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	 							voedingen	

Nog maar 5 jaar geleden was digital power een vaag begrip voor de meer-
derheid van de hardware ontwikkelaars en zelfs nu zijn de voordelen nog 
niet altijd onderkend. In dit artikel wordt getracht enige duidelijkheid te 
scheppen in de mogelijkheden van deze nieuwe technologie met digitale 
point of load modules, waarin alle benodigde functionaliteit in slechts één 
component aanwezig is. 

Digital power
Maakt	complexiteit	eenvoudiger

Point of load ongeïsoleerder DC/DC-modules, in het kort POL’s genaamd, 
nemen in de huidige elektronische ontwerpen een belangrijke plaats in. Dit 
vooral vanwege de toenemende complexiteit van bijvoorbeeld de huidige 
generatie FPGA’s en processoren. Door de telkens lagere voedingsspanningen 
en relatief hogere stromen moet vanwege de pulsbelastingen gewerkt worden 
met een veel uitgebreider regelmechanisme. Daarbij is het strikt noodzakelijk 
om de POL-module zo dicht mogelijk bij de belasting te plaatsen om koper-
verliezen te vermijden en zo binnen de door de fabrikant gegeven toleran-
ties van de voedingsspanningen te kunnen blijven. Ook moeten de diverse 
benodigde spanningen in een gegeven volgorde bij opstart en uitschakelen 
en volgens verschillende protocollen kunnen worden aangeboden. Buiten de 
simpele DC/DC-conversie vanuit de busspanning (meestal 12 V), zijn er dus 
telkens meer additionele componenten nodig om bovenstaande functionali-
teiten te kunnen realiseren. 

Analoog	versus	digitaal
We moeten eigenlijk eerst vaststellen dat digital power een misleidende bena-
ming is. Vele digitale DC/DC-modules maken nog altijd gebruik van ana-
loge technieken, zoals de schakelelementen en de noodzakelijke EMC-filters. 
Al zijn zeker de huidige analoge PWM-controller-IC’s zeer geavanceerd in 
vergelijking met de in het verleden toegepaste discrete oplossingen, een ana-
loge besturing biedt niet de vele voordelen en flexibiliteit van een volledig 
digitale besturing. De verschillen tussen analoge en digitale besturing zijn 
duidelijk herkenbaar in figuur 1. 

Ruimte	besparing	&	component	reductie
Met digitale modules is in vergelijking met een analoge besturing een bespa-
ring van 68 naar 36 componenten mogelijk. Direct gevolg is een kleinere 
footprint waarmee een plaatsbesparing op de PCB van de applicatie wordt 
verkregen (zie figuur 2). Deze componentreductie heeft uiteindelijk ook nog 
een hogere betrouwbaarheid tot gevolg.

Minder	verliezen	door	hogere	efficiëntie
Digitaal heeft als zeer groot voordeel dat het rendement veel hoger ligt. 
Bijgaande voorbeelden in figuur 3 en 4 tonen duidelijk aan dat met digi-
tale technieken de warmtedissipatie 30% lager ligt. Met complexe applicaties 
en systemen zal dit een behoorlijke besparing opleveren, omdat er minder 
warmte moet worden afgevoerd.

Voordelen	digitale	PWM	besturing	
Met een digitale PWM-besturing (DPWM) wordt het PWM-signaal volledig digitaal gege-
nereerd. Hiermede is een veel hogere schakeltijdresolutie mogelijk dan met een analoge bestu-
ring. Ook is nu een dead-time-optimalisatie mogelijk. Hiermee wordt bedoeld de ruimte die 
aanwezig moet zijn tussen de schakelpulsen van de beide schakelelementen. Deze is normaal 
vast ingesteld met een slechtere efficiëntie tot gevolg. Algoritmes zijn aanwezig om deze dead 
time dynamisch aan te passen met dus een hogere efficiëntie tot gevolg. Verder wordt een 
zogenaamde vlakke efficiëntiecurve verkregen, waarbij ook bij lagere belasting de efficiëntie 
hoog blijft. We kunnen ook de fase van de schakelpuls regelen, waarmee we interleaving 
kunnen toepassen. Bij meerdere modules in de applicatie parallel of in een stand allone 
configuratie, kunnen we deze in verschillende vooraf geconfigureerde fasehoeken synchroon 
laten schakelen. Dit resulteert in een betere beheersing van het EMI-gedrag en een reductie 
van benodigde ingangscapaciteit door de lagere ingangsrimpelstroom op de voedende bus.

Voordelen	digitale	control	loop	
Bij een goede digitale voeding hoort ook software die is voorzien van een goede user interface. 
Met deze software kunnen de optimale instellingen van de transiënt-respons (PID settings) 
voor een gegeven belasting en gegeven filtercapaciteit worden geconfigureerd en een bereke-
ning van een benodigde filtercapaciteit worden uitgevoerd (zie figuur 5). Functies worden 
ondersteund met een real time grafische simulatie. Een uitgangsspanningsstabiliteit van < 1% 
is digitaal een geen enkel probleem. Er is namelijk geen beïnvloeding meer door de toleranties 
van externe componenten. Een nauwkeurige configureerbare OVP-beveiliging minimaliseert 
ook het risico van schade aan complexe halfgeleiders. Alle functies van de control loop zijn 
geheel dynamisch configureerbaar, inclusief de bepaling van de optimale schakelfrequentie. 
Er is, buiten de PID settings, nog een tweede mechanisme aanwezig om de transiënt-res-
ponse nog verder te optimaliseren, de zogenaamde NLR of Non Lineair Regulation functie. 
Met deze functie schakelt, bij een plotselinge belastingtoename, het PWM-signaal gedurende 
de benodigde tijd naar een maximale duty cycle en bij een plotselinge belastingafname naar 
een minimale duty cycle.

Controller	interface	en	power	management
De modules communiceren via een speciale interface. Deze controller interface geeft via de 
PM-bus toegang tot belangrijke monitorparameters, zoals Vuit, Iuit, alarmeringen tempera-
tuur, etc. Ook kan via deze interface de voeding worden geconfigureerd naar zijn benodigde 
functionaliteit in de schakeling gedurende ontwikkeling, productie, test of start-up van de 
applicatie. Bijzonder is dat ook gedurende operationeel gebruik een herconfiguratie kan wor-
den uitgevoerd “on the fly”, wat de ontwerper dus veel ruimte geeft tot optimalisatie zon-
der hardware wijzigingen. Configuratie en het monitoren van een digitale module gebeurd 
met de open communicatiestandaard PM-bus die compatibel is met I2C. De configuratie 
wordt opgeslagen in een non-volatile memory, die in de module is geïntegreerd in het power 
managment gedeelte. Er is dus geen aparte programma-manager meer nodig. De configuratie 
wordt ondersteund met de Graphical User Interface software. Deze software is rechtenvrij 
en te downloaden vanaf de website van de fabrikant. Sommige IC’s hebben een individuele 

instelling nodig voor de Vdd. De uitgangsspanning van digi-
tale modules kan worden afgeregeld naar deze optimale Vdd 
“on the fly” via de PM-bus met een gecontroleerde transitie 
in operationeel gebruik. 

Parallel	gebruik
Meerdere modules kunnen probleemloos parallel gescha-
keld worden voor het verkrijgen van een hogere maximale 
uitgangsstroom. De modules communiceren in dit geval 
met elkaar via een aparte seriële bus (GCB). Daarbij is één 
module de master en de anderen regelen als slave hun uit-
gangsspanning zodanig dat deze past bij de stroombelasting 
van de master. Een kunstmatige (geen vermogensverlies) 
proportionele karakteristiek helpt hierbij om een goede 
belastingbalans te verkrijgen tussen de modules. Bij parallel 
gebruik zijn geen externe componenten nodig.

Configureerbare	parameters
De digitale modules kunnen met de PM-bus eenvoudig wor-
den geconfigureerd voor ramp en up/down & sequencing, 
waarbij geen externe sequencers nodig zijn. Latere wijzigen 
zijn zonder meer mogelijk zonder hardware-wijzigingen op 
de PCB. Verschillende sequencing-schema’s worden onder-

steund, zoals Time based/Coincident en 
Ratio-metric.

On-line	monitoring
Door de mogelijkheid van het uitlezen van 
de operationele temperatuur, de belasting 
en het voltage, kan een uitval voorspelling 
worden gedaan wat de totale betrouwbaar-
heid van applicatie verhoogt. Met de tem-
peratuurmonitorfunctie is energiebesparing 
mogelijk door deze te gebruiken voor de 
besturing van bijvoorbeeld de ventilatoren 
(zie figuur 6).

Advanced	bus	converter
Verdere optimalisering van de efficiëntie kan 
worden bereikt door een advanced bus con-
verter van het type BMR454 van Ericsson toe 
te passen (de module linksonder op de foto 
aan het begin van dit artikel). Deze geïso-
leerde DC/DC converter voedt de modules 
via de intermediate bus vanuit de 48 V of 24 
V systeembus. Door de nu aanwezige moge-

lijkheid om het intermediate busvoltage te variëren, afhankelijk van de belas-
ting (bijv. hoeveelheid data-traffic), kan het gehele systeem altijd op zijn opti-
male wekpunt worden ingesteld qua intermediate bus voltage (zie figuur 7).

Conclusies
Met digitale Point-of-Load-technologie zijn minder verschillende types 
modules en nagenoeg geen externe componenten meer nodig op de PCB. 
Dit biedt een direct logistiek voordeel en beperkt de productiekosten aan-
merkelijk. Bij latere modificaties zijn geen hardware-wijzigingen nodig. Ook 
de ontwerptijd wordt aanmerkelijk verkort, waardoor een korte “time to 
market”mogelijk is. In complexe systemen wordt een aanmerkelijk hogere 
efficiëntie bereikt, zeker ook in combinatie met een advanced busconverter. 
Dit resulteert in een directe besparing voor de gebruiker gezien in het licht 
van “cost of ownership” en een lagere milieubelasting door CO2-uitstoot. 
Het ontwerpen met digital power is toekomstgericht en maakt inderdaad 
complexiteit simpel.                                          •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Digital power”.
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Figuur 7. Met een advanced bus converter kan het rendement nog verder verhoogd worden.Figuur 2. Voor een digitale oplossing zijn minder onderdelen nodig en is dus ook de print 
veel kleiner.Figuur 1. De verschillen tussen analoog en digitaal.

Figuur 3. Het rendement van een analoge module (de Ericsson PMH8918L). Figuur 4. Het rendement van een digitale module (de Ericsson BMR450).

Figuur 5. De user interface waarmee diverse parameters 
ingesteld kunnen worden.

Figuur 6. Tijdens het gebruik kunnen 
diverse parameters op een computer 
uitgelezen worden.


