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1 Simulaties Boost 

Verkenningen van de Boost converter mbv CASPOC (is te downloaden van de website). 
Opmerking!!!! 
Meet altijd de stromen in een scope, er bestaat geen DC waarde voor de stroom. Als je de 
muis over de spoel schuift zie je ook de stroom, maar dat is de momentele waarde!!!! 
Onderaan in de scope staan de numerieke waarden en maxima en minima alsmede 
effectieve waarde (rms) en gemiddelde waarde. 
(klik met de rechtermuisbutton op de scope en dan de pijltjestoetsen!) 
 

1.1 Inleiding en doel boostconverter  
Een boostconverter is een schakeling die een hogere uitgangsspanning maakt van zijn 
ingangsspanning. Het doel van dit practicum is om het principe van een boostconverter te 
leren doorgronden, te leren meten aan schakelende voedingen te begrijpen wat het verschil 
is tussen continu en discontinu bedrijf van een schakelende voeding, en dit te leren 
herkennen. Ook het leren maken van een meetrapport behoort tot de leerdoelen.  
Dit practicum hoort bij de lessen van het vak Vermogenselektronica Voor meer informatie zie 
de lessen, reader en sheets.  

 
Figuur 1: Schematische weergave van een boostconverter  
 
Een spoel, een diode en een mosfet vormen het hart van de boostconverter, zie figuur 1. 
Uiteraard is om een zelfstandig functionerende schakelende voeding te maken, meer nodig 
dan alleen deze drie componenten. Om te beginnen een component dat pulsen aanbiedt aan 
de mosfet, die daardoor open en dicht schakelt. Dit doen we in het eerste gedeelte van het 
practicum met een functiegenerator, omdat we daarmee eenvoudig de pulsbreedte kunnen 
instellen. Er wordt niet geregeld op een bepaalde uitgangsspanning, of stroom in het circuit. 
In dit geval wordt gesproken over ‘open loop’, dus sturen zonder ‘feedback’ (figuur2).  

 
Figuur 2: Open loop  
Als de gegevens van de stroom en spanning gebruikt worden om een geregelde 
uitgangsspanning te maken, spreek je van een ‘ closed loop’ regeling. Zie figuur 3.  

 
Figuur 3: Closed loop  
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1.2 Simulatie 
Simuleer de schakeling van figuur 4 met CASPOC. (In de map les1 is al wat voorwerk 
gedaan). 

 
Figuur 4: Schema voor de simulatie van een boostconverter  
 
De spanning V1 is een blokspanning met een frequentie van 50kHz.  
Stel de duty cycle van de pulsgenerator in op 10, 20, 40, 50 en op 75% en meet de 
uitgangsspanning Vuit  onbelast, met 560 Ohm belasting en met 56 Ohm belasting.  
 
Noteer de uitgangsspanningen in de stationaire toestand in een tabel zoals hier aangegeven. 

 Vuit (V) 

Duty cycle % Rl=1MEG (Onbelast ) Rl = 560 Ohm Rl= 56 Ohm 

10    

20    

40    

50    

75    

 
 
[uitschrijven in deelopdrachten] 
Bekijk de vormen van spanningen V1, VDS en Vout, doe dit ook voor stromen door L1, de 
MOSFET en D1. Herken de stroomwet van Kirchhoff en UL = L dI/dt in deze figuren.  
Maak screenshots met een x-as van 1 msec. (Tscreen = 1ms) Doe dit van de simulaties die 
in de tabel met geel zijn aangegeven. Gebruik deze screenshots om een conclusie te trekken 
en je bevindingen te onderbouwen. 
  
Schrijf een conclusie naar aanleiding van je simulaties. 
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2 Simulaties Buck-converter 

Verkenningen van de Buck converter mbv CASPOC 
Opmerking!!!! 
Meet altijd de stromen in een scope, er bestaat geen DC waarde voor de stroom. Als je de 
muis over de spoel schuift zie je ook de stroom, maar dat is de momentele waarde!!!! 
Onderaan in de scope staan de numerieke waarden en maxima en minima alsmede 
effectieve waarde (rms) en gemiddelde waarde. 
(klik met de rechtermuisbutton op de scope en dan de pijltjestoetsen!) 

2.1 Verschillende dutycycles 
Simuleer de schakeling uit figuur 1. Als startpunt kan je de file les1/buck.csi gebruiken.  

Maak een kopie van deze file zodat je altijd weer terug kunt gaan naar de oorspronkelijke 
schakeling. 
 
 

 
Figuur 1 Buck converter buck.csi 

Vul Tabel 1 door de theoretische waarde van Vout te berekenen en de andere waarden af te 
lezen uit de grafieken. De peak waarden zijn de allerhoogste waarden die voorkomen. Ook 
worden de tijdstippen gevraagd waarop de peak plaats vindt. De 5% settling tijd van een 
signaal die als stationaire waarde 100 heeft is de tijd die nodig is om het signaal tussen de 
95 en 105 te laten komen. Het signaal moet ook tussen deze waarden blijven. 
 
Tabel 1 Nummerieke analyse buck converter 

d Voutth 1 Vpeak tVpeak Vstationair Ipeak tIpeak Istationair tsettling 5% 

10%         

25%         

50%         

75%         

90%         

 
  

 
1  Theoretische stationaire waarde 
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2.2 Continubedrijf en dutycycle 
Neem opnieuw de schakeling van Figuur 1 met duty cycle 50% en onderzoek bij welke 
waarden van de RLOAD de schakeling in continu bedrijf werkt. Zet de bevindingen in Tabel 2  
 
Tabel 2 Onderzoek continu bedrijf 

d RLOAD 

10% < RLOAD < 

25% < RLOAD < 

50% < RLOAD < 

75% < RLOAD < 

90% < RLOAD < 

 

2.3 Inductieve belasting 
Neem opnieuw de schakeling van Figuur 1 maar verander de duty cycle naar 10% . In de 
stationaire mode blijkt de schakeling discontinu te werken. Zoek de waarde van L waarvoor 
geldt dat de schakeling juist continu is.  
Vergelijk vervolgens de parameters die in Tabel 1 staan bij een duty cycle van 10% en 
vergelijk deze met de waarden die waarden die je vindt bij deze nieuwe waarde van L. 
 

2.4 Vermogen 
Zet de dutycycle op 50% 
Meet de gemiddelde ingangsstroom 
Meet de gemiddelde uitgangsstroom 
Is het ingangsvermogen gelijk aan het uitgangsvermogen? 
 

2.5 Stroomwet van Kirchhof 
Meet de gemiddelde stroom door de spoel L 
Meet de gemiddelde stroom door de Mosfet 
Meet de gemiddelde stroom door de diode 
Had je deze waarden ook uit de gemeten in en uitgangsstroom kunnen bepalen? 

2.6 Snelheid van de responsie 
Laat de buck converter net zo lang simuleren [Enter] tot de spoel stroom periodiek is ne het 
maximum en minimum niet meer varieert. 
Meet de maximale peak van de spoelstroom en de minimale peak  
Meet de tijd die nodig is voor de spoelstroom om van de minimale waarde naar de maximale 
waarde te gaan. 
Kan je uit deze drie meetgegevens di/dt afleiden? 
Kan je de waarde van de spoel berekenen met behulp van de gemeten di/dt en de in- en 
uitgangsspanningen van de buck converter? Is dit dan de waarde van 100uH? 
 

2.7 Conclusie 
Schrijf een kort verhaal met de belangrijkste bevindingen.  
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3 Bouwen en praktijkmetingen 

Bouw een print op en verricht metingen aan de gebouwde schakeling.  Maak tenslotte een 
kort en krachtig meetrapport met een titelpagina, één pagina voor elke meting en een laatste 
pagina voor de je conclusie (jouw bevindingen naar aanleiding van je metingen). 

3.1 Inleiding bouw van de PCB  
In de bijlage van deze handleiding is het complete schema van de boostconverter H/Boost 
v1.1 opgenomen, geschikt voor Open Loop en voor Closed Loop (zonder of met U2 
ingeprikt, zie bijlage).  
L1, Q1 en D3 vormen de basis van de boostconverter.  
U1 is een gatedriver. Een IC wat gemaakt is om een hoge pulsstroom te kunnen leveren aan 
de uitgang, waardoor een klein signaal uit bijvoorbeeld een microcontroller gebruikt kan 
worden om een grote mosfet aan te sturen. Of om bijvoorbeeld een functiegenerator een 
mosfet aan te laten sturen.  
U2 zorgt voor de regeling (closed loop) 
U3 verzorgt de werkspanning voor U1 en U2.  

3.2 Solderen PCB 
In deze schakeling worden MOSFETS gebruikt die defect kunnen 
gaan door statische elektriciteit. Eenmaal in de schakeling 
gesoldeerd is dat gevaar geweken.  
Gebruik een geaard polsbandje bij het monteren en solderen van 
deze schakeling. 
Het is de bedoeling dat je de schakeling eerst zelf netjes opbouwt. Goede solderingen zijn in 
de elektronica cruciaal, neem de tijd om de print goed in elkaar te zetten. Vraag om hulp als 
je niet zeker bent van je zaak.  

 
Figuur 2 Voorzijde, achterzijde en half gemonteerde print en H/BOOST v1.1.  

3.2.1 Aanbevolen werkwijze: 

• Werk eerst toe naar de halfgemonteerde print zie figuur 1. Hierbij zijn het koellichaam en de  

mosfet Q1 nog niet gemonteerd.  

• Begin bij de lage / kleine componenten 

• Let op bij het plaatsen van elco’s, deze hebben een polariteit.  

• Soldeer voor U1 en U2 een ic-voetje (socket) 

• De 7815 (u3) is rechtstreeks op het metalen vlak van de PCB gemonteerd voor de koeling. 

(Dat kan want het metaal van de 7815 is gnd). 

 

• De mosfet is gevoelig voor statische elektrische lading, dus: 
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o  Gebruik een antistatische mat of antistatische tafel en 

verbind jezelf hiermee met een polsband.  

o Schud nu de mosfet op de antistatische mat/tafel.  

o Het metaal van de mosfet is spanningsoverend.  De mosfet 

moet elektrisch geïsoleerd worden van het koellichaam. 

Monteer de MOSFET met een M3 schroef, één 

isolatieplaatje en één isolatiebusje aan het koelblok. 

Controleer met de multimeter of er geen elektrische 

verbinding is tussen MOSFET en koelblok! 

 

o Plaats nu het geheel van koelblok en mosfet op de print en 

soldeer de Mosfet. Nu is er geen gevaar meer voor 

statische elektriciteit en hoef je geen bandje meer te gebruiken. 

3.2.2 Aansluiten 
Bij foutief geplaatste componenten is het mogelijk dat 
componenten ontploffen. Hier is sprake van 
vermogenselektronica!  
Vanaf nu werk je dus met een veiligheidsbril! 
 

       
Figuur 3 aansluitsnoeren en belastingsweerstanden 

1. Zie figuur 2. Gebruik snoeren met aan de ene zijde een banaansteker en aan de andere zijde 

een aderhuls (of vertint uiteinde) om de voedingen aan te sluiten op Vin en Vsupply.  

2. Sluit een vermogensweerstand aan als belasting. (Geen weerstand kan een gevaarlijk hoge 

uitgangsspanning geven, een lage weerstand kan te veel stroom trekken. 560 Ohm is een 

goede waarde. In figuur 2 zijn de vermogensweerstanden te zien. 

3. Gebruik een T-stuk om het generatorsignaal op de scoop te zetten. 

4. Sluit de generator ook aan op de pulse-ingang. Zorg dat de generator niet kortgesloten kan 

worden door handig gebruik te maken van een kort en een wat langer draadje in de 

connector van je print.  

5. Sluit de multimeter aan op je belastingweerstand om de uitgangspanning te meten. 

6. Neem een tweede kanaal van je oscilloscoop om ook de vorm van de uitgangspanning zien.  

In figuur 3 zie je hoe de volledig aangesloten print er uit ziet. 
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Figuur 4 Volledig aangesloten print. Door het korte en lange snoertje kunnen de krokodilbekjes geen sluiting veroorzaken. 

Een werkende print wordt warm. Zie figuur 4. 

 
Figuur 5 Warmtebeeld van een boostcontroller2 

  

 
2 Het warmtebeeld en de contouren zijn hier enigszins verschoven. Dank aan Artur Baranowski voor 
dit plaatje. 
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4 Metingen Boost Converter 

4.1 Open loop verkenning 
We beginnen dit practicum met een aantal ‘open loop’ metingen.  

• Plaats 4427 (U1) mosfet driver in zijn voetje 

• Plaats de 3843 controller (U2) NOG NIET in het IC-voetje bij deze meting.  

• Stel de generator in op de pulse vorm, van 50 kHz. En zorg dat de spanning varieert van 0 

naar 5 Volt (offset en amplitude). De dutycycle moet ingesteld worden op 10%. Zo wordt een 

digitaal signaal nagedaan.  

• Sluit de Vsupply aan op een voeding stel deze in op 18-20V. U1 heeft nu voedingsspanning. 

• Sluit op Vin een voeding aan van 20V, en zet de stroombegrenzing op 1,5 Ampère 

1. Meet en noteer de uitgangsspanning en stroom van de boostconverter bij de volgende 
dutycyles: 10, 20, 40, 50 en op 75%, met 560 Ohm belasting. Herhaal dit en met 56 Ohm 
belasting.  
2. En meet onbelast met de kleinste dutycycle Zorg er voor dat de uitgangsspanning 
(inclusief piekjes!) onder de 220V blijft. 

4.2 Rendement bij 560 Ohm 
1. Zet de dutycycle op 30%, sluit de 560Ohm belasting aan. Meet en noteer de 
ingangsspanning en stroom, en uitgangsspanning en stroom. Gebruik hiervoor een 
multimeter en noteer minimaal 4 significante cijfers 
2. Bereken het rendement van de converter. Mét en zonder eigen verbruik. (Vsupply zorgt 
voor de voeding van het interne circuit) 

4.3 Spanning- en stroomvormen bij 560 Ohm 
1. Meet met de scoop de stroom door de MOSFET. Teken de golfvorm en noteer de 
waarden. Leg uit wat er gebeurt.  
2. Meet met de scoop de spanning over de mosfet (van drain naar ground). Welke 
verschillen zie je, met golfvorm uit de theorie? Teken de golfvorm van de oscilloscoop en leg 
uit wat er gebeurt, benoem ook de spanningsniveaus. 
3. Meet met de scoop de spanning over de spoel (gebruik twee probes). Welke verschillen 
zie je met golfvorm uit de theorie? Teken de golfvorm van de oscilloscoop en leg uit wat er 
gebeurt, benoem ook de spanningsniveaus. 
4. Is de converter nu in discontinu of continu bedrijf?  
5. Gebruik deze metingen van spanning en stroom om de inductie van de spoel te 
berekenen. 

4.4 Rendement bij 56 Ohm 
1. Sluit de 56 Ohm belasting aan, dutycycle op 30%. Meet met een multimeter en noteer de 
ingangsspanning en stroom, en uitgangsspanning en stroom op minimaal 3 significante 
cijfers. 
2. Bereken het rendement van de converter. Mét en zonder eigenverbruik. 

4.5 Spanning en stroomvormen bij 56 Ohm 
1. Meet met de scoop de stroom door de MOSFET. Wat is er anders aan de golfvorm dan de 
golfvorm uit de theorie? Teken de golfvorm van de oscilloscoop en leg uit wat er gebeurt, 
benoem ook de spanningsniveaus. 
2. Meet met de scoop de spanning over de mosfet. Welke verschillen zie je, met golfvorm uit 
de theorie? Teken de golfvorm van de oscilloscoop en leg uit wat er gebeurt, benoem ook de 
spanningsniveaus. 
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3. Meet met de scoop de spanning over de spoel. Welke verschillen zie je, met golfvorm uit 
de theorie? Teken de golfvorm van de oscilloscoop en leg uit wat er gebeurt, benoem ook de 
spanningsniveaus. 
4. Is de converter nu discontinu of continu? 
5. Gebruik deze metingen van spanning en stroom en bereken met die gegevens de inductie 
van de spoel. 

4.6 Closed loop bij 560 Ohm 
• haal de functiegenerator los  

• zet de 3843 controller (U2) in het ic voetje  

• sluit de 560 Ohm belasting aan 

De TL3843 (u2) is een PWM controller die er voor zorgt dat de uitgangsspanning geregeld 
wordt en de stroom door de MOSFET/spoel begrensd wordt. Omdat de TL3843 de pulsen 
geeft moet de functiegenerator verwijderd zijn. 
Zet ingangsspanning 20V (en de stroombegrenzing op 1,5A)  
1. Meet en noteer de in- en uitgangsstroom en spanning, en bereken het rendement van de 
converter. 
2. Meet met de scoop de stroom door de shuntweerstand (R4//R5). Is de converter continu of 
discontinu? Verklaar. 
 
! Aanvullende metingen volgen nog 

4.7 Closed loop bij 56 Ohm 
3. Sluit de 56 Ohm belasting aan. Meet de uitgangsspanning en de stroom door MOSFET.  
Draai nu de Vin vanaf 27V langzaam naar 10V en kijk wat er gebeurt. Maak een tabel met je 
waarnemingen en verklaar het gedrag. 
 
! Aanvullende metingen volgen nog 
 
 
 

 
Figuur 6 Mounting methods for a TO-220 and a TO-220FP 
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5 Metingen Synchrone Buck 

Practicum is nog in ontwikkeling, de volgende zaken zullen behandeld worden: 
 
Analoge regeling testen op bestaande hardware. 
Spoel wikkelen en meten aan deze spoel. 
Volgt…. 
 
 
 
 
 
 
 

6 Inleveren metingen: 

Maak tenslotte een kort en krachtig meetrapport met een titelpagina, één pagina voor elke 
meting en een laatste pagina voor de je conclusie (jouw bevindingen naar aanleiding van je 
metingen).  
Inleveren gaat via Brightspace. 
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