, en annan ska fungera som en konstant strömkälla och en tredje ska 
fungera som en konstant spänningskälla [5] [6] [7] [8]. 

Strömmar och spänningar av intresse ska kunna mätas och ses i LabVIEW. Alla kretsar ska fungera 
när de simuleras i Multisim och alla komponenter ska kunna köpas på Elfa [1]. Kretsarna ska 
anpassas efter ELVIS II's specifikationer. Förutom dessa kretsar behövs också kretsar för att styra 
switcharna. 

Figur 2.1 visar hur de olika kretsarna är tänkta att kopplas upp på kortet. Alla kretsar behöver få 
matningsspänning och kontrollsignaler från ELVIS II. Från kretsarna går ett antal mätsignaler till 
ELVIS II. Schemat visar att konverterarna fungerar ihop med den variabla lasten och att dessa är 
oberoende av likriktaren och växelriktaren. 
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Med likriktaren ska det gå att se hur den likriktade strömmen ser ut beroende på växelströmmens 
frekvens, amplitud och last. Konverterarna kopplas till den variabla lasten vilket ger flera 
möjligheter till att testa och se hur konverterarna reagerar vid olika laster och arbetscykler på 
konverterarnas switchar, genom att strömmar och spänningar mäts och visas i LabVIEW. 
Växelriktaren kan beroende på vad som programmeras i LabVIEW ge ut de flesta vågformerna. 
Spänningen ut kan analyseras med ett oscilloskop för att se grund- och övertonerna. Möjligheten 
finns också att bygga ett filter för att på så sett få exempelvis en ”ren” sinusvåg eller trekantsvåg. 
Komponenter som spolar, kondensatorer och motstånd behöver inte vara fast monterade. Skulle de 
göras utbytbara  finns stora möjligheter att göra ett kort där möjligheterna att experimentera blir 
mycket större. Fortsatt arbete med effektelektronikkortet kan leda till att fler idéer uppstår. Visar det
sig att det fungerar bra i verkligheten går det undersöka om det kan gå längre än att det används 
internt på Linköpings universitet. Möjligheten att det kan bli en kommersiell produkt finns då.
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Figur 2.1: Blockschema över effektelektronikkortet.



3 Teori
Effektelektronik handlar om att med elektroniska komponenter omvandla och kontrollera 
elektricitet, då olika laster kräver olika spänningar och strömmar. En typisk användning är då någon
apparat kräver en likström med låg spänning, men det som är tillgängligt är 230 V, 50 Hz 
växelström från vägguttaget. I detta fall krävs det både att strömmen likriktas och att spänningen 
sänks. Det kan också vara tvärtom att det är likström som finns tillgängligt men lasten, t.ex. en 
elmotor, kräver växelström för att fungera. De andra kategorierna är omvandling av likström till 
likström (DC-DC) och växelström till växelström (AC-AC), där spänningen och i växelströmsfallet 
även vågformen och fas behöver omvandlas. Förr var det vanligaste att linjär elektronik användes 
där spänningen reglerades genom att en transistor arbetade inom sitt linjära område vilket gjorde att 
överflödig effekt försvann som värme, vilket resulterade i låg effektivitet. I moderna switchade 
konverterare arbetar transistorn genom att leda fullt eller inte leda alls. Det resulterar i en hög 
verkningsgrad.   

3.1 Switchade DC-DC konverterare
En DC-DC konverterare används då den tillgängliga spänningen inte överensstämmer med den 
önskade. Den tillgängliga spänningen kan vara både högre och lägre än den önskade. Utspänningen 
styrs av en switch som slår på och av med en hög frekvens. Förhållandet mellan tiden som switchen
leder och periodtiden kallas arbetscykel och brukar förkortas till D , (duty cycle). Det är fördelaktigt
att använda en så hög frekvens som möjligt för att minska storleken på spolar och kondensatorer, 
och även för slippa frekvenser som ger störande ljud inom det hörbara området.

3.1.1 Continuous mode och discontinuous modellerna

I båda konverterarna sitter en spole som leder en ström. Denna ström är ökande när switchen är på 
och minskande när switchen är av. Denna upp- och nedgång i strömmen följer switchens frekvens, 
och stig- och sjunkhastigheten är beroende av spolens induktans. Då lasten är tillräckligt stor 
kommer medelströmmen genom spolen vara så hög att när spolen laddas ur så kommer strömmen i 
den aldrig gå ner till noll. Konverteraren arbetar då i ”continuous mode”, se figur 3.1 a).
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Om lasten däremot är liten kommer medelströmmen vara så låg att spolen laddas ur helt och 
strömmen genom den går ner till noll. Detta kallas ”discontinuous mode”. Då spänningen över 
spolen blir noll när strömmen gått ner till noll så kommer spänningen när spolen fortfarande leder 
bli högre eftersom energin som gått in i spolen kommer ut under kortare tid än i continuous mode. 
Detta leder till att spänningen ut blir högre även om transistorn är på under lika lång tid eftersom 
kondensatorn håller kvar spänningen, se figur 3.1 b) [2].

3.1.2 Step-down-konverterare

En step-down-konverterare eller buck-konverterare som de också kallas, se schemat i figur 3.2, ger 
en lika eller lägre spänning ut än vad den får in. Utan ett filter kommer utspänningens medelvärde 
vara V d multiplicerat hur stor del av periodtiden switchen leder,  men den kommer växla mellan 
0 och V d vilket ofta inte önskas. Detta löses genom ett lågpassfilter bestående av en spole och en 
kondensator.
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Figur 3.1: Ström och spänning genom spolen i a) continuous mode och b) discontinuous mode. Den
mörkgråa arean motsvarar den lagrade energin i spolen och den ljusgråa arean den energi som 
spolen ger ifrån.



Konverteraren fungerar genom att när switchen stängs kommer dioden blockera och strömmen 
ledas genom spolen som svarar genom producera en motsatt spänning som motverkar spänningen 
från källan och därmed gör så att spänningen över lasten blir lägre än över källan. Med tiden 
kommer strömmen genom spolen att stiga och spänningsfallet över spolen sjunker samtidigt som 
spänningen över lasten stiger, spolen lagrar då energi. Om switchen öppnar innan strömmen över 
spolen slutat stiga kommer spänningen över lasten aldrig stiga till källans spänning. När switchen 
öppnats kommer strömmen genom spolen minska och spolen reagerar då genom att ändra polaritet 
och leverera sin lagrade energi till lasten. Dioden börjar leda för att skydda switchen mot den stora 
negativa spänningen som kan bildas vid spolen. Kondensatorn lagrar energi när switchen är stängd 
och lämnar energi när switchen är öppen. Tillsammans med spolen filtrerar kondensatorn bort 
ripplet i spänningen över lasten. Ripplet kan beräknas med ekvation (1) där ΔV o/V o är kvoten 
mellan variationen i utspänningen och utspänningen, f c är filtrets brytfrekvens och f s är switchens 
frekvens. 

ΔV o
V o

=π
2

2
(1−D)(

f c
f s

)
2

där f c=
1

2π√LC

(1)

Då medelströmmen genom spolen är så hög att strömmen aldrig går ner till noll när switchen är av, 
arbetar konverteraren i continuous mode och då gäller det linjära sambandet i ekvation (2) som 
visar hur utspänningen V o styrs av arbetscykeln, D multiplicerat med inspänningen V d .

V o=DV d (2)

Gränsen för vilken ström då spolen slutar leda genom hela perioden fås fram genom ekvation (3) 
där I LB är medelströmmen genom spolen, T s är switchens periodtid, V d är inspänningen, D är 
arbetscykeln och L är spolens induktans. I ekvation (3) går det att också att se att det krävs mest 
ström genom spolen då D = 0,5 för att konverteraren ska arbeta i continuous mode [2].
 

I LB=
T sV d
8L

D (1−D)
(3)
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Figur 3.2: Schema på en enkel step-down-konverterare.



3.1.3 Step-up

En step-up-konverterare eller boost-konverterare som de också kallas ger en lika eller högre 
spänning ut än vad den får in, se schemat i figur 3.3. Konverteraren bygger på spolens egenskap att 
göra motstånd mot ändringar i strömmen. 

När switchen är på blockerar dioden så att all ström från Vd går genom spolen. Så länge switchen är 
på så kommer strömmen genom spolen att öka samtidigt som den lagrar energi genom att bygga 
upp ett magnetfält. När switchen slås av kommer strömmen minska eftersom impedansen ökar. 
Spolens magnetfält kommer då brytas ner för att hålla upp strömmen. Spolens polaritet ändras så att
V d och V L hamnar i serie och på så sätt fås en högre spänning än vad endast V d kan ge. Strömmen 
leds genom dioden till kondensatorn som laddas upp till den kombinerade spänningen och som 
sedan håller kvar spänningen och ger ström till lasten när switchen är på. Ripplet kan beräknas med 
ekvation (4) där ΔV o /V o är kvoten mellan variationen i utspänningen och utspänningen, D är 
arbetscykeln, T s är switchens periodtid, R är lastens resistans och C är kondensators kapacitans.

ΔV o
V o

=
DT s
RC

(4)

 
Är lasten så stor att konverteraren arbetar i continuous mode så gäller ekvation (5) som visar hur 
utspänningen V o styrs av inspänningen V d och arbetscykeln D .

V o=
V d

1−D
(5)

På grund av olika parasitiska element i konverteraren gäller ekvation (5) endast i idealfallet och 
därför kommer det vara begränsat hur hög spänning det går att få ut.

Vid låga laster kommer konverteraren arbeta i discontinuous mode. Spänningen ut kommer då stiga 
tills lasten absorberar lika mycket energi som konverteraren levererar. Detta kan leda till att 
spänningen ut blir så hög att komponenterna inte klarar av det eller att spänningen blir farlig. Därför
kan det vara en bra idé att ha något skydd mot överspänning, t.ex. en zenerdiod som börjar leda om 
spänningen går över en viss nivå.
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Figur 3.3: Schema på en enkel step-up-konverterare.



Gränsen för vilken ström då spolen slutar leda genom hela perioden fås fram genom ekvation (6) 
där I LB är medelströmmen genom spolen, T s är switchens periodtid, V o är utspänningen, L är 
spolens induktans och D är arbetscykeln. I ekvation (6) går det att också att se att det krävs mest 
ström genom spolen då D = 1/3 för att konverteraren ska arbeta i continuous mode [2].

I oB=
T sV o
2 L

D(1−D)
2 (6)

3.2 Likriktare
I många fall krävs likström men källan ger en växelström. Denna ström måste då likriktas vilket 
görs med dioder. Den enklaste varianten är att använda endast en diod, i en så kallad 
halvvågslikriktare, se figur 3.4.

Nackdelen med denna likriktare är att endast halva perioden av växelströmmen likriktas vilket ger 
mycket ojämn likström. Bättre blir det om 4 dioder används i en så kallad fullvågsbrygga, 
se figur 3.5. Då leder 2 av dioderna strömmen då växelströmmen är positiv och de 2 andra dioderna 
leder när växelströmmen är negativ. Då likriktas hela strömmen men den är fortfarande ojämn, 
se figur 3.6.
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Figur 3.4: Schema på en halvvågslikriktare.

Figur 3.5: Schema på en fullvågslikriktare.



Genom att sätta en kondensator parallellt med lasten går det att filtrera bort det mesta av ripplet, 
se figur 3.7. Kondensatorn gör också att medelspänningen blir högre. Nackdelen med kondensatorn 
är att denna endast kommer ta emot ström när spänningen över källan går över kondensatorns 
spänning. Det gör att källan ger ström i pulser som blir kortare och kraftigare ju högre värde 
kondensatorn har.

Ripplet kan beräknas med ekvation (7) där ΔV o är variationen i spänningen, I o är strömmen ut, f är 
den likriktade frekvensen och C är kondensatorns kapacitans [3].

ΔV o=
I o
fC

(7)
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Figur 3.6: Likriktad sinusvåg utan filtrering i rött.

Figur 3.7: Likriktad sinusvåg med filtrering i rött.



3.3 Växelriktare
Växelriktare konverterar likström till växelström genom att med hjälp av switchar ändra 
strömriktningen. Oftast är det en sinusvåg som önskas. Den typen av växelriktare som ingår i det 
här arbetet är en som ger en pulsbreddsmodulerad utsignal. Den variant som ska användas är av 
fullbryggstyp, se figur 3.8, som kan ge en pulsbreddsmodulerad signal i 3 steg, +Vd,  -Vd och 0 V. 
För att få ut +Vd måste switch A+ och B- leda samtidigt, för måste B+ och A- leda samtidigt och för
0 V måste antingen A+ och B+ eller A- och B- leda samtidigt. Dioderna leder endast om strömmen 
går åt det hållet som MOS-transistorerna inte kan leda. För att få en sinusvåg måste strömmen 
filtreras, vilket inte kommer att göras i det här arbetet. Istället ska utsignalen analyseras i 
oscilloskop med FFT, Fast Fourier Transform. De första övertonerna bör då ligga runt dubbla 
switchfrekvensen [2].

3.3.1 Pulsbreddsmodulering, PWM

PWM, Pulse Width Modification, är teknik där en signal kodas i pulser av olika längd. Ju högre 
amplitud signalen har för tillfället ju oftare är den pulsade signalen hög. Ett enkelt sätt att skapa en 
PWM-signal är att jämföra referenssignalen med en trekantsvåg. I fallet då PWM-signalen ska vara 
i 3 steg behövs förutom referenssignalen samma referenssignal med ombytt tecken, se figur 3.9 a). 
Är referenssignalen högre än trekantsvågen så blir den pulsade signalen högre och tvärtom. En 
PWM-signal från referenssignalen, figur 3.9 b), och från referenssignalen med ombytt tecken, figur
3.9 c), skapas. För att få en PWM-signal i 3 steg subtraheras PWM-signalen från b) med c), vilket 
resulterar i signalen i figur 3.9 d) där den jämförs med referenssignalen. 
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Figur 3.8: Växelriktare av fullbryggstyp.



En stor fördel med PWM är att effektförlusterna blir väldigt små eftersom switchen knappt leder då 
den är av och när den är på blir det ett mycket litet spänningsfall över den. Modulering skapar även 
övertoner vars frekvens är beroende på triangelvågens frekvens. Dessa går att filtrera bort med ett 
lågpassfilter och på så sätt återskapa referenssignalen [2].
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Figur 3.9: a) referenssignaler jämförs mot en trekantsvåg, b) PWM-signal från +Vcontrol,       c) 
PWM-signal från -Vcontrol, d) utsignal med referenssignalen 



3.4 MOSFET som Switch
Som switchar ska transistorer av typen MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect 
Transistor, användas av varianten ”enhancement mode”. Dessa kommer i rapporten kallas 
MOS-transistor. Anslutningarna kallas för gate, source och drain, se symbolerna i figur 3.10. På en 
nMOS-transistor går strömmen från drain till source. Source är kopplad till jord och 
nMOS-transistorn är avstängd då gaten är jordad. För att få en nMOS-transistor att börja leda ska 
spänningen på gaten höjas. På en pMOS-transistor går strömmen istället från source till drain. 
Source är då kopplad till plussidan på matningsspänningen. För att stänga av en pMOS-transistor 
dras spänningen på gaten mot plussidan på matningsspänningen och mot jord för att sättas på. Gaten
fungerar genom att en kapacitans laddas upp och ur, och MOS-transitorn drar då ingen ström genom
gaten. För att en MOS-transistor ska arbeta effektivt som en switch måste gaten snabbt laddas upp 
och ur så att MOS-transistorn arbetar så lite som möjligt inom det linjära området. Eftersom 
switcharna ska styras med signaler på 5 V och mycket ström kommer behövas vid 
switchögonblicket, så behövs något form av drivsteg som snabbt kan ladda upp och ur gaten. 
Förutom färdiga drivsteg går det att till exempel att bygga ett med en komparator som kan växla 
gaten mellan jord och +15 V [2] [4].

3.5 Variabel last
För att testa konverterarna behövs en last som kan ge en belastningar på 3 olika sätt, som en 
variabel resistans, variabel strömkälla och variabel spänningskälla. Dessa ska kunna styras med 
LabVIEW. ELVIS II lämnar som mest 10 W på en kanal vilket ska kunna försvinna som värme i 
lasten. En last med variabel resistans måste oavsett spänning på källan ge samma motstånd. En last 
med variabel ström måste justera sitt motstånd för att hålla strömmen konstant oavsett spänning in. 
En last med variabel spänning justerar sitt motstånd så att spänningen över källan hålls ner till en 
bestämd nivå. Figur 3.11 visar förhållandet mellan ström och spänning i de olika lasterna.   
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Figur 3.10: Vanlig symbol för nMOSFET till vänster och pMOSFET till höger.



Lasten omvandlar all effekt till värme vilket kan ske i ett effektmotstånd, men eftersom lasten ska 
kunna varieras måste också motståndet kunna varieras. Varierbara motstånd eller som de kallas, 
potentiometrar och reostater, går att använda till att ge en konstant resistans som går att variera, men
de är dyra och måste justeras mekaniskt. En effekttransistor är då bättre att använda.

En variabel last kan byggas genom att en nMOS-transistor styrs av en operationsförstärkare. MOS-
transistorn tillsammans med ett effektmotstånd kommer då att fungera en resistiv last där MOS-
transistorn arbetar som ett variabelt motstånd. Figur 3.12 visar hur kretsen är uppbyggd. R3 och R2
skapar en referensspänning, V REF , som är proportionell mot inspänningen. Referensspänningen styr
operationsförstärkaren som styr MOS-transistorn så att spänningen över R1 blir samma som 
referensspänningen. Detta gör att strömmen genom R1 blir spänningen över R1 dividerat med R1 och
om strömmen genom R3 och R2 försummas så är strömmen genom lasten samma som strömmen 
genom R1 . Den totala resistansen i kretsen kan då beräknas enligt ekvation (8) [6].

R=R1(
R2+R3
R2

)
(8)

Då R2 och R3 väljs med stor resistans går en liten del av strömmen genom dessa och 
värmeutvecklingen blir låg. Varieras R3 kan resistansen i kretsen variera och kretsen fungerar då 
som ett styrbart motstånd där resistansen är konstant oavsett inspänning. 
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Figur 3.11: De ideala förhållandena mellan spänning och ström för de olika variabla lasterna.



För att göra en variabel last som arbetar som en strömkälla behöver strömmen genom R1 vara 
konstant oavsett inspänning. För att få en konstant spänning över R1 behöver referensspänningen,
V REF , vara konstant oberoende av inspänningen. Kretsen i figur 3.12 kan då modifieras så att 
referensspänningen fås från en oberoende spänningskälla, se figur 3.13. Strömmen genom kretsen 
blir då konstant och är endast beroende av referensspänningen, se ekvation (9) [7]. 

I=
V REF

R1

(9)
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Figur 3.12: Schema över en variabel last med varierbar resistans.

Figur 3.13: Schema över en variabel last med varierbar ström.



I en last som arbetar som en spänningskälla måste lasten belasta källan så mycket att spänningen 
från den sjunker till en önskad nivå. Operationsförstärkaren behöver då jämföra referensspänningen,
V REF , med källans spänning. Ansluts referensspänningen till operationsförstärkarens minusingång 
och källan till plusingången kommer operationsförstärkaren driva en MOS-transistorn tills 
Vin = V REF . Operationsförstärkaren kommer dock inte fungera om spänningen över plusingången är 
över dess matningsspänning. Källans spänning kan då spänningsdelas så att en fjärdedel av källans 
spänningen går till operationsförstärkarens plusingång. Vilket gör att VIN = 4* V REF . Kretsen i 
figur 3.12 kan användas här också om den modifieras till att V REF ansluts till 
operationsförstärkarens minusingång och den spänningsdelade matningsspänningen till 
operationsförstärkarens plusingång, se figur 3.14 [8]. 
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Figur 3.14: Schema över en variabel last med varierbar spänning.



4 Metod
Den första delen av arbetet har handlat om att undersöka ELVIS II's hårdvara. All kommunikation 
till kortet sker via en kontakt med ett antal pinnar. För att alls kunna göra ett kort måste dessa 
pinnars funktion vara kända. Kortet ska endast ska få sin strömförsörjning från ELVIS II. Därför är 
det viktigt att veta hur hög effekt som finns tillgängligt för att kunna anpassa övriga kretsar. 

Då undersökningen visade att det troligen går att göra ett eget kort bestod nästa del av arbetet av att 
hitta scheman på kretsarna som skulle ingå. Då flera kretsar skulle ingå och tiden var begränsad 
valdes att använda så enkla kretsar som var möjligt. Alla kretsar utom den variabla lasten hittades i 
en effektelektronikbok [2]. Den variabla lasten designades utifrån 3 olika designidéer [6] [7] [8]. En
studie om teorin bakom dessa kretsar gjordes för att kunna räkna ut värden på komponenterna och 
för att kunna se hur kretsarna idealt beter sig. 

Eftersom kretsarna inte var absolut beroende av varandra byggdes de upp parallellt i Multisim. 
För att kunna bestämma värden på spolar och kondensatorer i konverterarna behövde en 
switchfrekvens bestämmas. För enkelhetens skull fick switcharna i båda konverterarna och 
växelriktaren samma frekvens. Denna frekvens användas till att räkna ut värdena på spolarna. För 
att räkna ut värdena på kondensatorerna behövdes också ett maximalt rippel bestämmas. För att 
välja likriktarens kondensator behövdes också där bestämmas ett maximalt rippel.  

De aktiva komponenterna som hade störst krav på sig valdes så att dessa klarar de strömmar och 
spänningar de kan utsättas för. Först kontrollerades att en komponent fanns både i Multisim och på 
Elfa, sedan lästes databladet för att se om denna komponent verkade klara kraven. Något större jobb
lades inte på att undersöka om det fanns flera komponenter att välja bland. De komponenter som 
inte har större krav på sig var typiska ”standardkomponenter”. Alla kretsar simulerades var för sig 
för att se att de fungerade. Likriktaren och den variabla fungerar utan andra kretsar. Konverterarna 
och växelriktaren som har switchar behövde kombineras med drivsteg för att kunna simuleras 
korrekt. 

När alla kretsar fungerade att simulera gjordes flera simuleringar för att se hur de beter sig i olika 
fall. Behövdes någon komponentvärde ändras för att uppfylla kraven eller för att förbättra 
funktionen gjordes detta. Sedan gjordes en mer omfattande simuleringsundersökning av kretsarna 
för att få fram ett resultat som jämfördes med det teoretiska. Kretsarna belastades då med olika 
spänningar och strömmar. Resultaten utvärderades, och eventuella problem, alternativa lösningar 
och förbättringar tas upp.   

Då tiden examensarbetet skulle utföras på var kort gjordes endast mindre undersökningar av hur 
LabVIEW skulle kunna användas för att styra kortet. Till sist gjordes ett lista på hur kretsarna skulle
kunna kopplas ihop med ELVIS II och en lista på vad som mer behöver göras för att fysiskt kunna 
testa kretsarna och i slutändan färdigställa kortet. 
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5 Utrustning
Den hårdvara och mjukvara som huvudsakligen användes kommer från amerikanska National 
Instruments, NI. Till att göra beräkningar och samla in data från simuleringar och presentera 
resultaten användes till stor del Matlab från MathWorks.

5.1 NI ELVIS II
ELVIS II, Educational Laboratory Virtual Instrumentation Suite, är en modulär plattform från NI 
som används inom undervisning, se figur 5.1. Detta kort går att byta ut vilket är meningen i det här 
arbetet. 

ELVIS II kommer med 12 instrument varav 4 är intressanta i det här arbetet, oscilloskopet, 
funktionsgeneratorn, variabel spänning och den dynamiska signalanalysatorn. På Linköpings 
universitet används den uppgraderade modellen ELVIS II+. Det som skiljer den mot ELVIS II är att 
oscilloskopet klarar 100 MS/s istället för 1,25 MS/s vilket är en fördel om ELVIS II's oscilloskop 
ska användas till att analysera utsignalen från växelriktaren. Förutom oscilloskopet skiljer sig 
modellerna inte åt vilket gör att effektelektronikkortet ska fungera på båda modellerna. Effekten 
ELVIS II kan ge är begränsad vilket begränsar vad som är möjligt att göra utan extern 
strömförsörjning [9]. 
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Figur 5.1: ELVIS II-plattformen utan monterat kort.



ELVIS II kommer som standard med ett kort med en kopplingsplatta där alla möjliga in- och 
utgångar finns tillgängliga, se figur 5.2, vilket kan användas till att montera och testa kretsarna på. 
Det färdiga effektelektronikkortet ska sedan ersätta det medföljande kortet. ELVIS II har en 
62-pinnars dubbelsidig kontakt som korten ansluts till, se figur 5.3. De pinnar som är intressanta är 
de som har med matningsspänning, jord, analoga signaler, digitala signaler och funktionsgeneratorn 
att göra [9]. 
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Figur 5.2: Kortet som medföljer ELVIS II.



5.2 NI LabVIEW
LabVIEW, Laboratory Virtual Instrument Engineering Instruments, är NI’s utvecklingsplattform för
design av program i ett visuellt programspråk. LabVIEW används vanligtvis till program för 
datainsamling, kontroll av instrument och automation inom industrin. Programmen som skapas i 
LabVIEW kallas för ”virtual instruments”, VI’s. Genom att en USB-kabel ansluts mellan ELVIS II 
och en dator där LabVIEW körs så kan kommunikation mellan dessa ske. Programmeringen sker i 
för det mesta grafiskt i två fönster, ”Block Diagram”, se figur 5.4, och ”Front Panel”, se figur 5.5. 
I ”Block Diagram” görs själva programmeringen genom att placera ut olika funktioner och koppla 
ihop dessa. Dessa funktioner kan bestå av olika matematiska operationer, kommunikation med 
instrument och signalbehandlingar. ”Block Diagram” är ihopkopplad med ”Front Panel” som är en 
virtuell panel där olika mätningar kan visas grafiskt och olika reglage kan placeras ut som kan 
användas till att styra det som programmeras i ”Block Diagram”. Programmet som visas i figur 5.4  
och 5.5 skapar en pulsbreddsmodulerad signal på ELVIS II's analoga utgångar. I ”Front Panel” syns 
reglage för att styra amplitud och frekvens på referenssignalen och en graf som inte är ihopkopplad 
med något. I ”Block Diagram” syns den grafiska programmeringen.
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Figur 5.3: Kontakten som ansluts till ELVIS II.
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Figur 5.4: Fönstret "Front Panel" i LabVIEW. 

Figur 5.5: Fönstret "Block Diagram" i LabVIEW.



5.3 NI Multisim
Multisim är ett program där kretsar kan designas och simuleras. I Multisim finns ett stort bibliotek 
av komponenter som går att köpa. Dessa komponenter kan kopplas ihop på en arbetsyta vilket visas 
i figur 5.6. Kretsarna kan simuleras med olika simuleringsverktyg vilket gör att det går att få en 
uppfattning om hur kretsarna kan bete sig i verkligheten. Designen från Multism kan föras över till 
NI Ultiboard där PCB-designen,(Printed Citcuit Board), kan utföras. Alla kretsar i arbetet har 
designats och simulerats i Multisim.
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Figur 5.6: Arbetsmiljön i Multisim.



6 Genomförande

6.1 Sammanfattning
Kapitlet handlar om att anpassa kretsarna så att dessa passar ihop med ELVIS II och uppfyller 
målen. Alla komponenter fanns vid arbetets genomförande att köpa på Elfa. På flera ställen kommer
det mätas strömmar. Dessa mäts genom att seriekoppla ett litet motstånd på ca 10 mΩ. Över dessa 
mäts spänningsfallet och genom Ohm’s lag kan strömmen fås fram. Som switchfrekvens kommer 
50 kHz att användas. Några krav på maximalt rippel har inte bestämts i målen, därför för att ha 
någon utgångspunkt kommer det sättas till < 1 %. Alla kretsar gick bygga i Multisim så att 
simulering av dessa var möjlig att genomföra.

6.2 ELVIS II-specifikationer
Det som sätter gränsen för vilken effekt kretsarna på det designade kortet kan leverera är vilken 
effekt ELVIS II kan ge. ELVIS II kan ge +5, -15 och +15 volt där 5-voltskanalen kan ge upp till 
10 W och +/-15-voltskanalerna kan ge upp till 7,5 W var.

På ELVIS II sitter det som standard ett kort med ett kopplingsdäck, LEDs och diverse kontakter. 
Detta kort är anslutet till ELVIS II via en 62-pinnars dubbelsidig kontakt, där i stort sätt allt som har
med det designade kortet kommer passera. I [9] finns kontakten beskriven. De pinnar som är 
intressanta i arbetet är följande:

 GROUND
Pin 6A, 11A, 18A, 23A, 37A, 55A, 59A, 61A, 3-6B, 11B, 18B, 23B, 37B, 56B, 59B, 61B.

 +5V
Pin 3-5A

 +15V
Pin 1A och 2A.

 -15V
Pin 1B och 2B

 Supply+, variabel positiv spänning
Pin 62B. Kan användas till att ge en referensspänning till den variabla lasten. 
Kan ge 0 – 12 V.

 AIGND, AI x+, AI x-, Analoga ingångar
Pin 39-48A och 39-48B. Dessa kan användas till att mäta strömmar och spänningar i 
kretsarna. Dessa kan mäta en spänning på max 10 V vilket gör att spänningsdelning 
kommer behövas.

 AOx, Analoga utgångar.
Pin 60A och 60B. Dessa kan programmeras i LabVIEW till att ge styrsignaler. Kan ge max 
+/-10 V.
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 DIOx, digitala in-/utgångar
Pin 7-10A, 14-17A, 25-28A, 7-10B, 14-17B, 24-27B. Dessa kan användas till att ge olika 
styrsignaler då de används som utgångar.  

 FGEN, funktionsgenerator
Pin 54A. Används till att skapa en sinusvåg till likriktaren. Max amplitud är 10 Vp-p.

 BoardIDx, kort-id
Pin 19-23A och 19-23B. Dessa ger alla kort ett unikt id genom att ansluta dem till 
GROUND eller VCC. Utgångspunkten är att koppla dessa på samma sett som det är på 
kortet med kopplingsdäcket.

 SB_PRES
Pin 28B. Ger en signal om kortet är insatt eller inte. Ansluts till VCC.

 VCC, +5 V Pull-up-signal
Används till att sätta SB_PRES till +5 V och ange kort-id.

I dokumentet “Prototyping Board Dimensions” [9] finns också måtten på kortet vilket behövs vid 
PCB-designen.

6.3 Likriktare
Vågform och frekvens fås från funktionsgeneratorutgången på ELVIS II. Denna utgång styrs av 
datorn via LabVIEW. Eftersom funktionsgeneratorn har låg uteffekt kommer strömmen från den 
inte direkt kunna användas i likriktaren. En operationsförstärkare som kan leverera tillräckligt hög 
effekt måste därför användas, CA3140E från Intersil visade sig i simuleringar och datablad [10] 
lämplig att använda. Maximal amplitud från funktionsgeneratorn är 5 V vilket gör det lämpligt att 
använda en negativ återkoppling genom motstånden R1(2 kΩ) och R2(1 k Ω) som ger en 
förstärkning på 3 gånger, för att öka den maximala amplituden till 15 V. 

Själva likriktaren är av fullvågstyp med en kondensator som minskar ripplet. Eftersom en 
kondensator används kommer det endast gå ström genom dioderna när spänningen på 
växelströmmen blir högre än likströmmen över kondensatorn. Detta gör att strömmen kommer i 
toppar som varar en kort tid vilket både dioderna och växelströmskällan måste klara av. Dioder av 
typen 1N4934 från Fairchild Semiconductor klarar enligt databladet [11] 1 A i medelström och 
toppar på 30 A under 8,3 ms. Varje diod ger också ett spänningsfall på 1,2 V.

Kondensatorn måste väljas som en kompromiss mellan 2 kriterier, minimerat rippel och att undvika 
för stora strömtoppar från källan. Störst rippel fås vid hög last då kondensatorn laddas ur som 
snabbast. Därför måste kondensatorn anpassas för just det fallet. Enligt ekvation (6) blir ripplet som
störst då Io är hög och frekvensen är låg. På kanalerna som ger +15 och -15 V klarar ELVIS II att ge 
maximalt 0,5 A och den lägsta frekvensen är 50 Hz. För att få rippel på under 1 V måste då en 
kondensator på 5 mF användas. 

Det som är intressant att mäta är spänningen efter likriktaren. Spänningen över lasten är flytande så 
den mäts direkt över lasten. Figur 6.1 visar schemat över likriktaren.
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6.4 Drivsteg för MOS-transistorswitchen
Switcharna ska kunna styras från ELVIS II's digitala utgångar. Dessa växlar mellan 0 och 5 V vilket 
inte säkert räcker till att kontrollera MOS-transistorerna fullt ut, dessutom krävs mycket ström vid 
switchögonblicket vilket de digitala utgångarna inte är gjorda för. Därför behövs någon form av 
drivsteg som kan ge tillräckligt med ström och kan styras via de digitala utgångarna. 

Ett enkelt sätt att lösa problemet är att använda en operationsförstärkare som komparator och låta 
dess utgång direkt styra switchen. Detta har nackdelen att operationsförstärkaren måste vara både 
snabb och kunna leverera tillräckligt med ström vilket gör att den blir dyr. Ett billigare sätt är att 
använda en vanlig komparator, LM311. Genom att koppla styrsignalen till plusingången och genom
spänningsdelning lägga 2,5 V på minusingången som referensspänning kommer komparatorn 
koppla utgången till jord vid spänningar på plusingången under 2,5 V och låta utgången flyta vid 
spänningar över 2,5 V, se figur 6.4.1. Då utgången flyter kommer en ström gå från +15 V till 
MOS-transistorns gate via R3 och RG. Då utgången kopplas till jord kommer strömmen gå ut från 
gaten via RG och spänningen på gaten sjunker. För att gaten snabbt ska kunna laddas upp och ur 
behöver R3 och RG ha en låg resistans. Nackdelen med att ha låg resistans på R3 är att när 
konverterarens utgång är kopplad till jord kommer en stor ström gå igenom den. Ett större värde på 
R3 gör att det tar längre tid att ladda upp gaten. Detta gör att den här kretsen passar bäst till 
långsamma switchar vi låga frekvenser, vilket inte kommer passa med kretsarna i det här arbetet. 
Figur 6.2 visar schemat över det långsamma drivsteget [2].
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Figur 6.1: Schema från Multisim över likriktaren.



För att göra så att drivkretsen blir snabb och samtidigt strömsnål används en npn- och en pnp-
transistor, här 2N4401 och 2N4403, i en så kallad totempålskonfiguration, se figur 6.4.2. När 
komparatorns utgång blir flytande kommer strömmen gå från +15 V genom R3 och styra npn-
transistorn som ger den mesta av ström till gaten via RG. Kopplas komparatorns utgång till jord 
kommer pnp-transistorn börja leda ut strömmen från gaten till jord. Eftersom npn-transistorn 
förstärker strömmen kan R3 ha ett mycket större motstånd en i föregående krets. RG kommer endast 
leda ström då gaten laddas upp och ur och kan därför ha ett lågt värde så att MOS-transistorns på- 
och avslagstid blir så kort som möjligt. Figur 6.3 visar schemat över det snabba drivsteget [2].
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Figur 6.2:  Schema från Multisim över ett enkelt drivsteg för långsam och lågfrekvent switchning.



6.5 Step-down-konverterare
Eftersom switchen inte är ansluten mot jord så behövs en pMOS-transistor som klarar 15 Vds. 
Dessutom måste den gå att switcha snabbt och ha lågt motstånd då den är på. Valet föll på en 
IRF5305 från International Rectifier som enligt databladet klarar 51 Vds och 31 A Id bör vara snabb 
nog [12]. Dioden måste kunna blockera 15 V, kunna hantera den strömmen som uppstår när 
switchen stängs av och snabbt blockera när switchen slås på. En diod av typen 1N4934 från 
Fairchild Semiconductor klarar enligt databladet [11] 1 A i medelström, toppar på 30 A under 8,3 
ms och har en återhämtningstid på 150 ns.

Enligt ekvation (9) är det då D = 0,5 som strömmen genom spolen måste vara som högst för att 
konverteraren inte ska arbeta i discontinuous mode. Därför har det fallet använts till att bestämma 
spolens värde. Vid D = 0,5 blir spänningen ut 7,5 V och strömmen 1 A vid max belastning. Används
ekvation (9) går det att räkna ut att spolens värde måste vara minst 37,5 µH. Då kommer 
konverteraren går på gränsen till discontinuous mode vid D = 0,5 och max belastning på 7,5 W. För 
att få konverteraren att vara i continuous mode i ett större område ökas spolens värde till 150 µH, 
vilket finns i E12-serien, så att minst 0,25 A måste gå genom spolen istället.

Eftersom värdet på spolen är bestämt kommer ripplet helt avgöras av värdet på kondensatorn. 
Brytfrekvensen, f c , som krävs kan räknas fram ur ekvation (8). Då max rippel kommer uppstå då
D = 0 kommer f c bli 2251 Hz och C fås då fram hur ekvation (8) och blir då 33 µF, för att vara på 

den säkra sidan väljs C till drygt det dubbla, 68 µF från E12-serien.
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Figur 6.3: Schema från Multisim över ett snabbt drivsteg för MOS-transistorer.



Det som är intressant att mäta är strömmen genom spolen, och utspänningen. R_L används till att 
mäta strömmen genom spolen. Utspänningen mäts parallellt med kondensatorn. Figur 6.4 visar 
schemat över step-down-konverteraren.

6.6 Step-up-konverterare
Här behövs en nMOS-transistor eftersom den är ansluten till jord. Eftersom spänningen kan bli hög 
måste MOS-transistorn klara av den maximala spänningen som kan uppstå då konverteraren arbetar
i discontinuous mode. En MOSFET som enligt databladet [13] klarar 100 V och är snabb nog är en 
IRF3710 från Internation Rectifier. ELVIS II kan ge max 2 A på 5-voltskanalen så strömmen genom
spolen kommer begränsas av detta. Därför behöver dioden inte klara mycket högre medelströmmar 
än så. Dioden måste kunna blockera spänningen som uppstår över den då MOS-transistorn leder. En
diod av typen BYW29-E200 från NXP bör enligt databladet [14] gå att använda.  

Som extra skydd för MOS-transistorn och kondensatorn används en zenerdiod parallellt med lasten.
En zenerdiod av typen 1N5369 från ON Semiconductor börjar leda vid 51 V och bör därför hindra 
för höga spänningar [12].

Då konverterarens gräns för hur liten lasten kan vara utan att arbeta i discontinuous mode avgörs av 
spolens värde, måste denna bestämmas så att det går att köra konverteraren i båda lägen. Enligt 
ekvation (6), då V o ersätts med V d /(1−D) , fås att I LB är proportionerligt med D . Alltså kommer 
det krävas mer ström för att konverteraren ska arbeta i continuous mode ju högre V o är. Fallet då
V o = 40 V och D = 0,875 går att använda till att bestämma ett värde på spolen så att konverteraren 
kan ge 5 – 40 V och alltid gå i continuous mode om lasten är tillräckligt hög. Bryts L ut ur ekvation 
(6) och I LB sätts till 2 A fås att spolens värde måste vara 22 µH för att konverteraren ska arbeta på 
gränsen då V d = 40 V och ELVIS II ger 2 A. För att istället få konverteraren att gå in i discontinuous
mode då ELVIS II ger 1 A kan en spole på 44 µH användas vilket väljs till 47 µH ur E12-serien.
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Figur 6.4: Schema från Multisim över step-down-konverteraren.



För att räkna ut kondensatorns värde används ekvation (10), som är baserad på ekvation (4) där 
resistansen R är utbytt mot V o

2
/P . V o kan bytas ut mot V d /(1−D) enligt ekvation (5). Ripplet är 

beroende av lastens resistans där en högre resistans ger lägre rippel. Eftersom effekten är begränsad 
till max 10 W går det bestämma vilken resistans som ger 10 W vid olika utspänningar. 
Utspänningen är helt beroende av D i continuous mode. Genom att bestämma värdet på R utifrån 
utspänningen och max effekt går det att plotta ut ett diagram där det går att se vilket minsta värde
C måste ha för att hålla ripplet under 1 % för olika D . Figur 6.5 visar att minsta värde på C blir 
120 µF, som ökas till 150 µF för att få marginaler.

C=
DT s

(

(
V d
1−D

)

2

P
)(

ΔV o
V o

)

(10)

Det som är intressant att mäta är strömmen genom spolen och utspänningen. R_L används till att 
mäta strömmen genom spolen. Utspänningen mäts parallellt med kondensatorn. Figur 6.6 visar 
schemat över step-up-konverteraren.
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Figur 6.5: Minsta värde på C som krävs för rippel under 1 % för olika D, då uteffekten är konstant 
10 W.



6.7 Variabel last 
Används designen i [2] så behövs en nMOS-transistor. MOS-transistorn från step-up-konverteraren,
IRF3710, kan då användas här också då de enligt databladet [13] klarar att en tillräckligt hög 
förlusteffekt. Effektmotståndet R1 kan väljs till ett lågt värde, 1 Ω, så att det inte begränsar 
strömmen för mycket när MOS-transistorn leder fullt. Den totala resistansen i kretsen kan då gå ner 
till 1 Ω om resistansen från MOS-transistorn då den leder fullt bortses. Då MOS-transistorn inte 
drar någon ström från gaten och inte switchas ställs inga större krav på operationsförstärkaren, en 
vanlig LM741 bör räcka. Som referensspänning kan den variabla spänningen på ELVIS II användas,
denna kan ge max 12 V.

I fallet med konstant resistans sätts R2 till ett konstant värde och R3 varieras. R2 kan väljas till 
1000 Ω. Den högsta spänningen step-up-konverteraren ger är 40 V och den beräknas i avsnitt 6.6 att
gå in i continuous mode när effekten går under 5 W. För att få en effektutveckling på 5 W vid 40 V 
behövs en resistans på 320 Ω. Ur ekvation (8) fås då att R3 måste upp till minst 319 kΩ för att step-
up-konverteraren ska kunna gå in i discontinuous mode. 

I fallet då lasten fungerar som en strömkälla används en referensspänning till 
operationsförstärkaren. Denna spänning kan fås från ELVIS II's kanal med variabel plusspänning 
som kan ge 0 - 12 V. Då R1 är 1 Ω så fås enligt ekvation (9) att I = V REF . Referensspänningen 
begränsar då strömmen till max 12 A då inspänningen ligger på minst 12 V. Vid lägre spänningar 
kommer R1 begränsa strömmen till 1 ampere för varje volt i inspänning då transistorn leder 
maximalt. 

I fallet då lasten fungerar som en spänningskälla används också här en referensspänning till 
operationsförstärkaren. Spänningen till operationsförstärkarens plusingång kommer fås genom 
spänningsdelning mellan R4 och R5 på 1 kΩ och 3 kΩ. Spänningen över lasten kommer då vara 
samma som referensspänningen multiplicerat med 4. Lasten kan då styras upp till 48 V.
   
Då grundkretsen i alla 3 fallen består av en operationsförstärkare, en MOS-transistor och ett 
effektmotstånd så går det genom att koppla om vad som är anslutet till operationsförstärkarens 
ingångar, få lasten att fungera i alla 3 fallen. Genom att välja mellan referensspänning och 
spänningsdelning mellan R2 och R3 fungerar kretsen som en spänningskälla eller en last med 
konstant resistans. Är spänningskällan ansluten och kopplas till operationsförstärkare minusingång 
samtidigt som plusingången kopplas till källan så fås en last som fungerar som en spänningskälla. 

31

Figur 6.6: Schema från Multisim över step-up-konverteraren.



Det som är intressant att mäta är strömmen och spänningen från det som belastas. RI används till att
mäta strömmen och spänningen mäts parallellt med MOS-transistorn och effektmotståndet. Den 
variabla lasten kommer inte fungera med likriktaren och växelriktaren då dessa inte är jordade. 
Figur 6.7 visar schemat över kretsen.
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Figur 6.7: Schema från Multisim över en variabel last som kan ställas om till konstant resistans, 
konstant ström och konstant spänning. R, I och U visar hur lasten ska kopplas om. R = konstant 
resistans, I = strömkälla och U = spänningskälla. 



6.8 Växelriktare
Växelriktaren består av 4 MOS-transistorer där 2 pMOS-transistorer av typen IRF7404 sitter mot 
matningsspänningens plussida och 2 nMOS-transistorer av typen IRF7201 sitter mot jord. Dessa 
MOS-transistorer bör enligt databladen [16] [17] vara snabba nog för switchas i 50 kHz. De drivs 
av varsitt drivsteg från avsnitt 6.7. Då de ska ge en PWM-signal på 3 nivåer måste varje drivsteg få 
en egen styrsignal. För att få ut +Vd måste switch A+ och B- leda samtidigt, för -Vd måste A- och 
B+ leda samtidigt, och för 0 V måste antingen A+ och B+ eller A- och B- leda samtidigt. Då 
switcharna kommer gå med hög frekvens måste dioderna snabbt stänga av. Dioder av typen 
BYV27-150 från Vishay Semiconductors har enligt databladet [18] en återhämtningstid på 25 ns, 
klarar en medelström på 2 A och 50 V i backspänning. I denna växelriktare blir inte lasten jordad, 
därför måste spänningen mätas över lasten. Figur 6.8 visar schemat över växelriktaren.
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Figur 6.8: Schema från Multisim över likriktaren.



7 Resultat

7.1 Sammanfattning
Kapitlet handlar om resultatet från simuleringar av alla kretsar. Alla kretsar simulerades i Multisim 
och resultatet jämfördes med det teoretiska. Resultatet presenteras i grafer där strömmar och 
spänningar som är av intresse ritas ut. Kretsarna fungerar men ofta skiljer det sig från det teoretiska.
Konverterarnas spänning följer inte riktigt det teoretiska värdet i continuous mode och de går inte 
alltid går in i discontinuous mode vid den teoretiska gränsen. Den variabla lasten har områden då 
den inte alls uppfyller kraven. Likriktaren och växelriktaren däremot visar ett resultat som stämmer 
väl med vad som var önskat. 

7.2 Likriktare 
Likriktaren testades genom att sätta en strömkälla på 0,5 A som last. Funktionsgeneratorn sattes till 
en sinusvåg med en amplitud på 5 V vilket förstärks till 15 V av operationsförstärkaren. Tre 
frekvenser testades, 50, 100 och 200 Hz, se figur 7.1.
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Mätningarna visar att ripplet är som max vid 50 Hz och ligger där på ca 0,8 V. Vid 100 Hz går 
ripplet ner till ca 0,4 V och vid 200 Hz ca 0,2 V. Andra mätningar visar också att en halvering av 
lasten ger ungefär en halvering av ripplet. Toppvärdet av spänningen på den likriktade strömmen 
vid en last på 0,5 A ligger på ca 12.85 V vid 50 Hz och 12,65 V vid 200 Hz. En minskning av lasten 
ger en högre utspänning. 

Kondensatorn gör att källan belastas ojämnt i pulser. Vid en last på 0,5 A och 50 Hz är pulserna 
ca 2 ms långa och toppar ca 4,5 A. En fördubbling av frekvensen ger ungefär en halvering av tiden 
och toppvärdena minskar något vid 100 och 200 Hz. En halvering av lasten ger en halvering av 
strömmens toppvärde.   
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Figur 7.1: Simulering av likriktare vid olika frekvenser. Utspänning i grönt, inspänning i rött, 
strömmen in i lila.



7.3 Drivsteg för MOSFET
Drivsteget testades genom att switcha en nMOS-transistor av typen IRF3710, som också används i 
step-up-konverteraren. Matningsspänningen var 15 V och styrsignalen var hög under halva 
periodtiden vid en frekvens av 50 kHz. Det som testades var hur snabbt MOS-transistorn switchade 
av och på, och vad lastens resistans och motståndet mellan drivsteget och gaten har för påverkan.

Resultatet från test med olika motstånd mellan drivsteget och gaten ses i figur 7.2. Lasten var 
konstant 100 Ω. När styrsignalen är hög ska MOS-transistorn leda fullt vilket gör att spänningen 
mellan drain och source sjunker ner till 0 V. När styrsignalen går låg ska MOS-transistorn stänga av 
helt och då ska spänningen stiga upp till samma nivå som matningsspänningen, 15 V. Idealt ska 
spänningen stig upp till 15 V så fort styrsignalen går låg och sjunka så fort styrsignalen går hög.

Figur 7.3 visar strömmen till gaten då motståndet är 10 Ω. Då strömmen är negativ går strömmen 
till gaten och MOS-transistorn börjar leda, toppen ligger då på ca 250 mA, strömmen kommer då 
från ELVIS II. Den positiva strömmen kommer från då strömmen går från gaten till jord, toppen 
ligger på ca 840 mA och belastar inte ELVIS II.
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Figur 7.2: Spänningen mellan drain och source i grönt och kontrollsignalen i rött vid olika 
motstånd mellan drivsteg och gate med en last på 100 Ω.



7.4 Step-down-konverterare
Konverteraren kommer gå i discontinuous mode när strömmen genom spolen blir för låg. För att 
testa var gränsen går kördes simuleringar med 5 olika D, där lasten var en strömkälla som varierats, 
resultatet visa i figur 7.4. 
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Figur 7.4: Simulerade utspänningar för olika D på step-down-konverteraren vid olika strömmar ut 
jämfört med den teoretiska gränsen för continuous-/discontinuous mode.

Figur 7.3: Strömmen till gaten då MOS-transistorn sätts på och sedan stängs av.



För att testa utspänningen och rippel i continuous mode för D mellan 0 och 1 sattes lasten till 
konstant 0,25 A och 10 simuleringar kördes. Resultaten visas i figur 7.5 och 7.6.
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Figur 7.5: Simulerad utspänning i continuous mode på step-down-konverteraren för olika D. 
Simulerad i blått , teoretisk i rött.

Figur 7.6: Rippel i procent för olika D på step-down-konverteraren.



Simuleringar av effektuttaget från ELVIS II vid konverterarens start gav inga rimliga resultat då 
simuleringen kunde visa att effekten snabbt gick upp och ner med flera 100 W vid starten. 
Undantaget var då D = 1, resultatet från en simulering med en last på 30 Ω visas i figur 7.7.

7.5 Step-up-konverterare
För att få ut 40 V behöver switchen vara av 2,5 µs under varje periodtid då switchfrekvensen är 
50 kHz. Då MOS-transistorn har en viss på- och avstängningstid och skillnaden i utspänningen är 
stor då D närmar sig 1 kan utspänningen bli mycket högre än den förväntade i continuous mode. 
Vid ett test då D = 0,875 och med en last på 160 Ω, vilket ger 10 W om utspänningen är 40 V, blev 
utspänningen ca 43 V. Switchen var då helt avstängd i ca 2,2 µs.

Utspänningen och rippel vid olika D testades genom att sätta en strömkälla som last, lasten 
motsvarar den ström som krävs för en effekt på 10 W om utspänningen är den ideala vilket gör att 
konverteraren garanterat går i continuous mode. Resultaten visas i figur 7.8 och figur 7.9.
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Figur 7.7: Simulering av effektkravet från ELVIS II i grönt och utspänning i blått från step-down-
konverteraren vid då den startar då D = 1.



I figur 7.8 är den uppmätta utspänningen plottad i blått och den teoretiska plottad i rött. Precis som 
med step-down-konverteraren visar den att spänningen ligger under den teoretiska för låga D för att 
sedan gå om när D är högre. Figur 7.9 visar att ripplet inte riktigt uppfyller kravet då D är runt 0,3. 
Används istället en kondensator på 150 µF så kommer kravet uppfyllas.

Konverteraren kommer gå i discontinuous–mode när strömmen genom spolen blir för låg. För att 
testa när detta inträffar sattes en strömkälla som last, då strömmen ut är proportionerligt mot D. Tre 
olika värden på D testades med varierande ström. I fallet då I = 0 sattes alla spänningar till 100 V 
eftersom MOS-transistorn inte klarar att blockera mer.
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Figur 7.8: Simulerad utspänning från från step-up-konverteren i continuous mode i blått. Teoretisk 
utspänning i rött.

Figur 7.9: Rippel i procent för olika D på step-up-konverteraren vid ungefärligt maximalt 
effektuttag.



Figur 7.10 visar utspänningen för olika D vid olika strömmar genom lasten. Den svarta linjen är den
maximala strömmen i idealfallet och den röda linjen är den teoretiska gränsen för 
continuous-/discontinuous-mode. Resultat visar att gränsen ligger runt den förväntade.

Att använda en zenerdiod till att skydda mot för höga spänningar har inte fungerat alls i 
simuleringar då det inte påverkat något när den finns med. Har en konfigurerbar zenerdiod använts 
har det fungerat men inte med modellerna av de som finns i verkligheten. 

För att i extremfallet testa effektuttaget från ELVIS II då konverteraren startas sattes D till 0,875 
och lasten till 0,25 A, vilket teoretiskt ger en utspänning på 40 V och effekt på 10W. Resultatet visas
i figur 7.11.
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Figur 7.10: Simulerade utspänningar för olika D på step-up-konverteraren vid olika strömmar ut 
jämfört med den teoretiska gränsen för continuous-/discontinuous mode.



Simuleringen visar konverteraren kräver mycket ström under de första 2,5 millisekunderna då 
utspänningen går uppåt från 0 V. Effekten från ELVIS II når då ett toppvärde på ca 255 W. 
Effektkravet går sedan ner när utspänningen börjar sjunka och går upp och stabiliserar sig runt 10 W
när utspänningen stabiliserat sig på ca 42 V.
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Figur 7.11: Simulering av effektkravet från ELVIS II i grönt och utspänning från                            
step-up-konverteraren i rött vid starten.



7.6 Variabel last
Variabel resistans
I fallet då lasten fungerade som en resistans testades den med en ideal spänningskälla med 
spänningarna, 1,25, 2,5, 5, 10, 20 och 40 V. Vid varje spänning testades olika inställda motstånd, 
2, 5, 10, 25, 50, 100, 250 och 500 Ω. Strömmen genom lasten mättes och den simulerade 
resistansen genom lasten räknades ut med Ohm’s lag. Resultatet visas i figur 7.12.

Resultatet visar att vid lågt inställd resistans ger lasten ungefär lika stor resistans oavsett 
inspänning. Vid högre inställd resistans börjar lastens resistans variera kraftigt vid lägre 
inspänningar. 

Variabel strömkälla
I fallet då lasten fungerade som en variabel strömkälla testades den med en ideal spänningskälla 
med spänningarna, 1,25, 2,5, 5, 10, 20 och 40 V. Varje spänning testades med olika 
referensspänningar till operationsförstärkaren på 0,005, 0,025, 0,1, 0,5, 2, 5, 10 och 12 V, där 1 V 
motsvarar en ström på 1 A. Resultatet visas i figur 7.13.
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Figur 7.12: Uppmätt resistans från simuleringar av den variabla lasten vid olika spänningar på 
källan. Den ideala resistansen i rött.



Resultatet visar att den uppmätta strömmen ungefär följer den inställda tills MOS-transistorn inte 
kan sänka resistansen mer och inspänningen begränsar strömmen. Strömmen blir även begränsad 
till 10 A även om spänningen är över 10 V. Vid en liten inställd ström ligger den uppmätta 
strömmen mycket över vid högre spänningar, vilket visas i figur 7.14.
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Figur 7.13: Den simulerade strömmen genom den variabla lasten vid olika spänningar på källan. 
Den ideala strömmen i rött.

Figur 7.14: Simulerad ström genom den variabla lasten vid olika spänningar på källan då lasten är
inställd på 5 mA.



Variabel spänningskälla
I fallet då lasten fungerade som en spänningskälla sattes en spänningskälla med en resistans på 10 Ω
som källa in. Spänningarna som testades var 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20 och 40 V, vilka får delas med 4 för
att få rätt referensspänning på grund av spänningsdelningen. Resultatet visas i figur 7.15.

Resultatet visar att lasten inte klarar att begränsa spänningen hur lågt som helst om spänningen över
källan blir för hög. Då MOS-transistorn leder fullt kan resistansen inte sänkas mer och spänningen 
över lasten går då över referensspänningen. 

I alla 3 fallen användes samma operationsförstärkare, MOS-transistor och effektmotstånd. Genom 
att koppla om gick det att använda samma krets. 
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Figur 7.15: Simulerad spänning över den variabla lasten vid olika spänningar på källan.



7.7 Växelriktare
Växelriktaren simulerades genom att växla vilka 2 av de 4 switcharna som ska leda samtidigt enligt 
schemat i figur 7.16 a), vilket ger utspänningarna i figur 7.16 b). För att få u +Vd måste switch A+ 
och B- leda samtidigt, för -Vd måste A- och B+ leda samtidigt, och för 0 V antingen A+ och B+ 
eller A- och B- leda samtidigt.

En transientsimulering gick inte att göra utan istället användes ett oscilloskop för att se 
utspänningen. För att några millisekunder skulle kunna simuleras fick switcharnas aktiva tid sänkas 
till 9,9 µs vilket gjorde att ca 10 ms kunde simuleras innan ett simuleringsfel uppstod. Resultatet 
visas i figur 7.17.
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Figur 7.17: Resultatet av en simulering av växelriktaren. Varje ruta i motsvarar 10 µs i x-led och 5 
V i y-led.

Figur 7.16: Schema över aktiva switchar och utspänningen som ges.



7.8 Anslutning till ELVIS II 
Då alla kretsar är klara går det bestämma hur de kan kopplas till kontakten som ska anslutas till 
ELVIS II. Följande lista beskriver hur de olika kretsarna ska kopplas till kontakten till ELVIS II.

Likriktare 
Operationsförstärkarens plusingång till FGEN 
Operationsförstärkarens positiva matningsspänning till +15V 
Operationsförstärkarens negativa matningsspänning till -15V 
Jord till GROUND
Likriktad spänning(spänningsdelning krävs) till AI0+ och AI0-

Step-down-konverterare
Kontrollsignal drivsteg till DIO 0
Matningsspänning drivsteg och konverterare till +15V 
Jord till GROUND
Spänning ut (spänningsdelning krävs) till AI1+ och AI1-
RI spole AI2+ och AI2-

Step-up-konverterare
Kontrollsignal drivsteg till DIO 1
Matningsspänning drivsteg till +15V 
Matningsspänning konverterare till +5V 
Jord till GROUND
Spänning ut (spänningsdelning krävs) till AI3+ och AI3-
RI spole till AI4+ och AI4-

Variabel last 
Operationsförstärkarens positiva matningsspänning till +15V 
Operationsförstärkarens negativa matningsspänning till -15V 
Referensspänning till Supply+
Jord till GROUND
RI ström in AI5+ och AI5-
Spänning in (spänningsdelning krävs) till AI6+ och AI6-

Växelriktare
Kontrollsignal drivsteg 1 till DIO 2
Kontrollsignal drivsteg 2 till DIO 3
Kontrollsignal drivsteg 3 till DIO 4
Kontrollsignal drivsteg 4 till DIO 5
Matningsspänning drivsteg till +15V 
Jord till GROUND
Spänning ut (spänningsdelning krävs) till AI7+ och AI7- och/eller oscilloskop.

Listan är endast ett förslag och kan behöva ändras. Anslutningar till den variabla lasten då den 
fungerar som en konstant resistans saknas då det är oklart hur den delen ska lösas.
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8 Diskussion
I kapitlet diskuteras resultatet, hur ELVIS II kan tänkas påverkas och vad som skiljde sig från det 
som förväntades i genomförandet. Valet av metod granskas och kritik mot metoden framförs med 
förslag till vad som kan göras annorlunda. Vidare diskuteras hur arbetet i ett vidare sammanhang 
kan användas.

8.1 Resultatet
Likriktare
Att inte spänningen på den likriktade strömmen går upp till växelströmmens amplitud var väntad då
dioderna ger ett spänningsfall. Hur ELVIS II hanterar strömpulserna till likriktaren är okänt, kanske 
kan en kondensator innan, parallellt med likriktaren behövas. Rippel på ca 0,8 V vid 50 Hz ligger 
under det beräknade på 1 V vilket inte var väntat. Kondensatorn kan då ha ett lägre värde vilket 
även kan ge mindre toppar i strömpulserna från ELVIS II. Simuleringarna av kretsen gav annars ett 
önskat resultat.  

Drivsteg
Resultatet visar att det krävs ett lågt motstånd till gaten för att MOS-transistorn snabbt ska slå om. 
Lägre motstånd än ca 10 Ω gav ingen större skillnad. MOS-transistorn följer inte styrsignalen exakt 
vilket måste tänkas på då drivsteget används. Strömmen som krävs då gaten laddas upp går inte 
över 250 mA vilket inte bör vara något problem i step-up-konverteraren då den inte använder 
ELVIS II's 15-voltskanal. Hur drivsteget fungerar ihop med step-down-konverteraren och 
växelriktaren som och använder 15-voltskanalen är okänt. Att använda ett större motstånd till gaten 
skulle ge en lägre strömtopp men också längre omslagstid. 

Ett annat mer avancerat alternativ till att bygga ett drivsteg valdes bort då det krävde fler 
komponenter som dioder och spolar. Då 6 drivsteg totalt behövs och då det drivsteg som i 
designades fungerade bra var det inte värt att testa alternativet [4].

Step-down-konverterare
Gränsen då konverteraren går in i discontinuous mode stämde i simuleringarna väl med den 
teoretiska gränsen då D var runt 0,5 och högre. Vid lägre D gick konverteraren in i discontinuous 
mode vid en högre ström genom spolen och vid högre D vid en lägre ström. En förklaring till det 
kan vara att MOS-transistorn ledde ström under längre tid än styrsignalen var aktiv. Simuleringen 
av utspänningen visar att vid lägre D ligger den något under den teoretiska och vid högre D något 
över. Ripplet ligger under 1 % då D är över 0,1 vilket var önskat. Däremot stämde beräkningen av 
värdet på kondensatorn inte då den borde ge ett rippel på under 1 % då D är mindre än 0,1 också. 
Detta trots att kondensatorn har ett dubbelt så stort värde än det som teoretiskt ska räcka. 
Simuleringen av effektförbrukningen visade att Multisim inte alltid kan göra en simulering som ger 
ett rimligt resultat. Då D var 1 gick det att göra en simulering som visar att konverteraren kräver 
hög effekt, upp till över 100 W precis vid starten, men också att konverteraren ger tillbaka effekt till
ELVIS II under tiden den stabiliserar sig. Hur ELVIS II hanterar detta är oklart. 
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Step-up-konverterare
Simuleringarna visar att utspänningen ligger under det teoretiska vid lägre D och över då D är över 
ca 0,75. Att spänningen är lägre då D är lågt beror troligen på att dioden ger ett spänningsfall. Vid 
högre D påverkar MOS-transistorns omslagstid så att switchen är avstängd en kortare tid än tiden 
kontrollsignalen ger. Kravet på maximalt rippel uppfylls inte helt med den teoretiskt uträknade 
kapacitansen, vilket löses med en något större kapacitans. Gränsen där konverteraren går in i 
discontinuous mode stämmer väl med det teoretiska. Simuleringen av effektuttaget vid start visar att
konverteraren kan kräva mycket ström då den startar vilket ELVIS II kanske inte klarar. En 
kondensator parallellt med konverteraren skulle kunna lösa problemet. Ett annat sätt kan vara att 
styra switchen så att konverteraren gör en mjukstart, kanske tillsammans med 
kondensatorlösningen.

Variabel last
Resultatet visar att det är möjligt att använda samma operationsförstärkare, MOS-transistor och 
effektmotstånd till alla 3 typer av laster. Då lasten fungerar som en resistans var resistansen mer 
eller mindre beroende av spänningen vilket inte är önskat. Spänningar över 5 V krävs för att lasten 
ska ge en resistans som ligger över 90 % av den inställda. Vid lägre spänningar sjunker resistansen 
snabbt vilket gör att lasten då inte fungerar tillfredsställande.

Då lasten fungerar som en strömkälla visar simuleringarna att spänningen på källan måste vara 
minst 1 volt per inställd ampere, vilket är väntat då effektmotståndet är på 1 Ω. Den uppmätta 
strömmen följer den inställda strömmen väl vid lägre spänningar och något sämre då spänningen 
och inställda strömmen är över 5 V och 5 A. Med ELVIS II's strömförsörjning kommer lasten ändå 
inte att fungera i det området då effekten är begränsad till 10 W. Något verkar dock begränsa 
strömmen till 10 A även om 12 A ställs in vilket dock inte gör något då ELVIS II inte kan leverera 
de 100 W som krävs vid 10 V och 10 V. Vid en liten ström som 5 mA fungerar lasten dåligt då den 
inte ger en procentuellt mycket större ström en den inställda. Vid 40 V är strömmen 5 gånger högre 
än den inställda. 

Då lasten fungerar som en spänningskälla är hur lågt lasten kan sänka spänningen begränsat av 
effektmotståndet och den inre resistansen på källan som belastas. I simuleringarna är den inre 
resistansen 10 Ω vilket ger en bild av hur lasten kan fungera. Spänningen kan inte sänkas hur 
mycket som helst om spänningen på källan är för hög.

Då ELVIS II används kommer troligen MOS-transistorn och ett effektmotstånd på 10 W klara 
värmeutvecklingen. Om källor som levererar högre effekter används bör inte lasten användas. Om 
resultatet blir annat med en annan operationsförstärkare har inte undersökts, likaså vad feltoleransen
på motstånden kan ha för påverkan. 

Ett alternativ som till att använda den variabla spänningen på ELVIS II är att skapa en 
pulsbreddsmodulerad referensspänning. Nackdelen med den är att fler komponenter behövs då ett 
lågpassfilter krävs [5].

Växelriktare
Då ingen pulsbreddsmodulering simulerades i Matlab undersöktes endast om en modifierad 
fyrkantsvåg. Simuleringen visade att den kan lämna en utspänning i 3 nivåer. Det visade sig också 
vara viktigt att MOS-transistorerna hann stänga av innan någon annan sattes på och orsakade 
kortslutning, vilket resulterade i simuleringsfel. 
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8.2 Metod
I den använda metoden lades stor tid på simuleringar. Att simulera kräver inga riktiga komponenter 
och det är lätt att göra mätningar. Nackdelen är att simuleringar inte ger en korrekt bild av hur saker 
fungerar i verkligheten. Simuleringarna tog också tid som istället kunde lagts på att testa kretsarna i 
verkligheten. Då kretsarna i arbetet inte bestod av många komponenter kunde det varit bättre att 
lägga mindre tid på att simulera och istället hunnit med att göra riktiga tester. Det kanske tidigt hade
visat sig att någon komponent inte alls fungerar i verkligheten och då hade mycket simuleringstid 
sluppits.

Att alla komponenter skulle finnas att köpa på Elfa [1] var en stor nackdel då en komponent som 
fanns i Multisim inte alltid fanns på Elfa och tvärtom. En till källa för komponenter hade sparat en 
del tid. I [4] och [5] fanns kretsscheman på både drivsteg och en variabel last som hade kunnat 
undersökas närmare om det funnits mer tid då de verkar intressanta, speciellt lasten då den 
designade inte hanterade låga strömmar som önskat. Designidéerna [6] [7] [8] som användes till den
variabla lasten var endast designidéer vilket gjorde att mer arbete hade behövts för att lasten skulle 
fungera helt som det var tänkt. 

8.3 Arbetet i ett vidare sammanhang
Modern effektelektronik är viktig då de har en hög verkningsgrad vilket bidrar till mindre 
energianvändning. Inom allt från hemelektronik till kraftelektronik används allt mer halvledarteknik
för att omvandla spänning och ström. Tekniken kan fortfarande förbättras och bli mer effektiv, 
speciellt kan halvledarnas omslagstid förbättras då en stor effektförlust sker just under den tiden. 
Det här arbetet kan i slutändan bidra till att kunskaperna och intresset för effektelektronik ökar 
bland studenterna, vilket kan bidra till att fler fortsätter utveckla tekniken.
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9 Slutsatser
Möjligheten att bygga ett effektelektronikkort till ELVIS II ser ljus ut. Några saker på hårdvaran 
behöver dock lösas. Flera simuleringar visade att kretsarna kan dra så mycket ström under en kort 
tid att den maximala strömmen ELVIS II kan leverera överstigs kraftigt under korta perioder. 
Switcharna kan ge ett högfrekvent brus i strömförbrukningen. Step-up- och step-down-
konverterarna kan också dra väldigt mycket ström under några millisekunder då de startas. Hur 
detta påverkar ELVIS II och kretsarnas funktion behöver undersökas då detta arbetet aldrig kom så 
långt. 

Likriktaren fungerade som tänkt i simuleringarna. Strömmen den drar kommer i korta pulser vilket 
ger en stor kortvarig belastning på ELVIS II. Kondensatorn valdes med tanke på detta till att inte 
vara alltför stor. Att funktionsgeneratorn på ELVIS II också kan användas till att ge andra vågformer
än en sinusvåg ger möjligheter att testa likriktaren på flera sätt på det färdiga kortet. 

Drivsteget är egentligen inte så viktigt i det här arbetet då det finns färdiga drivsteg att köpa. En del 
plats på det färdiga kortet skulle då också kunna sparas. Drivsteget kunde snabbt styra en MOS-
transistor, vilket gör att det med fördel kan användas om kretsarna ska var uppbyggda av diskreta 
komponenter i så stor utsträckning som möjligt.

Konverterarna fungerade som tänkt i simuleringarna. Gränsen mellan continuous- och 
discontinuous mode gick ungefär där det var väntat. Frekvensen på 50 kHz var inga problem vilket 
inte bör ge hörbara ljud och håller storleken på spolarna och kondensatorerna nere. Simuleringarna 
visade att det finns tydliga skillnader mellan det teoretiska jämfört med en färdig krets. Den stora 
frågan dessa kretsar lämnar är hur den stora strömförbrukningen då konverterarna startas ska 
hanteras.      

Den variabla lasten kunde byggas så att samma operationsförstärkare, MOS-transistor och 
effektmotstånd användes. Lasten behöver kopplas om vilket enklast löses med byglar, eller så kan 
analoga switchar användas så att omkopplingen kan ske från LabVIEW. Då den variabla lasten 
arbetar som en resistans behövs också ett motstånd som kan varieras från LabVIEW. Det skulle gå 
att lösa med parallellkopplade motstånd som kan kopplas på olika sett med analoga switchar som 
styrs från LabVIEW. Ett annat alternativ är att använda en digitalt styrd potentiometer. Då lasten 
arbetar som en resistans är inte resistansen konstant oavsett inspänning vilket gör att lasten inte 
riktigt fungerar som tänkt. Endast vid högre spänningar är resistansen konstant vilket inte passar 
med step-down-konverteraren. Då lasten arbetar som en strömkälla fungerar lasten bra så länge den 
inställda strömmen inte är för liten i förhållande till spänningen på källan. Då lasten arbetar som en 
spänningskälla är det svårt att säga hur väl den kommer fungera i verkligheten då ingen verklig 
källa simulerades. Simuleringarna visade dock att den gav ett önskat resultat med just den 
simulerade källan. Den variabla lasten blev en kompromiss där antal komponenter hålls lågt och 
den fungerar acceptabelt i ett begränsat område. Resultatet hade troligen blivit bättre om lasten 
delades och de 3 lasterna designades var för sig.

Växelriktaren verkar fungera men då simuleringsfel kunde uppstå efter ett tag går det inte vara helt 
säker. Att switcharna inte får orsaka en kortslutning var viktigt för att simuleringsfel inte skulle 
uppstå direkt. Då växelriktaren ska styras från LabVIEW bör det tänkas på att MOS-transistorerna 
inte slår om direkt vilket kan orsaka onödiga kortslutningar.
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LabVIEW visade sig inte vara helt lätt att göra program i. Tidsbristen gjorde då att någon 
användbart i LabVIEW inte kunde göras. Det som behöver göras i LabVIEW är att skapa ett 
program som kan styra switcharna, funktionsgeneratorn, den variabla lasten och mäta spänningar. 
Det svåraste är troligen att styra växelriktaren då en pulsbreddsmodulerad sinusvåg måste ut på 4 av
de digitala utgångarna. För att styra konverterarna behövs endast en digital utgång användas vilket 
bör bli mycket enklare. Funktionsgeneratorn finns som ett färdigt instrument i LabVIEW vilket gör 
att likriktaren är det som är lättast att styra i LabVIEW. Något som hindrar att LabVIEW kan 
användas till att styra kortets funktioner har inte hittats. Att göra mätningar i LabVIEW är troligen 
det som är lättast att genomföra. Ett alternativ skulle kunna vara att göra endast mätningarna och 
styra funktionsgeneratorn från LabVIEW och låta exempelvis en microkontroller på kortet ta hand 
om styrningen av switcharna.

Nästa steg i arbetet med att ta fram ett effektelektronikkort är att koppla upp komponenterna och 
testa kretsarna i verkligheten. Alla kretsscheman finns i kapitel 6 och en lista över alla komponenter
finns i bilaga A. 
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11  Bilaga A – komponentlista
Likriktare
1 st Operationsförstärkare, CA3140E
1 st 1 kΩ motstånd
1 st 2 kΩ motstånd
4 st dioder, 1N4934
1 st 5 mF kondensator
1st lastmotstånd

6xDrivsteg
1 st komparator, LM311
2 st 5 kΩ motstånd
1 st 1 kΩ motstånd 
1 st 10 Ω motstånd
1 st npn-transitor, 2N4401
1 st npn-transitor, 2N4403

Step-down-konverterare
1 st pMOS-transistor IRF5305
1 st diod, 1N4934
1 st 150 µH spole
1 st 68 µF kondensator
1 st 10 mΩ motstånd

Step-up-konverterare
1 st nMOS-transistor IRF3710
1 st diod, BYW29-E200
1 st zenerdiod, 1N5369
1 st 47 µH spole
1 st 150 µF kondensator
1 st 10 mΩ motstånd

Variabel last
1 st Operationsförstärkare, LM741
1 st nMOS-transistor IRF3710
1 st 10 W effektmotstånd
2 st 1 kΩ motstånd
1 st 3 kΩ motstånd
1 st 10 mΩ motstånd
1 st potentiometer eller liknande, 250 kΩ alt. 470 kΩ 
stift och byglar, eller liknande för att koppla om lasten

Växelriktare
2 st nMOS-transistor IRF7201
2 st pMOS-transistor IRF7404
4 st dioder, BYV27-150
1 st lastmotstånd
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