
SCHAKELENDE VOEDING

INLEIDING

Bij de examenstof over voedingen is sinds 2007 behalve de stof in hoofd-
stuk 3.3. van het cursusboek ook kennis van de werking van schakelende

voedingen opgenomen. De voordelen van deze schakelende voedingen zijn:

• hoog rendement

• vanwege het hoge rendement weinig warmte-ontwikkeling

Er zijn ook nadelen:

• vanwege de steile schakelpulsen genereert de schakeling sterke hf-stoorsignalen

• er zijn meer componenten nodig dan voor een schakeling met een line-
aire regeling

In tegenstelling tot de stabilisatieschakelingen met een zenerdiode (al dan
niet met een extra transistor) kan de uitgangsspanning hoger zijn dan de
ingangsspanning en bovendien kan de polariteit van de uitgangsspanning
anders zijn dan de ingangspanning. We onderscheiden:

1. step-down schakelende voeding (uitgangsspanning lager dan de ingangsspan-
ning)

2. step-up schakelende voeding (uitgangsspanning hoger dan de ingangsspan-
ning)

3. inverterende schakelende voeding (uitgangsspanning tegengestelde po-
lariteit t.o.v ingangsspaning)

Werkingsprincipe van de schakelende voeding

Het basisschema van een step-down schakelende voeding is gegeven in figuur
1. In het ideale geval hebben we te maken met een zeer snelle schakelaar die
óf open staat (I=0) óf gesloten is (spanning over de schakelaar =0). In het
eerste geval is de spanning over de schakelaar groot, maar is dus de stroom
nul; in het tweede geval is de stroom weliswaar groot, maar is de spanning
nul. In beide gevallen is het in de schakelaar gedissipeerde vermogen (U*I)
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Figuur 1: Basisschema step-down schakelende voeding

nul. Een regelaar bedient de schakelaar, waarbij de tijdsduur, gedurende
welke er lading in de condensator gepompt wordt, zodanig wordt aangepast
dat zijn spanning in de tijd constant op de gewenste waarde blijft.

De werking van de step-down schakelende voeding van figuur 1 is als
volgt. Als de schakelaar gesloten is, is de ingangsspanning +Uin verbonden
met de smoorspoel waardoor er in de spoel een lineair toenemende stroom
zal lopen. Als de schakelaar opent, blijft de spoelstroom in dezelfde richting
stromen omdat de spoel probeert zijn stroom te handhaven. De energie voor
dit proces is afkomstig uit de afbraak van het magnetische veld in de kern. De
diode zal nu geleiden om de stroomkring te voltooien (terugslagdiode). Over
de spoel staat nu een vaste spanning die gelijk is aan Uuit+0.7 V, waardoor
de stroom lineair afneemt.

Figuur 2 toont diverse stromen en spanningen tegen de tijd in deze scha-
keling.
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Figuur 2: Spanningen en stromen in de step-down schakelende voeding

Als schakelaar wordt veelal een MOSFET gebruikt (spanningssturing op
de gate). De regeling wordt gerealiseerd door de breedte van de pulsen op
de gate te variëren (PWM = Pulse Width Modulation) of door een oscillator
signaal op de gate aan en uit te schakelen. Het schema van een step-down
schakelende voeding met een MOSFET is gegeven in figuur 3.
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Figuur 3: Step-down schakelende voeding met MOSFET

Step-up schakelende voeding

In de step-up schakelende voeding (zie figuur 4) stijgt de stroom door de
spoel als de schakelaar gesloten is (punt P aan aarde). De diode zal sperren.
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Bij het openen van de schakelaar zal de spanning op punt P stijgen omdat de
spoel de stroom constant probeert te houden. De diode zal gaan geleiden en
de condensator zal extra geladen worden waardoor zijn spanning zal stijgen.
De uitgangsspanning kan dan ook aanzienlijk hoger zijn dan Uin.
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Figuur 4: Step-up schakelende voeding

Inverterende schakelende voeding

Figuur 5 geeft het principeschema van een inverterende schakelende voeding.
Als de schakelaar sluit, loopt er een linear stijgende stroom door de spoel
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Figuur 5: Inverterende schakelende voeding
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naar aarde. Bij het openen van de schakelaar probeert de spoel die stroom
te handhaven. De daarvoor benodigde lading wordt aan de condensator
onttrokken, met andere woorden: punt P wordt negatief en daarbij gaat de
diode geleiden. De uitgangsspanning is dus negatief en kan in absolute zin
zowel kleiner (step-down) als groter (step-up) zijn dan Uin.

Stoorspanningen

Zoals reeds in de inleiding werd opgemerkt genereren schakelende voedingen
stoorspanningen. Die vinden op verschillende manieren hun weg naar plaat-
sen waar ze ongewenst zijn, tenzij er goede ontstoringsmaatregelen worden
genomen. Het betreft hier:

• Rimpel op de uitgangsspanning. De frequentie van de rimpel is gelijk
aan de schakelfrequentie. De amplitude hangt af van de belasting en
de waarde van de reservoircondensator. Orde van grootte tot zo’n 100
mV.

• Stoorsignaal dat op de ingang wordt afgegeven. Ook weer op de scha-
kelfrequentie.

• Straling op de schakelfrequentie en tal van harmonischen.

Om deze effecten te minimaliseren zijn een goede afscherming (hele voeding
in een metalen omhulsel) en goede filters vereist.

Voeding met gelijkrichting direct uit het lichtnet

Voor schakelende voedingen die een grote stroom moeten leveren wordt in
sommige gevallen gebruik gemaakt van directe gelijkrichting van de netspan-
ning. Dit om een zware voedingstransformator uit te sparen. Uiteraard
moeten er dan voorzieningen worden getroffen om de uitgang te isoleren van
de netspanning.
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