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ROOSTERPULSER 

Abstract: 

In dit rapport staat een snelle pulsgenerator beschreven. Deze generator levert een 

hoogspanningspuls van maximaal 6000 V met een stijgtijd die kleiner is dan 50 

nanoseconde. Dit resulteert in een slewrate van meer dan 120.000 volt per \iS. 

De pulsgenerator wordt gebruikt om het rooster van de injector van de 

elektronen versnel Ier MEA te sturen. De capaciteit van dit rooster bedraagt ca. 60 pF. 

Om deze capaciteit in 50 nS. tot 6000 volt te laden is een stroom nodig van 8 

ampère. 

De maximale pulslengte is 50 ^.S. met een herhalingsfrequentie van 500 Hz. 

Gedurende deze 50 U.S. is de stabiliteit van de pulsamplitude beter dan 0.1%. 
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1 Inleiding 

De roosterpulser wordt gebruikt in de injector van de elektronenversneller MEA. Op 

het rooster van de injector wordt een spanningspuls gezet. Hierdoor worden de 

geëmitteerde elektronen uit de kathode, in de bundelpijp geschoten om daar versneld 

te worden. 

De amplitude van de spanningspuls is instelbaar tot een maximum van 6000 volt. De 

rustspanning van het rooster bedraagd -400 volt. 

De voor- en achterflank van de spanningspuls zijn korter dan 50 nanoseconde. Trage 

flanken veroorzaken een grote spreiding in energie van de elektronen die de 

versneller doorlopen. De spanning stijgt binnen 50 nS van -400 tot +6000 volt. Dit 

betekent dat de roosterpuls een slew rate van 128.000 V/u;S haalt. 

De pulsduur is instelbaar van 200 nS tot 50 u.S. De maximale herhalingsfrequentie is 

500 Hz. Er zijn beveiligingen opgenomen zodat de minimale en maximale pulsduur 

en de maximale herhalingfrequentie niet overschreden kunnen worden. 

De amplitude van de puls heeft een vlakheidsafwijking van minder dan 0.1%. 

Het elektrisch equivalent van het rooster is een capaciteit van 60 pF parrallel aan een 

weerstand van 140 Kil naar aarde. De piekstroom ten gevolge van het op- en 

ontladen van deze capaciteit bedraagt: 

I = C * U /1 = 60 * 10-12 * 6400 / 50 * 10*9 = 7.68 ampère 

In de praktijk blijkt de piekstroom ca. 11 ampère te zijn. Dit is het gevolg van 

parasitaire capaciteiten, verspreid over de hele schakeling. Ook de parasitaire 

capaciteiten dienen op- en ontladen te worden. Bij de bouw is er daarom op gelet dat 

deze parasitaire capaciteiten zo klein mogelijk zijn. 

De stroom die tijdens de puls loopt bedraagt: 

I = U / R = 6000 / 140 * 103 = 43 mA 

De hoogste frequentie component van de roosterpuls is: 

f0 = 1 / (3 * tr) = 1 / (3 * 50 * IC"9) = 6.6 MHz 

De uitgangsimpedantie mag niet meer bedragen dan: 

R = 1 / (2 * n * f0 * C) = 1 / (2 * K * 6.6 * 106 * 60 * 10"12) = 400Q 

Er kunnen verschillende ontwerpstrategieën gevolgd worden om een pulsgenerator 

met bovengestelde eisen te maken. Deze verschillende strategieën staan beschreven 

in het rapport: 
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Bij het ontwerpen van de roosterpulser is gekozen voor het in serie schakelen van 

condensatoren via mosfet schakelaars. De voordelen van deze strategie ten opzichte 

van andere strategieën staan in bovengenoemd rapport beschreven. 
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2 Blokschema 

Het hart van de roosterpulser bestaat uit dekl t/m dek 8 (figuur 1). In rust zijn alle 

B- schakelaars van de dekjes gesloten en alle A-schakelaars geopend. De uitgang van 

de roosterpulser is dan via alle B-schakelaars met de -400 volt voeding verbonden. 

Op de uitgang staat nu -400 volt ten opzichte van aarde. Omdat alle B-schakelaars 

gesloten zijn, staan alle condensatoren van de dekjes parrallel aan de regelbare 800 

volt voeding. De condensatoren zullen tot de ingestelde spanning worden 

opgeladen. 

Om een puls te maken, worden snel alle B-schakelaars geopend, waarna alle 

A-schakelaars worden gesloten. De dioden verhinderen dat de lading in de 

condensatoren in de regelbare 800 volt voeding kan teruglopen. De condensatoren 

staan nu allemaal in serie. Op de uitgang van de roosterpulser staat nu de som van de 

spanningen van de afzonderlijke condensatoren. 

De schakelaars op de dekjes worden via transformatoren A en B vanuit de sturing 

bediend. Transformator A bestuurt alle A-schakelaars en transformator B alle 

B-schakelaars. De transformatoren zorgen daarbij voorde 6000 volt scheiding. 
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figuur 1: blokschema van de roosterpulser 
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De spanning tussen de dekjcs en aarde tijdens het pulsen verandert snel en veel. Het 

is daarom nodig de capaciteit tussen de dekjes en aarde zoveel mogelijk te beperken. 

De transformatoren A en B heben dan ook voor ieder van de 8 dekjes een secundaire 

wikkeling van één winding. Deze enkele winding garandeen een zo laag mogelijke 

capaciteit tussen dekje en aarde. 

Alle "injector-elektronica" staat op -400 kilovolt niveau. De roosterpulser wordt van 

buiten de injector bestuurd. Hierdoor zal -400 kilovolt overbrugd moeten worden. 

Om een uitstekende galvanische scheiding te waarborgen wordt gebruik gemaakt van 

een glasvezel. 

De roosterpulser moet gecontroleerd kunnen worden op zijn goede werking. Er is 

een pulsspanningsmeter toegevoegd die de hoge pulsspanning afdeelt tot een 

gemakkelijk te meten niveau. 

De voeding van de roosterpulser wordt uit het lokale boordnet betrokken. Het 

boordnet wordt gelijkgericht zodat een spanning van 65 volt ontstaat. Een pieper 

transformeert de spanning verder naar beneden. Op deze manier kan de 

roosterpulser, bijvoorbeeld tijdens service, makkelijk zonder boordnet werken. Van 

de piepertransformator wordt 5 volt afgeleid voor de opto-receiver en de sturing. 

Tevens wordt een spanning van 22 volt gemaakt. Deze spanning wordt door de 

sturing gebruikt om transformatoren A en B aan te sturen. Ook de -400 volt voeding 

heeft een wikkeling op de piepertransformator. De voeding va.i de dekjes wordt ook 

door de piepertransformator verzorgd. De piepertransformator zorgt daarbij voor de 

6000 volt scheiding. Evenals bij de transformatoren A en B heeft ieder dekje een 

secundaire wikkeling van één winding. De enkele winding waarborgt een lage 

capaciteit tussen de dekjes en aarde. 

Tenslotte wordt uit het boordnet + 12 volt en -12 volt gemaakt. Deze spanningen zijn 

nodig voor de regelbare 800 volt voeding. Het signaal van de pulsspanningsmeter 

wordt via een analoge optische verbinding naar buiten de injector getransporteerd. 

De componenten die deze verbinding tot stand brengen hebben eveneens een 

voedingsspanning van +12 volten -12 volt nodig. 
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3 De elektronica op dek 1 tot en met 8 

Het schema van de elektronica van een enkel dek is getekend in figuur 2. De 

basisonderdelen van een enkel dek uit het blokschema (figuur 1) zijn eenvoudig 

terug te vinden. Dl is de diode, C5 t/m C14 de condensator, fet Q5 is de 

A-schakelaar en fet Q6 is de B -schakelaar. 

Bij de keuze van de fets is in de eerste plaats de drain-source spanning van belang. 

Deze spanning moet zo groot mogelijk zijn. Tegenwoordig ligt de grens bij fets op 

1000 volt. VerJer is de piekstroom van de fet belangrijk (groter dan 11 ampère). De 

gate-source capaciteit van de fets moet zo laag mogelijk zijn. Hoe lager de capaciteit, 

des te sneller de fets kunnen worden aangestuurd. De turn-on en tum-off tijd van de 

fets dienen zo kort mogelijk te zijn. Deze tijden geven aan hoe lang er gewacht moet 

worden nadat de ene fet is uitgezet alvorens de andere fet aan te zetten. 

Omdat de gate-source capaciteit van de fets toch betrekkelijk groot is (ca. 1.2 nF), is 

een aktieve aansturing van de fets noodzakelijk. De voeding voor deze aansturing 

wordt verkregen uit een van de secundairen van de piepertransformator (zie ook het 

hoofdstuk over de pieper). De secundaire leven een 50 KHz sinus met een amplitude 

van 6 volt-top. Deze spanning wordt op LI van transformator Tl aangesloten. 

Omdat Tl een autotransformator is, wordt een zwevende winding tussen een van de 

secundairen van de piepertransformator en LI voorkomen. Een zwevende winding 

neemt namelijk via zijn capaciteit naarde omgeving een onbekende spanning aan. 

Het aantal wikkelingen waaruit LI, L2 en L3 van de transformator zijn opgebouwd 

verhouden zich als 1:1:2. De voedingen van de beide aansturingen van de fets 

bedragen dus ieder 12 volt-rop. 

Veronderstel dat de input "in" aan aarde (0 volt) ligt. Op de "+in" input staat ee.. 

spanning van 1000 volt. Als Q5 niet geleidt, maar Q6 wel, dan staat op de uitgang 

"-out" een spanning van 0 volt. Als Q5 wel geleidt, maar Q6 niet dan staat op de 

uitgang "-out" een spanning van 1000 volt. Transformator Tl moet dus tussen de 

windingen L1+L2 en L3 minimaal 1000 volt kunnen afhouden. 

Transformator Tl heeft een E20 kern van N27 materiaal. Figuuur 3 geeft aan hoe 

transformator Tl gewikkeld moet worden. 

Beschouw de aansturing van fet Q5 (de aansturing van Q6 is identiek). De spanning 

van L3 wordt gelijk gericht door de dioden D2 en D3. Ten opzichte van de source 

van fet Q5, wordt Cl tot +11 volt opgeladen. C2 wordt tot -11 volt opgeladen. 

De ingangen "trig-A-in" en "trig-A-gnd" zijn verbonden met een van de secundairen 

van transformator A (zie blokschema en het hoofdstuk over de sturing). De spanning 
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tussen "trig-A-in" en "irig-A-gnd" is in rust O volt. Als de fet in geleiding moet 

worden gebracht, wordt "trig-A-in" 2.2 volt boven "trig-A-gnd" gepulst. Transistor 

Ql zal in verzadiging gaan. Er wordt lading uit Cl in de gate-source- en miller 

capaciteit van Q5 gepompt. In ongeveer 70 nS is de gate-source spanning tot 10 volt 

toegenomen; de fet is in geleiding gegaan. De spanning tussen "trig-A-in" en 

"trig-A-gnd" wordt nu weer 0 volt. De fet blijft in geleiding als gevolg van de lading 

in de gate-source capaciteit. 

Rl Dt 
I0Ï2/IW BYV96E 

t> -HM 

figuur 2: schema van de elektronica van een enkel dek 
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figuur 3: wikkelvoorschrift voor transformator Tl 

Als de fet uit geleiding moet worden gebracht, wordt "trig-A-in" 2.2 volt beneden 

"trig-A-gnd" gepulst. Nu zal transistor Q2 in verzadiging gaan. De lading uit de 

gate-source capaciteit van Q5 wordt dan in C2 gepompt. Na ongeveer 70 nS is de 

gate-source spanning tot -10 volt afgenomen; de fet is uit geleiding gegaan. 

De gemiddelde dissipatie van de fets is vrijwel nihil. Dit komt omdat de stijg- en 

daaltijd van de schakelflank klein zijn ten opzichte van de herhalingsfrequentie. Bij 

het berekenen van het gemiddelde vermogen in de fets, spelen tevens de grootte van 

de spanningssprong (max 800 volt) en de grootte van de stroom (ca. 11 ampère) 

tijdens het schakelen mee. Voor een stijg- en daaltijd van 50 nS en een 

herhalingsfrequentie van 500 Hz geldt bij benadering: 

Pgem = ° - 5 * U * I * t r * f = 0.5*8O0* n * 50* 10 9 * 500 = 0.11 watt 

De zenerdioden D6 en D7 beschermen de gate van de fet tegen overshoot. Als Ql en 

Q2 beide niet geleiden, worden spijkers van buitenaf door D6 en D7 afgevangen. 

In rust moeten alle A-schakelaars geopend zijn en alle B-schakelaars gesloten. Dit 

wordt door de weerstanden R6 en R7 verzorgd. R6 houdt de gate-source spanning 

van Q5 in rust op -11 volt zodat Q5 niet geleidt. R7 houdt de gate-source spanning 

van Q6 in rust op +11 volt zodat Q6 wel geleidt. Als de gate-source spanning van Q5 

positief wordt gepulst, zal R6 de gate-source capaciteit ontladen. De fet mag 

vanwege zijn dissipatie niet in het lineaire gebied terecht komen. Ruimschoots 

voordat dit gebeurt (na 200 a 300 fiS als de gate-source spanning tot ongeveer 6 volt 

is afgenomen) moet de gate-source spanning weer negatief worden gepulst. In de 

sturing- elektronica is een beveiliging opgenomen die het bovenstaande voorkomt. 

De beveiliging zorgt ervoor dat de pulsbreedte niet langer kan worden dan 75 p.S. 

De dioden D12 en Dl 3 beveiligen de fets Q5 en Q6 tegen over- en reverse spanning. 

De condensator C5 t/m Cl4 is zo groot dat de spanning over de condensatoren 

vrijwel constant is. Veronderstel dat de fets op de andere dekjes niet gelijktijdig 
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schakelen. De spanning op de "-out" uitgang zou lager willen worden dan de 

spanning op de "in" ingang. D13 zal in geleiding gaan. De drain-source spanning 

over Q5 kan dan niet groter worden dan de spanning over C5 t/m Cl4. Diode D12 

zal gaan geleiden als de spanning op de "out" uitgang hoger wil worden dan de 

spanning op de "+in" ingang ^spanning over C5 t/m Cl4). De drain-source 

spanning van Q6 kan dus ook r.ict groter worden dan de spanning over C5 t/m Cl4. 

De intrinsieke diodes in de fets zijn erg traag. D10 en Dl 1 voorkomen dat deze 

intrinsieke diodes gaan geleiden. 

Bij het aanzetten van de hele roosterpulser zorgt R1 ervoor dat de condensator C5 

t/m C14 van elk dek beschaafd worden geladen. 

Het is onvermijdelijk dat zich in het hele systeem van de 8 dekjes zelfinductie 

bevindt. Deze zelfinductie gaat slingeren met de uitgangscapaciteit CIQ^J (zie ook het 

blokschema). Door weerstand R8 zorgvuldig te kiezen kan ervoor gezorgd worden 

dat de slingerkring kritisch wordt gedempt. Een richtwaarde voor R8 is 150. 

Hieronder wordt berekend aan welke voorwaarden C5 t/m Cl4 moeten voldoen. De 

roosterpulser moet een puls van 6000 volt kunnen geven. De pulser zal echter 

nominaal op 5000V werken, bij een pulsduur van maximaal 50 JIS. Voor deze puls 

geldt dat het pulsdak op 0.1% nauwkeurig moet zijn. Gedurende de pulsduur is dan 

slechts 5 volt droop toegestaan. 

De uitgangsstroom van de roosterpulser bedraagt: 

'load = Upuls ' RIoad = 5000 / 140kQ = 35 mA 

Hieruit volgt de grootte van de vervangcapaciteit van de serie geschakelde 

condensatoren. Deze bedraagt: 

Cv e r v = I * i / U = 35 * 10-3 * 5() * K)-6 / 5 _ 350 np 

Per dek moet een condensator aanwezig zijn die 8 maa! zo groot is. Op ieder dek 

moet dus een condensator van 2.8 |iF aanwezig zijn. Vanwege de geringe 

beschikbare ruimte wordt deze condensator opgebouwd uit losse chipcondensatoren. 

De grootst verkrijgbare capaciteit is 470 nF bij 1000 volt. Het diélectricum van de 

chipcondensatoren bestaat uit XR7 materiaal. Bij een condensator met dit materiaal 

neem: de capaciteit af bij toenemende spanning. Over de condensatoren op de dekjes 

staat maximaal ongeveer 800 volt. Bij deze spanning is de capaciteit van de 

chipcondensatoren met ca. 30% afgenomen. Hier bovenop komt nog eens de 10% 

tolerantie van de losse chipcondensatoren. In het slechtste geval bedraagt de 

capaciteit van een chipcondensator dus: 
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Cwaarde - 4 < ^ = 4™ nF - 40 % = 282 nF 

Er moeten minimaal 10 chipcondensatoren parallel worden gezet om een capaciteit 

van 2.8 uF te maken. 

Ten slotte wordt berekend welke ingangsspanning noodzakelijk is om een 6000 volt 

puls te maken. Omdat de basis van de puls op -400 volt ligt (zie blokschema), moet 

door de 8 dekjes een puls van 6400 volt-top-top worden gemaakt. In het laadcircuit 

van de condensatoren op de dekjes bevinden zich dioden (figuur 4). 

+ rPW^TTV^ 
«O» l i l U-3 U4 uJPu-é U-8 

figuur 4: schematische voorstelling van de dekjes in stationaire toestand 

Stel dat overeen diode in geleiding een spanning van 1 volt staat. De rondensatoren 

worden dan tot een spanning opgeladen zoals in figuur 4 staat aangegeven. Er blijkt 

1+2+3+...+8 = 36 volt verloren te zijn gegaan ten gevolge van de 

diode-overgangen. Na het in serie zetten van de condensatoren bedraagt de 

uitgangsspanning dus: 

U p u l s = U * 8 - 3 6 

Een tweede effect treedt op als gevolg van het opladen van C|oa(j. Er verdwijnt 

hierdoor lading uit de serie geschakelde condensatoren op de dekjes. Stel dat C]oa(j 

100 pF groot is (Cioa£j + parasitaire capaciteiten). Om deze capaciteit tot 6400 volt te 

laden is de volgende hoeveelheid lading nodig: 

Q = C * U = 1 0 0 * 1 0 1 2 * 6400 = 6.4* 10"7 C 

Over de serie geschakelde condensatoren op de dekjes heeft dit een spanningsdaling 

tot gevolg van: 

U = Q/Cvcrv. = 6-4 * 10"7 / 350 * 10"9 = 1.83 volt 

Het blijkt dat dit effect geen significante invloed heeft. Dit komt omdat de 

condensatoren op de dekjes groot zijn ten opzichte van Cioa£j Er dient echter op 

gelet te worden als de capaciteit op de dekjes veel kleiner is. Dit kan bijvoorbeeld het 

geval zijn tijdens het testen van de roosterpulser, als geen hoge eisen aan de 

pulsvlakheid worden gesteld. Het kan dan zijn dat de ingangsspanning meer dan 

1000 volt moet bedragen om een 6400 volt-top-top puls te maken! 
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Als de pulser echter in bedrijf is met grote capaciteiten op de dekjes dan geldt: 

U = (UpUis + 36) / 8 = (6400 + 36) / 8 = 804 volt 

Bij deze spanning is nog voldoende marge aanwezig voordat de drain-source 

spanning van de fets (1000 volt) overschreden wordt. 
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4 De sturing 

De sturing zorgt ervoor dat de mosfet schakelaars op de dekjes 1 t/m 8 op de juiste 

manier bediend worden. 

Bij het maken van de roosterpuls wordt een bepaalde volgorde van schakelen 

aangehouden. De schakelvolgorde staat nader aangegeven in figuur 5. Bij de 

opgaande flank van de roosterpuls worden de B-schakelaars van de dekjes uitgezet. 

Dit gebeurt met een puls van ca. 180 nS op transfonnator B. Na ca. 100 nS, als 

zeker is dat de B-schakelaars uit geleiding zijn, worden de A-schakelaars van de 

dekjes aangezet. Dit gebeurt met een puls van ca. 80 nS op transformator A. De 100 

nS verschil met de puls op transformator B houdt verband met de turn-off tijd van de 

mosfet schakelaars op de dekjes. De B- schakelaars worden tijdens het aanzetten van 

de A-schakelaars uit gehouden. Zo wordt voorkomen dat de B-schakelaars toch open 

gaan doordat de roosterpuls doorspreekt via parasitaire- en miller capaciteiten. Met 

de puls op transformator A wordt de voorflank van de roosterpuls ingeluid. 

Bij de neergaande flank van de roosterpuls gebeurt hetzelfde als bij de opgaande 

flank. De A-schakelaars van de dekjes worden via transformator A uitgezet. Pas als 

zeker is dat de A-schakelaars uit geleiding zijn, worden de B-schakelaars via 

transformator B aan gezet. Met de puls op transformator B wordt de achterflank van 

de roosterpuls ingeluid. 

input 
A+ 
A 

transformator A sec 

B+ 
B 

transformator B sec 
roosterpul.' 

figuur 5: tijdvolgorde diagram van de sturing 

Omdat alle injector elektronica op -400 kilovolt-niveau staat, komt de ingangspuls 

via een glasvezel bij de sturing. Het optische signaal wordt in een opto-receiver 

omgezet naar twee TTL-pulsjes (figuur 6). Een van de uitgangen leven de 

ingangspuls voor de sturing. Een tweede uitgang geeft een startpulsje aan de 

staircase generator. De staircase generator levert een referentie signaal voor de 

analoge optische verbinding waarmee het signaal van de pulsspanningsmeter naar 

buiten de injector wordt getransporteerd. 
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I RIS 10Ü 

figuur 6: het schema van de opto receiver 

Dit referentie signaal is nodig omdat de analoge verbinding niet lineair is. Zie verder 

het hoofdstuk over de pulsspanningsmeter en de documentatie van de staircase 

generator. 

Het schema van de sturing staat in figuur 7 getekend. De ingangspuls komt op de 

uitgang van de nandpoort IC5-N1 te staan nadat een paar beveiligingen zijn 

doorlopen. Een ingangspuls die korter is dan ca. 4 nS heeft geen effect. De ingangen 

van de IC's reageren pas als de ingangspuls langer is. In dat geval triggeren de 

monostabile multivibrators ICla, IClb en IC2a. De Q' uitgang van ICla wordt laag 

zodat de uitgang van de nandpoort IC5-N1 hoog wordt. Monostabile multivibrator 

ICla zorgt voor een minimum tijd zodat altijd een gehele cyclus, zoals getekend in 

figuur 5, wordt doorlopen. Hierdoor worden situaties vermeden waarin bijvoorbeeld 

alle schakelaars op de dekjes geleiden. Na de minimum tijd van monostabile 

multivibrator ICla wcrdt de uitgang van de nandpoort IC5-N1 weer laag. 

Als de ingangspuls langer duurt dan de minimum tijd, dan wordt de uitgang van de 

nandpoort IC5-N1 hoog gehouden via nandpoort IC5-N2. Immers, uitgang Q van 

monostabile multivibrator IClb is hoog want IClb is met de opgaande flank van de 

ingangspuls getriggerd. Wordt de ingangspuls nu weer laag dan zal dit via de 

nandpoort IC5-N2 naar de uitgang van de nandpoort IC5-N1 worden doorgegeven. 

Een delay, bestaande uit R4 en C7, voorkomt een glitch op de uitgang van nandpoort 

IC5-N1 tijdens de opgaande flank van de ingangspuls. 

Als de ingangspuls langer duurt dan ca. 75 M.S dan valt monostabile multivibrator 

IClb terug. Via de uitgang van monostabile multivibrator IClb en de nandpoort 

IC5-N2, wordt dan ook de uitgang van de nandpoort IC5-N1 laag. 
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Als de ingangspulsen te snel achter elkaar komen (herhalingsfrequentie > 600Hz) 

dan heeft monostabile multivibrator IC2a nog geen tijd gehad om terug te vallen. De 

monostabile multivibrator wordt dan ge-retriggerd zodat de uitgang hoog blijft. Via 

deze uitgang wordt voorkomen dat de monostabile multivibrators IC la en IClb 

kunnen triggeren. De uitgang van nandpoort IC5-N1 blijft laag. Op de uitgang van 

nand IC5-N1 staat altijd een geldige ingangspuls (200 ns < pulsbreedte < 75 u.S; 

herhalingsfrequentie < 600 Hz). Monostabile multivibrator IC3a triggert op de 

opgaande flank. Via de nandpoort IC5-N3 wordt de uitgang B- hoog; alle 

B-schakelaars op de dekjes worden uitgezet. Na ca. 100 nS valt monostabile 

multivibrator IC3a terug. Hierdoor wordt monostabile multivibrator IC3b getriggerd. 

De uitgang B- wordt nu via de uitgang van monostabile multivibrator IC3b hoog 

gehouden. De delay (R6 / C9) voorkomt een glitch op de uitgang B-. Met het 

triggeren van monostabile multivibrator IC3b is ook de uitgang A+ hoog geworden. 

Alle A-schakelaars op de dekjes worden aangezet zodat een roosterpuls gemaakt 

wordt. Alle B-schakelaars blijven om boven genoemde reden uitgezet. Beide 

uitgangen (B- en A+) worden weer laag als monostabile multivibrator IC3b 

terugvalt. Voor de neergaande flank van de geldige ingangspuls (uitgang van de 

nandpoort IC5-N1) geldt eenzelfde cyclus. De A-schakelaars worden door middel 

van de uitgang A- uitgezet. Na 100 nS worden de B-schakelaars door middel van de 

uitgang B+ aangezet. 

De uitgangen A+ en A- sturen, via de fets Ql en Q2, transformator A aan. De 

wikkelverhouding van deze transformator is 1:10. Als Ql geleidt staat op de 

secundaire van transformator A een positieve spanning van 2.2 volt (figuur 5). Als 

Q2 geleidt, dan staat op de secundaire een negatieve spanning van 2.2 volt. De 

transformator wordt kritisch gedempt door Ri l , C14, R12 en C15. Voor 

transformator B en de uitgangen B+ en B- geldt hetzelfde als boven is beschreven. 

De sturing-elektronica staat op lokaal aard-niveau. De transformatoren A en B 

moeten 6000 volt kunnen scheiden. De transformatoren hebben daarom een speciale 

spoelkoker (figuur 8). 

De transformatoren hebben een dubbele primaire van 10 windingen; draaddikte 0.2 

mm. De primaire wordt om het eertse spoelkokertje gewikkeld. Aan de buitenzijde 

van dit kokertje is een gleufje gefreesd, zodat de primaire over de gehele lengte van 

de kern verdeeld wordt. Dit is nodig om voor alle secundaire wikkelingen een even 

goede koppeling met de primaire tot stand te brengen. 

De transformatoren hebben 8 secundaire wikkelingen van elk een winding. Deze 

enkele winding wordt om het tweede kokertje gelegd. Het eerste kokertje met de 
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primaire wordt in het tweede kokertje met de secundaire wikkelingen geschoven. 

Over dit geheel wordt een derde kokertje geschoven. Deze zorgt voor een goede 

uitvoer van de secundaire wikkelingen, ver van het kernmateriaal. Om een goede 

hoogspannings isolatie te krijgen wordt voor de secundairen speciaal teflon draad 

gebruikt (Habia ET2619). Dit draad kan statisch ca. 18 kilovolt afhouden. In dit 

geval is de dynamisch isolatiewaarde van belang. De secundairen gaan immers in 

4.3 4.3 4.3 43 4.3 1.9 

Malen in mm 
Materiaal: quvalite 

primaire: 2 x 10 windingen om het eerste spoelkokertje, 0 0.20 
secundairen: 8 x 1 winding om het tweede spoelkokertje, teflon draad 

kem:BC35 
materiaal: N27 
sjinO 

figuur 8: spoelkoker voor de transformatoren A en B 
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50 nS vele kilovolten op en neer. Het isolatiemateriaal gaat dan als diëlectricum 

fungeren. Als gevolg van de geringe dikte van het isolatiemateriaal komt de 

isolatiewaarde aanzienlijk lager te liggen (bij ca. 2500 volt). Omdat de buitendiameter 

van het draad klein is, is de elektrische veldsterkte om het draadje groot. Iedere 

secundaire wordt getwist in teflon kous (Habia PTFE) geschoven Dit heeft tot 

gevolg dat de capacite* van de binnenader naar de omgeving verkleind wordt en dat 

de veldsterkte om het draad verminderd. De dynamische isolatiewaarde neemt 

hierdoor toe tot meer dan 6500 volt. 

De kern van de transformatoren A en B is een EC35 kern van N27 materiaal. 

Tenslotte wordt de voeding van de sturing-elektronica beschreven. De sturing-

elektronica heeft twee voedingsspanningen nodig. Er is 5 volt nodig voor de logica. 

Verder is er 22 volt nodig voor de transformatoren A en B. Deze spanningen worden 

gemaakt vanuit twee aparte wikkelingen van de piepertransformator. Zie hiervoor het 

hoofdstuk over de pieper. 
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5 De -400 volt voeding 

De basis van roosterpuls ligt op -400 volt (zie ook het blokschema van figuur 1). 

Hiervoor is een voeding nodig. Het schema van de -400 volt voeding staat getekend 

in figuur 9. De voeding moet zowel stroom kunnen "sinken" als "sourcen". Tijdens 

de flanken van de roosterpuls is deze stroom het grootste; ongeveer 11 ampère. 

Tijdens het pulsdak moet de voeding minimaal 35 ma. kunnen "sinken" (zie het 

hoofdstuk over de elektronica op dek 1 tot en met 8). De piekstroom die de voeding 

moet kunnen verwerken is groot. Daarom is gekozen voor mosfets in de 

uitgangstrap, omdat die beter tegen hogere piekstromen kunnen dan bipolaire 

transistoren. 

Dl 
BYV96E 

230 V winding van 
de piepertransformaior 

Rl ClO.ljiF/ 
100fl/lW 630Vwima 

FKC-3 

D2 yr 
B Y V 9 6 E O 

2x22nF/ 
1500V z 

wimaFKP-1 

Ql 
Rl IlfdV^ 

1000A 

C5_ 

R7 
10ft/lW 

i? 

-400V 

Dl0i/mDl3 
BZX79C12 

IRF9640 

figuur 9: schema van de -400 volt voeding 

De uitgangsspanning mag 100 volt-top-top variëren. Tijdens het pulsdak moet de 

spanning echter zo constant mogelijk zijn. De -400 volt voeding staat in serie met de 

dekjes. Variaties in de -400 volt voeding spreken dus meteen door in de 

uitgangsspanning. 

Een wikkeling op de piepertransformator levert een 50 KHz sinus met een amplitude 

van 230 volt (zie hoofdstuk over de pieper). Deze spanning wordt met behulp van 
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Cl, Dl, D2 en C2 verdubbeld zodat een ruwe spanning van -460 volt or taat. 

Condensator C2 moet groot genoeg zijn om ervoor te zorgen dat deze ruwe s ining 

in ieder geval niet boven de -400 volt komt. De pulshoogte en Qo a t i zijn bekend 

(6400 volt en 100 pF). De hoeveelheid lading die tijdens de achterflank van de 

roosterpuls door de voeding moet worden "opgegeten" bedraagt: 

Q = Qoad * upuls = 100 * 10"12 * 6400 = 6.4 * 10"7 

Condensator C2 mag maximaal 60 volt variëren. De minimale capaciteit van C2 is 

dan: 

C2 = 6.4 * 10-7 / 60 = 10.6 nF 

Om een grote marge te houden wordt voor C2 een 100 nF condensator gekozen (de 

ruwe spanning zakt dan 6 volt in elkaar). 

Weerstand Rl zorgt voor een stroombegrenzing bij het aanleggen van de 230 volt 

spanning. 

Met behulp van diodes D3 t/m D8 wordt een referentie van ca. -400 volt gemaakt. 

Met behulp \ an het fetpaar Ql en Q2 wordt de referentie spanning "hard" gemaakt. 

Zoals uit de berekeningen uit het hoofdstuk over de elektronica op de dekjes volgt, 

blijft de dissipatie van de fets tijdens de flanken beperkt. Ql levert echter tijdens het 

pulsdak nog 35 ma. Bij een herhalingsfrequentie van 500 Hz en een pulsbreedte van 

50 M-S geldt: 

P Q I = 400 * 35 * 10"3 * 50 * 10"6 * 500 = 0.35 watt 

De referentiespanning wordt ontkoppeld door C3. Weerstand R2 zorgt voor de 

scheiding tussen de zenerdioden en de condensator. Voor een stroom die de gate van 

Ql in giat zijn de zenerdioden laagohmig. Een stroom die de gate van Ql uit gaat 

moet via D9 en R6 lopen. Dit is niet laagohmig zodat bovenstaande ontkoppeling 

nodig is. 

De uitgangsspanning van de -400 volt voeding kan zakken tot dat de gate-source 

spanning van Ql groot genoeg is om Ql te laten geleiden. De uitgangsspanning kan 

stijgen totdat de gate-source spanning van Q2 groot genoeg is om Q2 te laten 

geleiden. Deze "dode ruimte" wordt zoveel mogelijk beperkt door diode D9. Diode 

D9 zorgt ervoor dat de gate van Q2 ca. 2.8 volt lager ligt dan de gate van Ql. De 

dode ruimte bedraagt dan nog ongeveer 3 volt. Beide fets staan dan, op grond van 

dissipatie, zo ingesteld dat er net geen ruststroom vloeit. Condensator C4 en 

weerstand R4 hebben dezelfde functie als C3 en R2. 

De diodes D10 t/m Dl3 beveiligen de gates van de fets. Weerstanden R3, R5 en R7 

zijn stopweerstanden. Condensatoren C5 en C6 vormen een laatste ontkoppeling van 

21 



de -400 volt spanning. De piekstroom door de condensatoren is groot. Er zijn twee 

condensatoren parallel gezet om de inwendige serieweerstand in de condensatoren 

laag te houden. 
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6 De pieper 

De voeding van alle roosterpulser-elektronica wordt verzorgd door een balanspieper. 

Het schema van de pieper staat getekend in figuur 11. 

Het boordnet wordt gelijkgericht via de dioden Dl en D2. De gelijkgerichte spanning 

wordt afgevlakt door L16 en Cl. Diode D9 fungeert als vrijloopdiode voor de 

zelfinductie LI6. Het filter L16 / Cl is identiek aan de filters uit de +12 / -12 volt 

voeding. Voor berekeningen wordt naar het hoofdstuk over de +12 / -12 volt 

voeding verwezen. 

De transistoren Ql en Q2 sturen een slingerkring aan. De kring wordt gevormd door 

spoel LI en L2 (de primaire van de piepertransformator) en de condensatoren Cl t/m 

C3. De uitgangsspanning van de pieper is sinusvormig zodat hogere hannonischen 

vrijwel ontbreken. Dit komt de dissipatie in de kern van de piepertransformator ten 

goede. 

Slechts één van de transistoren is telkens in geleiding. De basisstroom voor de 

geleidende transistor komt via Rl uit de voeding. De basisspanning van de 

niet-geleidende transistor is 0.7V min de spanning over de halve wikkeling. De 

spanning over de halve wikkeling is ca. 3V. De transistoren moeten dus tegen een 

negatieve basis-emitter spanning van 2.3V kunnen. 

De middenaftakking van de piepertransformator moet goed ontkoppeld zijn van de 

voeding. Deze ontkoppeling vindt plaats door middel van smoorspoel LI5. 

In het volgende zal dieper op de berekeningen van de pieper worden ingegaan. 

Ieder dekje heeft zijn eigen secundaire op de piepertransformator (L7 t/m LI4). Op 

deze wijze wordt ieder dekje van voedingsspanning voorzien. Tijdens de voor- en 

achterflank van de roosterpuls verandert de spanning tussen de dekjes en aarde snel 

en veel. Het is daarom van belang om de capaciteit tussen de dekjes en aarde zo klein 

mogelijk te houden. Dit kan als de secundaire wikkeling die het dekje van voeding 

voorziet, slechts één winding groot is. 

Uiop(102V) 

Ugem (65V) 

figuur 10: de spanning op het knooppunt van de piepertransformator 
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D1.D2,D9 L16 
BYV28-200 200pH 

boordnet-a ^. , — — 
P ^ > [ ^ » r>rv\ 

TDT 
boordnct-b i 

HXcr 100V 

boordnet-gnd ^ .r™ • 

3K3/1W 

US 
kem:P26 

materiaal: 3B7 
spleet 83 nM 

102 windingen 0 0.4S 

Llét 
kem:E20 

materiaal: N27 
spleet: 0 

12 windingene 1.0 

picpertransformator Tl 

sec. 8 

sec. 1 

230V 

C*+22V 

470nF 
•5V 

figuur 11: schema van de pieper 

Het is tevens makkelijk om één winding zo op de transformator te plaatsen dat een 

goede hoogspanningsscheiding ontstaat. Op de dekjes is ongeveer 11 volt 

voedingsspanning nodig. Dit kan, na gelijkrichten, uit een wissel spanning van 12 

volt-top worden gemaakt. 

Omdat 12 volt per winding erg veel is, is gekozen voor 6 volt per winding. De 

spanning op de dekjes wordt op de dekjes zelf nog een factor 2 opgetransformeerd. 

Op het knooppunt van de piepertransformator staat een spanning zoals getekend in 

figuur 10. Omdat over smoorspoel L15 geen DC spanning staat, is de gemiddelde 

waarde van de spanning op het knooppunt gelijk aan de voedingsspanning. De 

topspanning is dan: 

U t o p = (Ti / 2) * Ugem = (K / 2) * 65 = 102 volt 

De spanning op de collector van Ql staat getekend in figuur 12a. De spanning op de 

collector van Q2 is gelijkvormig, maar in tegenfase. 
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Over de slingerkring staat dus een sinusvormige spanning U^, met een amplitude 

van 204 volt (=144 volt RMS; figuur 12b). Over één winding moet 6 volt-top staan. 

De wikkel verhouding van de piepertransformator is dan 1:34. 

Utop (204 V) 

figuur 12a: 

spanning op de collector van Ql 

+201V 

ov 

-204V | 

figuur 12b: 

spanning over de slingerkring 

De belastingen van de secundaire wikkelingen kunnen naar de primaire zijde van de 

transformator worden getransformeerd. Deze getransformeerde belasting vormt een 

dempingsweerstand voor de slingerkring. Om de pieper goed te laten functioneren 

dient de stroom door de kring veel groter te zijn dan de stroom door de 

dempings\'eerstand. 

Stel dat de pieper 20 watt moet kunnen leveren. De dempingsweerstand die bij een 

vermogen van 20 watt hoon is: 

P = U2Krms/R=>R = U 2 K r m s / P = l ^ 2 / 2 0 = 1 0 4 0 Q 

De stroom Ijoad ^°° r ̂ e z e dempingsweerstand is: 

Iloadrms = U K m s /K=144/1040=139ma. 

Als de kringstroom 10 keer groter gemaakt wordt dan de stroom door de 

dempingsweerstand dan geldt: 
]K rms = I 0 * rload rms = l>39 A 

De volgende berekening is nodig om de grootte van de kern van de 

piepertransformator te bepalen. De pieper gaat werken op 50 KHz. Bij deze 

frequentie heeft ferriet (zoals bijvoorbeeld 3E1) een optimum tussen dissipatie in de 

kern en vermogensoverdracht als het materiaal tot 0.1 tesla wordt uitgestuurd. 

Als overeen spoel een sinusvormige spanning staat, dan geldt: 

A = U t o p / (N*B*rc*f ) 

Hierin is A het oppervlak van de spoel en N het aantal wikkelingen. B is de 

verandering van magnetische veldsterkte in een tijdsinterval wat door de frequentie f 

wordt bepaald. De kern wordt van -0.1 tesla tot +0.1 tesla uitgestuurd; B is hier dus 

0.2 tesla. Het kemoppervlak A wordt nu: 
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A = 204/(34 * 0.2 * it * 50 * 10?) = 191 mm2 

Dit is ongeveer het oppervlak van een E42 kern. Voor een E42 kern uit 3E1 materiaal 

geldt: 

A = 182 mm2, le = 97 mm. ̂ ie = 1570 

Nu de kringstroom, de kringspanning, de frequentie en de transformatorkern 

vastgelegd zijn kunnen de spoel en de condensator van de kring berekend worden: 
c = !K rms/ <VK rms * 2 * * * 0 = l 3 9 ' < 144*2***50* 10*) = 30.7 nF 

Omdat de kringstroom nogal groot is kan deze condensator b?' beste uit 3 parrallel 

geschakelde 10 nF condensatoren worden opgebouwd. Voor de oei geldt: 

L = 1 / ((2 * JC * f)2 * C) = 1 / ((2 * K * 50 * 103)2 * 30 * 1G> = 337 \iH 

De spoel bestaat uit 34 windingen. Het grote aantal windiningen en de lage 

zelfinductie maken het noodzakelijk om een luchtspleet in de kern aan te brengen. 

Voor de magnetische weerstand geldt: 

*m = Rkem + «lucht = N2 / L = 342 / 337 * 10"6 = 3.43 * 10* 

Rkern = 1 e /<W)*^* A ) = 

97 * IO"3 / (4 * K * 10-7 * 1570 * 182 * 10"6) = 2.7 * 10$ 
Rlucht = IL / (4 * JC * 10"7 * 182 * 106) - 4.37 * 109 * 1L 

er geldt dus: 

3.43 * 106 = 2.7 * 105 + 4.37 * 109 * 1L => IL = 7 2 3 HM 

De spanning over de smoorspoel verloopt zoals staat getekend in figuur 10. Voor 

deze spanning geldt: 

U top = 102 V, Unns = U lop / \'2 = 72 V. f = 100 KHz 

De stroom door de (naar de primaire getransformeerde) belastingweerstand is 0.139 
ampère. In verhouding tot deze belasringstroom is een rimpelstroom van ca. 10 ma. 
door de smoorspoel acceptabel. De grootte van de smoorspoel L is: 

L = U L / (2*K*f * I I ) = 72 / (2* Ti* 100* 103 * 10* 10-3)=12mH 

De smoorspoel wordt gewikkeld op een P26 kern van 3B7 materiaal. Voor deze kern 

geldt: 

He = 1910, A = 93.9 * 10"6, le = 37.6 * 10~3 

De maximale uitsturing voor 3B7 materiaal is 0.3 tesla. De piekstroom door de 

belasting is: 

Ipiek = ̂ 2 * 0.139 = 0.196 A 
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Om te voorkomen dat de smoorspoel in verzadiging gaat wordt een veiligheidsmarge 

aangehouden; neem Ipiek = 0-24 A. Het aantal windingen van de smoorspoel is dan: 

N = L * I / (A * B) = 0.24 * 12 * 10"3 / (93.9 * 10"6 * 0.3) = 102 windingen 

De smoorspoel heeft ook een luchtspleet. Voor de magnetische weerstand geldt 

weer: 
Rm = Rkern + Rlucht = N2 / L = I022 / 12 * 10-3 = 8.67 *105 

Rkern = Ie'' (HO * He * A ) = 

37.6 * 10-3 / (4 * Tc * 10"7 * 1910 * 93.9 * 10-6) = 1.67 * 105 

Rluch t = 1L / (4 * Ti * IQ'7 * 93.9 * 10'6) = 8.47 * 109 * 1L 

dus: 

8.67 * 105
 = 1.65 * 105 + 8.47 * 109 * 1L => 1L = 83 jiM 

Om de koperweerstand zo laag mogelijk te houden wordt met 0.45 draad gewikkeld. 

De spoelkoker is dan met 102 windingen geheel gevuld. 

Behalve de 8 secundaire wikkelingen voor de 8 dekjes zijn er nog andere 

wikkelingen op de piepertransformator aanwezig. Uit een wikkeling (L6) van 2 

windingen wordt +5 volt en -5 volt afgeleid. Een wikkeling (L5) van 4 windingen 

zorgt na gelijkrichten voor een spanning van 22 volt. Ten slotte is er nog een 230 

volt wikkeling (L4) van 40 windingen op de piepertransformator aanwezig. In figuur 

13 staat het wikkel voorschrift voorde piepertransformator getekend. 

top view 

8secundaircn(l wnd.) 

o o o; ,«o o 
->>= OOOOOOOT? GOD G6OCT<3ÊS ^ 
—z S&90909 ' /O909090& 
—c BO9O909' 109090909 

'10 
>6 

1/2 L4: ca. 230V, 40 windingen 0 0.40 karrBG 
3 L3: halve winding (andere einde vrij) materiaal: 3E1 
4/6 LI: primaire, 17 windingen 0 0.70; 2 draden parallel spleen723uM 
S/6 L2: primaire, 17 windingen 0 0.70; 2 draden parallel 
7/8 L5: ca. 23V, 4 windingen 0 0.40 
9/10 L6: ca. 12 V, 2 windingen «• 0.40 

L7 t/m L14: 8 secundairen, 1 winding; neem hiervoor RG179 bu waarvan de 
buitenmantel gestript wordt. 

figuur 13: wikkelvoorschrift voor de piepertransformator Tl 
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Tenslotte wordt nog wat dieper ingegaan op de isolatie van de secundairen L7 t/m 

L14 van de piepertransformator. Alvorens de 8 secundairen om de pieper-

transformator te leggen, wordt eerst een folie om de andere wikkelingen gelegd. De 

piepertransformator heeft geen speciale spoelkoker zoals de sturing tansformatoren. 

Enkel teflon draad zoals dat bij de sturing transformatoren gebruikt is, heeft een te 

lage dynamische isolatiewaarde naar de andere wikkelingen van de pieper

transformator. Deze isolatiewaarde kan slechts beperkt verbeterd worden door een 

teflon kous om de draad te schuiven omdat een enkele draad niet "klem" in de kous 

zit. Dit heeft nadelige gevolgen voor de spanningsverdeling over de isolatie als 

geheel (denk aan luchtinsluitingen). 

Om voldoende dynamische isolatie te krijgen, zijn de secundairen gewikkeld van 

RG179 b/u (Habia) waarvan de buitenmantel is verwijderd. De secundairen hebben 

dan een dikke isolatielaag. Dit zorgt voor een lage capaciteit van de secundaire naar 

de omgeving. Tevens is de buitendiameter groot. Dit zorgt voor een lage elektrische 

veldsterkte rond de draad. De dynamische isolatiewaarde neemt hierdoor toe tot meer 

dan 6500 volt. Een folie om de secundairen zorgt voor voldoende isolatie naar de 

kern van de transformator. Figuur 14 is een dwarsdoorsnede van de transformator. 

Hiein staat getekend hoe de folies en secundaire wikkelingen om de transformator 

gelegd moeten worden. 

K§§§sj wikkelingen LI c/m L6 

folie 

| j secundairen L7 t/m LI 4 

^ ^ H falie 

figuur 14: dwarsdoorsnede van de piepertransformator 
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7 De +12 / -12 volt voeding 

Er zijn verschillende schakelingen die 12 volt voeding nodig hebben. Deze 

schakelingen zijn: 

- analoge optische verbinding + 300mA lOOmA 

- regelbare 1000 volt voeding + lOOmA - lOOmA 

- pulsspanningsmeter + lOOmA - 100mA 

- reserve voor toekomstige schakelingen + 100mA - lOOmA 

Totaal is dus +12 V /0.6 A en -12 V / 0.4 A nodig. Deze spanningen worden vanuit 

het boordnet gemaakt. Hiervoor is de schakeling uit figuur 15 nodig. Uit het 

boordnet komt minimaal een blokspanning van 65 volt-top. Er is een ruwe spanning 

nodig: 

^ruw = Uyoeding + UrcgUiator + Udiode + Urimpei + 7% = 

12 + 3 + 0.7 + l + 7 % = 17.9V 

De bovenstaande 7% is nodig omdat op de boordnetspanning bij volle belasting ca. 

7% rimpel (50Hz) staat. 

boordnet-a 

boordnet-gnd l 

L/VL5: 
kem:E20 

materiaal: N27 
spleet: 0 

12 windingen 0 1.0 

L4 200jiH 
/*v-v*v_ 

C l . 
InF" 

C2. 

/w\. 

IC1 
7812 

L5 200HH 

C 3 _ 
470nF 

C4i 
10 

+12V 
'óOOmA. 

IC2 
7912 

-r>ov 
solid 
akm 

-12V 
400mA. 

figuur 15: schema van de +12 en -12 volt voeding 

Als het boordnet wordt gelijkgericht ontstaat een blokspanning met een duty-cycle 

van ca. 90%. Deze spanning wordt gefilterd door L4 / Cl en L5 / C2. De dioden D5 

en D6 fungeren als vrijloopdioden voor de zelfinducties. Aan de uitgang van de L / C 

filters staat de gemiddelde waarde van de gelijk gerichte boordnet spanning. De top 

spanning (Utop) v a n n e t gelijkgerichte boordnet is: 

UIOp = duty-factor * U r u w = (10/9) * 17.9 = 19.9 V 

De wikkelverhouding van Tl is dan: 

T = 65 / 19.9 = 3.266 

Neem de nullaststroom 1 % van de belastingsstroom. De nullaststroom is dan 6 mA. 
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Voor de zelfinductie LI van transformator Tl geldt: 

L l = U / ( 2 * n * f * I ) = 65 / (2*7t*100* 103 * 6 * 10-3 ) = 17 mH 

Transformator Tl wordt op een E30 kern van N67 materiaal gewikkeld. Hiervoor 

geldt: 

He = 2300, Ae = 60 * 10'6, Le = 67 * 10"3 

Voor 17 mH zijn 81 windingen nodig. Door de primaire loopt bij volle belasting ca. 

300 mA. Voor een stroomdichtheid van 4 A / mm2 geldt dan dat de minimale 

draaddikte 0.3 mm moet bedragen. Bij 96 windingen is het wikkelvenster precies vol 

met 2 lagen 0.315 draad. LI is dan ca. 24 mH. De kern wordt dan uitgestuurd tot: 

B = U * T / ( N * A e ) = 65*10* 10-6/(96*60* 10-6) = 113mT. 

Het aantal windingen voor de secundaire van de transformator is: 

Nsec. = Nprim. / T = 96 / 3.266 = 30 windingen 

Door de secundaire loopt maximaal 600 mA. Bij een stroomdichtheid van 4 A / mm^ 

geldt dat de minimale draaddikte 0.44 mm moet bedragen. Met een draaddikte van 1 

mm passen 30 windingen precies in 2 lagen in het wikkelvenster. Het 

wikkelvoorschrift voor transformator Tl staat getekend in figuur 16. 

2-
4 -

top view 

2/4 LI: 96 windingen «0.315 
6/8 LI 30 windingen 01.0 
8/10 L3:30 windingen 0 1.0 

c 10 
8 

•6 

kfmE30 
maariaaLN67 
•jittO 

figuur 16: wikkelvoorschrift voor transformator Tl 

Het L /C filter mag een rimpel van 1 volt afgeven. Op de ingang van het L / C filter 

staat een rimpel van 19.9 volt. Het filter wordt berekend bij 50 KHz, hoewel het 

gelijkgerichte boordnet 100 KHz is. Dit in verband met spijkers uit boomet. Voor 

het filter geldt: 

L = U r i mpeiin/((2*7t*f)2 * C * l i s p e l u i t ) = 

19.9/(2*7t*50* 10 3 ) 2 * 1* 10-6*1 = 200 HH 

De zelfinductie wordt gewikkeld op een E20 kern van N27 materiaal. Hiervoor geldt: 

He = 1390, Ae = 33.5 * 10"6, Le = 44.9 * 10'3 

Voor 200 |iH zijn 12 windingen nodig. De DC stroom door de spoel is 600 mA. Bij 
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deze stroom is de inductie in de kern: 

B = n o * u . e * N * I / L e = 1390*4*71* 10 7 * 0.6/44.9 * 10"3 = 280mT 

Hieruit blijkt dat geen luchtspleet nodig is. Als de 12 windingen met 1 mm draad 

gewikkeld wordt dan is het spoelkokertje precies gevuld. 

Voor de koeling van IC1 en IC2 geldt het onderstaande. 

Stel dat het boordnet 70 volt-top is. De ruwe spanning U r u w is dan 21.8 volt. Er 

wordt van een "worst-case" situatie uitgegaan. Over de regulators valt dan maximaal 

9.8 volt. Dan geldt: 

PlCl = 9.8 * 0.6 = 5.9 W en PIC2 = 9.8 * 0.4 = 4.0 W 

Bij een omgevingstemperatuur van 70 graden mag de junctietemperatuur maximaal 

125 graden bedragen. De maximale thermische weerstand voor IC1 is dan: 

Rthmaxl = (Ta - Tj) / Pici = (125 - 70) / 5.9 = 9.3 ©C/W 

Omdat de thermische weerstand van junctie naar huis ca. 1.1 °C/W bedraagt, is voor 

IC1 een koelplaatje van 8 °C/W voldoende. 

Voor IC2 geldt: 

Rthmax2 = (Ta-TJ)/ pIC2 = (125-70)/4=13.75OC/W 

Ook voor IC2 is een koelplaatje van 8 °C/W voldoende. 
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8 De regelbare 800 volt voeding 

De regelbare 800 volt voeding levert spanning aan de dekjes (zie figuur 1: het 

blokschema). De amplitude van de roosterpuls is 8 maal de ingangsspanning van de 

dekjes. De maximale amplitude van de roosterpuls is 6400 volt. Hiervoor is een 

ingangsspanning van 800 volt nodig. Door de ingangsspanning te regelen kan de 

amplitude van de roosterpuls worden veranderd. De regelbare 800 volt voeding is 

kortsluitvast en overspanning beveiligd. 

Het vermogen dat de regelbare 800 volt voeding moet kunnen leveren is afhankelijk 

van het gemiddelde vermogen in de roosterpuls. Dit gemiddelde vermogen is de som 

van het voor-flank vermogen en het puls vermogen, gemiddeld door de tijd. De 

stroom die loopt tijdens de achterflank van de roosterpuls is afkomstig uit de 

capaciteit waarmee de roosterpulser is belast. Deze stroom komt dus niet uit de 

regelbare 800 volt voeding en telt niet voor de berekening van het te leveren 

vermogen. Het gemiddelde vermogen in de roosterpuls is bij benadering: 

Pgem=l /2*U s *I f l a n k * t r *f + U p * I p * t p * f 

In deze formule is Us de spanningssprong tijdens de voorflank (maximaal 6400 

volt); Iflank ' s de stroom tijdens de voorflank (maximaal ca. 11 ampère); tr is de 

stijgtijd van de voorflank (50 nS); f is de herhalingsfrequentie van de roosterpuls 

(maximaal 600 Hz); Up is de roosterpulsspanning (maximaal 6000 volt); lp is de 

stroom tijdens de roosterpuls (maximaal 43 ma.) en tp is de pulsbreedte (maximaal 

75 JIS). Als deze waarden worden ingevuld dan is: 
pgem = l / 2 * M0° * 11 * 50 * 10"9 * 600 + 6000 * 43 * 10"3 * 75 * 10° * 600 = 

Pgem=12.7W 

Dit is, afgezien van de verliezen in de dekjes, het vermogen dat de regelbare 800 volt 

voeding moet kunnen leveren. Om marge te houden wordt de regelbare 800 volt 

voeding berekend voor 20 ma. bij 800 volt (16 Watt). 

Het schema van de regelbare 800 volt voeding staat getekend in figuur 17. De 

voeding is opgebouwd rond een pieper (Tl, C4 t/m C6, Q3 en Q4). Deze pieper is 

vrijwel identiek aan de pieper die beschreven staat in het hoofdstuk "de pieper". 

Voor berekeningen wordt naar dit hoofdstuk verwezen. 

De voeding van de pieper wordt uit het boordnet betrokken. Het boordnet wordt 

gelijk gericht via de dioden D7 en D8. De gelijk gerichte spanning wordt afgevlakt 

door L5 en C3. Diode D9 fungeert als vrijloopdiode voor de zelfinductie L5. 
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Behalve als filterzelfinductie dient L5 ook om de stroom door C3 te beperken als de 

boordnetspanning wordt aangebracht. Over C3 staat na gelijkrichten en afvlakken 

een spanning van ca. 65 volt. 

De maximale DC stroom door L5 loopt als de uitgang van de pieper wordt 

kortgesloten. Bij kortsluiting houdt de slingerkring LI, L2 en C4 t/m C6 op met 

slingeren. De stroom door transistoren Q3 en Q4 wordt beperkt door de weerstanden 

R17 en R18. Op de bases van de transistoren Q3 en Q4 staat maximaal 12 volt. Dit 

betekent dat over R17 en R18 maximaal ca. 10 volt kan staan. De stroom door R17 

en R18 (en door L5) is dan 500 ma. Het filter L5 / C3 kan rechtstreeks van de filters 

uit de +/- 12 volt voeding worden overgenomen omdat in die filters zelfs 600 ma. 

mag lopen. Voor berekeningen en wikkelgegevens aan het filter L3 / C5 wordt 

verwezen naar het hoofdstuk "+/- 12 volt voeding". 

De secundaire van de piepertransformator (L4) levert een sinusvormige spanning 

van maximaal 1150 volt-top onbelast. Deze spanning wordt gelijk gericht door D10 

t/m D13 en afgevlakt door C10. Bij belasting neemt de spanning over de 

weerstanden R15 en R16 toe. Hierdoor wordt de spanning over de slingerkring 

minder. Het gevolg hiervan is dat de spanning, bij volle belasting (ca. 20 ma.), tot 

ongeveer 800 volt zakt. In figuur 18 staan de wikkelgegevens van transformator Tl. 

top view 
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3 L3: halve winding (andere eimde vrij) tort B42 
4/6 LI: primaire, 17 windingen 0 0.70; 2 draden parallel materiaal:3E1 
S/6 L2: primaire. 17 windinegn 0 0.70; 2 draden parallel spleet: 723 \iM 
9/10 L4: ca. 800V, 194 windingen 0 0.60 

figuur 18: wiggelgegevens van transformator Tl 

De uitgangsspanning van de regelbare 800 volt voeding moet zweven ten opzichte 

van aarde. De "-" uitgang is namelijk via de -400 volt voeding met aarde verbonden 

(zie figuur 1: het blokschema). Om de uitgang van de regelbare 800 volt voeding 

zwevend te houden wordt de spanning op de uitgang differentieel gemeten. Dit 

gebeurt met behulp van de schakeling rond IC1. De spanning op de uitgang van IC1 

is een maat voor de spanning tussen de "+" en "-" uitgang van de regelbare 800 volt 
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voeding. De uitgangsspanning van IC1 wordt door IC? met de referentie spanning 

"Uref' vergeleken. Bij een referentie spanning van 0 velt moet de roosterpuls ook 0 

volt zijn. De basis van de roosterpuls ligt echter op -400 volt. De spanning tussen de 

"+" en de "-" uitgang van de regelbare 800 volt voeding moet dan 50 volt zijn. De 

amplitude van de roosterpuls is dan 8 maal 50 volt zodat het roosterpulsdak precies 

op 0 volt ligt. Bij een referentie spanning van 6 volt moet de roosterpuls 6000 volt 

zijn. Met deze gegevens kan de schakeling rond IC1 berekend worden. Figuur 19 

geeft de brugschakeling rond IC1 vereenvoudigd weer. 

De spanningen Up en Un zijn respectievelijk de spanningen op de "+" en "-" 

uitgangen van de regelbare 800 volt voeding, ten opzichte van aarde. Fl en F2 zijn 

de deelfactoren die bepaald worden door: 

Fl =R3/(R1 +R3)*R3/R1 voorRl » R3 en 

F2 = (R4 + PI) / (R2 + R4 + PI) * (R4 + PI)/ R2 voor R2 » (R4 + PI) 

Fl * Un ( *) L 

F2 •UP(J) 
Uu = 2 • F2 • Up - Fl • Un 

figuur 19: vereenvoudigde brugschakeling 

Zoals hierboven beschreven staat moet verder gelden dat: 

A: Uu = 0 V bij Up = -350 V; Un = -400 V (50 V tussen de "+" en "-" uitgangen) en 

B: Uu = 6 V bij Up = 400 V; Un = -400 V (800 V tussen de "+" en "-" uitgangen) 

Situatie "A" ingevuld in de formule uit figuur 19 levert: 

0 = 2 * F2 * (-350) - Fl * (-400) 

situatie "B" ingevuld in de formule uit figuur 19 levert: 

6 = 2 * F2 * 400 - Fl * (-400) 

Hieruit zijn Fl en F2 op te lossen met als resultaat: 

Fl =7 * 10"3enF2 = 4* 10"3 

Voor Rl en R2 worden 10 Mfl weerstanden gebruikt. Dit zijn hoogspannings 

weerstanden van het type VR68. Door Rl en R2 in de formules van Fl en F2 te 

vervangen wordt gevonden dat: 

R3 = 70KftenR4 + Pl*40KQ 

Omdat de verhouding R5 / R3 belangrijk is worden hiervoor metaalfïlm weerstanden 

gebruikt met 1% tolerantie. Door de weerstand R4 + PI te veranderen kan het 
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pulsdak van de roosterpuls, bij een referentie spanning van 0 volt, precies op 0 volt 

geregeld worden. De dioden Dl t/m D4 beveiligen de ingangen van de IC1 tegen 

overspanning. 

De uitgangsspanning van IC1 wordt door IC2 precies gelijk geregeld met de 

referentie spanning. De versterking van IC2 neemt met toenemende frequentie af. 

Het unity gain punt wordt door R6 en C2 bepaald en ligt op ca. 280 Hz. 

Weerstand R8 en Diode D5 zorgen ervoor dat de niet-inverterende ingang van IC2 

niet boven de voedingsspanning uit kan komen. Condensator Cl ontdoet de 

spanning op de niet-inverterende ingang van AC componenten afkomstig van 

bijvoorbeeld de pieper. Weerstand R9 zorgt voor een scheiding tussen D5 en Cl. 

De uitgangsspanning van IC2 stuurt via Ql een stroombron aan. Als de referentie 

spanning te groot gemaakt wordt beperkt zenerdiode D6 de opgenomen stroom uit de 

+12 volt voeding. De stroombron is opgebouwd rond Q2. IC1 bepaald via Ql en Q2 

hoeveel basisstroom de piepertransistoren Q3 en Q4 krijgen. De hoeveelheid 

basisstroom is een maat voor de uitgangsspanning van de pieper. Anders dan bij de 

pieper die staat beschreven in het hoofdstuk "de pieper", staan de transistoren Q3 en 

Q4 in het lineaire gebied. Bij een wat groter afgegeven vermogen van de regelbare 

800 volt voeding kan dit problemen opleveren bij het in geleiding gaan van Q3 of 

Q4. De condensatoren C7 en C8 dienen als ladingsbuffer zodat genoeg lading 

voorhanden is om de Q3 of Q4 netjes in geleiding te laten gaan. 

Weerstand R14 houdt de beide transistoren Q3 en Q4 gegarandeerd uit geleiding als 

Q2 geheel afgeknepen staat. 

Zoals reeds hierboven beschreven staat, dienen de weerstanden R17 en R18 voor 

een stroombegrenzing. Condensator C9 ontdoet de spanning op R17 en R18 van 

onregelmatigheden ten gevolge van de stroom overname tussen de transistoren Q3 en 

Q4. Piekstromen door C9 bij een plotselinge kortsluiting van de regelbare 800 volt 

voeding worden beperkt door de zelfinductie L6. De stroom die bij kortsluiting loopt 

is 500 ma. De weerstanden R15 en R16 zorgen bij kortsluiting voor een gelijke 

stroomverdeling door Q3 en Q4. 

Als laatste is aan de uitgang van de regelbare 800 volt voeding een overspannings 

beveiliging opgenomen. Over de uitgangsklemmen van de regelbare 800 volt 

voeding mag nooit meer dan 1000 volt staan. Dit is de spanning waarop de fets op 

de dekjes gaan "zeneren". 

De overspannings beveiliging bestaat uit de schakeling rond Q5. Snelle spijkers 

worden door de zeners D14 t/m Dl8 afgevangen. Q5 gaat in geleiding als de 

spanning op de uitgangsklemmen van de regelbare 800 volt voeding meer dan 880 
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volt bedraagt (let op: bij 70 °C omgevingstemperatuur is dit ca. 930 volt!). 

Weerstand R20 vormt een scheiding tussen CIO en de zeners. Alle condensatoren op 

de dekjes hangen direct aan de uitgang van de regelbare 800 volt voeding. Weerstand 

R20 zorgt, naast de stroombegrenzing van de regelbare 800 volt voeding, voor een 

beschaafd laden van deze condensatoren. 

Ten slotte worden thermische berekeningen gedaan aan Q3, Q4 en Q5. De slechtste 

thermische situatie voor Q3 en Q4 is bij kortsluiting van de regelbare 800 volt 

voeding. Hierboven is al berekend dat er bij konsluiting 500 ma. door R17 en R18 

loopt. Door Q3 en Q4 loopt dan ieder 250 ma. Over R17 en R18 staat ca. 10 volt 

zodat over Q3 en Q4 ongeveer 55 volt staat. Het vermogen in Q3 en Q4 is dan: 

PQ3 = PQ4 = I * U = .25 * 55 = 13.75 Watt 

Bij een omgevingstemperatuur van maximaal 70 °C en een chiptemperatuur van 150 

°C geldt: 

Rthmax = (Tj-T a m b ) /P = (150-70)/13.75 = 5.8OCAV 

Bij de BU426 is thermische weerstand van chip naar huis 1.1 °C/W. Voor een mica 

isolatieplaatje wordt 1.5 °C/W in rekening gebracht. De thermische weerstand van 

de koelplaat moet dan beter zijn dan 3.2 °C/W. 

De slechtste thermische situatie voor Q5 doet zich voor bij overspanning 

(bijvoorbeeld als de referentie spanning te hoog is). In Q5 kan niet meer dan het 

maximale uitgangsvermogen van de regelbare 800 volt voeding worden gedissipeerd 

(16 Watt). Bij een omgevings temperatuur van maximaal 70 °C en een chip 

temperatuur van 150 °C geldt: 

Rthmax = 0 j - Tamb) / P = (150 - 70) / 16 = 5 °C/W 

Bij de BUK456-1000A is thermische weerstand van chip naar huis 1 °C/W. Voor 

een mica isolatieplaatje worc'.t 1.5 °C/W in rekening gebracht. De thermische 

weerstand van de koelplaat moet dan beter zijn dan 3.5 °C/W. 
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9 De pulsspanningsmeter 

Het functioneren van de roosterpulser moet gecontroleerd kunnen worden. Hiervoor 

is een pulsspanningsmeter ingebouwd. De spanningsmeter deelt de roosterpuls een 

factor 5000 zodat een pulsje van maximaal 1.2 volt ontstaat. Dit pulsje wordt via een 

analoge optische verbinding buiten de injector getransponeerd. 

De nauwkeurigheid van de pulsspanningsmeter moet ca. 1% bedragen. De stijgtijd 

en daaltijd van de pulsspanningsmeter moeten kleiner zijn dan 100 nS. Het schema 

van de pulsspanningsmeter staat getekend in figuur 20. 
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figuur 20: schema van de pulsspanningsmeter 

Het is moeilijk om een weerstandsdeler te maken die zonder veel compensatie een 

factor 5000 deelt. Als de deler rond een op-amp wordt opgebouwd worden betere 

resultaten behaald. Er moet op worden gelet dat de weerstandslichamen van Rl en 

R2 zo kort mogelijk zijn. Zo worden parasitaire capaciteiten naar de omgeving 

beperkt. Deze parasitaire capaciteiten zorgen ervoor dat meerdere tijdconstanten 
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ontstaan die afzonderlijk moeten worden gecompenseerd. De weerstanden Rl en R2 

zijn van het type VR68. Dit type heeft een weerstandslichaam van ca. 12 mm. 

De deler wordt opgebouwd rond een snelle current feedback op-amp (IC1, 

CLC400). De inverterende input van de op-amp is laagohmig. De spanning op de 

inverterende input wordt daarom "hard" op aardniveau gehouden. Alle stroom door 

Rl en R2 wordt in R7 omgezet in uitgangsspanning. De deelverhouding van de 

pulsspanningsmeter is de vervangingsweerstand van Rl en R2, gedeeld door R7. 

Bij een current feedback op-amp kan de waarde van de terugkoppelweerstand niet 

vrij worden gekozen. Een weerstand van IKft is redelijk veel; de snelheid van de 

op-amp blijft echter groot genoeg. Om een deelverhouding van 1:5000 te krijgen 

moet de vervangingsweerstand van Rl en R2 5 MÏ2 bedragen. Er zijn daarom twee 

10 MCI weerstanden parallel gezet. 

De enige compensatie die nodig is, is de tijdconstante R6 / Cl. Deze tijdconstante 

moet even groot zijn als de tijdconstante die gevormd wordt door Rl, R2 en de 

parasitaire capaciteit over deze weerstanden. 

De zenerdioden Dl en D2 beveiligen de input van de op-amp tegen overspanning. 

Weerstand R5 zorgt voor een scheiding tussen Dl, D2 en Cl. 

Weerstanden R3 en R4 zorgen voor een scheiding tussen de aardpotentialen van de 

roosterpulseren de pulsspanningsmeter. 

Op-amp IC2 inverteert het signaal zodat een positieve uitgangsspanning wordt 

verkregen. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een CLC400 omdat deze op-amp 

snel is en direct 50Q kan aansturen. Rond PI, R10 en Rl 1 is een offset compensatie 

opgebouwd. Het filter LI, C2 beperkt de bandbreedte van de schakeling tot ca. 10 

MHz. 
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