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ZESTAWIENIE WA NIEJSZYCH OZNACZE  

C - pojemno  
CGS, CGD, CDS - pojemno ci paso ytnicze tranzystora MOSFET: bramka- ród o, bramka-dren, 
  dren- ród o 
Coss - paso ytnicza pojemno  wyj ciowa tranzystora MOSFET ( DSGDoss CCC ) 
D - wspó czynnik wype nienia 
E - ród o napi cia sta ego o warto ci E 
f - cz stotliwo  
i, I -  pr d zasilania: warto  chwilowa i rednia ( ród o pr du sta ego) 
iG, IGmax, IGsk, IG - pr d bramki tranzystora MOSFET: warto  chwilowa, szczytowa, skuteczna  
  i rednia 
iD, IDmax, IDsk, ID - pr d drenu tranzystora MOSFET: warto  chwilowa, szczytowa, skuteczna  
  i rednia 
iO, IOsk - pr d obci enia: warto  chwilowa i skuteczna 
L - indukcyjno  
PON - moc strat w stanie przewodzenia tranzystora MOSFET 
PZ, PW - moc strat za czania, wy czania tranzystora MOSFET 
PG - moc strat w obwodzie bramkowym tranzystora MOSFET 
PG_TP - moc strat w obwodzie bramkowym drajwera twardo-prze czalnego 
PG_MP - moc strat w obwodzie bramkowym drajwera mi kko-prze czalnego 
PDR - moc strat w drajwerze 
PQ - moc strat w obwodzie bramkowym (drajwer po czony z bramk ) wynikaj ca  
  z prze adowania pojemno ci CG ( adunku QG) bramki tranzystora MOSFET 
PZAS - moc zasilania drajwera 
PJ - moc zasilania drajwera na biegu ja owym 
R - rezystancja 
RDS(on) -  rezystancja przewodzenia tranzystora MOSFET 
t - czas 
tG - czas prze adowania pojemno ci CG bramki, zwykle tG=T/2 
t(on), t(off) - czas za czania i wy czania tranzystora MOSFET 
tr, tf -  czasy prze cze  sygna u wyj ciowego drajwera (czas narastania, czas opadania) 
tp(L-H), tp(H-L) - czasy propagacji sygna ów odpowiednio dla zbocza narastaj cego (L-H) i  
  opadaj cego (H-L) 
T - okres 
TJ - temperatura z cza 
uDS, UDSm - napi cie dren- ród o tranzystora MOSFET: warto  chwilowa, szczytowa  
UDSS - maksymalne napi cie blokowania 
uGS, UGS - napi cia bramka- ród o tranzystora MOSFET: warto  chwilowa i rednia  
uO  - warto  chwilowa napi cia obci enia 
UZAS - napi cie zasilania drajwerów, zwykle UZAS UG  
UZAS_TP - napi cie zasilania drajwera twardo-prze czalnego 
UZAS_MP - napi cie zasilania drajwera mi kko-prze czalnego 
 
Oznaczenia nie uj te w powy szym wykazie zosta y wyja nione w tek cie pracy. 

OBJA NIENIE OZNACZE  DRAJWERÓW DYSKRETNYCH I HYBRYDOWYCH  
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OKRE LENIA I TERMINY 
 
Czas propagacji – jest podstawowym parametrem charakteryzuj cym szybko  dzia ania 
sterowników bramkowych, czyli drajwerów. Czasem propagacji okre la si  czas, jaki up yn  od 
chwili zmiany sygna u wej ciowego danego uk adu logicznego do chwili ustalenia si  sygna u 
wyj ciowego tego uk adu. Na potrzeby niniejszej pracy pomiar czasów propagacji by  
wykonywany jednakowo dla wszystkich drajwerów, tj. dla 50% warto ci maksymalnej 
sygna ów: wej ciowego i wyj ciowego. Wyró nia si  dwa czasy propagacji sygna u: tp(L-H) - dla 
przej cia ze stanu niskiego L do wysokiego H (czyli za czania) oraz tp(H-L) - dla przej cia ze 
stanu wysokiego H do niskiego L (czyli wy czania). 
 
Czasy prze cze  – to czas(y), w ci gu którego sygna  wyj ciowy drajwera (napi cie 
wyj ciowe) zmienia si  od 10% do 90% warto ci szczytowej sygna u w stanie ustalonym (lub 
odwrotnie). Rozró niamy czas za czania tr dla zbocza narastaj cego (L-H) sygna u i czas 
wy czania tf dla zbocza opadaj cego (H-L). 
Pomiar czasów prze cze  by  przeprowadzany jednakowo dla wszystkich drajwerów, dla pracy 
uk adu na biegu ja owym i pod obci eniem, w przedziale od 10% do 90% warto ci 
maksymalnej sygna u (napi cia) wyj ciowego przy cz stotliwo ci 30 MHz. Sposób pomiaru 
czasów prze cze  wraz z komentarzem przedstawiono w rozdziale 7.3. 
 
Drajwer scalony – to wysokocz stotliwo ciowy sterownik bramkowy tranzystora MOSFET 
dost pny na rynku jako monolityczny uk ad scalony (ang. IC Driver). Drajwer scalony mo e 
realizowa  ró ne dodatkowe funkcje, jak np. zabezpieczanie nadpr dowe tranzystora czy 
zabezpieczanie podnapi ciowe zasilania drajwera. Drajwer scalony nie jest konstrukcj  w asn  
autora rozprawy, a jedynie przedmiotem analizy i wyznacznikiem podstawowych parametrów 
tego typu uk adów. Poni ej zamieszczono pogl dowy rysunek komercyjnego drajwera 
scalonego. 

Obudowa 
DE275

Drajwer scalony

Cienkowarstwowa 
struktura wewn trzna

IN

UZAS

UZAS
GND

GND

OUT

 
Rys. 1. Pogl dowy rysunek komercyjnego drajwera scalonego  
 
Drajwer dyskretny – to wysokocz stotliwo ciowy sterownik bramkowy tranzystora MOSFET 

cy konstrukcj  w asn  autora. Drajwer ten skonstruowano w oparciu o najprostsze drajwery 
scalone mocy na podstawie ich starannego przegl du i selekcji. Ten wysokocz stotliwo ciowy 
uk ad zosta  wykonany na specjalnej p ytce drukowanej z materia u IMS [Z8] w technologii 
thermal clad [N22]. Poni ej zamieszczono przyk adowy rysunek tego typu drajwera. 



  

3 3 

WE WY

Drajwer dyskretny

Proste drajwery 
scalone ma ej mocy

Bufory 
logiczne

Trójwarstwowy 
laminat IMS

 
Rys. 2. Pogl dowy rysunek drajwera dyskretnego 
 
Drajwer hybrydowy – to wysokocz stotliwo ciowy sterownik bramkowy tranzystora MOSFET 
mocy b cy konstrukcj  w asn  autora rozprawy. Drajwer ten skonstruowano w oparciu  
o najbardziej perspektywiczne drajwery dyskretne, bufory logiczne i kondensatory. Do ich 

czenia zastosowano now  metod  wykonywania cienkich po cze  drutowych (ang. Wire-
Bonding) [Z3], [Z4]. Drajwer hybrydowy charakteryzuje si  lepszymi parametrami w stosunku 
do zaproponowanych drajwerów dyskretnych i drajwerów scalonych. Drajwer ten ma posta  
zwartej, monolitycznej konstrukcji zamkni tej w obudowie plastikowej wykonanej z materia u 
ABS [Z5], [Z6], [Z7]. Poni ej zamieszczono przyk adowy rysunek tego typu drajwera. 

 
Rys. 3. Pogl dowy rysunek drajwera hybrydowego 
 
Efektywny punkt pracy – jest to punkt pracy tranzystora MOSFET charakteryzuj cy si  
pe nym i odpowiednio szybkim prze adowaniem wewn trznej pojemno ci bramki CG oraz 
zminimalizowanymi stratami mocy wyst puj cymi podczas prze cze . 
 
Elementy dyskretne ma ej mocy lub drajwery scalone ma ej mocy –  s  to  
wysokocz stotliwo ciowe drajwery dedykowane do tranzystorów MOSFET ma ej mocy. 
Drajwery te zosta y wyselekcjonowane na podstawie starannego przegl du wszystkich 
komercyjnych uk adów tego typu. Do g ównych kryteriów wyboru tych dyskretnych elementów 
zaliczy  mo na np. maksymaln  warto  pr du, mo liwo  pracy w po czeniu równoleg ym, 
ma  rezystancj  wyj ciow , cz stotliwo  pracy, krótkie czasy prze cze  itp. 
 
Energoelektroniczne przekszta canie energii elektrycznej – oznacza, e przekszta canie 
energii realizowane jest w przybli eniu za pomoc  dwustanowej pracy zaworów, zapewniaj c 
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wysok  sprawno . Ze wzgl du na potencjalne zastosowania, w ramach niniejszej pracy zak ada 
si , e moce wyj ciowe przekszta tników energoelektronicznych s  wi ksze od 100 W.  
 
Parametry drajwerów – przez parametry drajwerów nale y rozumie  czasy propagacji ich 
sygna ów, czasy prze cze , moc strat w obwodzie drajwer-tranzystor, indukcyjno ci 
doprowadze  ( cie ek na PCB), rezystancj  wyj ciow  i pojemno ci mi dzy cie kami istotnych 
potencja ów.  
 
Technologia ang. thermal clad [N22] – technologia platerowania, jest wykorzystywana 
w uk adach du ej mocy, gdzie jednym z kryteriów poprawnej pracy uk adu jest efektywne 
odprowadzenie ciep a. Jednowarstwowe p ytki PCB wykonane w tej technice maj  grubo  od 
1 mm do 5 mm i s  wykonane na pod u z aluminium, na które naniesiono cienk  warstw  
izolatora ceramicznego i miedzi o cznej grubo ci od 17 m do 350 m. Taka konstrukcja 
obwodu pozwala efektywnie odprowadzi  ciep o z elementów lutowanych powierzchniowo 
(SMD). Rezystancja cieplna takiego obwodu mo e wynosi  od 0,3ºC/W do 1,1ºC/W, w 
zale no ci od grubo ci poszczególnych warstw obwodu.  
 
Tranzystor MOSFET – pod poj ciem MOSFET rozumiany b dzie tranzystor MOSFET mocy, 
dedykowany do pracy przy cz stotliwo ciach od kilkunastu MHz do ok. 60 MHz, przez 
producentów cz sto okre lany jako RF Power Mosfet. Charakteryzuje si  on dedykowan , np. 

ask  obudowa i dodatkowymi wyprowadzeniami elektrod pasuj cymi „pin w pin” do 
dedykowanego drajwera scalonego [N2], [N3], [N10], [N11]. Je li nie zaznaczono inaczej, to 
okre lenie dotyczy tranzystora MOSFET na bazie krzemu (z pomini cien tranzystorów 
MOSFET  na  bazie  SiC  i  GaN).  Tranzystor  MOSFET  zosta  opisany  w  rozdziale  4  niniejszej  
rozprawy. 
 
Wysoka cz stotliwo  – w skrócie w.cz. – przyj to tak okre la  cz stotliwo ci z zakresu od 
1 MHz do 30 MHz. Cz stotliwo ci te stanowi  poszerzone pasmo HF (ang. High Frequency, 3-
30 MHz) b ce dolnym podzakresem ca ego spektrum cz stotliwo ci radiowych RF 
obejmuj cym zakres a  do 300 GHz. Dla cz stotliwo ci z zakresu od 1 MHz do 30 MHz 
mo liwe jest przekszta canie energii elektrycznej z wykorzystaniem tranzystorów MOSFET 
mocy jako zaworów.  
 
Wysoka sprawno  – przez poj cie wysokiej sprawno ci rozumiana jest sprawno  
energetyczna z zakresu od 80% do 100%.  
 
Zawór energoelektroniczny – w skrócie zawór, jest to pó przewodnikowy element 
elektroniczny du ej mocy (tranzystor, dioda, tyrystor) stosowany powszechnie 
w energoelektronice do przekszta cania energii elektrycznej. W pracy doktorskiej pod poj ciem 
zaworu zwykle nale y rozumie  tranzystor MOSFET mocy, którego okre lenie zdefiniowano 
wcze niej.  
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1. WPROWADZENIE 
 Problematyka niniejszej rozprawy zwi zana jest z wybranymi zagadnieniami 
energoelektroniki i elektroniki przemys owej. W szczególno ci dotyczy sterowników 
bramkowych (ang. Gate Driver) – drajwerów tranzystorów MOSFET dedykowanych do 
zastosowa  w wysokosprawnych falownikach rezonansowych. Falowniki tego typu s  
stosowane do przekszta cania energii elektrycznej przy cz stotliwo ciach z zakresu od kilku 
kiloherców (kHz) do kilkudziesi ciu megaherców (MHz). Takie wysokocz stotliwo ciowe 
falowniki klasy D, DE i E znalaz y zastosowanie m. in. w nowoczesnych nagrzewnicach 
indukcyjnych i pojemno ciowych oraz uk adach bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej. 
Falowniki o najwy szych cz stotliwo ciach (kilkana cie MHz i wi cej) stosowane s  np.  
w aparaturze do rezonansu magnetycznego czy zasilaczach do generacji plazmy. Najprostszy 
falownik rezonansowy klasy E wymusza zastosowanie tylko jednego tranzystora MOSFET. Aby 
zapewni  wysok  sprawno  falownika, tranzystor wymaga stabilnego punktu pracy  
i optymalnego prze czania zwi zanego z warunkami (ZVS, ZVC). Wraz ze wzrostem 
cz stotliwo ci prze cze  tranzystora MOSFET narastaj  problemy zwi zane m. in.  
z utrzymaniem prze czania optymalnego, pe nym i odpowiednio szybkim prze adowaniem 
wewn trznej pojemno ci bramki oraz stratami mocy wyst puj cymi podczas prze cze . W celu 
zminimalizowania wp ywu cz stotliwo ci na proces prze czania tranzystora MOSFET stosuje 
si  dedykowane i wyspecjalizowane uk ady nazywane potocznie drajwerami (ang. Driver) lub 
sterownikami bramkowymi. Uk ady te zapewniaj  mo liwie efektywne prze czanie bramki 
tranzystora z okre lon  (zadan ) cz stotliwo ci  i wype nieniem zale nym od wymaganego 
punktu pracy tranzystora MOSFET. Drajwery powinny zapewnia  mo liwie efektywne 
prze czenia tranzystora (zmniejszenie mocy strat) oraz charakteryzowa  si  mo liwie krótkimi 
czasami prze cze . Obecnie na rynku dost pnych jest wiele gotowych drajwerów scalonych  
z szerokiego zakresu cz stotliwo ci. Drajwery ma ej mocy, dedykowane do zastosowa   
z cz stotliwo ciami si gaj cymi kilkudziesi ciu kiloherców (kHz), charakteryzuj  si  co prawda 
krótkimi czasami prze cze  i czasami propagacji, ale nie nadaj  si  do zastosowa  powy ej 
kilkunastu MHz. Powodem tego jest zwykle zbyt ma a warto  szczytowego pr du wyj ciowego 
i dopuszczalnej mocy strat. Drajwery scalone dedykowane do cz stotliwo ci powy ej kilkunastu 
MHz charakteryzuj  si  znacznie wy sz  warto ci  dopuszczalnej mocy strat (nawet 
kilkudziesi ciu watów), a ich czasy prze cze  mieszcz  si  w przedziale od kilku do kilkunastu 
nanosekund.  
 Problematyka niniejszej rozprawy skupia si  na scharakteryzowaniu i przedstawieniu 
podstawowych w asno ci i parametrów wysokocz stotliwo ciowych (MHz) drajwerów 
pracuj cych w uk adach o mocy do kilku kilowatów (kW). Poruszany jest problem 
odpowiedniego sterowania bramki tranzystora MOSFET oraz wszelkie aspekty z nim zwi zane. 
Omawiane s  konstrukcje zarówno twardo-, jak i mi kko-prze czalnych drajwerów wraz z ich 
krótk  charakterystyk . Ponadto, autor przedstawia w asne nowoopracowane dyskretne 
konstrukcje dedykowanych drajwerów mog cych pracowa  z cz stotliwo ciami si gaj cymi 
30 MHz, których moc strat w obwodzie drajwer-bramka tranzystora wynosi zaledwie 10 W. 
Dodatkowo w rozprawie przedstawione s  wyniki bada  laboratoryjnych w ramach których 
porównano komercyjne drajwery scalone z konstrukcjami w asnymi autora, z onymi  
z dyskretnych elementów ma ej mocy. Przedstawiane s  charakterystyki mocy pobieranej  
ze ród a zasilania dla trzech rodzajów obci enia drajwerów i cz stotliwo ci prze cze  
si gaj cej 30 MHz. Analizowane s  czasy prze cze  i czasy propagacji poszczególnych 
uk adów. Oprócz tego, praca zawiera niespotykane w literaturze pomiary parametrów drajwera 
traktowanego jako czwórnik, w wyniku których okre lono parametry paso ytnicze takie jak: 
indukcyjno  doprowadze , rezystancja wyj ciowa i pojemno  mi dzyelektrodowa. Pomiary 
wykonano za pomoc  precyzyjnego analizatora impedancji. Ponadto najbardziej 
perspektywiczne konstrukcje, charakteryzuj ce si  najlepszymi parametrami w ród 
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zaproponowanych przez autora rozwi za , zosta y wytypowane jako tzw. uk ady bazowe do 
stworzenia prototypu drajwera hybrydowego tranzystora MOSFET. Prototyp drajwera 
hybrydowego wykonano m. in. dzi ki zabiegom technologicznym (ang. Wire-Bonding) 
wykonanym przez pracowników Katedry Optoelektroniki Wydzia u Elektrycznego Politechniki 

skiej. Dodatkowo praca doktorska zawiera równie  elementy i wyniki analizy termicznej 
(ang. Steady-State Thermal) modeli trójwymiarowych (3D) drajwerów dyskretnych wykonanych 
przy u yciu oprogramowania MES. Analizuj c stan literatury, zarówno na wiecie jak i w kraju, 
mo na stwierdzi , i  niniejsza praca uzupe nia i systematyzuje obszar wiedzy dotycz cy 
zarówno zagadnie  sterowania tranzystorów MOSFET mocy, jak równie  wprowadza elementy 
nowo ci dotycz ce projektowania, realizacji i weryfikacji pomiarowej drajwerów  
o megahercowych cz stotliwo ciach pracy.  

2. WST P 
 W niniejszym rozdziale sformu owano g ówny cel pracy oraz omówiono cele szczegó owe 
przyj te do weryfikacji poprawno ci i s uszno ci za onych tez. Przedstawiono motywacj  do 
podj cia bada  nad wysokocz stotliwo ciowymi drajwerami dedykowanymi do tranzystorów 
MOSFET oraz okre lono zakres rozprawy doktorskiej. Dodatkowo przedstawiono szczegó owe 
za enia przyj te do opracowania nowej konstrukcji drajwera dyskretnego. Ponadto,  
w ko cowej cz ci tego rozdzia u, scharakteryzowano struktur  rozprawy doktorskiej. 

2.1. Stan aktualny tematyki i motywacja 
 Literatura po wi cona wysokocz stotliwo ciowym drajwerom dedykowanym dla 
tranzystorów MOSFET jest bardzo obszerna i szczegó owo zosta a omówiona w rozdziale 3 
rozprawy. Poni ej zamieszczono tylko najwa niejsze informacje dotycz ce stanu aktualnego 
tematyki, niezb dne do sformu owania celu i tezy rozprawy. 
 W literaturze dotycz cej drajwerów w.cz. dedykowanych dla tranzystorów MOSFET 
prezentowane s  metody syntezy parametrów, wyniki analiz teoretycznych oraz bada  
laboratoryjnych ró nych konstrukcji drajwerów. Najwi cej prezentowanych rozwi za  dotyczy 
dwóch podstawowych typów drajwerów tzn. twardo- i mi kko-prze czalnych (rezonansowych). 
Tematyka tych prac w g ównej mierze dotyczy minimalizacji mocy strat prze cze  zaworu 
energoelektronicznego oraz prawid owego sterowania tym zaworem w ca ym przekszta tniku, 
np. typu BUCK. Ponadto, tematyka bada  dotyczy zakresu cz stotliwo ci pracy obwodu 
drajwer-tranzystor, rzadko przekraczaj cego 20 MHz. W literaturze praktycznie brak jest 
publikacji systematyzuj cych i poszerzaj cych wiedz  na temat tego typu drajwerów 
tranzystorów MOSFET pracuj cych z cz stotliwo ciami si gaj cymi 30 MHz. Niepe na wiedza 
pochodzi z not katalogowych producentów drajwerów – nie s  to jednak opracowania naukowe, 
a zamieszczone tam dane cz sto dostosowane s  do potrzeb marketingowych. 
 Tematyka wysokocz stotliwo ciowego przetwarzania energii elektrycznej, 
z wykorzystaniem falowników klasy DE i E, jest podejmowana w o rodkach badawczych 
w Polsce np. w Politechnice Warszawskiej, Politechnice Bia ostockiej i Akademii Górniczo-
Hutniczej w Krakowie. Wymienione o rodki badawcze nie po wi ci y (do tej pory) wi kszej 
uwagi obwodowi drajwer-tranzystor pracuj cemu z cz stotliwo ci  si gaj  30 MHz. Badania 
takie, tzn. obejmuj ce tematyk  sterowania tranzystorów MOSFET z cz stotliwo ci  si gaj  
30 MHz, prowadzone s  od kilkunastu lat w Katedrze Energoelektroniki, Nap du Elektrycznego 
i Robotyki (KENER) Wydzia u Elektrycznego Politechniki skiej w Gliwicach [28], [30], 
[P4], [P5]. W katedrze tej, w 2011 roku w ramach projektu [29], podj to prób  opracowania 
dedykowanego drajwera do tranzystorów MOSFET zbudowanego w oparciu o drajwery ma ej 
mocy. Skonstruowano wtedy dwa proste drajwery dyskretne i porównano je z drajwerami 
komercyjnymi firmy IXYS pod k tem mocy zasilania przy cz stotliwo ci kilkunastu MHz. 
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Okaza o si , e opracowane drajwery charakteryzuj  si  mniejsz  moc  zasilania/stratami ni  
drajwery komercyjne, a ich czasy prze cze  s  porównywalne. 
 Obiecuj ce wyniki wst pnych pomiarów dwóch drajwerów dyskretnych, jak opisano 
powy ej, sta y si  bezpo redni  motywacj  do przeprowadzenia systematycznych bada  takich 
drajwerów, skonstruowanych w oparciu o drajwery ma ej mocy dedykowanych do tranzystorów 
MOSFET w zakresie cz stotliwo ci do ok. 30 MHz. Badania takie nie s  opisane w znanej 
autorowi literaturze. 
 Kolejne, nieco bardziej szczegó owe porównanie w ciwo ci komercyjnych drajwerów 
scalonych i dyskretnych w asnej konstrukcji oraz dodatkowe badania literaturowe 
i laboratoryjne, pozwoli y na sformu owanie celu i tezy rozprawy doktorskiej.  

2.2. Cel rozprawy 
 Ogólnym celem rozprawy doktorskiej by o opracowanie i przebadanie kompaktowego 
drajwera wysokocz stotliwo ciowego dedykowanego do zastosowa  z tranzystorami MOSFET 
pracuj cymi z cz stotliwo ci  do 30 MHz.  
Zosta y okre lone nast puj ce cele szczegó owe pracy: 

 omówienie podstawowych parametrów tranzystorów MOSFET odpowiedzialnych 
za proces prze adowania wewn trznej pojemno ci bramki, 

 realizacj  wysokocz stotliwo ciowych dyskretnych drajwerów z onych w oparciu 
o elementy dyskretne ma ej mocy, 

 porównawcze badania laboratoryjne komercyjnych drajwerów scalonych 
z nowoopracowanymi konstrukcjami drajwerów dyskretnych, 

 analiza symulacyjna z wykorzystaniem oprogramowania MES dotycz ca wytypowanego 
drajwera dyskretnego stanowi cego baz  dla opracowania w asnego nowego drajwera 
hybrydowego, 

 opracowanie drajwera hybrydowego na bazie wcze niej wytypowanej konstrukcji 
drajwera dyskretnego, w tym z zastosowaniem wspó czesnej technologii cienkich 
po cze  drutowych (ang. Wire-Bonding), 

 opracowanie prostego modelu obwodowego drajwera hybrydowego, 
 weryfikacja skonstruowanego drajwera hybrydowego pracuj cego w falowniku klasy E 

o mocy 300 W i cz stotliwo ci 30 MHz. 
 
Sformu owano nast puj  tez  pracy: 

Mo liwe jest opracowanie wysokocz stotliwo ciowego drajwera tranzystorów MOSFET, 
pracuj cego przy cz stotliwo ci do 30 MHz i z onego z elementów dyskretnych ma ej 
mocy. Taki nowoopracowany drajwer charakteryzuje si  lepszymi parametrami 
energetycznymi i podobnymi parametrami dynamicznymi w porównaniu do parametrów 
scalonych drajwerów komercyjnych. 
 Cel pracy oraz wykazanie poprawno ci przyj tej tezy osi gni to stosuj c analiz  
teoretyczn , badania laboratoryjne drajwerów oraz badania w oparciu o modele symulacyjne 
obwodowe i model termiczny MES 3D. Równolegle prowadzono wzajemn  weryfikacj  
wyników pomiarów i wybranych wyników symulacji modeli. Zaplanowano i zrealizowano 
nast puj ce zadania: 

 opis podstawowych parametrów tranzystorów MOSFET, w szczególno ci: rezystancji 
przewodzenia RDS(on), obszaru bezpiecznej pracy SOA, paso ytniczych pojemno ci 
mi dzyelektrodowych, adunku prze czaj cego QG, czasów za czania (ton) i wy czania 
(toff) tranzystora, paso ytniczych indukcyjno ci doprowadze , 

 opis podstawowych wymaga  stawianym drajwerom wysokocz stotliwo ciowym, 
 opis podstawowych typów drajwerów, w szczególno ci: drajwerów twardo-

prze czalnych i drajwerów mi kko-prze czalnych, 
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 przedstawienie i omówienie konstrukcji komercyjnych drajwerów scalonych, 
 przedstawienie i omówienie nowoopracowanych drajwerów dyskretnych z onych 

z elementów dyskretnych ma ej mocy, 
 przeprowadzenie bada  laboratoryjnych dotycz cych: 

o analizy mocy strat drajwerów dla trzech trybów pracy: biegu ja owego, obci enia 
bezindukcyjnym kondensatorem mikowym o pojemno ci 3 nF, obci enia bramk  
tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A, 

o analizy czasów prze cze  i propagacji, 
o wyznaczenia podstawowych parametrów paso ytniczych tego typu uk adów, 

w szczególno ci: indukcyjno ci doprowadze , rezystancji wyj ciowej i pojemno ci 
mi dzyelektrodowej, 

o rejestracji przebiegów czasowych napi cia wyj ciowego drajwerów dla 
cz stotliwo ci pracy wynosz cej 30 MHz, 

o analizy temperaturowej obudowy drajwerów scalonych i p ytki PCB drajwerów 
dyskretnych przy u yciu kamery termowizyjnej, 

 przeprowadzenie analizy termicznej w oprogramowaniu MES najbardziej 
perspektywicznej konstrukcji drajwera dyskretnego w celu uzyskania rozk adu 
temperatury na p ytce PCB, 

 opracowanie prostego modelu obwodowego drajwera hybrydowego, 
 opis technologii dotycz cej cienkich po cze  drutowych (ang. Wire-Bonding), 
 opis prototypowej wersji drajwera hybrydowego, 
 przeprowadzenie bada  laboratoryjnych drajwera hybrydowego pracuj cego w uk adzie 

falownika klasy E (30 MHz, 300 W). 

2.3. Za enia szczegó owe 
Na potrzeby pracy doktorskiej przyj to nast puj ce za enia: 

 nale y przebada  pewn  liczb  komercyjnych drajwerów scalonych dedykowanych do 
zastosowa  wysokocz stotliwo ciowych, 

 maksymalna cz stotliwo  pracy podobwodu drajwer-tranzystor powinna wynosi  
30 MHz, 

 sygna  steruj cy zadawany jest z zewn trznego generatora w przedziale cz stotliwo ci od 
10 MHz do 30 MHz, 

 na podstawie przeprowadzonych bada  wyznacza si  charakterystyki mocy strat 
w drajwerach scalonych dla trzech trybów pracy: biegu ja owego, przy obci eniu 
bezindukcyjnym kondensatorem mikowym o pojemno ci 3 nF, przy obci eniu bramk  
tranzystora MOSFET mocy o oznaczeniu DE275-501N16A, 

 asne drajwery dyskretne projektuje si  na podstawie analizy komercyjnych drajwerów 
scalonych ma ej mocy, 

 nowo opracowane drajwery dyskretne powinny charakteryzowa  si  mniejszym poborem 
mocy, krótszymi czasami prze cze  (kilka ns), cz stotliwo ci  pracy do 30 MHz, 
odpowiednimi poziomami napi  wyj ciowych steruj cych bramk  tranzystora 
MOSFET, 

 w celu weryfikacji najbardziej perspektywicznego rozwi zania drajwera dyskretnego 
przeprowadza si  analiz  termiczn  z wykorzystaniem oprogramowania MES, która 
powinna potwierdzi  otrzymane wyniki bada  laboratoryjnych, 

 zaprojektowany zostanie nowy, ulepszony drajwer hybrydowy na bazie wcze niej 
opracowanego drajwera dyskretnego, 

 drajwer hybrydowy zostanie wykonany z zastosowaniem wspó czesnej technologii 
cienkich po cze  drutowych (ang. Wire-Bonding), 

 otrzymany w ten sposób drajwer hybrydowy zostanie ostatecznie przebadany w uk adzie 
falownika klasy E (30 MHz, 300 W).  
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3. DRAJWERY TRANZYSTORÓW MOSFET 
 W wysokocz stotliwo ciowym przetwarzaniu energii elektrycznej, jakie odbywa si  
w wysokosprawnych falownikach, prze czanie tranzystora MOSFET z odpowiednio du  
cz stotliwo ci  i wydajno ci , staje si  powa nym wyzwaniem dla projektanta drajwera.  
 Mo na wskaza  dwa najwa niejsze problemy do rozwi zania. Pierwszym jest szybko  
rozumiana jako konieczno  prze adowania w czasie kilku nanosekund pojemno ci bramki 
tranzystora MOSFET. By to zrealizowa , nie wystarczy tylko du a chwilowa warto  napi cia i 
teoretycznie du y szczytowy pr d wyj ciowy drajwera (parametr katalogowy) – przede 
wszystkim nale y zminimalizowa  warto ci wszystkich elementów paso ytniczych w obwodzie 
bramki. Drugim problemem jest moc strat w obwodzie drajwera i bramki tranzystora. Wysoka 
cz stotliwo  pracy oraz zbyt du y adunek bramki tranzystora powoduj , e warto  tej mocy 
mo e wynosi  nawet kilkadziesi t watów. Jest to jedno z ogranicze  uniemo liwiaj cych 
konstrukcj  kompaktowych, zwartych i wysokosprawnych przekszta tników w.cz.  
 Na rynku istnieje bardzo wiele drajwerów, g ównie scalonych, dedykowanych dla 
tranzystorów MOSFET, ale wi kszo  z nich nie jest przeznaczona do zastosowa  przy 
cz stotliwo ciach powy ej 2 MHz. Charakteryzuj  si  one czasami prze cze  powy ej 
kilkunastu nanosekund, du  indukcyjno ci  doprowadze  (powy ej 4 nH) i du  rezystancj  
wyj ciow  (powy ej 500 m ). Cz sto drajwery te s  niedopracowane technologicznie, 
co objawia si  np. du  moc  strat bez obci enia bramk  tranzystora (stan ja owy) dla 
prze czania wyj cia z wysok  cz stotliwo ci . Moc strat stanu ja owego mo e wynosi  nawet 
50% strat ca kowitych w drajwerze. Drajwery scalone dedykowane do pracy z cz stotliwo ci  do 
30-40 MHz [N11], [N12], [N13], [N14] s  tylko cz ciowo pozbawione wy ej wymienionych 
wad. Daje to podstawy do przeanalizowania przyczyn takiego stanu rzeczy, ich usuni cia 
i zaprojektowania w asnego drajwera w taki sposób, aby moc strat w drajwerze i obwodzie 
bramkowym by a niewielka w stosunku do mocy ca ego uk adu falownika.  

3.1. Podstawowe wymagania stawiane nowym drajwerom 
 Jak ju  wcze niej wspomniano, budowa kompletnego urz dzenia energoelektronicznego 
jakim jest np. falownik rezonansowy z dedykowanym, w asnym drajwerem steruj cym prac  
tranzystora nak ada na konstruktora bardzo wiele ogranicze . Niew tpliwie do najwa niejszych 
aspektów projektowania w asnego, nowego drajwera mo na zaliczy : 

 Sprawno  drajwera w procesie prze czania tranzystorów g ównych uk adu. Im 
sprawno  drajwera b dzie wi ksza, tym wi ksza szansa, e w krótszym czasie 
prze aduje on wewn trzn  pojemno  bramki tranzystora, a straty mocy w obwodzie 
drajwer-tranzystor b  minimalne. 

 Krótkie czasy prze cze , gdy  w przypadku pracy drajwera z cz stotliwo ci  
kilkudziesi ciu megaherców, prze czanie zaworu powinno by  zako czone w czasie 
mo liwie krótszym, ni  0,1 okresu T. Przyk adowo dla falownika klasy E pracuj cego 
z cz stotliwo ci  30 MHz prze adowanie pojemno ci bramki tranzystora MOSFET 
zajmuje oko o 5 ns (drajwer scalony DEIC420, tranzystor MOSFET serii DE275-
501N16A), a okres T wynosi 33,3 ns.  

 Odpowiednia warto  napi cia wyj ciowego drajwera (zamiennie nazywana w pracy 
napi ciem bramki tranzystora lub napi ciem steruj cym) w czasie przewodzenia 
tranzystora. Warto  tego napi cia powinna by  odpowiednio wysoka, aby utrzymywa  
minimaln  warto  rezystancji przewodzenia RDS(on) tranzystora. 

 Mo liwo  osi gni cia szerokiego zakresu zmian wspó czynnika wype nienia 
D przebiegu steruj cego bramk  tranzystora MOSFET. Zmiana wspó czynnika 
wype nienia nie powinna powodowa  spadku wymaganej warto ci napi cia bramki. 
Reasumuj c, napi cie wyj ciowe drajwera powinno by  utrzymywane na sta ym 
poziomie dla ró nych wspó czynników wype nienia. 
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 Dodatkowo, nowoopracowana konstrukcja drajwera powinna charakteryzowa  si  
zbli onymi warto ciami czasów propagacji tp(L-H) i tp(H-L) sygna u wyj ciowego, aby 
zminimalizowa  deformacj  szeroko ci impulsu (wspó czynnik deformacji). 

Wszystkie wymienione wymagania stawiane wysokocz stotliwo ciowym drajwerom musz  
zosta  rozwi zane w taki sposób, aby wp yw pojemno ci tranzystora MOSFET na prac  
drajwera by  mo liwie niewielki. Ostatnim, ale za to najwa niejszym kryterium projektowym, 
jest stosunek mocy pobieranej przez drajwer odniesiony do mocy wyj ciowej ca ego urz dzenia 
energoelektronicznego. Projektant powinien d  do minimalizacji mocy pobieranej przez 
drajwer, ale nie mo e pomin  innych, wcze niej wymienionych za  projektowych i 
konstrukcyjnych.  

3.2. Definicja sprawno ci drajwera 
 W obwodzie bramkowym przedstawionym na rysunku 3.1 powstaj  straty mocy, które rosn  
wraz ze wzrostem cz stotliwo ci. Straty te s  przyczyn  wzrostu m. in. temperatury z cza 
tranzystora, ograniczaj  moc wyj ciow  falownika i cz stotliwo  pracy.  

a) b) 

  
Rys. 3.1. Obwód bramkowy tranzystora MOSFET z przy czonym drajwerem: a) schemat zast pczy, 
 b) przebiegi napi  z zaznaczonym wypadkowym wype nieniem DG 
 
Wraz ze wzrostem cz stotliwo ci bramkowego sygna u steruj cego uG, zniekszta ceniu ulega 
przebieg napi cia bramkowego uGS. Przyk adowo, dla sterowania napi ciem unipolarnym 
zniekszta cenie to objawia si  zmniejszeniem amplitudy napi cia uGS oraz zwi kszeniem 
wypadkowego wspó czynnika wype nienia DG, zwi zanego z napi ciem progowym UGS(th) [30]. 
W celu kompensacji malej cej z cz stotliwo ci  amplitudy napi cia uGS, konieczne jest 
podwy szanie napi cia uG, zwykle przez podwy szanie napi cia zasilania UZAS drajwera (do 
ograniczonej warto ci). Takie zwi kszenie napi cia zasilania jest przyczyn  kolejnego wzrostu 
strat (strat mocy na zasilaniu PZAS), tym razem g ównie w drajwerze, np. scalonym. Sprawno  
drajwera mo na okre li  na podstawie zale no ci: 
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Uwzgl dniaj c sprawno  obwodu drajwer-tranzystor, warto ci rezystancji bramki tranzystora 
RG i rezystancji wyj ciowej drajwera RDR, otrzymamy rozszerzony wzór opisuj cy sprawno  
drajwera: 
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Sprowadzenie zale no ci (3.2) do powy szej postaci, wynika z ograniczonych mo liwo ci 
pomiarowych parametrów obwodu drajwer-traznzystor. Dost pne dane pomiarowe to: moc 
zasilania PZAS, moc zasilania drajwera na biegu ja owym PJ, rezystancja bramki tranzystora 
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MOSFET RG i rezystancja drajwera RDR. Pe ne wyprowadzenie zale no  (3.2) znajduje si  w 
rozdziale 5.2 rozprawy doktorskiej.  
 W rozdziale 5 autoreferatu przedstawiono charakterystyki sprawno ci poszczególnych 
drajwerów wyznaczone dla obci enia bramk  tranzystora MOSFET.  

3.3. Drajwery twardo-prze czalne 
 Najcz ciej spotykanymi drajwerami s  uk ady charakteryzuj ce si  tzw. twardym 
prze czaniem. Uk ady te s  dost pne w sprzeda y w postaci monolitycznych uk adów 
scalonych i cechuj  si  mo liwie najprostsz  budow . Na rysunku 3.2a przedstawiono 
uproszczony schemat ideowy drajwera twardo-prze czalnego, a na rysunku 3.2b pogl dowe 
przebiegi czasowe.  

a) 

 
b) 

 
Rys. 3.2. Uproszczony schemat ideowy stopnia wyj ciowego drajwera twardo-prze czalnego (a) wraz z 
 przebiegami czasowymi (b) 
 
Najwa niejsz  cz ci  drajwera jest stopie  wyj ciowy z par  tranzystorów MOSFET, zwykle z 
kana ami n i p. Rezystancja wyj ciowa ROUT reprezentuje wszystkie rezystancje sk adowe 
w obwodzie drajwera i bramki, zarówno te paso ytnicze, jak i w czone dodatkowo. S  to 
mi dzy innymi rezystancja cie ek na p ytce PCB, rezystancja tranzystorów stopnia 
wyj ciowego czy rezystancja bramki tranzystora. Pojemno  wyj ciowa COUT reprezentowana 
jest m. in. przez zast pcz  pojemno  bramki tranzystora MOSFET lub ewentualn  pojemno  
mi dzy cie kami na p ytce PCB drajwera. Indukcyjno  LOUT reprezentuje sum  wszystkich 
indukcyjno ci w obwodzie bramkowym, przy czym zak adamy, e:  

 celowo nie jest wprowadzona szeregowa indukcyjno  dodatkowa, 
 cz stotliwo  sterowania jest znacznie mniejsza od cz stotliwo ci rezonansowej obwodu 

bramkowego fG. 
Przy takich za eniach, ca kowit  moc strat we wspólnym obwodzie drajwera i bramki 
tranzystora MOSFET mo na wyznaczy  z zale no ci (3.3) opisuj cej wzajemn  relacj  mi dzy 
adunkiem bramki QG, cz stotliwo ci  pracy uk adu f i napi ciem bramka- ród o UGS (przy 

za eniu liniowej pojemno ci CG). 

fUCP 2
GSGG_TP  (3.3) 
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Moc strat opisana powy sz  zale no ci  wynika z naprzemiennego przewodzenia tranzystorów 
wyj ciowych T1 i T2 oraz z prze adowania pojemno ci COUT. Warto  tej mocy jest 
przewidywalna i mo liwa do obliczenia na podstawie zale no ci (3.3).  
W drajwerze twardo-prze czalnym wyst puj  ponadto inne zjawiska b ce ród em znacznych 
strat mocy, jednak s  one trudne do opisania ilo ciowo. W tym przypadku nie wystarcza 
stwierdzenie, e prze czanie odbywa si  przy niezerowym napi ciu NZVS (ang. Non-Zero-
Voltage Switching) oraz niezerowym pr dzie NZCS (ang. Non-Zero-Current Switching). 
Zjawiska te s  nast puj ce: 

 Stratne prze adowywanie pojemno ci CDS pary tranzystorów wyj ciowych T1 i T2 
drajwera. Pojemno ci te zaznaczono lini  przerywan  na rysunku 3.2. Straty z tym 
zwi zane najlepiej wyja ni  przy za eniu, e drajwer nie jest obci ony (bieg ja owy), 
a tranzystory prze czane s  z wysok  cz stotliwo ci . Nast puj  wtedy za czenia 
tranzystora i zwieranie w asnej pojemno ci CDS przy napi ciu UG, co powoduje straty 
mocy. Z tym procesem nieroz cznie zwi zana jest moc strat przewodzenia wynikaj ca z 
przep ywu pr du, który aduje pojemno  CDS drugiego tranzystora, na którym napi cie 
w tym czasie narasta od warto ci 0 V do napi cia UG. Sumarycznie powoduje to straty 
mocy o warto ci fUCP 2

GSDSROZ 2  dla obu tranzystorów. Ze wzgl du na niskie 
napi cie UGS, zwykle od 10 V do 15 V, moc strat nie przekracza 1 W. Przyk adowo, dla 
drajwera, w którym jako wyj ciowy stopie  wzmacniaj cy zastosowano tranzystory 
FDMQ8203 moc strat zwi zana z prze adowaniem wyj ciowej pojemno ci wynosi oko o 
0,1 W (CDS=25 pF; f=10 MHz; UGS=12 V). 

 Zwarcia skro ne tranzystorów T1 i T2 i zwi zane z tym straty mocy. Przeprowadzono 
pomiary mocy strat niektórych drajwerów scalonych na biegu ja owym w zakresie 
cz stotliwo ci od 10 MHz do 30 MHz (rys. 5.2). Zmierzone warto ci mocy strat wynios y 
w niektórych przypadkach nawet 20-30 W. Przeprowadzone obserwacje oscyloskopowe 
napi cia i pr du zasilania tych drajwerów jednoznacznie wskazuj , e tak du a moc strat 
ja owych jest wynikiem przep ywu pr dów zwarciowych. Moc strat b  wynikiem 
zwar  skro nych, proponuje si  oszacowa  na podstawie zale no ci: 

T
t

R
U

P Z

ZW

2
GS

ZW
2

, (3.4) 

gdzie: RZW – sum  dwóch rezystancji tranzystorów T1 i T2 która wynosi: OUTZW 2 RR , 
tZ – czas zwarcia (za ono, e wynosi tyle samo co czasy prze cze  tr i tf), T – okres 
sygna u, PZW – moc strat zwar  skro nych.  

Przyk adowo, dla drajwera DEIC420 otrzymamy moc zwar  skro nych PZW wynosz  
ok. 12 W przy za eniach: UGS=12 V; ROUT=0,469 ; f=10 MHz (T=100 ns); tZ=tr=tf=4 ns. 
 Zidentyfikowane zwarcia skro ne przy prze czaniu tranzystorów T1 i T2 w przekonaniu 
autora, s  celowym zabiegiem technologicznym, maj cym na celu skrócenie czasów 
prze czania wyj cia drajwera. Je eli w stopniu wyj ciowym drajwera wyst puj  zwarcia 
skro ne, to zjawisko prze adowania pojemno ci CDS tranzystorów T1 i T2 ma inny charakter ni  
wcze niej. Moc strat zwi zana z tym prze adowaniem jest pomijalnie ma a w stosunku do mocy 
strat spowodowanej zwarciami skro nymi.  
 Opisane powy ej zjawiska pokazuj  z ono  problematyki mocy strat w drajwerach 
twardo-prze czalnych. Zabiegi technologiczne stosowane przez producentów nie zawsze maj  
na uwadze minimalizacj  mocy strat i s  kompromisem maj cym na celu równie  zwi kszenie 
czasów prze czania wyj cia drajwera. 
 Do g ównych zalet tego typu drajwerów mo na zaliczy  prost  budow  oraz bardzo szybkie 
(kilka ns) prze czania napi cia bramki tranzystora. Niestety, drajwery w których techno-
logicznie dopuszczono zwarcia skro ne, charakteryzuj  si  sprawno ci  nie wi ksz  ni  50%.  
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3.4. Drajwery mi kko-prze czalne (rezonansowe) 
 Drajwery mi kko-prze czalne, zwane równie  rezonansowymi, s  alternatyw  dla 
stosowanych najcz ciej drajwerów twardo-prze czanych. Drajwery rezonansowe posiadaj  
niew tpliwe zalety: g ówn  zalet  jest zazwyczaj mniejsza moc strat w obwodzie drajwera 
i bramki w porównaniu do obwodów z drajwerem twardo-prze czalnym.  
 Na rysunku 3.3 zamieszczono schemat ideowy wyj ciowego stopnia drajwera mi kko-
prze czalnego (rezonansowego) oraz pogl dowe przebiegi czasowe.  

a) 

 
b)  

 
Rys. 3.3. Uproszczony schemat ideowy stopnia wyj ciowego drajwera rezonansowego 
 
Obwód bramkowy przy czony jest do pary tranzystorów T1 i T2 przez dodatkowe diody D1 i D2 
których zadaniem jest odcinanie przep ywu pr du przez diody zwrotne tranzystorów T1 i T2. W 
obwodzie bramkowym charakterystyczna jest celowo do czana indukcyjno  LDOD, której 
warto  sumuje si  z indukcyjno ci  paso ytnicz  LOUT która reprezentuje sum  wszystkich 
indukcyjno ci w obwodzie. Rezystancja wyj ciowa ROUT reprezentuje wszystkie rezystancje 
sk adowe w obwodzie drajwera i bramki, jak w przypadku drajwera twardo-prze czalnego (nie 

cza si  rezystancji dodatkowych). Pojemno  wyj ciowa COUT reprezentowana jest m. in. 
przez zast pcz  pojemno  bramki tranzystora MOSFET lub ewentualn  pojemno  mi dzy 
cie kami na p ytce PCB drajwera. 

 Zasada dzia ania tego typu drajwera polega na wykorzystywaniu drga  rezonansowych 
w obwodzie ROUT-LZ-COUT drajwer-bramka tranzystora MOSFET, w wyniku naprzemiennego 
za czania tranzystorów T1 i T2. Cz stotliwo  rezonansowa tego obwodu wynosi: 

OUTZ
G 2

1
CL

f , (3.5) 

gdzie: LZ – jest sum  wszystkich indukcyjno ci w obwodzie bramkowym tranzystora, COUT – 
reprezentowana jest przez zast pcz  pojemno  bramki tranzystora MOSFET lub ewentualn  
pojemno  mi dzy cie kami na p ytce PCB drajwera. 
 
Obwód rezonansowy z rysunku 3.3, patrz c z punktu widzenia tranzystorów T1 i T2, ma cechy 
uk adu prze czanego przy zerowym pr dzie – ZCS (ang. Zero-Current Switching). Naturalna 

ciwo  obwodu rezonansowego s abo t umionego umo liwia uzyskanie wy szego napi cia 
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bramki UGS tranzystora ni  warto  napi cia UZAS zasilania drajwera – jest to zale ne od dobroci 
QG obwodu bramkowego. 
Dla drajwera rezonansowego, podobnie jak dla twardo-prze czanego, mo na uzyska  proste 
zale no ci na ca kowit  moc strat we wspólnym obwodzie drajwera i bramki tranzystora 
MOSFET. Wychodz c z warto ci skutecznej pr du bramki otrzymamy: 

2
2 mG

Gsk
UfCI , (3.6) 

gdzie: Um – jest po ow  warto ci napi cia bramki od 0 V do UGS (Um=UGS/2).  
Podstawiaj c do zalezno ci (3.6) warto  Um otrzymamy: 

222
2 GSGGSG

Gsk
UfCUfC

I , (3.7) 

gdzie: f – cz stotliwo , UGS – napi cie bramki tranzystora, CG – zast pcza pojemno  bramki. 
 
Znaj c warto  skuteczn  pr du bramki IGsk mo na wyznaczy  moc strat dla wspólnego obwodu 
drajwera i bramki tranzystora MOSFET: 

OUT

2
GSG

OUT
2
GskG_MP 2

RUfCRIP  (3.8) 

Przyk adowo, dla drajwera mi kko-prze czalnego otrzymamy moc strat PG_MP wynosz  ok.  
0,7 W przy za eniach: UGS=12 V; ROUT=0,56 ; f=10 MHz; CG=4,17 nF. 
 
 Analizuj c (3.8) mo na zauwa , e moc strat w obwodzie drajwer rezonansowy-
tranzystor MOSFET zale y w g ównej mierze od cz stotliwo ci f, napi cia UGS bramki 
tranzystora i rezystancji wyj ciowej ROUT reprezentuj cej wszystkie rezystancje sk adowe 
w obwodzie.  
Do g ównych zalet drajwerów mi kko-prze czalnych zaliczy  mo na: 

 mo liw  wy sz  warto  szczytow  napi cia wyj ciowego ni  w przypadku drajwerów z 
przebiegiem prostok tnym (twardo-prze czalnego) lub quasi-prostok tnym; 

 zminimalizowan  moc strat zwi zanych z prze czaniem pary tranzystorów 
wyj ciowych T1 i T2, drajwer rezonansowy istotnie ogranicza równie  poziom 
generowanych przez uk ad zak óce  elektromagnetycznych, co zosta o wykazane 
w pracy [18], [37]; 

 w przypadku najwy szych cz stotliwo ci prze czania, indukcyjno  dodatkowa LDOD 
nie musi by  do czana, a indukcyjno  rezonansow  mog  stanowi  jedynie niewielkie 
indukcyjno ci paso ytnicze. 

ówne wady drajwerów tego typu wynikaj  z : 
 utrudnionego dopasowania (dostrojenia) do obwodu bramkowego, du a czu  na 

zmian  paramentów tego obwodu, zazwyczaj zaw ony przedzia  cz stotliwo ci przy 
której pracuje efektywnie [23], [37], [58]; 

 braku mo liwo ci sterowania uk adami zawieraj cymi diod  zabezpieczaj  tranzystor 
przed ujemnym napi ciem bramki. 

Drajwery rezonansowe cz sto mylone s  z drajwerami o sinusoidalnym kszta cie napi cia 
wyj ciowego (bramkowego) [23], [37], [39], [58], jednak e sinusoidalny kszta t napi cia 
bramkowego nie oznacza, e obwód drajwer-bramka pobudzany jest z jego cz stotliwo ci  
rezonansow  fG. 
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3.5. Podsumowanie 
 W tym rozdziale pracy scharakteryzowano dwa podstawowe typy sterowników bramkowych 
tranzystorów MOSFET. Przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinny spe nia  nowo 
opracowane drajwery oraz wymieniono ich wady i zalety. Wyznaczono podstawowe wzory 
analityczne s ce do oszacowania mocy strat wyst puj cych w obwodzie drajwer-tranzystor.  
 W celu sprawdzenia poprawno ci przedstawionych równa  wyznaczono analitycznie 
charakterystyk  mocy strat dla scalonego drajwera DEIC420 i porównano j  z otrzymanymi 
wynikami pomiarów. Zak adaj c, UGS=12 V; ROUT=0,469 ; CG=4,17nF; tZ=tr=tf=4 ns; oraz 
przyjmuj c zmienny przedzia  cz stotliwo ci od 10 MHz do 30 MHz, wykre lono 
charakterystyk  mocy strat drajwera dla biegu ja owego (rys. 3.4a) i pracy przy obci eniu 
bramk  tranzystora DE275-501N16A (rys. 3.4b). Do wykre lenia charakterystyk z rysunku 3.4 
pos ono si  zale no ciami (3.3) i (3.4). 
Analizuj c charakterystyk  mocy strat dla drajwera scalonego DEIC420 (rys. 3.4) mo na 
zauwa , e odbiega ona od charakterystyki wyznaczonej analitycznie (teoretycznej). 
Jako g ówne ród o rozbie no ci mo na wskaza  problematyczne okre lenie warto ci 
pojemno ci zast pczej bramki CG oraz rezystancji wyj ciowej ROUT. Ponadto, jak wynika 
z charakterystyki na rysunku 3.4b w okolicy cz stotliwo ci 28 MHz wyst puje lokalne 
maksimum odpowiadaj ce cz stotliwo ci rezonansowej. 

a) b) 
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Rys. 3.4.  Porównanie mocy strat dla drajwera scalonego DEIC420: a) bieg ja owy, b) praca przy obci eniu 
 bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A 
 
 Jako podsumowanie rozwa  dotycz cych mocy strat w drajwerach twardo- i mi kko-
prze czalnych, poni ej wyznaczono stosunek mocy strat obu typów drajwerów. Dziel c moc 
strat drajwera mi kko-prze czalnego (3.8) przez moc strat drajwera twardo-prze czalnego (3.3) 
otrzymamy: 

2
GSG

OUT

2
GSG

G_TP

G_MP 2
fUC

R
UfC

P
P

. 
(3.9) 

Wiedz c, e: 

GOUT

2 1
CL

 (3.10) 

i 

OUT

OUT

OUT

OUT 2
R
fL

R
L

Q , (3.11) 
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oraz podstawiaj c zale no ci (3.10) i (3.11) do (3.9) otrzymamy uproszczon  zale no  na 
stosunek mocy dwóch typów drajwerów: 

QP
P

4G_TP

G_MP . (3.12) 

Zak adaj c, e dobro  Q zmienia si  w przedziale od 2 do 18, wykre lono charakterystyk  
stosunku mocy strat drajwerów w funkcji dobroci Q (rys. 3.5). 
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Rys. 3.5. Charakterystyka zmian stosunku mocy strat drajwerów w funkcji cz stotliwo ci 

Analizuj c wzór (3.12) i charakterystyk  z rysunku 3.5 mo na zauwa , e stosunek mocy strat 
dwóch typów drajwerów maleje wraz ze wzrostem dobroci Q.  

4. PRZYK ADY REALIZACJI DRAJWERÓW  
 W poni szym rozdziale autoreferatu zostanie przedstawiony sposób realizacji oraz opis 
wybranych, wysokocz stotliwo ciowych (twardo- i mi kko-prze czalnych) drajwerów 
tranzystorów MOSFET stosowanych w falownikach pracuj cych przy cz stotliwo ciach 
si gaj cych 30 MHz. cznie w ramach pracy doktorskiej skonstruowano dziewi  drajwerów 
ró nego typu: osiem dyskretnych (dwa mi kko-prze aczalne i sze  twardo-prze aczalnych) oraz 
jeden drajwer hybrydowy twardo-prze czalny. 
 W cz ci pierwszej omówiona b dzie budowa i w ciwo ci dwóch komercyjnych 
drajwerów scalonych dedykowanych do zastosowa  wysokocz stotliwo ciowych. S  to drajwery 
scalone, twardo-prze czalne: DEIC420 i IXRFD630, firmy IXYS Corporation [N11]. W drugiej 
cz ci rozdzia u omówione zostan  wybrane dwa dyskretne drajwery konstrukcji w asnej autora. 

 to drajwery: twardo-prze czalny 8xUCC27526 i mi kko-prze czalny 4xFDMQ8203, które 
zosta y wykonane z elementów ma ej mocy. Selekcja uk adów scalonych ma ej mocy odbywa a 
si  pod k tem ich wydajno ci pr dowej, sprawno ci i efektywno ci dzia ania w po czeniu 
równoleg ym. Ka dy z nowo opracowanych dyskretnych drajwerów zosta  wykonany w postaci 
obwodu drukowanego o pod u aluminiowym w technologii thermal clad (platerowania). 
Wszystkie p ytki PCB dyskretnych drajwerów maj  wymiary 50×60 mm i zosta y wykonane na 
frezarce numerycznej typu LPKF C40 firmy ProtoMat, stanowi cej wyposa enie Katedry 
KENER. Ka dy z drajwerów dyskretnych posiada na wyj ciu trzy pola lutownicze dopasowane 
do wyprowadze  tranzystora 501N16A w obudowie DE275. W celu umo liwienia efektywnego 
odprowadzenia ciep a z obwodów drajwerów, przykr cono je pod em aluminiowym 
bezpo rednio do radiatora. W ostatniej cz ci rozdzia u przedstawiony zostanie prototyp 
drajwera hybrydowego 8xUCC27526hybrid b cy rezultatem najlepszych rozwi za  spo ród 
wszystkich badanych konstrukcji drajwerów dyskretnych. cznie w ramach rozprawy 
doktorskiej przebadano nast puj  liczbe drajwerów: cztery komercyjne uk ady scalone, osiem 
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drajwerów dyskretnych (sze  twardo- i dwa mi kko-prze czalne) oraz jeden drajwer 
hybrydowy.  

4.1. Drajwer scalony DEIC420 
Pierwszym z przebadanych drajwerów scalonych by  uk ad o oznaczeniu DEIC420 firmy 

IXYS Corporation [N11] – schemat oraz zdj cie zamieszczono na rysunku 4.1. Uk ad ten 
charakteryzuje si  maksymaln  cz stotliwo ci  pracy si gaj  45 MHz, napi ciem zasilania 
UZAS z zakresu od 8 V do 30 V, warto ci  szczytow  pr du wyj ciowego 20 A, czasami 
prze acze  wynosz cymi ok. 4 ns, zakresem temperatury pracy od -65ºC do 150ºC. 
Bardzo istotn  i korzystn  cech  tego uk adu, s  prawie jednakowe czasy propagacji dla 
za czania i wy czania (ok. 32 ns), co nie deformuje wype nienia sygna u wyj ciowego 
w stosunku do sterowania. Drajwer ten jest dost pny w sprzeda y.  

Na rysunku 4.1a pokazano struktur  wewn trzn  tego drajwera – nie jest ona 
skomplikowana. Diody D1-D4 pe ni  rol  prostych zabezpiecze  przed napi ciem zasilania UZAS 
o ujemnej polaryzacji oraz przed przekroczeniem dopuszczalnej warto ci sygna u steruj cego na 
wej ciu IN. Na wej cie IN podawany jest zewn trzny sygna  steruj cy, o kszta cie prostok tnym, 
cz stotliwo ci f i wype nieniu D. Bramki U1-U4 realizuj  funkcje logiczne, których efektem jest 
naprzemienne za czanie jednego z dwóch wyj ciowych tranzystorów MOSFET (T1, T2) z 
kana ami typu p i n,  a  sygna  wyj ciowy  (OUT) zawiera si  w przedziale od 0,025 V do  
(UZAS-0,025) V. Niezale ne sterowanie ka dego z tranzystorów T1, T2 przez osobne bramki 
logiczne U3 i U4 sugeruje, e tranzystory T1 i T2 nie s  za czane jednocze nie (brak zwar  
skro nych). Pó niejsze pomiary wyka  (rozdzia  5), e zwarcia skro ne jednak wyst puj , a 
do wiadczenia autora s  takie, e schematy struktur logicznych drajwerów s  tylko pogl dowe i 
nie oddaj  sposobu dzia ania drajwera. 

a) b) 

 

 

Rys. 4.1. Drajwer scalony DEIC420: a) struktura wewn trzna, b) zdj cie drajwera z oznaczonymi 
 wyprowadzeniami 

Niezwykle istotn  cech  konstrukcyjn  tego drajwera jest niskoindukcyjna, p aska, osiowo-
symetryczna obudowa, z dodatkowymi wyprowadzeniami elektrod (rys. 4.1b). Wyst puje 
zgodno  wyprowadze  (pasowanie „pin w pin”) pomi dzy scalonym drajwerem DEIC420 a np. 
tranzystorami MOSFET o oznaczeniach DE275-201N25A lub DE275-501N16A. 

Drajwer DEIC420 ma podwójne wyprowadzenia napi cia zasilania UZAS i masy GND, 
co ma same zalety: u atwia projektowanie obwodu bramkowego, a symetria wyprowadze  
wp ywa na zmniejszenie warto ci indukcyjno ci paso ytniczych. Obudowa drajwera dobrze 
odprowadza ciep o, rezystancja cieplna z cze-obudowa wynosi RthJC=0,13ºC/W. 

4.2. Drajwer scalony IXRFD630 
Kolejnym przyk adem drajwera scalonego jest najnowszy z rodziny, uk ad IXRFD630 

[N14], równie  firmy IXYS wprowadzony na rynek w czerwcu 2013 roku. Schemat oraz zdj cie 
drajwera zamieszczono na rysunku 4.2. Wed ug zapewnie  producenta, drajwer ten 
charakteryzuje si  najlepszymi parametrami dynamicznymi w stosunku do wcze niej 
omówionego drajwera: czasy prze cze  wynosz  ok. 5 ns, a czasy propagacji wynosz  
ok. 24 ns. Wi ksza, w porównaniu do innych drajwerów, jest warto  szczytowa pr du 
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wyj ciowego wynosz ca 30 A, rezystancja wyj ciowa wynosi ok. 0,2 . Maksymalna 
cz stotliwo  pracy wynosi 45 MHz. Lepsza dynamika tego drajwera na podstawie [N14] jest 
dyskusyjna, poniewa  czasy prze czania i propagacji zmierzono przy obci eniu pojemno ci  
CG=1 nF i 2 nF (a nie jak w przypadku DEIC420, przy CG=4 nF). Podobnie jak drajwer 
wcze niejszy, uk ad IXRFD630 zaimplementowano w obudowie DE275, a rezystancja cieplna 

cze-obudowa wynosi RthJC=0,25ºC/W i jest gorsza ni  we wcze niej opisanym drajwerze. 

a) b) 

 

 

Rys. 4.2. Drajwer scalony IXRFD630: a) struktura wewn trzna, b) zdj cie drajwera z oznaczonymi 
 wyprowadzeniami  

Jak wynika z rysunku 4.2a, struktura wewn trzna IXRFD630 zosta a znacznie uproszczona. 
Elementy logiczne stopnia wej ciowego poprzedniego drajwera zast piono bramk  Schmidta 
oznaczon  jako U1. Stopie  wyj ciowy wydaje si  by  identyczny jak w poprzednim drajwerze – 
zwiera par  tranzystorów MOSFET T1 i T2 z kana ami p i n. Wed ug zapewnie  producenta, 
znacz co uproszczona struktura wewn trzna drajwera pozwoli a na eliminacj  wewn trznych 
zwar  skro nych [N14], chocia  sposób sterowania T1 i T2 (rys. 4.2a) w zasadzie to wyklucza. 
Faktem jest jednak, e jak wykaza y pó niejsze pomiary, drajwer ten charakteryzuje si  nieco 
mniejsz  moc  strat i wy sz  sprawno ci  ni  inne przebadane drajwery firmy IXYS. Koszt 
zakupu pojedynczej sztuki scalonego drajwera IXRFD630 waha si  od 180 z  do 240 z . 

4.3. Drajwer dyskretny 8xUCC27526 
Alternatyw  dla komercyjnych drajwerów scalonych s  rozwi zania dyskretne 

skonstruowane z wykorzystaniem np. czterech uk adów scalonych UCC27526 [N18]. Ka dy z 
uk adów UCC27526 zawiera po dwa szybkie drajwery, których czasy prze cze  s  mniejsze ni  
6 ns, a maksymalny pr d wyj ciowy wynosi 5 A. W konstrukcji drajwera zastosowano cznie 
osiem drajwerów po czonych równolegle, zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na 
rysunku 4.3a.  

a) b) 

  
Rys. 4.3. Dyskretny drajwer 8xUCC27526: a) schemat ideowy drajwera, b) zdj cie drajwera 

Pojedynczy uk ad UCC27526 zamkni ty jest w obudowie typu WSON-8, o wymiarach 
3,15×3,15 mm [N18]. Jest to bardzo istotne, gdy  obudowa ta pozwala do  efektywnie 



PRZYK ADY REALIZACJI DRAJWERÓW  

19 19 

odprowadza  ciep o z uk adu scalonego dzi ki polu metalu (ang. thermal pad) znajduj cemu si  
na dolnej stronie obudowy. Rezystancja cieplna mi dzy z czem a polem lutowniczym 
RthJC=9,5ºC/W. Zdj cie drajwera zamieszczono na rysunku 4.3b. P ytka PCB drajwera zosta a 
wykonana z materia u IMS [Z16] w technologii thermal clad. Technologia ta jest 
wykorzystywana w uk adach du ej mocy, gdzie jednym z kryteriów poprawnej pracy uk adu jest 
efektywne odprowadzenie ciep a. Jednowarstwowa p ytka PCB wykonana w tej technice ma 
grubo  1,5 mm i jest wykonana na pod u aluminiowym, na które naniesiono cienk  warstw  
izolatora ceramicznego (100 m) i miedzi o grubo ci 17 m (rys. 4.4).  

a) 

 

b) 

 
Rys. 4.4.  Materia  IMS: a) struktura, b) powi kszony przekrój x50 

Taka konstrukcja laminatu charakteryzuje si  rezystancj  termiczn  na poziomie od 
1,1 C/W do nawet 0,3 C/W w zale no ci od grubo ci poszczególnych warstw. 

W rozdziale 5 autoreferatu zamieszczono przebiegi czasowe zarejestrowane na wyj ciu 
drajwera dla trzech trybów pracy uk adu: biegu ja owego, obci enia bezindukcyjnym 
kondensatorem mikowym o pojemno ci 3 nF i obci enia bramk  tranzystora MOSFET mocy o 
oznaczeniu DE275-501N16A. Zamieszczono tam równie  zdj cia termowizyjne drajwerów.  

4.4. Drajwer rezonansowy 4xFDMQ8203 
Kolejnym, jednym z zaprojektowanych drajwerów tranzystora MOSFET jest tzw. drajwer 

rezonansowy o oznaczeniu 4xFDMQ8203. Drajwer ten nale y do grupy tzw. uk adów mi kko-
prze czalnych i wykonany zosta  w postaci p ytki PCB, w której pomi dzy wewn trzn  
pojemno  bramki tranzystora MOSFET, a sam drajwer do czona jest dodatkowa indukcyjno  
LDOD. W stopniu wyj ciowym tego drajwera zastosowano po dwa tranzystory MOSFET z 
kana em typu n oraz kana em typu p, znajduj ce si  w dwóch uk adach FDMQ8203 [N20]. 
Schemat ideowy stopnia wyj ciowego zamieszczono na rysunku 4.5. Ka dy z tranzystorów 
charakteryzuje si  pr dem wyj ciowym o warto ci maksymalnej 6 A. Rezystancja przewodzenia 
RDS(on) tranzystorów wynosi rednio 140 m . Z uk adu FDMQ8203 zawieraj cego cztery 
tranzystory wykorzystano tylko dwa (po jednym z kana ami n oraz p).  

 
Rys. 4.5. Schemat ideowy stopnia mocy drajwera rezonansowego 4xFDMQ8203 

Obudowa uk adu FDMQ8203 jest typu MLP o wymiarach 4,5×5 mm, nie posiada 
dedykowanego lutowniczego pola metalu (ang. thermal pad), ale cz ciowo t  rol  pe ni  
wyprowadzenia elektrod umieszczone pod obudow . Rezystancja cieplna z cze-obudowa przy 
takim sposobie monta u wynosi RthJC=50ºC/W. Za ka  z par tranzystorów umieszczono dwie 
równoleg e diody D1 i D2 o oznaczeniu MSS2P2. S  to szybkie diody Schottky’ego, które 
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charakteryzuj  si  maksymaln , redni  warto ci  pr du przewodzenia wynosz  2 A i 
szczytowym napi ciem wstecznym wynosz cym 20 V. Rezystancja termiczna z cze-obudowa 
pojedynczej diody MSS2P2 wynosi RthJC=20ºC/W. Indukcyjno  dodatkowa LDOD mo e by  
do czona bezpo rednio mi dzy drajwer a bramk  tranzystora MOSFET, lub te  mo e by  
wyj ciow  indukcyjno ci  paso ytnicz  samego drajwera. Na rysunku 4.6 zamieszczono 
schemat ideowy stopnia wej ciowego drajwera 4xFDMQ8203. 

 
Rys. 4.6. Schemat stopnia wej ciowego drajwera  

Stopie  wej ciowy posiada w asny generator scalony LTC1799 oznaczony jako U1, który 
przestrajany jest potencjometrem P1. Bramki logiczne U2, U3A, U3B wypracowuj  dwa sygna y 
przesuni te o 180º oraz wyrównuj  czasy propagacji w obu torach sterowania. Nastawa 
szeroko ci impulsów jest realizowana dwoma monowibratorami utworzonymi w oparciu 
o synchroniczne przerzutniki typu D oznaczone jako U4A i U4B. Potencjometry P2 i P3 pozwalaj  
na nastaw  wspó czynnika wype nienia D sygna ów steruj cych par  tranzystorów T1 i T2 
stopnia wyj ciowego.  

 
Rys. 4.7. Zdj cie drajwera rezonansowego 4xFDMQ8203  

Opisany drajwer by  zasilany napi ciem o warto ci +6,5 V – warto  ta jest zwykle ni sza 
ni  warto  napi cia zasilania drajwerów twardo-prze czalnych. Podczas testów drajwera w 
zakresie cz stotliwo ci do 30 MHz, sygna  steruj cy zadawany by  z zewn trznego generatora 
cyfrowego. Wyniki bada  laboratoryjnych drajwera rezonansowego przedstawiono w rozdziale 5 
autoreferatu.  
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4.5. Drajwer hybrydowy 8xUCC27526hybrid 
Monolityczny drajwer hybrydowy, zosta  wykonany na bazie uk adów dyskretnych 

8xUCC27526 i 8xUCC27526ver2. Podobnie jak we wcze niej opisanych konstrukcjach, obwód 
PCB drajwera zosta  wykonany w technologii thermal clad [N22]  z  materia u  IMS.  Pod e  

ytki PCB mia o grubo  1,5 mm i by o wykonane z aluminium, grubo  warstwy miedzi na 
ytce drajwera hybrydowego wynosi a 35 m. Na rysunku 4.8 przedstawiono schemat ideowy 

oraz zdj cie p ytki drajwera hybrydowego po monta u elementów elektronicznych SMD. 
a) b) 

 

1cm

 
Rys. 4.8. Drajwer hybrydowy: a) schemat ideowy, b) zdj cie p ytki PCB drajwera  

Cz  po cze  na p ytce PCB – sygna y steruj ce drajwerów dyskretnych ma ej mocy, zosta a 
wykonana w powszechnie stosowanej technice bondingu (ang. Wire-Bonding). Technika ta 
umo liwia po czenie dwóch padów umieszczonych na p ytce PCB za pomoc  drutu np. z otego 
lub miedzianego tworz cego powietrzne po czenie mi dzy odpowiednimi punktami [Z3], [Z4]. 

rednica roboczego drutu mo e by  zró nicowana i wynosi  od 12,5 m do nawet kilkuset 
mikrometrów w przypadku zastosowa  tego typu po cze  w aplikacjach du ej mocy [Z3], [Z4]. 
Wymiary jak i kszta t p ytki PCB drajwera hybrydowego o oznaczeniu 8xUCC27526hybrid, 
zosta y dostosowane do dedykowanej obudowy do zalewania elektroniki o oznaczeniu HM-
1596B103. Obudowa ta zosta a w ca ci wykonana z materia u ABS [Z5], [Z6], [Z7]. Obudowy 
tego typu s  powszechnie stosowane w elektronice, gdy  charakteryzuj  si  dobrymi 

ciwo ciami izolacyjnymi oraz odpowiednio du  twardo ci . Wi cej informacji na temat 
materia u ABS znale  mo na m. in. w literaturze [Z5], [Z6], [Z7]. Wszystkie elementy 
potrzebne do wykonania drajwera hybrydowego by y dedykowane do monta u 
powierzchniowego SMD. Wybór tego typu elementów elektronicznych by  uwarunkowany 
materia em IMS pod a p ytki PCB drajwera.  

a) b) 

  
Rys. 4.9. Zdj cie drajwera hybrydowego: a) cienkie po czenia drutowe tzw. bonding kulkowy na p ytce PCB, 
 b) 30-krotnie powiekszony fragment obwodu  
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Jak wspomniano wcze niej, cz  po cze  na p ytce PCB np. sygna y steruj ce drajwerów 
ma ej mocy, zosta y doprowadzone do uk adów UCC27526 za pomoc  tzw. bondingu 
kulkowego. Miedziany drut, który pos  do wykonania cienkich po cze  powietrznych mia  
rednic  75 m i wytrzyma  pr dow  rz du 2 A. Na rysunku 4.9 przedstawiono zdj cia spod 

mikroskopu x2 (a) i x30 (b) przedstawiaj ce wykonane po czenia drutowe. Na potrzeby 
fotografii, po czenia drutowe wykonano celowo „za d ugie”, aby by y lepiej widoczne.  
W rzeczywisto ci po czenia te s  krótkie i umiejscowione tu  nad laminatem. Wykonany w ten 
sposób drajwer hybrydowy, w kolejnym etapie prac zosta  pokryty warstw  kleju strukturalnego 
o nazwie Loctite i oznaczeniu SI 5145. Produkt ten jest neutralnie utwardzaj cym si  
jednosk adnikowym klejem silikonowym przeznaczonym do uszczelniania i klejenia 
komponentów elektronicznych [Z9]. Do dodatkowych zalet kleju Loctite zaliczy  mo na fakt, i  
nie powoduje on korozji, przeznaczony jest do pracy w temperaturze do +180ºC, posiada 
twardo  wg. Shore’a wynosz  45. Jego wspó czynnik rozszerzalno ci cieplnej wynosi 
2,8×10-4 K-1, a wspó czynnik przewodno ci cieplnej jest równy 0,2 W/mK [Z9]. 

4.6. Podsumowanie 
W rozdziale tym przedstawiono realizacj  uk adow  wybranych drajwerów 

wysokocz stotliwo ciowych: komercyjnych scalonych, dyskretnych i hybrydowych. Do budowy 
drajwerów dyskretnych wykorzystano pi  ró nych drajwerów ma ej mocy (tabela 5.1). Ró ni y 
si  one:  

 rodzajem obudowy,  
 sposobem monta u do obwodu PCB (lutownicze pole metalu lub jego brak),  
 rezystancj  ciepln  z cze-obudowa. 

Dodatkowo do budowy drajwerów rezonansowych wykorzystano dwa ró ne tranzystory 
MOSFET ma ej mocy (tabela 5.2). G ówne ró nice mi dzy nimi to: 

 rezystancja przewodzenia RDS(on),  
 warto  maksymalna pr du wyj ciowego. 

Wp yw wy ej wymienionych parametrów na w ciwo ci drajwerów (obci alno , szybko , 
maksymaln  cz stotliwo  pracy) zosta  potwierdzony w badaniach laboratoryjnych (rodzia  5 
autoreferatu lub rozdzia  7 rozprawy doktorskiej).  

Tabela 5.1. Porównanie parametrów drajwerów scalonych ma ej mocy 

Parametr EL7104 EL7457 UCC27526 ZXGD3003 ISL55110 
Napi cie zasilania 16,5 V 18 V 20 V 40 V 14 V 

Maks. pr d wyj ciowy 4 A 2 A 5 A 5 A 3,5 A 
Maks. cz stotliwo  pracy b.d. 40 MHz b.d. b.d. 70 MHz 

RthJC b.d. 5ºC/W 9,5ºC/W 113ºC/W 46ºC/W 
Rodzaj obudowy SOIC-8 QFN WSON-8 SOT-23 TSSOP-8 

Metalizacja pod a  
(ang. thermal pad) brak tak tak brak brak 

Tabela 5.2. Porównanie parametrów tranzystorów MOSFET ma ej mocy 

Parametr FDMQ8203 FDG6332 
Napi cie UDSmax 100 V/-80 V 20 V/-20 V 

Maks. pr d wyj ciowy 6 A 2,1 A 
Rezystancja przewodzenia RDS(on) 140 m  300 m  

RthJC 50ºC/W b.d. 
Rodzaj obudowy MLP 4,5×5 SC70-6 

Metalizacja pod a  
(ang. thermal pad) tak brak 
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5. WYNIKI BADA  LABORATORYJNYCH  
W rozdziale zamieszczono wyniki bada  drajwerów dedykowanych do tranzystorów 

MOSFET, których budow  opisano w rozdziale 4. Zaprezentowano nast puj ce wyniki: 
 charakterystyki mocy i sprawno ci poszczególnych drajwerów,  
 przebiegi napi  wyj ciowych oraz zdj cia termowizyjne przy najwi kszym obci eniu, 
 wyniki pomiarów czasów prze cze  i czasów propagacji sygna ów z wej cia na 

wyj cie, 
 pomiary podstawowych parametrów paso ytniczych, takich jak: rezystancja wyj ciowa, 

indukcyjno ci doprowadze  czy wyj ciowa pojemno ci mi dzyelektrodowa.  
Przebadano nast puj ce drajwery: 

 scalone, twardo-prze czalne (komercyjne): DEIC420, DEIC421, DEIC515, IXRFD630, 
 dyskretne uk ady w asnej konstrukcji: 

o twardo-prze czalne: 4xEL7104, 4xZXGD3003, 8xEL7457, 8xISL55110, 
8xUCC27526, 8xUCC27526ver2, 

o mi kko-prze czalne: 4xFDMQ8203, 4xFDG6332, 
 hybrydowy, twardo-prze czalny drajwer w asnej konstrukcji 8xUCC27526hybrid. 

5.1. Pomiary mocy i sprawno ci drajwerów 
Na rysunku 5.1 przedstawiono schemat blokowy uk adu pomiarowego, który s  do 

wyznaczenia mocy i sprawno ci drajwerów oraz do rejestracji przebiegów czasowych napi  
wyj ciowych. Pomiary mocy i sprawno ci by y wykonywane przy nast puj cych parametrach: 

 napi cie zasilania drajwerów UZAS=12 V (drajwery rezonansowe zasilono obni onym 
napi ciem wynosz cym 6,5 V),  

 sygna  steruj cy o cz stotliwo ci w zakresie od 10 MHz do 30 MHz by  zadawany z 
zewn trznego generatora, co 2,5 MHz, wspó czynnik wype nienia sterowania D=0,5, 

 temperatura otoczenia TA=25ºC, 
 temperatura radiatora TR 35ºC (konwekcja naturalna). 

 
Rys. 5.1. Schemat blokowy uk adu pomiarowego s cy do wyznaczenia mocy strat dla trzech trybów pracy: 
 a) biegu ja owego, b) obci enia kondensatorem mikowym 3 nF, c) obci enia bramk  tranzystora 
 MOSFET, oraz rejestracji przebiegów napi  wyj ciowych 

Wybór napi cia zasilania UZAS=12 V by  podyktowany potrzeb  zastosowania takiej samej 
warto ci napi cia zasilania dla wszystkich drajwerów twardo-prze czalnych, aby mo na by o 
porówna  ich moce zasilania. Dla drajwerów rezonansowych, obni enie napi cia zasilania do 
6,5 V wynika o z wymogu uzyskania szczytowego napi cia bramki UGS 12 V (podobnie jak dla 
drajwerów twardo-prze czalnych).  
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Kondensator mikowy CG=3 nF wybrano w taki sposób, aby warto  jego pojemno ci by a 
nieco mniejsza ni  pojemno  zast pcza bramki tranzystora DE275-501N16A. Pozwoli o to na 
uzyskanie rozbie nych charakterystyk przy obci eniu drajwera pojemno ci  CG=3 nF i bramk  
tranzystora.  

Pomiary by y przeprowadzane dla ka dego drajwera osobno w temperaturze otoczenia, 
w stanie ustalonym temperatury na obudowie drajwerów scalonych i p ytkach PCB drajwerów 
dyskretnych. Drajwery by y przykr cone do radiatora (konwekcja naturalna).  

5.1.1. Pomiar mocy zasilania drajwerów 
Pomiar mocy zasilania drajwerów dla biegu ja owego i obci enia jest w zasadzie jedynym 

pomiarem, jaki mo na wykona , ze wzgl du na konieczno  wykonania krótkiego po czenia 
(„pin w pin”) wyj cia drajwera z obwodem bramkowym tranzystora MOSFET. Nie stosuje si  
np. dodatkowego rezystora bramkowego, który móg by by  wykorzystany do pomiaru i 
obserwacji oscyloskopowej pr du bramkowego iG. Moc zasilania drajwera wyznaczono jako:  

ZASZASZAS IUP . (5.1) 

Na tej podstawie wykre lono charakterystyki mocy PZAS zasilania drajwera dla: 
 dla biegu ja owego (ozn. CG=0) – rysunek 5.2a,  
 obci enia kondensatorem mikowym (ozn. CG=3 nF) – rysunek 5.2b.  
 obci enia bramk  tranzystora MOSFET serii 501N16A (ozn. CG=CMOS) – rysunek 5.2c. 
a) b) 

0

5

10

15

20

25

30

35

10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30
f , MHz

P
, W

DEIC420 DEIC421
DEIC515 IXRFD630
4xEL7104 8xEL7457
4xZXGD3003 8xUCC27526
8xUCC27526ver2 8xISL55110
FDG6332-rez. FDMQ8203-rez.
8xUCC27526hybrid

CG=0 

 

0

10

20

30

40

50

60

10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30
f , MHz

P
, W

DEIC420
DEIC421
DEIC515
IXRFD630
4xEL7104
8xEL7457
4xZXGD3003
8xUCC27526
8xUCC27526ver2
8xISL55110
FDG6332-rez.
FDMQ8203-rez.
8xUCC27526hybrid

CG=3 nF

 
c) 

0

10

20

30

40

50

60

10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 27,5 30
f , MHz

P
, W

DEIC420
DEIC421
DEIC515
IXRFD630
4xEL7104
8xEL7457
4xZXGD3003
8xUCC27526
8xUCC27526ver2
8xISL55110
FDG6332-rez.
FDMQ8203-rez.
8xUCC27526hybrid

CG= CMOS

 
Rys. 5.2. Charakterystyki mocy pobieranej przez drajwery dla: a) biegu ja owego, b) obci enia 
 pojemno ci  CG=3 nF, c) obci enia bramk  tranzystora MOSFET serii DE 

Porównuj c charakterystyki mocy pobieranej przez drajwery dla biegu ja owego (rys. 5.2a) 
mo na zauwa , e drajwery dyskretne charakteryzuj  si  ok. 4-krotnie mniejszym poborem 
mocy w porównaniu do komercyjnych drajwerów scalonych. W przypadku obci enia 
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drajwerów kondensatorem o pojemno ci 3 nF (rys. 5.2b), to w porównaniu do mocy zasilania na 
biegu ja owym, moc zasilania ro nie ok. 2-krotnie w przypadku drajwerów scalonych (np. 
DEIC515 i IXRFD630), oraz ok. 4-krotnie w przypadku drajwerów dyskretnych (np. 4xEL7104, 
8xISL55110, 8xEL7457). Nale y zauwa , e moc strat w drajwerach dyskretnych jest nadal 
ok. 3 razy mniejsza, ni  w komercyjnych drajwerach dyskretnych.  

Porównuj c charakterystyki mocy zasilania drajwerów pracuj cych przy obci eniu bramk  
tranzystora MOSFET (rys. 5.2c) mo na zauwa , e w porównaniu do biegu ja owego, moc 
zasilnia ro nie ok. 2-krotnie w przypadku drajwerów scalonych oraz prawie 4-5 krotnie w 
przypadku drajwerów dyskretnych. Podobny wzrost mocy powoduje obci enie kondensatorem 
3 nF, co jest uzasadnione tym, e warto  pojemno ci zast pczej bramki tranzystora jest zbli ona 
do warto ci 3 nF. Moc pobierana przez drajwery dyskretne jest ok. 2-krotnie mniejsza, ni  w 
przypadku drajwerów scalonych. Pobieraj  one moc czynn  ok. 20 W, podobnie jak drajwery 
dyskretne twardo-prze czalne 8xUCC27526 i 8xUCC27526ver2. 

Najwa niejszym wnioskiem wynikaj cym z analizy charakterystyk mocy zasilania 
drajwerów jest to, e opracowane drajwery dyskretne (twardo-prze czalne i rezonansowe) 
charakteryzuj  si  2-3 krotnie mniejsza moc  zasilnia ni  komercyjne drajwery scalone. G ówn  
przyczyn  tak du ej mocy pobieranej przez drajwery scalone jest moc zasilania na biegu 
ja owym PJ (moc strat ja owych). Z kolei moc strat ja owych PJ drajwerów dyskretnych jest 
mniejsza ni  5 W, co determinuje nisk  moc zasilania. 

Charakterystyki mocy zasilania s  monotonicznie rosn ce wraz ze wzrostem cz stotliwo ci, 
a jedynym odst pstwem s  charakterystyki dla drajwerów IXRFD630 i DEIC420. W tym 
przypadku wyst puj  lokalne ekstrema, spowodowane rezonansami wy szych harmonicznych 
napi cia wyj ciowego z cz stotliwo ci  w asn  drajwera lub ca ego obwodu drajwer-tranzystor 
MOSFET. Niewielkie zmiany stromo ci pozosta ych charakterystyk równie  s  zwi zane z 
rezonansami j.w. (potwierdzono to w oparciu o model komputerowy). 

Charakterystyki mocy zasilania drajwerów (rys. 5.2) oraz charakterystyki sprawno ci 
(rys. 5.3) wykre lono cz c punkty pomiarowe (co 2,5 MHz) wyg adzon  lini  w celu poprawy 
czytelno ci wykresów. W zwi zku z tym, warto ci le ce na liniach wyg adzaj cych pomi dzy 
punktami pomiarowymi, nie musz  odzwierciedla  poprawnych warto ci mocy/sprawno ci. 
Prawid owe podej cie powinno polega  na zaznaczeniu tylko punktów pomiarowych i 
niepewno ci pomiaru lub na zastosowaniu regresji wielomianem odpowiedniego stopnia i 
podaniu wspó czynnika R2. Przeprowadzone próby wskazuj  na konieczno  zastosowania 
wielomianów 6-8 stopnia. Przyk adowe charakterystyki mocy/sprawno ci drajwerów 
aproksymowane wielomianem 6-stopnia przedstawiono w dodatku 10.1.  

5.1.2. Obliczenia sprawno ci drajwerów 
W rozdziale 3.2 autoreferatu omówiono metod  obliczania sprawno ci drajwerów i na tej 

podstawie wyznaczono charakterystyki sprawno ci drajwerów w funkcji cz stotliwo ci. W celu 
wyznaczenia sprawno ci przyj to nast puj ce za enia: 

 napi cie zasilania drajwerów UZAS=12 V (drajwery rezonansowe zasilono obni onym 
napi ciem wynosz cym 6,5 V),  

 sygna  steruj cy o cz stotliwo ci w zakresie od 10 MHz do 30 MHz by  zadawany z 
zewn trznego generatora, co 2,5 MHz, wspó czynnik wype nienia sterowania D=0,5, 

 obci enie bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A [N10], 
 temperatura otoczenia TA=25ºC, 
 pomiar przeprowadzono do stanu ustalonego temperatury drajwera. 
Podstawowe zale no ci (3.9) i (3.10) na podstawie których wyznaczono charakterystyki 

sprawno ci drajwerów przedstawiono w rozdziale 3.2. Rezystancje bramki tranzystora RG i 
drajwera RDR zosta y zaczerpni te z tabeli 5.4. Jak wspomniano wcze niej, pomiar mocy 
zasilania drajwerów dla biegu ja owego i obci enia jest w zasadzie jedynym pomiarem jaki 
mo na wykona , ze wzgl du na konieczno  wykonania krótkiego, po czenia wyj cia drajwera 
z obwodem bramkowym tranzystora. St d metoda wyznaczania sprawno ci bazuje na pomiarach 
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wy ej wymienionych warto ci mocy oraz znajomo ci rezystancji drajwera RDR i bramki RG 
tranzystora.  

Analizuj c  wykresy  sprawno ci  drajwerów  (rys.  5.3)  mo na  zauwa ,  e  wszystkie  
wykonane drajwery dyskretne charakteryzuj  si  wy sz  sprawno ci  w stosunku do 
komercyjnych drajwerów scalonych. Przyk adowo, drajwer scalony o oznaczeniu IXRFD630 
charakteryzuje si  sprawno ci  ok. 63%, a dyskretny drajwer 8xUCC27526 ma sprawno  ok. 
82% (przy zachowaniu takich samych warunków pracy tj. napi cia zasilania, obci enia, 
temperatury otoczenia). Dodatkowo dla uk adu IXRFD630, opisanego w rozdziale 4.2, 
wyst puj  najwi ksze lokalne ekstrema np. przy cz stotliwo ci 15 MHz i 25 MHz.  

a) b) 
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Rys. 5.3. Charakterystyki sprawno ci drajwerów dla pracy przy obci eniu bramk  tranzystora 
 MOSFET: a) drajwerów scalonych, b) drajwerów dyskretnych, c) porównanie drajwerów 
 scalonych i dyskretnych 

Zagadnienie wyst powania ekstremów i nieco oscylacyjnego przebiegu charakterystyk 
sprawno ci (i mocy) jest problemem z onym. Takie lokalne maksima sprawno ci 
spowodowane s  przez rezonanse dla wy szych, nieparzystych harmonicznych prostok tnego 
przebiegu wymuszaj cego UG. Przyk adowo, dla obwodu drajwer IXRFD630 i tranzystor 
MOSFET serii DE, cz stotliwo  rezonansowa wynosi ok. 83 MHz. St d lokalne ekstrema 
mocy/sprawno ci mog  wyst pi  przy cz stotliwo ciach ok. 27,6 MHz i 16,6 MHz odpowiednio 
dla trzeciej i pi tej harmonicznej. Autor potwierdzi  np. kszta t charakterystyk mocy pobieranej 
przez drajwer hybrydowy 8xUCC27526hybrid dokonuj c symulacji modelu obwodowego 
drajwera. Uzyskana zgodno  przebiegów jest wystarczaj ca do stwierdzenia, e przyczyn  
oscylacyjnego kszta tu charakterystyk s  rezonanse dla wy szych harmonicznych napi cia 
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wymuszaj cego UG. Rozdzia  mocy strat pomi dzy drajwer i tranzystor, wynikaj cy z proporcji 
rezystancji drajwera RDR i bramki RG tranzystora nie musi by  przypadkowy. Odpowiednie 
wykorzystanie tej w ciwo ci i celowe modyfikowanie ich warto ci, mo e by  wykorzystane do 
odci enia lub doci enia moc  strat jednego z tych elementów. 

Poni ej, dla charakterystyk mocy i sprawno ci z rysunków 5.2 i 5.3 przeprowadzono 
dyskusj  niepewno ci pomiarowych. W pomiarach charakterystyk wykorzystano nast puj  
aparatur : 

 do pomiaru napi cia zasilania UZAS oraz pr du zasilania IZAS wykorzystano mierniki 
cyfrowe PC5000 (Sanwa) o niedok adno ci (0,03%rdg+2dgt) dla napi cia DC 
i (0,5%rdg+10dgt) dla pr du DC, 

 do pomiaru rezystancji drajwera RDR i rezystancji bramki RG tranzystora MOSFET 
wykorzystano precyzyjny analizator impedancji Agilent 4294A [N23] z przystawk  
Agilent 16047E [N24] o typowej niepewno ci granicznej 3%.  

Niepewno  wzgl dna pomiaru napi cia zasilania wynosi a 0,37%, a niepewno  wzgl dna 
pomiaru pr du zasilania wynosi a 2,5%. Niepewno  standardowa wzgl dna po redniego 
pomiaru mocy zasilania PZAS wynosi 2,7%.  

5.2. Przebiegi czasowe napi cia wyj ciowego 
W rozdziale zamieszczono wyniki pomiarów oscyloskopowych napi  wyj ciowych 

wybranych drajwerów dla trzech trybów pracy: biegu ja owego, obci enia bezindukcyjnym 
kondensatorem mikowym o pojemno ci CG=3 nF, obci enia bramk  tranzystora MOSFET serii 
DE275-501N16A [N10]. Ponadto, zamieszczono równie  zdj cia z kamery termowizyjnej 
Thermo Gear NEC G30 [N25] przedstawiaj ce rozk ad temperatury na obudowach drajwerów 
scalonych i obwodach PCB drajwerów dyskretnych. Schemat pomiarowy przedstawiono na 
rysunku 5.1. Pomiary napi  wyj ciowych by  wykonywany przy nast puj cych parametrach: 

 napi cie zasilania drajwerów UZAS=12 V (drajwery rezonansowe zasilono obni onym 
napi ciem wynosz cym 6,5 V),  

 cz stotliwo  pracy 30 MHz, zadawana z zewn trznego generatora, wspó czynnik 
wype nienia sterowania D=0,5, 

 temperatura otoczenia TA=25ºC, 
 temperatura radiatora TR 35ºC (konwekcja naturalna). 

Rejestracja rozk adu temperatury by a wykonywana przy identycznych parametrach jak wy ej 
(UZAS=12 V, 30 MHz), ale przy obci eniu bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A 
[N10] dla stanu ustalonego. Wyniki pomiarów oscyloskopowych napi cia wyj ciowego by y 
wykonywane w celu: 

 zmierzenia czasów prze cze  drajwerów, 
 okre lenia warto ci maksymalnej napi cia, wizualnej oceny kszta tu napi cia, 

wyst powania ewentualnych niepo danych oscylacji. 
Pomiary termowizyjne mia y na celu: 

 rejestracj  równomierno ci rozk adu temperatury na poszczególnych uk adach scalonych 
ma ej mocy, 

 po rednie okre lenie temperatury z cza drajwera, 
 okre lenie zapasu mocy i mo liwo ci podwy szenia cz stotliwo ci, 
 zebranie danych do modelu termicznego w 3D w oprogramowaniu ANSYS (rozdzia  6). 

Drajwer scalony DEIC420 
Na rysunku 5.4 przedstawiono przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera scalonego DEIC420. 
Jak wynika z rysunku 5.4a, bieg ja owy drajwera scalonego DEIC420 charakteryzuje si  
szczytow  warto ci  napi cia wyj ciowego ok. 13 V i wype nieniem wynosz cym 49% 
liczonego dla poziomu napi cia progowego Uth=3,5 V. Obci enie kondensatorem CG=3 nF 



WYNIKI BADA  LABORATORYJNYCH 

28 

powoduje zmian  kszta tu przebiegu napi cia wyj ciowego z prostok tnego (rys. 5.4a) na quasi-
sinusoidalny (rys. 5.4b). 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 5.4. Przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera DEIC420 dla: a) biegu ja owego, b) obci enia CG=3 nF,  
 c) obci enia bramk  tranzystora, d) zdj cie termowizyjne, TMAX 134ºC 

Warto  maksymalna napi cia wyj ciowego w tym przypadku wynosi 14 V. Napi cie 
wyj ciowe drajwera w przypadku obci enia bramk  tranzystora MOSFET (rys. 5.4c) ró ni si  
od obci enia go bezindukcyjnym kondensatorem 3 nF. Fakt ten jest spowodowany 
wprowadzeniem do obwodu wyj ciowego drajwera dodatkowej indukcyjno ci bramki 
tranzystora DE275-501N16A, która wynosi oko o 5 nH. Ponadto pojemno  bramki tranzystora 
jest nieliniowa. Nale y podkre li , e mierzone napi cie bramkowe przedstawione na 
rysunku 5.4c, nie jest napi ciem wyst puj cym na wewn trznej pojemno ci bramki tranzystora. 
Warto  maksymalna tego napi cia wynosi ok. 14 V i jest ono pomniejszone o spadki napi  na 
indukcyjno ci doprowadze  LDR i rezystancji bramki RG tranzystora w stosunku do napi cia na 
wewn trznej pojemno ci CGS tranzystora.  Na  rysunku  5.4d  zamieszczono  zdj cie  z  kamery  
termowizyjnej przedstawiaj ce rozk ad temperatury na obudowie DE275 drajwera DEIC420. 
Temperatura obudowy tego drajwera przy cz stotliwo ci pracy 30 MHz wynios a ok. 134ºC. 
Przyjmuj c, e rezystancja cieplna RthJC=0,13ºC/W, a moc strat w drajwerze PDR=55 W, to 
temperatura z cza TJ=141ºC i nie przekracza 150ºC. 

Drajwer dyskretny 8xUCC27526 
Na rysunku 5.6 przedstawiono przebiegi czasowe dyskretnego drajwera 8xUCC27526. Jak 

wynika z rysunku 5.6c, przebieg napi cia wyj ciowego drajwera przy obci eniu bramk  
tranzystora serii DE jest quasi-sinusoidalny, jego warto  szczytowa wynosi ok. 13 V (ujemne 
napi cie ok. -6 V). Zmierzony wspó czynnik wype nienia jest równy ok. 50% (liczony dla 
poziomu napi cia progowego Uth=3,5 V). Zmierzona warto  szczytowa napi cia dla biegu 
ja owego (rys. 5.6a) wynosi ok. 15 V, kszta t napi cia jest prostok tny z widocznymi 
oscylacjami w okolicach 0 V. W przypadku obci enia pojemno ci  CG=3 nF (rys. 5.6b) kszta t 
napi cia jest quasi-sinusoidaly z widoczn  deformacj  w okolicach warto ci szczytowej która 
wynosi ok. 18 V, ujemne napi cie ok. 14 V. Maksymalna temperatura obudowy uk adów 
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scalonych UCC27526, nie powinna przekracza  140oC [N18]. Temperatura jednego z uk adów 
scalonych (rys. 5.6d – skrajny lewy uk ad) jest wy sza o oko o 8oC.  

a) 

 

b) 
5 V/div

10 ns/div

f=30 MHz

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 5.6. Przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera 8xUCC27526 dla: a) biegu ja owego, b) obci enia 
 CG=3 nF, c) obci enia bramk  tranzystora, d) zdj cie termowizyjne,  TMAX 147ºC 

Po ponownym przylutowaniu uk adu temperatury si  wyrówna y – maksymalna temperatura 
pracy wynios a 137oC, i jest ni sza o 12ºC od maksymalnej dopuszczalnej temperatury pracy 
[N18]. Moc odprowadzana z pojedynczego uk adu UCC27526 podczas pracy z cz stotliwo ci  
30 MHz i pod obci eniem bramk  tranzystora DE501N16A wynosi a ok. 5 W.  

Drajwer dyskretny 4xFDMQ8203 (rezonansowy) 
Na rysunku 5.7 przedstawiono przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera rezonansowego 

4xFDMQ8203. Analizuj c rysunek 5.7a mo na zauwa , e napi cie wyj ciowe drajwera, dla 
biegu ja owego, zawiera si  w zakresie napi cia zasilania od 0 do 6,5 V. Kszta t napi cia jest 
prostok tny, wype nienie wynosi ok. 50% (liczony dla poziomu napi cia progowego Uth=3,5 V). 
W przypadku obci enia wyj cia drajwera kondensatorem CG=3 nF, charakteryzuje si  on 
zwi kszonym i bipolarnym napi ciem wyj ciowym, z zakresu od -3,5 V do 8 V (rysunek 5.7b). 
Kszta t napi cia w tym przypadku jest quasi-sinusoidalny. Przy obci eniu wyj cia drajwera 
rezonansowego bramk  tranzystora (rys. 5.7c) przebieg napi cia jest bardzo zniekszta cony i 
przypomina przebieg pi okszta tny. Warto  napi cia wyj ciowego zawiera si  od -5 V do ok. 
8 V. Nale y zwróci  uwag  na mo liwo  sterowania warto ci  szczytow  napi cia 
wyj ciowego tego drajwera rezonansowego, jak równie  na mo liwo  zmiany wype nienia 
przebiegu napi cia wyj ciowego.  

Analizuj c rozk ad temperatury na p ytce drajwera 4xFDMQ8203 wykonanej w technologii 
thermal clad (rys. 5.7d) mo na zauwa , e najwy sza temperatura wyst puje w wyj ciowym 
stopniu wzmacniaj cym z onym z czterech tranzystorów FDMQ8203 (rys. 4.5). Zmierzona 
temperatura pracy wynosi w tym przypadku 71oC. 
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2 V/div

f=30 MHz

 

b) 

 
c) 

10 ns/div
5 V/div
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d) 

 

Rys. 5.7. Przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera 4xFDMQ8203 dla: a) biegu ja owego, b) obci enia 
 CG=3 nF, c) obci enia bramk  tranzystora, d) zdj cie termowizyjne,  TMAX 71ºC 

Drajwer hybrydowy 8xUCC27526hybrid 
Na rysunku 5.8 przedstawiono przebiegi czasowe napi cia wyj ciowego drajwera 

hybrydowego 8xUCC27526hybrid.  
a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 5.8. Przebiegi napi cia wyj ciowego drajwera hybrydowego 8xUCC27526hybrid dla: a) biegu ja owego, 
 b) obci enia CG=3 nF, c) obci enia bramk  tranzystora, d) zdj cie  termowizyjne, TMAX 128ºC, 
 UZAS=12 V 
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Analizuj c rysunek 5.8a mo na zauwa , e hybrydowy uk ad drajwera podczas pracy na 
biegu ja owym z cz stotliwo ci  30 MHz charakteryzuje si  korzystnym kszta tem 
prostok tnego napi cia wyj ciowego, którego warto  maksymalna wynosi 15 V, a wype nienie 
ok. 41%. Tak wysoka warto  napi cia wyj ciowego pozwala sterowa  bramk  tranzystora 
MOSFET np. serii DE275-501N16A. W przypadku obci enia wyj cia drajwera hybrydowego 
kondensatorem CG=3 nF (rys. 5.8b) nast puje znaczne odkszta cenie napi cia wyj ciowego, a 
warto  maksymalna spada do oko o 12 V. Na rysunku 5.8c przedstawiono oscylogram napi cia 
wyj ciowego drajwera obci onego bramk  tranzystora. Warto  maksymalna napi cia w tym 
przypadku wynosi oko o 15 V. Kszta t napi cia wyj ciowego jest quasi-sinusoidalny. Analizuj c 
zdj cie z kamery termowizyjnej (rys. 5.8d) mo na zauwa , e najwy sza temperatura panuje 
na obudowach uk adów scalonych UCC27526, wynosi ona ok. 128ºC. Maksymalna 
dopuszczalna temperatura pracy uk adów scalonych UCC27526 [N18], wynosi 140ºC. Zatem 
zaprojektowany drajwer hybrydowy mo e pracowa  d ugotrwale np. w uk adzie falownika 
klasy E – co wykazano w rozdziale 7. 

5.3. Czasy prze cze  i propagacji drajwerów  
W rozdziale zamieszczono wyniki pomiarów czasów prze cze  i propagacji drajwerów dla 

trybu pracy na biegu ja owym, zgodnie ze schematem pomiarowym przedstawionym na 
rysunku 5.1. Pomiary czasów prze cze  by  wykonywany przy parametrach, jak podczas 
pomiarów przebiegów czasowych napi cia wyj ciowego: 

 napi cie zasilania drajwerów UZAS=12 V (drajwery rezonansowe zasilono obni onym 
napi ciem wynosz cym 6,5 V),  

 cz stotliwo  pracy 30 MHz, zadawana z zewn trznego generatora, wspó czynnik 
wype nienia sterowania D=0,5, 

 drajwer pracowa  na biegu ja owym,  
 sondy oscyloskopowe firmy Tektronix o oznaczeniach P6139A 

(500 MHz/8,0 pF/10 M /1,3 m), bez ko cówek zatrzaskowych i d ugiego przewodu 
masy, by y przy czone bezpo rednio do wyj cia drajwera,  

 pomiar odbywa  si  w przedziale od 10% do 90% warto ci szczytowej napi cia 
wyj ciowego osobno dla zbocza narastaj cego (L-H) i opadaj cego (H-L), 

 temperatura otoczenia TA=25ºC, 
 temperatura radiatora TR 35ºC (konwekcja naturalna). 

Pomiary czasów propagacji by  wykonywany w warunkach i przy za eniach, jak pomiary 
czasów prze cze . Pomiar czasów propagacji odbywa  si  dla 50% warto ci szczytowej 
napi cia wyj ciowego wzgl dem sygna u wej ciowego, osobno dla zbocza narastaj cego tp(L-H) i 
opadaj cego tp(H-L). 

Wybór metody pomiaru by  podyktowany potrzeb  zastosowania identycznego 
pomiarowego podej cia dla wszystkich drajwerów, aby mo na by o porówna  ich czasy 
prze cze . Aby zapewni  odpowiedni  temperatur  drajwerów, pomiary wykonano przy 
cz stotliwo ci 30 MHz, a wi c przy prawie maksymalnym obci eniu. Natomiast karty 
katalogowe podaj  czasy tr i tf dla cz stotliwo ci 1 MHz, czyli w stanie zimnym, TC=25ºC. 
Celem przeprowadzonych pomiarów by o przede wszystkim wzajemne porównanie badanych 
drajwerów w identycznych warunkach, a nie sprawdzanie poprawno ci parametrów podanych w 
kartach katalogowych. W tabeli 5.1 przedstawiono zbiorcze wyniki pomiarów czasów 
prze cze  wszystkich przebadanych drajwerów dla biegu ja owego. Na rysunku 5.9 
przedstawionio wykres kolumnowy czasów prze cze  drajwerów dla biegu ja owego. 

Analizuj c  dane  zebrane  w  tabeli  5.1,  oraz  wykresy  kolumnowe  z  rysunku  5.9,  mo na  
zauwa , e nowo opracowane drajwery dyskretne zarówno twardo- jak i mi kko-prze czalne 
charakteryzuj  si  o oko o 50% krótszymi czasami prze cze  w stosunku do komercyjnych 
drajwerów twardo-prze czalnych. Przyk adowo, dla biegu ja owego, scalony drajwer DEIC420 
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charakteryzuje si  czasami prze cze  tr i tf wynosz cymi 4 ns, a dla drajwerów dyskretnych 
czasy te zawieraj  si  w przedziale od 1 ns do 4 ns. 

Tabela 5.1.  Zestawienie wyników pomiarów czasów prze cze  drajwerów dla biegu ja owego 

Czasy prze cze  Typ drajwera Rodzaj drajwera Oznaczenie 
tr tf 

Scalony Twardo-prze czalny DEIC420 4 ns 4 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC421 3 ns 5 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC515 2 ns 3 ns 
Scalony Twardo-prze czalny IXRFD630 2 ns 12 ns 

Dyskretny Twardo-prze czalny 4xEL7104 2 ns 3 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 4xZXGD3003 1 ns 1 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xEL7457 2 ns 3 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526 2 ns 1 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526ver2 1 ns 1 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xISL55110 4 ns 5 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDMQ8203 2 ns 2 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDG6332 2 ns 2 ns 

Hybrydowy Twardo-prze czalny 8xUCC27526hybrid 1 ns 1 ns 
Uwagi: f=30 MHz, CG=0 nF, UZAS=12 V, TC 120ºC 
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Rys. 5.9. Wykres kolumnowy czasów prze cze  drajwerów dla biegu ja owego 

 
Uwag  zwraca dyskretny, twardo-prze czalny drajwer 8xUCC27526 pobieraj cy moc 

czynn  na biegu ja owym PJ=4  W,  który  charakteryzuje  si  o  ok.  40%  krótszymi  czasami  
prze cze  ni  np. DEIC420. Jego czasy prze cze  wynosz  tr=2 ns i tf=1 ns. Szybszy jest tylko 
drajwer 4xZXGD3003, który jak wykazano w rozprawie charakteryzuje si  zbyt nisk  warto ci  
szczytow  napi cia wyj ciowego.  

W tabeli 5.2 przedstawiono zbiorcze wyniki pomiarów czasów propagacji wszystkich 
przebadanych drajwerów dla pracy na biegu ja owym. Dodatkowo na rysunku 5.10 
przedstawiono wykresy kolumnowe czasów propagacji drajwerów.  

Analizuj c wyniki pomiarów (tabela 5.2 i rysunek 5.10), mo na zauwa , e komercyjne 
drajwery scalone charakteryzuj  si  krótszymi czasami propagacji w stosunku do czasów 
propagacji opracowanych drajwerów dyskretnych. Opracowane drajwery cechuj  si  czasami 
propagacji wynosz cymi kilkana cie nanosekund (np. od 10 ns do 16 ns dla biegu ja owego). 
Dla  drajwerów  komercyjnych  warto ci  czasów  wynosz  od  3  ns  do  9  ns.  Ró nica  w  czasach  
propagacji pomi dzy scalonymi a dyskretnymi uk adami wynika w g ównej mierze z technologii 
wykonania tych uk adów. Scalone drajwery s  uk adami du ej i bardzo du ej skali integracji, 
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wytworzone w technologii nanostrukturalnej i grubowarstwowej (opis konstrukcji – 
rozdzia y 4.1 i 4.2). 

Tabela 5.2. Zestawienie wyników pomiarów czasów propagacji drajwerów dla biegu ja owego 

Czasy propagacji  Typ drajwera Rodzaj drajwera Oznaczenie 
tp(L-H) tp(H-L) 

Scalony Twardo-prze czalny DEIC420 3 ns 1 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC421 6 ns 10 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC515 8 ns 9 ns 
Scalony Twardo-prze czalny IXRFD630 8 ns 3 ns 

Dyskretny Twardo-prze czalny 4xEL7104 14 ns 16 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 4xZXGD3003 4 ns 3 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xEL7457 13 ns 15 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526 15 ns 12 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526ver2 15 ns 11 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xISL55110 14 ns 15 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDMQ8203 13 ns 11 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDG6332 6 ns 11 ns 

Hybrydowy Twardo-prze czalny 8xUCC27526hybrid 14 ns 12 ns 
Uwagi: f=30 MHz, CG=0 nF, UZAS=12 V, TC 120ºC 
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Rys. 5.10. Wykres kolumnowy czasów propagacji drajwerów dla biegu ja owego 

Dyskretne rozwi zania zarówno te twardo-, jak i mi kko-prze czalne zosta y 
skonstruowane w technologii thermal clad, w postaci p ytki PCB, z rozproszonymi elementami 

czonymi za pomoca miedzinych cie ek. Analizuj c dane zebrane w tabeli 5.2 i wykresy 
kolumnowe zamieszczone na rysunku 5.10 mo na zauwa , e niektóre z zaproponowanych 
rozwi za  dyskretnych drajwerów maj  czasy opó nie  zbli one do po owy okresu prze czania 
– np. drajwery 8xISL55110, 8xUCC27526, 4xEL7104. Tak du e warto ci czasów propagacji 
wynikaj  z budowy poszczególnych uk adów i s  zwi zane z prze adowaniem pojemno ci 
paso ytniczych oraz czasem przej cia tranzystora stanowi cego wyj ciowy stopie  
wzmacniaj cy drajwera ze stanu przewodzenia do stanu blokowania. Tak du e warto ci czasu 
propagacji maj  te  swoje zalety: krótkie impulsy wej ciowe, np. zak óceniowe, nie zostan  
„zauwa one” przez uk ad.  

W celu lepszego zobrazowania wp ywu czasów propagacji tp(L-H) i tp(H-L) drajwerów na 
zmian  wspó czynnika wype nienia D napi cia wyj ciowego, wprowadzono wspó czynnik 
deformacji wype nienia WD, obliczany zgodnie z zale no ci : 
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T
t

W p
D , (5.2) 

L)p(HH)p(Lp ttt , (5.3) 

gdzie: T –  okres  napi cia  wyj ciowego  dla  cz stotliwo ci  30  MHz  (T=33,33 ns),  
tp – deformacja szeroko ci impulsu obliczona wg zale no ci (5.3). 

W tabeli 5.3 przedstawiono zbiorcze wyniki deformacji szeroko ci impulsu tp wszystkich 
przebadanych drajwerów dla dwóch trybów pracy. 

Tabela 5.3. Deformacja szeroko ci impulsu drajwerów dla dwóch trybów pracy 

Deformacja szeroko ci 
impulsu tp  Typ 

drajwera Rodzaj drajwera Oznaczenie 
dla CG=0 nF  dla CG=3 nF 

Scalony Twardo-prze czalny DEIC420 + 2 ns + 2 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC421 - 4 ns + 1 ns 
Scalony Twardo-prze czalny DEIC515 -1 ns + 2 ns 
Scalony Twardo-prze czalny IXRFD630 + 5 ns + 5 ns 

Dyskretny Twardo-prze czalny 4xEL7104 -2 ns - 3 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 4xZXGD3003 + 1 ns + 2 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xEL7457 - 2 ns - 4 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526 + 3 ns + 6 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xUCC27526ver2 + 4 ns + 6 ns 
Dyskretny Twardo-prze czalny 8xISL55110 - 1 ns - 3 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDMQ8203 + 2 ns - 1 ns 
Dyskretny Mi kko-prze czalny 4xFDG6332 - 5 ns 0 ns 

Hybrydowy Twardo-prze czalny 8xUCC27526hybrid + 2 ns + 5 ns 
Uwagi: f=30 MHz, CG=0 nF i 3 nF, UZAS=12 V, TC 120ºC 

Dane  zestawione  w  tabeli  5.3  zilustrowano  na  rysunku  5.11  wykresem  kolumnowym  
wspó czynnika deformacji wype nienia WD drajwerów. 
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Rys. 5.11. Wykres kolumnowy wspó czynnika deformacji wype nienia WD drajwerów dla dwóch trybów pracy 

Analizuj c dane zebrane w tabeli 5.3 i wykres kolumnowy z rysunku 5.11 mo na zawa , 
e brak symetrii w czasach propagacji tp(L-H) i tp(H-L) wp ywa znacz co na zmian  wspó czynnika 

wype nienia D napi cia wyj ciowego drajwerów. Dodatkowo mo na zauwa , e zmiana 
obci enia CG (w niektórych przypadkach) wp ywa znacz co na deformacj  wspó czynnika 
wype nienia WD. Przyk adowo, dla drajwera scalonego DEIC421 dla biegu ja owego CG=0 nF, 
wynikowy wspó czynnik wype nienia D jest mniejszy, ni  w przypadku obci enia pojemno ci  
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CG=3 nF. Wspó czynnik deformacji wype nienia dla drajwera DEIC421 w pierwszym przypadku 
wynosi -0,11, a w drugim 0,03.  

W praktyce powinno d  si  do minimalizacji czasu propagacji i jego symetryzacji, co 
pozwoli na prac  uk adu z wi kszymi cz stotliwo ciami. Aby skutecznie zmniejszy  warto ci 
czasów propagacji nale y przeanalizowa  wszystkie przebadane dot d drajwery pod k tem ich 
parametrów paso ytniczych. 

5.4. Parametry paso ytnicze drajwerów 
W rozdziale omówiono metod  oraz wyniki pomiaru podstawowych parametrów 

paso ytniczych drajwerów. Do parametrów paso ytniczych drajwerów zaliczy  mo na: 
rezystancj  wyj ciow  ROUT, indukcyjno ci doprowadze  LDR oraz wyj ciowe pojemno ci 
mi dzyelektrodowe COUT. Ka dy z wymienionych parametrów zosta  wyznaczony za pomoc  
precyzyjnego analizatora impedancji Agilent 4294A [N23] z przystawk  Agilent 16047E [N24] 
(rys. 5.12). 

a) 

 

b) 

 

Rys. 5.12. Precyzyjny analizator impedancji Agilent 4294A: a) zdj cie panelu czo owego, b) standardowa 
 przystawka pomiarowa 16047E 

Pomiar parametrów paso ytniczych drajwerów by  wykonywany przy nast puj cych 
za eniach, zgodnie z rysunkiem 5.13: 

 cz stotliwo  pomiarowa wynosi a 30 MHz (by a ustawiona na analizatorze impedancji), 
 sinusoidalne napi cie pomiarowe wynosz ce U=100 mV 
 rezystancja wyj ciowa RG drajwerów mierzona by a przy napi ciu zasilania wynosz cym 

+12 V, 
 temperatura otoczenia TA=25ºC. 

Na rysunku 5.13 przedstawiono uproszczony schemat pomiarowy parametrów paso ytniczych 
drajwerów. Mierzono impedancj  wyj cia (OUT, GND) drajwerów przy jednoczesnym 
zwieraniu mi dzy sob  odpowiednich wej  (UZAS, GND, IN) tych uk adów. Przyj ta metoda 
pomiaru rezystancji wyj ciowej ROUT nie jest zgodna z metod  stosowan  przez producentów 
drajwerów scalonych podawan  w notach katalogowych. Metoda katalogowa polega na 
obliczeniu rezystancji wyj ciowej, jako stosunku napi cia wyj ciowego do pr du wyj ciowego. 

 
Rys. 5.13. Uproszczony schemat pomiarowy parametrów paso ytniczych wysokocz stotliwo ciowych 
 drajwerów 
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Przyj ta w rozprawie metoda pomiaru ROUT ma jednak swoje uzasadnieie:  
 pomiar wykonywany jest przy wysokiej cz stotliwo ci (np. 30 MHz), a wi c 

z uwzgl dnieniem np. zjawiska naskórkowo ci zwi zanego z przep ywem pr du przez 
mozaik cie ek obwodu PCB (rezystancj  doprowadze ), 

 pomiar rezystancji przewodzenia za czonego tranzystora stopnia wyj ciowego 
(wchodz cego w sk ad ROUT) mo na uzna  za poprawny, poniewa  niska amplituda 
ród a pomiarowego (100 mV) nie za cza paso ytniczej diody zwrotnej tranzystora.  

W tabeli 5.4 zamieszczono wyniki bada  podstawowych parametrów paso ytniczych wszystkich 
analizowanych typów drajwerów.  

Tabela 5.4. Zestawienie pomiarów wyj ciowych parametrów paso ytniczych drajwerów 

Parametry paso ytnicze 
ROUT COUT LDR Oznaczenie 

drajwera 
 pF nH 

DEIC420 469 1260 4 
DEIC421 185 1820 4 
DEIC515 5900 127 7 

IXRFD630 1240 562 6 
4xEL7104 138 391 2 
4xEL7457 272 384 2 

8xISL55110 1585 344 5 
4xZXGD3003 983 281 4 
8xUCC27526 135 595 3 

8xUCC27526ver2 121 357 2 
4xFDG6332 255 369 3 

4xFDMQ8203 111 458 2 
8xUCC27526hybrid 106 287 1 

Analizuj c zestawione w tabeli 5.4 wyniki pomiarów uzyskane za pomoc  analizatora 
impedancji oraz porównuj c dane katalogowe drajwerów dyskretnych, mo na zauwa , i  tylko 
rezystancja wyj ciowa ROUT odzwierciedla parametry paso ytnicze. Producenci drajwerów 
scalonych (IXYS), jak i dyskretnych uk adów ma ej mocy, nie podaj  w specyfikacji technicznej 
pozosta ych dwóch parametrów (COUT i LDR), które z punktu widzenia zastosowania tych 
uk adów w aplikacjach wysokocz stotliwo ciowych s  bardzo istotne. Dodatkowo, analizuj c 
wyniki pomiarów parametrów paso ytniczych (tabela 5.4), mo na zauwa , e opracowane 
drajwery dyskretne nie odbiegaj  znacz co, pod wzgl dem paso ytniczej indukcyjno ci 
wyj ciowej LDR, od komercyjnych drajwerów scalonych – wszystkie nowe konstrukcje 
charakteryzuj  si  zbli onymi warto ciami tego parametru. Du e warto ci tych parametrów 
paso ytniczych odpowiadaj  za zwi kszon  moc strat – co zosta o wykazane w rozdziale 5.1. 
Wszystkie zmierzone parametry paso ytnicze odpowiadaj  równie  za kszta t napi cia 
wyj ciowego, w tym za czasy prze acze  tr i tf (tabela 5.1) drajwera. Mo na zauwa , e 
drajwery o ma ych warto ciach rezystancji wyj ciowej ROUT oraz indukcyjno ci LDR (tabela 5.4) 
charakteryzuj  si  krótkimi czasami prze cze  (tabela 5.1). Jest to zgodne z przewidywaniami, a 
jednocze nie potwierdza poprawno  wyznaczenia ROUT, LDR oraz czasów prze cze . 
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6. MODELE KOMPUTEROWE 
W poni szym rozdziale autoreferatu zostani  przedstawione modele komputerowe 

skonstruowanych drajwerów s ce do numerycznej weryfikacji wyników uzyskanych na 
drodze bada  laboratoryjnych. W pierwszej cz ci przedstawiony zostanie trójwymiarowy model 
cieplny MES drajwera wykonany w celu weryfikacji rozk adu temperatury na p ytce PCB 
drajwera. W drugiej cz ci przedstawiony zostanie model uproszczonego obwodu bramkowego 
tranzystora MOSFET, który pos  do omówienia w ramach rozprawy wp ywu paso ytniczych 
indukcyjno ci doprowadze .  

6.1. Trójwymiarowy, cieplny model MES drajwera 
W tym rozdziale przedstawiono geometri  modelu komputerowego dyskretnego drajwera 

wykonan  w oprogramowaniu AutoDesk Inventor Professional. Geometri  modelu utworzono w 
celu numerycznej weryfikacji uzyskanego na drodze bada  laboratoryjnych rozk adu temperatur 
na p ytce PCB (rys. 5.6d) podczas pracy drajwera z cz stotliwo ci  30 MHz i przy obci eniu 
bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A. Utworzony model 3D (rys. 6.1) 
odzwierciedla (w skali 1:1) wszystkie elementy elektroniczne u yte do wykonania prototypu 
dyskretnego drajwera 8xUCC27526 oraz obwód PCB w technologii thermal clad [N22].  

a) 

 

b) 

 
Rys. 6.1. Geometria modelu komputerowego: a) dyskretnego drajwera 8xUCC27526 wykonana  
 w programie AutoDesk Inventor Professional, b) powi kszony fragment modelu 

Geometryczny model komputerowy zawiera 211 elementów w sk ad których wchodz  m. in. 
trzy warstwy obwodu PCB z materia u IMS [Z8], cie ki po cze , elementy elektroniczne wraz 
z wyprowadzeniami (padami) oraz z cza zasilania i sygna owe.  

a) 

 

b) 

 
Rys. 6.2. Model dyskretnego drajwera 8xUCC27526: a) geometria zaimportowana do programu ANSYS,  
 b) geometria z widoczn , przyk adow  siatk  oblicze  

W tabeli 6.1 zestawione zosta y podstawowe parametry materia owe modelu 
komputerowego zaczerpni te z bibliotek oprogramowania AutoDesk Inventor Professional, 
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z bibliotek oprogramowana ANSYS oraz z literatury [Z2], [16]. Na rysunku 6.2a przedstawiono 
geometri  modelu drajwera 8xUCC27526 wykorzystan  do oblicze  cieplnych w programie 
ANSYS. Geometri  zaimportowano z oprogramowania AutoDesk Inventor w celu wykonania 
symulacji termicznej w stanie ustalonym (ang. Steady-State Thermal). Na rysunku 6.2b 
zamieszczono przyk adow  siatk  elementów sko czonych wygenerowan  dla zaimportowanego 
modelu. Siatka przedstawiona na rysunku 6.2b sk ada si  z 56604 elementów sko czonych o 
kszta cie czworo cianu (ang. tetrahedronu) oraz 86058 w ów. Do wykonania analizy 
termicznej ang. Steady-State Thermal wykorzystano jeden z gotowych modu ów do statycznej 
analizy cieplnej dost pny w oprogramowaniu ANSYS Workbench. 

Tabela 6.1. Zestawienie parametrów materia owych modelu komputerowego dyskretnego drajwera 8xUCC27526 

PARAMETRY 

Przewodno  
cieplna w ciwa 

Wspó czynnik 
rozszerzalno ci 

cieplnej 

Ciep o 
ciwe 

Temperatura 
topnienia MATERIA Y 

, 
Km

W  , 
K
1  CP, 

Kkg
J  TT, K 

Aluminium (Al) 200 610)245,22(  856 ÷ 900 867 
Ceramika 
(Al2O3) 

0,8 ÷ 1,5 (1,15) 610)4,81,8(  880 1973 

Mied  (Cu) 370 ÷ 400 (397) 6105,16  386 623 
Srebro (Ag) 429 6107,18  250 873 

oto (Au) 318 6102,14  128 1230 
Nikiel (Ni) 90,7 6104,13  440 1273 
Cyna (Sn) 66,8 6100,22  222 505 

Molibden (Mo) 138 6108,4  250 2273 
Plastik 

(polipropylen) 18 1,8 1700 393 ÷ 468 
 

Na potrzeby analizy modelu komputerowego dyskretnego drajwera przyj to nast puj  
metod  oblicze :  

 wszystkie elementy siatki zosta y wygenerowane jako czworo ciany (ang. tetrahedrony),  
 liczba elementów siatki wynosi a 12110226, liczba w ów 17477264. Tak du a liczba 

elementów siatki wynika z ma ych wymiarów poszczególnych elementów 
elektronicznych, jak i niewielkich grubo ci poszczególnych warstw p ytki IMS (rys. 4.4). 
Dodatkowo tak du a g sto  siatki powinna zapewnia  do  dok adne wyniki analizy 
termicznej modelu 3D drajwera. 

 sto  siatki zosta a zró nicowana w zale no ci od rodzaju elementu elektronicznego, 
jak i jego wymiarów np. dla z cza zasilania g sto  siatki by a mniejsza (rozmiar 
pojedynczego elementu siatki 1 mm, rozmiar elementu 7,7×11,4×12 mm) ni  dla 
uk adów UCC27526 drajwerów ma ej mocy (rozmiar pojedynczego elementu siatki 
0,05 mm, rozmiar elementu 3,15×3,15×0,72 mm).  

 dla ka dego z elementów sk adowych modelu (rys. 6.1) okre lono jego parametry 
materia owe zestawione w tabeli 6.1.  

Podsumowuj c, nale y zauwa , e uk ad dyskretnego drajwera 8xUCC27526 opisany 
w rozdziale 4.3, zosta  zast piony modelem komputerowym (rys. 6.1 i 6.2a) o parametrach 
materia owych zestawionych w tabeli 6.1 i okre lonych w w ach wygenerowanej siatki. 
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W celu wyznaczenia rozk adu temperatury na p ytce PCB modelu drajwera, okre lono 
warto ci  róde  mocy  strat.  G ównym  ród em  mocy  strat  na  p ytce  PCB  s  cztery  uk ady  
scalone o oznaczeniach UCC27526. Dla ka dego z nich zosta o okre lone zast pcze ród o 
ciep a (ang. Internal Heat Generation) o mocy okre lonej zale no ci : 

V
PP DR

HG , (6.1) 

gdzie: PHG – moc zast pczego ród a ciep a wyra ona w W/mm3, PDR – moc pobierana przez 
pojedynczy uk ad UCC27526 wyra ona w W (PDR=PJ+PQ), V – obj to  uk adu UCC27526 
wyra ona w mm3.  
Moc PHG zast pczego ród a ciep a dla pojedynczego uk adu UCC27526 wynios a 0,77 W/mm3 
(PJ=4 W, PQ=17,9 W, obci enie bramk  tranzystoraMOSFET, cz stotliwo  30 MHz). 
Podobnie okre lono zast pcze ród a ciep a dla pozosta ych uk adów elektronicznych 
wchodz cych w sk ad modelu 3D dyskretnego drajwera (rys. 6.1). Dodatkowo w 
zaproponowanym modelu komputerowym uwzgl dniono równie  konwekcj  powietrza 
wynosz  5·10-6 W/mm3K oraz temperatur  otoczenia 25ºC. Na rysunku 6.3 przedstawiono 
wyniki analizy cieplnej, w stanie ustalonym, modelu komputerowego (rys. 6.2a) dyskretnego 
drajwera 8xUCC27526. 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
Rys. 6.3. Rozk ad temperatury obwodu drajwera 8xUCC27526: a) widok pe nego modelu drajwera, b) oraz   
 5-krotnie powi kszony fragment, c) widok p ytki wykonanej z materia u IMS; d) oraz 5-krotnie 
 powi kszony fragment 
 

Z analizy wynika, e maksymalna temperatura modelu obwodu PCB wynosi ok. 142ºC, 
a minimalna temperatura zbli ona jest do temperatury otoczenia i wynosi ok. 28ºC. G ównym 
ród em ciep a w obwodzie PCB drajwera s  uk ady UCC27526 zaznaczone na rysunku 6.3 

kolorem czerwonym odpowiadaj cym temperaturze ok. 140oC. Nale y zaznaczy , e ka dy z 
tych uk adów UCC27526, o wymiarach 3,15×3,15×0,72 mm, przekszta ca na ciep o moc czynn  
o warto ci oko o 5 W.  
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a) b) 

  
Rys. 6.4. Porównanie rozk adu temperatury drajwera 8xUCC27526: a) zdj cie termowizyjne, b) wynik 
 symulacji termicznej w stanie ustalonym  

Na rysunku 6.4 przedstawiono porównanie wyników symulacji termicznej ze zdj ciem 
termowizyjnym drajwera. Jak wynika z przeprowadzonej symulacji cieplnej modelu 3D 
drajwera, p ytka PCB wykonana z materia u IMS (rys. 4.4) bardzo dobrze odprowadza ciep o. 
Jak podaje producent [N22], [Z8], rezystancja termiczna p ytki wykonanej z materia u IMS 
mo e wynosi  od 0,3ºC/W do 1,1ºC/W, w zale no ci od grubo ci poszczególnych warstw 
obwodu. Porównuj c zdj cie termowizyjne z wynikami symulacji (rys. 6.4) mo na zauwa , 
e ró nica temperatury mi dzy badaniem laboratoryjnym, a wynikami symulacji wynosi ok. 5ºC. 

Na rysunku 6.5 przedstawiono dodatkowe dwa widoki modelu obwodu PCB drajwera w celu 
lepszego zobrazowania rozk adu temperatury. 

a) 
 

 
b) 

 
Rys. 6.5. Rozk ad temperatury na p ytce PCB wykonanej z materia u IMS w technologii thermal clad: a) widok 
 z góry; b) widok z do u 

Analizuj c rysunek 6.5 mo na zauwa , e ciep o oddawane przez uk ady UCC27526 
(górna warstwa p ytki – rys. 6.5a) przenika przez kolejne warstwy materia u IMS a  dowarstwy  
ostatniej (rys. 6.5b). Maksymalna temperatura na górnej warstwie obwodu PCB (warstwie 



MODELE KOMPUTEROWE   

41 41 

miedzi) wyst puje pod polami lutowniczymi uk adów scalonych UCC27526 i wynosi ok. 140ºC. 
Na dolnej warstwie obwodu PCB (pod u aluminiowym) temperatura jest znacznie ni sza, 
wynosi ok. 67ºC. Ciep o przep ywaj ce do aluminiowego pod a materia u IMS mo e by  z 
powodzeniem oddane do zewn trznego radiatora poprzez tzw. ch odzenie pasywne, które mia o 
miejsce podczas bada  laboratoryjnych drajwerów. Podczas wspó pracy nowoopracowanej 
konstrukcji drajwera dyskretnego o oznaczeniu 8xUCC27526 z falownikiem rezonansowym np. 
klasy E, w celu zwi kszenia efektywno ci odprowadzenia ciep a, konieczne jest zastosowanie 
jednego z dwóch typów ch odzenia aktywnego: radiatora wodnego lub radiatora z wentylatorem. 

Wszelkie niedok adno ci w rozk adzie temperatury i ró nice mi dzy uzyskanymi wynikami, 
a pomiarami przy u yciu termowizji mog  wynika  m. in. z: 

 du modelowania – model matematyczny nie odzwierciedla dok adnie rzeczywisto ci, 
gdy  elementy wykonane w ramach modelu wykonane s  z pewnym przybli eniem,  

 du warto ci wspó czynników – przyj te warto ci wspó czynników równa  
ró niczkowych cz stkowych i warunków brzegowych, czyli np. dane materia owe 
obarczone s  b dem (nale y tutaj zaznaczy , e oprogramowanie MES wprost 
nie rozwi zuje równa  ró niczkowych, a jedynie ich odpowiedniki w postaci 
algebraicznej – macierzowej), 

 du zaokr gle , czyli b dami wynikaj cymi z wielokrotnych przybli  (zaokr gle ) 
przetwarzanych warto ci modelu.  

Przyj ta metoda modelowania trójwymiarowego (3D) uk adów energoelektronicznych 
przedstawia nowe podej cie do budowy z onych modeli i z powodzeniem mo e znale  
zastosowanie w analizie i modelowaniu innych tego typu uk adów. Dodatkowo, zaproponowana 
geometria modelu komputerowego dyskretnego drajwera 8xUCC27526 jest osi gni ciem 

asnym autora niniejszej rozprawy.  

6.2. Model  uproszczonego obwodu tranzystora MOSFET 
W celu omówienia wp ywu paso ytniczych indukcyjno ci doprowadze , zasymulowano 

uproszczony obwód bramkowy tranzystora MOSFET. Obwód ten zosta  przedstawiony na 
rysunku 6.6 i wyró ni  w nim mo na zast pcz  pojemno  bramkow  CG oraz dodatkowe 
parametry zwi zane z po czaniem tranzystora i drajwera (RDR, LDR, RP, LP). W przypadku 
najcz ciej stosowanego sterowania bramki tranzystora napi ciem o kszta cie prostok tnym uG, 
przebieg napi cia bramka- ród o uGS mo e znacz co ró ni  si  od przebiegu napi cia (uCG) na 
wewn trznej pojemno ci bramki CG. Obwód bramkowy tranzystora przedstawiony na rysunku 
6.6 zosta  zasymulowany dla nast puj cych parametrów: LDR=3 nH, RDR=0,4 , LP=3 nH, 
RP=0,1 , LG=1 nH, LS=0,5 nH, RG=0,3 , CG=4,17 nF.  

 
Rys. 6.6. Model obwodu bramkowego tranzystora MOSFET i drajwera  

Warto ci parametrów LG, LS i RG zosta y przyj te jak dla tranzystora MOSFET o oznaczeniu 
DE275-501N16A [N10]. Z przedstawionych przebiegów (rys. 6.7) wynika, e wraz ze wzrostem 
cz stotliwo ci zmianie ulega sposób prze adowania pojemno ci bramkowej CG tranzystora T. 
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Rys. 6.7. Przebiegi napi  i pr dów w obwodzie bramkowym: uG (kolor niebieski), uGS (kolor czerwony),  
 uCG (kolor zielony) oraz pr du iG dla cz stotliwo ci: a) 1 MHz, b) 20 MHz 
 
 Pocz tkowo dla niskiej cz stotliwo ci prze cze  (rys. 6.7a) prze adowanie pojemno ci 
bramkowej ma charakter impulsowy, natomiast wraz ze wzrostem cz stotliwo ci wzrasta 
warto  skuteczna pr du bramki IGsk (rys.  6.7b).  Moc  strat  w  bramce  tranzystora  MOSFET  
mo na wyznaczy  z zale no ci: 

G
2
GskG RIP , (6.2) 

a moc strat w samym drajwerze b dzie równa: 
DR

2
GskDR RIP . (6.3) 

Tabela 6.2. Przyk adowe parametry obwodu bramkowego 

f MHz 1 20 
IGsk A 0,76 4,0 
PG W 0,18 4,8 

PG + PDR W 0,41 11,2 
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Analizuj c dane zebrane w tabeli 6.2 mo na zauwa , e wzrost cz stotliwo ci (z 1 MHz do 
20 MHz) odpowiada znacznemu wzrostowi mocy strat zarówno w samym obwodzie 
bramkowym tranzystora, jak i w drajwerze.  
 Poni ej opisano eksperyment numeryczny w wyniku którego wykre lono charakterystyki 
mocy strat w drajwerze PDR, bramce tranzystora PG oraz sumaryczne straty w ca ym obwodzie 
PDR+PG dla cz stotliwo ci z zakresu od 10 MHz do 30 MHz (parametry modelu jak wcze niej). 
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Rys. 6.8. Charakterystyki mocy strat drajwera PDR, bramki tranzystora PG oraz sumaryczne obwodu  
 drajwer-tranzystor PDR+PG 
 
 Jak wynika z charakterystyki (rys. 6.8), moce strat pocz tkowo rosn  ze wzrostem 
cz stotliwo ci. Taki przebieg charakterystyk oczywi cie nie jest regu . W tym przypadku, dla 
cz stotliwo ci prze cze  oko o 28,5 MHz wyst puje lokalne maksimum mocy strat, które 
odpowiada cz stotliwo ci rezonansowej obwodu drajwer-tranzystor. Warto  skuteczna pr du 
bramki IGsk tranzystora MOSFET osi ga warto  maksymaln . Z jednej strony mo e to by  
korzystny stan pracy obwodu, gdy  prze adowanie pojemno ci bramkowej CG z cz stotliwo ci  
rezonansow  pozwala na szybkie prze czanie tranzystora MOSFET. Z drugiej strony, 
niedopuszczalny mo e by  nadmierny wzrost napi cia uCG na bramce tranzystora. Aby 
zmniejszy  napi cie uCG do  dopuszczalnej  warto ci  (oraz  moc  strat  w  obwodzie)  nale y  
zmniejszy  napi cie zasilania UG.  
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Rys. 6.9. Charakterystyki mocy strat drajwera PDR, bramki tranzystora PG oraz sumaryczna moc 
 strat obwodu drajwer-tranzystor PDR+PG przy ograniczonym (do 12 V) napi ciu na  zast pczej 
 pojemno ci bramki CG tranzystora 
 
Na rysunku 6.9 zamieszczono charakterystyki mocy strat w drajwerze PDR, bramce tranzystora 
PG oraz sumaryczne straty w ca ym obwodzie PDR+PG dla cz stotliwo ci z zakresu od 10 MHz 
do 30 MHz przy ograniczonym napi ciu (UCGmax=12 V) na zast pczej pojemno ci bramki CG 
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tranzystora MOSFET. Ograniczenie do 12 V warto ci napi cia na zast pczej pojemno ci CG 
bramki spowodowa o znaczne zmniejszenie sumarycznych strat mocy PDR+PG w obwodzie 
drajwer-tranzystor. Dla cz stotliwo ci rezonansowej obwodu z rysunku 6.8, która wynosi 
28,5 MHz, moc strat zmala a o oko o 7 W.  

7. FALOWNIK KLASY E – BADANIA LABORATORYJNE 
W celu zweryfikowania w ciwo ci i przydatno ci opracowanych drajwerów, przebadano 

falownik klasy E, w którym tranzystor MOSFET serii DE275-501N16A sterowany by  z 
drajwera hybrydowego. Na rysunku 7.1 przedstawiono schemat ideowy laboratoryjnego 
falownika klasy E o topologii podstawowej wraz ze zdj ciem uk adu na którym zaznaczono 
podstawowe elementy falownika.  

a) 

 
b) 

cze 
napi cia 

zasilania E

cze napi cia 
zasilania drajwera 

+12V

cze napi cia 
zasilania generatora 
i linii opó niaj cej 

+5V

Radiator
Tranzystor 
MOSFET 

DE275-501N16A

Drajwer 
hybrydowy

1 cm

R
L2

L1

C1 C2

 
Rys. 7.1.  Laboratoryjny falownik klasy E (30 MHz, 300 W): a) schemat uk adu, b) zdj cie falownika 

W przedstawionym na rysunku 7.1 laboratoryjnym falowniku klasy E, tranzystor MOSFET serii 
DE275-501N16A (500 V, 16 A) sterowany by  za pomoc  drajwera hybrydowego 
8xUCC27526hybrid, który szczegó owo opisano w rozdziale 4.5.  

 
Rys. 7.2. Zdj cie stanowiska laboratoryjnego do badania falownika klasy E (30 MHz, 300 W) 
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Na rysunku 7.2 przedstawiono wygl d stanowiska laboratoryjnego, wraz z opisem 
poszczególnych urz dze  wchodz cych w jego sk ad. Za pomoc  multimetrów cyfrowych 
(Sanwa PC5000) wykonywany by  po redni pomiar mocy wej ciowej falownika. Pomiar mocy 
zasilania PZAS drajwera realizowano identycznie. Pomiar mocy wyj ciowej PWY by  
wykonywany za pomoc  dedykowanego watomierza Bird 4421 z g owic  typu 4027A25M. 
Oscyloskop Tektronix pos  do rejestracji przebiegów czasowych napi : bramka- ród o uGS, 
tranzystora uDS i wyj ciowego uO.  

W tabeli 7.1 zestawiono warto ci elementów falownika klasy E (rys. 7.1) zmierzone za 
pomoc  analizatora impedancji Agilent 4294A przy cz stotliwo ci pracy 30 MHz.  

Tabela 7.1. Zestawienie parametrów falownika klasy E dla pracy optymalnej 

Parametr Warto  Uwagi 
L1 4,98 H indukcyjno  d awika L1 
RP1 0,05  rezystancja paso ytnicza d awika L1 oraz po cze  
L2 171 nH indukcyjno  cewki powietrznej L2 oraz po cze  
RP2 0,21  rezystancja paso ytnicza cewki L2 oraz po cze  
C1 5,05 nF pojemno  kondensatora mikowego C1 
C2 314 pF pojemno  kondensatora mikowego C2 
RP2 0,02  rezystancja paso ytnicza kondensatora C2 
R 52,4  rezystancja odbiornika R 
LR 11,1 nH indukcyjno  paso ytnicza odbiornika R i po cze  

Na rysunku 7.3 przedstawiono oscylogramy napi cia wyj ciowego drajwera i tranzystora 
MOSFET dla cz stotliwo ci pracy falownika klasy E wynosz cej 30 MHz. Do rejestracji 
przebiegów z rysunku 7.3 zastosowano oscyloskop Tektronix TDS620B. Pomiary by y 
wykonywane dla pracy optymalnej falownika przy napi ciu zasilania wynosz cym oko o 100 V i 
cz stotliwo ci pracy uk adu wynosz cej 30 MHz.  

a) 

 

b) 

 
Rys. 7.3.  Przebiegi napi  falownika klasy E dla pracy optymalnej: a) napi cie bramka- ród o uGS i napi cie 
 tranzystora uDS, b) napi cie wyj ciowe uO i napi cie tranzystora uDS  
 

Ponadto, w tabeli 7.2 zestawiono zmierzone podstawowe parametry badanego falownika 
klasy E. Pomiary by y wykonywane podczas pracy optymalnej falownika, w stanie ustalonym, 
za pomoc  wymienionej wcze niej aparatury pomiarowej. Cz stotliwo  pracy falownika 
wynosi a 30 MHz, wype nienie sygna u steruj cego wynosi o ok. 50%, temperatura otoczenia 
22ºC. Temperatura radiatora wynosi a ok. 35ºC, ch odzenie wymuszonym przep ywem 
powietrza. 
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Tabela 7.2. Zestawienie zmierzonych parametrów falownika klasy E z drajwerem 8xUCC27526hybrid 

Parametr Warto  Uwagi 
E 101,3 V napi cie zasilania 
I 2,98 A redni pr d zasilania 

UDSm 385 V warto  maksymalna napi cia uDS tranzystora  
PWE 301,8 W moc wej ciowa – obliczona zgodnie z (10.1) 
PWY 256 W moc wyj ciowa 
PDR 18,4 W moc zasilania drajwera hybrydowego  

D 84,9% sprawno  drenowa – obliczona zgodnie z (10.2) 
 79,9% sprawno  ca kowita – obliczona zgodnie z (10.3) 

Poni ej przedstawiono odpowiednie zale no ci pozwalaj ce wyznaczy  parametry falownika 
zestawione w tabeli 7.2.  

 Moc wej ciowa: IEPWE  (7.1) 

Sprawno  drenowa: %100
WE

WY
D P

P
 (7.2) 

Sprawno  ca kowita: %100
DRWE

WY

PP
P

 (7.3) 

Analizuj c dane zestawione w tabeli 7.2 mo na zauwa , e drajwer hybrydowy 
8xUCC27526hybrid pracuj cy w falowniku klasy E pobiera moc zasilania PZAS=18,4 W. 
Warto  tej mocy jest o 0,5 W wi ksza ni  wyznaczona wcze niej w czasie bada  drajwera 
obci onego tylko bramk  tranzystora MOSFET serii DE (rozdzia  5.1). Moc zasilania podczas 
pracy z cz stotliwo ci  30 MHz i obci eniem bramk  tranzystora DE275-501N16A wynios a 
wówczas 17,9 W. Niewielki wzrost mocy jest uzasadniony wzrostem ca kowitego adunku 
bramki QG (efekt Millera) podczas prze aczania tranzystora MOSFET falownika. Wzrost 
adunku QG jest niewielki, poniewa  tranzystor prze acza si  w warunkach komutacji 

maksymalnie mi kkiej.  
Warto  mocy zasilania drajwera hybrydowego ma wp yw na sprawno  ca kowit  

falownika obliczan  zgodnie z zale no ci  (7.3). Sprawno  ca kowita  falownika  klasy  E,  w 
którym tranzystor MOSFET serii DE275-501N16A prze czany by  za pomoc  drajwera 
8xUCC27526hybrid wynios a 79,9%, a sprawno  drenowa D obliczana zgodnie z zale no ci  
(7.2) i uwzgl dniaj ca jedynie moce wyj ciow  i wej ciow  wynios a 84,9%. Mo na 
przypuszcza , e zastosowanie innego typu drajwera, np. scalonego DEIC420, do sterowania 
tranzystorem tego falownika pogorszy oby warto ci otrzymanych sprawno ci, gdy  scalony 
drajwer DEIC420 charakteryzuje si  stratami mocy na poziomie 55 W (rozdzia  5.1). 
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8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

8.1. Podsumowanie rezultatów pracy 
W ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzono kompleksow  analiz  

wysokocz stotliwo ciowych sterowników bramkowych – drajwerów, dedykowanych do 
zastosowa  z tranzystorami MOSFET mocy. 

Za ony cel rozprawy zosta  zrealizowany oraz wykazano poprawno  przyj tej tezy: 
opracowano wysokocz stotliwo ciowy drajwer tranzystorów MOSFET, pracuj cy przy 
cz stotliwo ci do 30 MHz i z ony z elementów dyskretnych ma ej mocy. 
Ten nowoopracowany drajwer charakteryzuje si  lepszymi parametrami energetycznymi 
i podobnymi parametrami dynamicznymi w porównaniu do parametrów scalonych drajwerów 
komercyjnych.  

Analiza drajwerów prowadzona by a w zakresie: w ciwo ci oraz parametrów statycznych i 
dynamicznych, modeli komputerowych drajwerów i ich weryfikacji oraz w zakresie 
szczegó owych bada  laboratoryjnych. W ramach pracy przebadano cznie trzyna cie 
drajwerów ró nego typu: 

 cztery drajwery scalone – dost pne obecnie w sprzeda y, 
 sze  drajwerów dyskretnych twardo-prze czalnych z onych z elementów ma ej 

mocy, 
 dwa drajwery dyskretne mi kko-prze czalne z one z elementów ma ej mocy, 
 jeden drajwer hybrydowy, z ony z elementów ma ej mocy, którego konstrukcj  

opracowano na podstawie dwóch najlepszych konstrukcji bazowych drajwerów 
dyskretnych. 

Wszystkie rozwi zania drajwerów (dyskretne i hybrydowe) s  konstrukcji w asnej autora 
rozprawy. Drajwery zosta y wykonane w postaci obwodu PCB z materia u termoprzewodz cego 
IMS w technologii ang. Thermal Clad. Opracowane konstrukcje drajwerów zosta y wykonane z 
uk adów ma ej mocy na podstawie ich starannego przegl du. Do g ównych kryteriów selekcji 
tych uk adów zaliczy  mo na m. in.: mo liwo  pracy w po czeniu równoleg ym, maksymaln  
cz stotliwo  i pr d pracy, maksymaln  temperatur  pracy i czasy prze cze .  

Badania laboratoryjne nad wysokocz stotliwo ciowymi drajwerami tranzystorów MOSFET 
by y prowadzone w zakresie:  

 wyznaczenia charakterystyk mocy zasilania poszczególnych uk adów dla cz stotliwo ci 
pracy od 10 MHz do 30 MHz,  

 pomiarów parametrów dynamicznych: czasów prze cze  i propagacji dla maksymalnej 
cz stotliwo ci pracy uk adów (30 MHz),  

 rejestracji i jako ciowej analizy przebiegów czasowych napi  wyj ciowych 
(bramkowych) drajwerów dla trzech trybów pracy, oraz  

 wyznaczenia podstawowych parametrów paso ytniczych.  
Na podstawie przeprowadzonych bada  laboratoryjnych (szerzej opisanych w rozdziale 5 

autoreferatu) zosta y wytypowane dwa najbardziej perspektywiczne rozwi zania drajwerów, 
charakteryzuj ce si  krótkimi czasami prze cze  ok. 2 ns, poborem mocy ok. 20 W (przy 
cz stotliwo ci 30 MHz i obci eniu wyj cia drajwera bramk  tranzystora MOSFET) oraz 
ma ymi warto ciami parametrów paso ytniczych. Ponadto, dla najbardziej perspektywicznej 
konstrukcji drajwera dyskretnego zosta  wykonany geometryczny model komputerowy 
w programie ANSYS, który odtwarza  elementy wchodz ce w sk ad obwodu drajwera 
(rozdzia  6). Dodatkowo, model ten umo liwia  porównanie wyników symulacji termicznej 
przeprowadzonej w stanie ustalonym (ang. Steady-State Thermal) uk adu z wynikami pomiarów 
temperatury przeprowadzonymi przy u yciu kamery termowizyjnej.  
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Na podstawie zaproponowanego kryterium, dokonano wyboru najbardziej perspektywicznej 
konstrukcji drajwera, która pos a do wykonania prototypowego drajwera hybrydowego. 
Drajwer ten mia  charakteryzowa  si  zoptymalizowan , mniejsz  powierzchni  obwodu PCB, 
minimalizacj  po cze  mi dzy elementami sk adowymi uk adu dzi ki zastosowaniu cienkich 
po cze  drutowych (ang. Wire-Bonding) oraz efektywnym sterowaniem bramki tranzystora 
MOSFET. Wykonany prototyp drajwera hybrydowego zosta  poddany tym samym badaniom, co 
wcze niej opracowane drajwery dyskretne i komercyjne drajwery scalone. Dodatkowo, dla 
drajwera hybrydowego wykonano model symulacyjny obwodu drajwer-tranzystor w programie 
SIMPLORER. Model ten pos  do weryfikacji jako ciowej i ilo ciowej przebiegów 
czasowych i charakterystyk mocy pobieranej przez uk ad drajwer-tranzystor. Parametry tego 
modelu to zidentyfikowane wcze niej parametry paso ytnicze drajwera i obwodu bramkowego 
tranzystora.  

Ponadto, w ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzono badania laboratoryjne falownika 
klasy E (rozdzia  7), w którym tranzystor MOSFET sterowany by  za pomoc  opracowanego 
drajwera hybrydowego. Podczas bada  laboratoryjnych falownika, mierzone i obliczane by y 
parametry energetyczne, takie jak np. sprawno  falownika. Falownik klasy E pracowa  z 
cz stotliwo ci  30 MHz i by  dostrojony do pracy optymalnej. Napi cie zasilania wynosi o oko o 
100 V. Moc wej ciowa wynosi a 301,8 W, a moc wyj ciowa 256 W. Na tej podstawie zosta a 
wyznaczona tzw. sprawno  drenowa uk adu, która wynios a 84,9%. Dodatkowo, dla uk adu 
drajwera hybrydowego 8xUCC27526hybrid steruj cego prac  tranzystora MOSFET zosta a 
wyznaczona moc zasilania – 18,4 W przy cz stotliwo ci 30 MHz. Pomiary drajwera w 
pracuj cym falowniku klasy E potwierdzi y zgodno  z wynikami pomiarów przy obci eniu 
bramk  tranzystora serii DE275-501N16A. Uwzgl dniaj c moc strat w drajwerze oraz moce 
wej ciowe i wyj ciowe falownika wyznaczono sprawno  ca kowit  falownika, która wynios a 
79,9%. Mo na przypuszcza , e zastosowanie innego typu drajwera, np. scalonego DEIC420, 
pogorszy oby warto ci otrzymanych sprawno ci, szczególnie sprawno ci ca kowitej.  

8.2. Wnioski i najwa niejsze wyniki bada  
W zakresie prac projektowych i laboratoryjnych, najwa niejszym osi gni ciem jest 

nowoopracowany drajwer hybrydowy, który przy cz stotliwo ci 30 MHz charakteryzuje si  
nast puj cymi parametrami: 

 poborem mocy wynosz cym 17,9 W (dla obci enia bramk  tranzystora MOSFET serii 
DE275-501N16A), 

 prostok tnym kszta tem napi cia wyj ciowego (dla biegu ja owego), którego warto  
maksymalna wynosi 15 V, a wynikowy wspó czynnik wype nienia wynosi 41% (przy 
sterowaniu sygna em o wype nieniu D=0,5, napi cie zasilania UZAS=12 V), 

 quasi-sinusoidalnym kszta tem napi cia wyj ciowego o warto ci maksymalnej 
wynosz cej oko o 15 V (dla obci enia bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-
501N16A), 

 dobr  u rednion  przewodno ci  ciepln  przez materia  IMS do radiatora, gdy  
maksymalna temperatura pracy uk adów ma ej mocy UCC27526 wynosi ok. 128oC i nie 
przekracza maksymalnej, dopuszczalnej temperatury pracy podanej w nocie katalogowej 
producenta, 

 czasami prze cze  wynosz cymi ok. 1 ns dla pracy na biegu ja owym (ok. 4 ns dla 
obci enia CG=3 nF), 

 czasami propagacji ok. 14 ns i wspó czynnikiem deformacji WD=0,05 (dla pracy na biegu 
ja owym), 

 rezystancj  wyj ciow  wynosz  106 m , 
 indukcyjno ci  wyprowadze  wynosz  1 nH, 
 pojemno ci  mi dzyelektrodow  ok. 287 pF, 
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 kilkukrotnie ni szym kosztem wykonania w porównaniu do ceny komercyjnych 
drajwerów scalonych, 

 rozmiarem obudowy i wyprowadzeniami dopasowany jest do rodziny tranzystorów RF 
Power MOSFET serii DE, jego wymiary wynosz  40×35 mm. 

 
W zakresie modeli komputerowych drajwerów najwa nejszymi wynikami s : 

 model komputerowy drajwera w programie ANSYS (MES, 3D, rozdzia  6), który zosta  
zweryfikowany przez porównanie wyników symulacji termicznej przeprowadzonej w 
stanie ustalonym z wynikami pomiarów temperatury przeprowadzonymi przy u yciu 
kamery termowizyjnej, 

 proste, symulacyjne modele obwodu drajwer-tranzystor w programie SIMPLORER – 
wykorzystano je do weryfikacji jako ciowej i ilo ciowej przebiegów czasowych 
i charakterystyk mocy pobieranej przez uk ad drajwer-tranzystor. 

 
W zakresie szczegó owych bada  laboratoryjnych wa nymi wynikami s  interpretacje wyników 
pomiarów: 

 charakterystyki mocy pobieranej przez drajwery i obliczone na ich podstawie 
charakterystyki sprawno ci, porównanie tych charakterystyk, 

 charakterystyki parametrów dynamicznych: czasów prze cze  i propagacji czy 
wspó czynników deformacji wype nienia, przedstawione np. w formie wykresów 
kolumnowych. 

 
Najwa niejsze wnioski dotycz ce analizowanych w rozprawie zagadnie  s  nast puj ce: 

 Na  podstawie  analizy  charakterystyk  mocy  zasilania  drajwerów  stwierdzono,  e  
opracowane drajwery dyskretne (twardo-prze czalne i rezonansowe) charakteryzuj  si  
2-3 krotnie mniejsz  moc  zasilania ni  komercyjne drajwery scalone. G ówn  przyczyn  
tak du ej mocy pobieranej przez drajwery scalone jest moc zasilania na biegu ja owym PJ 
(moc strat ja owych), której przyczyn  s  zwarcia skro ne w tranzystorach stopnia 
wyj ciowego drajwera. 

 Drajwery dyskretne charakteryzuj  si  wy sz  sprawno ci  (ok. 80%) w stosunku do 
komercyjnych drajwerów scalonych (ok. 60%). Sprawno  drajwerów zale y od 
cz stotliwo ci, a na charakterystykach sprawno ci widoczne s  lokalne ekstrema. 

 ciwo ci dynamiczne (czasy prze cze  i propagacji) drajwerów dyskretnych s  
porównywalne z w ciwo ciami drajwerów scalonych. Czasy propagacji s  wr cz nieco 
wy sze w przypadku drajwerów dyskretnych (ok. 12 ns w stosunku do ok. 6 ns) 
poniewa  zawieraj  one rozproszone uk ady scalone, czone za pomoc cie ek obwodu 
PCB. Z kolei scalone drajwery s  uk adami du ej skali integracji. 

 Modele komputerowe drajwera (termiczny w ANSYS, 3D oraz obwodowy w programie 
SIMPLORER) zosta y zweryfikowane pomiarowo. Mog  zosta  wykorzystane do 
projektowania drajwerów wysokiej cz stotliwo ci. 

 Pomiary nowoopracowanego drajwera hybrydowego zastosowanego w falowniku 
klasy E potwierdzi y jego poprawno  dzia ania przy cz stotliwo ci 30 MHz. Sprawno  
ca kowita falownika wynios a 79,9%, sprawno  drenowa 84,9%, moc zasilania drajwera 
wynios a 18,4 W. Przyk adowo, zastosowanie drajwera scalonego DEIC420 (moc 
zasilania 55 W) obni oby sprawno  ca kowit  do warto ci 71%. 

 
 

Za najwa niejszy dorobek w asny autora mo na uzna : 
 przeprowadzenie analizy porównawczej ró nego typu drajwerów zarówno scalonych, jak 

i opracowanych w ramach rozprawy dyskretnych i hybrydowych konstrukcji, 
 opracowanie konstrukcji serii drajwerów dyskretnych i hybrydowych, 
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 wykonanie modelu komputerowego MES (ANSYS 3D) drajwera dyskretnego 
pozwalaj cego przeprowadzi  analiz  termiczn  w stanie ustalonym, 

 zaprezentowanie nowej (w odniesieniu do drajwerów tranzystorów MOSFET) metody 
wyznaczenia parametrów paso ytniczych, 

 stworzenie podstaw do opracowania metody i procedury wieloaspektowego 
projektowania drajwera hybrydowego, która czy w sobie teori  sterowania 
tranzystorów mocy MOSFET, symulacj  MES oraz ró ne rozwi zania praktyczne 
i technologiczne, 

 uzyskanie kompaktowej konstrukcji drajwera hybrydowego 8xUCC27526hybrid 
bazuj cej na wcze niejszych rozwi zaniach drajwerów dyskretnych, 

 potwierdzenie mo liwo ci zastosowania cienkich po cze  drutowych (ang. Wire-
Bonding) w zastosowaniach energoelektronicznych. 

8.3. Propozycje dalszych bada  
Do najwa niejszych kierunków dalszych bada  nad wysokocz stotliwo ciowymi drajwerami 
mo na zaliczy : 

 dalsz  minimalizacj  drajwera hybrydowego w celu uzyskania monolitycznej konstrukcji 
sterownika bramkowego tranzystora MOSFET, 

 sprawdzenie mo liwo ci zastosowania technologii grubowarstwowej w zastosowaniach 
wysokocz stotliwo ciowych (30 MHz), 

 rozszerzenie modelu komputerowego MES drajwera dyskretnego lub hybrydowego 
w celu weryfikacji otrzymanych na drodze pomiarowej parametrów paso ytniczych, 

 sprawdzenie mo liwo ci zastosowania opracowanego uk adu do sterowania 
tranzystorami MOSFET zbudowanymi w oparciu o w glik-krzemu (SiC) lub azotek-galu 
(GaN), rozwi zanie problemu polaryzacji bramki ujemnym napi ciem, 

 opracowanie nowej konstrukcji drajwera dedykowanego do zastosowa  z tranzystorami 
MOSFET zbudowanymi w oparciu o w glik-krzemu (SiC) lub azotek-galu (GaN), 

 sprawdzenie mo liwo ci zastosowania drajwera hybrydowego do sterowania 
przekszta tników w.cz. z tranzystorami na górnym potencjale np. falownika klasy DE. 
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10.  DODATKI 

10.1. Charakterystyki mocy i sprawno ci drajwerów  

y = 3E-05x6 - 0,0038x5 + 0,186x4- 4,7184x3 

+ 64,996x2 - 459,29x + 1314,6
R2 = 0,9972

y = -4E-06x6 + 0,0005x5 - 0,022x4 + 0,519x3

- 6,5738x2 + 42,894x - 109,22
R2 = 0,9994
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Rys. 10.1. Charakterystyka mocy pobieranej przez drajwery DEIC420 i 8xUCC27526hybrid dla obci enia 
 bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A aproksymowana  wielomianem 6-stopnia  

y = -2E-05x6 + 0,0028x5 - 0,1356x4 + 3,3463x3 

- 44,882x2 + 309,79x - 777,04
R2 = 0,9987

y = 6E-06x6 - 0,001x5 + 0,0572x4 - 1,6499x3 

+ 24,852x2 - 184,45x + 567,82
R2 = 0,9769
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Rys. 10.2. Charakterystyka sprawno ci drajwerów DEIC420 i 8xUCC27526hybrid dla obci enia 
 bramk  tranzystora MOSFET serii DE275-501N16A aproksymowana wielomianem  
 6-stopnia 
 


