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Vraag 1, (3 punten)

Een buck omvormer heeft de volgende data:

Vin = 12V, Vuit = 6V, Iuit = 1A,Fs = 100kHz, Iripple = 40% van de spoelstroom!

gate

VoutVswitch

1. Bereken de duty-cycle d

2. Bereken L

3. Teken het Gate signaal, stroom door de spoel, diode en mosfet

t

1/Fs 2/Fs

gate

i
L

i
DS

i
D

2



Vraag 2, (3 punten)

Een boost omvormer heeft de volgende data:

Vin = 30V, Vuit = 60V, Iuit = 2A,Fs = 100kHz, Iripple = 40% van de spoelstroom!
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Vraag 3, (2 punten)

1. Teken het schema van een Flyback omvormer met 1 uitgangsspanning, geef met 2 duidelijke zwarte
cirkels de wikkelrichting in het schema aan.

De Flyback heeft de volgende parameters:Vin = 300V, Vuit = 30V,
Np = 100 wikkelingen, Ns = 15 wikkelingen, Fs = 100kHz

2. Bereken de aan-tijd van de Mosfet in µs
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Vraag 4, (2 punten)

We maken gebruik van een ETD29 kern met en luchtspleet gelijk aan 0.5mm.
Zie de data sheet voor de parameters.

Hierop gaan we een spoel van 800µH wikkelen

1. Bereken het aantal wikkelingen (afronden op gehele wikkelingen)

2. Wat is de maximale stroom door de spoel, onder de voorwaarde dat B ≤ 300mT ?
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Bijlage C

ETD kernen

Er zijn verschillende fabrikanten voor ETD kernen. Deze kernen van de ver-
schillende fabrikanten hebben dezelfde afmeting, maar het materiaal waarvan
de kern gemaakt is, verschilt per fabrikant. Daarom is de effectieve lengte le en
effectieve doorsnede Ae van een kern van verschillende fabrikanten wel gelijk,
maar de waarde voor AL kan per fabrikant verschillen.
De waarde van AL voor de kernen met een luchtspleet zijn gegeven als je een
kern met luchtspleet (gapped) en een kern zonder luchtspleet (ungapped) samen
neemt. Bij bestelling hierop letten!
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