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	 							voedingen	

Het ontwerp van de voeding heeft een steeds grotere invloed op high-performance data-
verwerkings- en automatiseringsapparatuur. Engineers moeten hier al in het begin van hun 
ontwikkelproject rekening mee houden. Digitaal configureerbare voedingsmodules bieden 
de benodigde flexibiliteit om in te spelen op wijzigingen in het systeemontwerp en voorzien 
in een toekomstbestendig voedingsplatform voor opeenvolgende productgeneraties.

Meer Aandacht voor 
Vermogen
Normen	van	AMP	Group	
voor	digitale	voedingsmodules

Ontwerpers van geavanceerde computer-
systemen kunnen een voeding niet langer 
beschouwen als een “black box” die aan het 
eind van het ontwikkeltraject simpelweg 
kan worden ingebouwd en aangesloten. 
Aandacht voor vermogen in de eerste ont-
werpfasen is van essentieel belang gezien de 
toenemende complexiteit van het moeder-
bord aangaande eisen voor meer vermogen 
en rendement en de noodzaak om meer-
dere productgeneraties te plannen. Aan de 
andere kant hebben engineers ook behoefte 
aan flexibele vermogensoplossingen om in 
te kunnen spelen op veranderingen in het 
systeemontwerp en aan een platformbena-
dering voor het ontwerp van de voeding die 
kan helpen om toekomstige ontwikkelingen 
gemakkelijker te implementeren. Digitaal 
configureerbare voedingsmodules zijn in dit 
kader waardevol omdat hiermee vermogens-
functies eenvoudig kunnen worden geconfi-
gureerd, geregeld en bewaakt. 

Vermogensontwerp	onder	Druk
Op high-performance computerkaarten, 
zoals servers voor data-centra, wordt het 
printsporenpatroon steeds complexer en 
het vinden van een plekje voor de compo-
nenten steeds uitdagender omdat ontwer-
pers streven naar maximale dataverwerking 
en opslagcapaciteit op een zo klein moge-
lijk oppervlak om te kunnen voldoen aan 
de standaard rekafmetingen. Met een mix 

van geavanceerde processoren, ASIC’s en 
FPGA’s die voorzien in grote aantallen I/O’s 
en meerdere voedingsdomeinen, kan een 
PCB wel 20 lagen of meer bevatten voor 
tijdkritische hoogfrequent signaallijnen en 
vermogensdistributie. Er kunnen wel 40 
tot 50 printsporen nodig zijn die zijn aan-
gesloten op een groot aantal point-of-load 
(POL) omzetters. Die worden gevoed door 
intermediate bus converters (IBCs), die 
op hun beurt weer stroom krijgen van een 
externe AC/DC voeding (zie afbeelding 1). 
Vaak worden meerdere voedingslijnen met 
verschillende spanningen gebruikt om één 
IC van stroom te voorzien. Hierbij komt de 
volgorde waarin de verschillende spanningen 
in- of afschakelen worden zeer nauw om het 
IC niet op te blazen. Voor de juiste sequentie 
zijn meerdere routing signalen vereist die de 
status van de verschillende voedingen com-
municeren naar een centrale power manager.
Ook voor het printontwerp heeft het 
moderne voedingsconcept de nodige con-
sequenties. Er komt steeds meer kijken bij 
het ontwerp van de infrastructuur voor 
de stroomvoorziening. Meerdere stroom-
schema’s moeten worden geïmplementeerd 
om parasitaire inductie en weerstand zoveel 
mogelijk te beperken. Ook zijn er grote aan-
tallen ontkoppelingscondensatoren nodig. 
Deze moeten dichtbij de belasting worden 
geplaatst om te kunnen voldoen aan de 
krappe spanningstoleranties en om te kun-

nen zorgen voor de gewenste stabiliteit bij plotselinge veranderingen in de 
belasting. Zonder goed werkende ontkoppeling kunnen dergelijke verande-
ringen in de belasting leiden tot spanningstransiënten in een spoor die op 
hun beurt ongewenste gebeurtenissen kunnen veroorzaken zoals valse resets. 
Bovendien mogen de elektrische aansluitingen niet interfereren met de sig-
naallijnen waarvan het patroon heel precies is ontworpen om voor de juiste 
padlengtes te kunnen zorgen voor gegarandeerde timing.
Aangezien de speelruimte voor vermogensafgifte steeds beperkter wordt, is 
het zaak voor ontwerpers om al in een vroegtijdig stadium na te denken over 
de selectie en plaatsing van voedingsmodules en bijbehorende componenten. 
Het implementeren van het printsporenpatroon voor vermogensafgifte in 
het begin van het ontwerpproces zorgt er voor dat de stroomsporen op de 
PCB kunnen voldoen aan dezelfde richtlijnen voor signaalintegriteit als bij 
de hoogfrequent signalen. Het in een later stadium inpassen van de stroom-
circuits zal zelden leiden tot een nette, storingsvrije vermogensafgifte, wat ten 
koste kan gaan van de prestaties van het product.

Flexibel	en	Toekomstbestendig
Met het vaststellen van de vermogensarchitectuur in het begin van het project 
maak je al een hele slag. Maar ontwerpers moeten ook de flexibiliteit hebben 
om aanpassingen door te voeren vanwege toekomstige ontwikkelingen in het 
systeemontwerp. Denk daarbij aan het POL uitgangsvermogen, printspoor-
spanningen en de sequentie van in- en afschakelen van de spanningen.
Digitale voedingsmodules geven ontwerpers de benodigde flexibiliteit. In 
tegenstelling tot een traditionele analoge vermogensarchitectuur, die vast is 
en veranderingen in hardware of bekabeling vereist als er aanpassingen nodig 
zijn, kunnen digitale modules worden geherprogrammeerd waardoor para-
meters snel en tegen lage kosten kunnen worden aangepast (zie afbeelding 
2). De spanningssequenties op een spoor kunnen eenvoudig worden gecon-
figureerd en geherconfigureerd met digitale spanningsregelaars (zie afbeel-
ding 3). Door het gebruik van digitale modules zijn er ook minder externe 
componenten nodig, wat het ontwerp vereenvoudigt en meer ruimte laat op 
de printkaart.
Tijdens productontwerp en -ontwikkeling zullen altijd wel veranderingen 
en verbeteringen worden doorgevoerd. Veel van die veranderingen en ver-
beteringen kunnen qua vermogensarchitectuur worden ondervangen door 
herconfiguratie van digitaal gecontroleerde voedingsmodules. Die zitten al 
in het ontwerp van het systeem, zodat er geen fysieke veranderingen hoe-
ven plaats te vinden op de PCB of bij de modules die vermogen leveren. 
Er zal ook wel eens een fysieke upgrade van het originele vermogenscircuit 
nodig zijn, bijvoorbeeld als de stroombelasting de aanvankelijke specificaties 
overstijgt en er componenten met meer vermogen nodig zijn om de extra 
stroom te kunnen leveren. Ook in deze situatie levert het gebruik van de voe-
dingsmodules voordeel op, omdat het effect van de ontwerp upgrade op de 
complexe en dure PCB minimaal kan worden gehouden. Voor het upgraden 
van een voedingsmodule naar één met een groter uitgangsvermogen is vaak 
niet meer nodig dan het verplaatsen van de bestaande montagegaten of pads 
op de printplaat.
Digitale voedingsmodules ondersteunen een efficiënte platformbenadering, 
wat belangrijk is omdat in de toekomst de eisen ten aanzien van systeem-
vermogen alleen nog maar complexer zullen worden. Het is van essentieel 
belang om uiterst zorgvuldig een leverancier van voedingsmodules te kie-
zen die een breed productassortiment kan bieden, dat helpt om niet alleen 
gemakkelijker veranderingen tijdens een project door te voeren, maar ook 
om de ontwikkeling van toekomstige productgeneraties te ondersteunen.

Thermisch	Management	en	Rendement
Bij de groeiende vraag naar meer systeemvermogen moeten ontwikkelaars 
goed in de gaten houden hoeveel warmte het betreffende systeem moet kun-
nen afvoeren. Ofschoon het thermisch ontwerp van hoogvermogen com-
ponenten grotendeels wordt bepaald door de koelingsvereisten, moeten 
hierin ook de kosten voor het koelen van de modules worden meegenomen. 
Aandacht voor het ontwerp van de voeding ondersteunt de optimalisering 
van het thermisch management. De digitale modules hebben als extra dat 
ze het real-time monitoren van de prestaties van de voeding vergemakke-

lijken en tijdens bedrijf aanpassingen mogelijk maken om 
het rendement te verbeteren. Digitaal configureerbare voe-
dingsmodules voorzien in extra tools voor ontwerp-, test- en 
onderhoudsteams die ze kunnen gebruiken om de thermi-
sche status van het systeem te monitoren en te evalueren. 
De modules kunnen zowel de lokale thermische omgeving 
monitoren als wel gemakkelijk ‘what if ’ configuraties maken 
om grenzen van de thermische capaciteit van het systeem op 
te zoeken en de werking te evalueren.

Vereenvoudigen	
De PMBus specificatie voorziet in een gemeenschappelijke 
taal voor het configureren, regelen en monitoren van digi-
tale voedingsmodules in een vermogenssysteem. Het AMP 
Group (Architects of Modern Power) consortium heeft het 
in-designen en uitwisselen van digitale voedingsmodules ver-
eenvoudigd door de werking van digitale voedingsmodules 
in reactie op PMBus commando’s te standaardiseren. 

De AMP Group is opgericht in 2014 door CUI, Ericsson 
Power Modules en Murata. Deze groep heeft een aantal 
specificaties gedefinieerd voor point-of-load omzetters en 
intermediate bus converters van verschillende gespecifi-
ceerde vermogens. Deze algemene specificaties omvatten 
prestatiekenmerken en firmware consistentie in aanvulling 
op de traditionele mechanische eigenschappen zoals vorm-
factoren en pintoewijzingen. Deze specificaties zorgen voor 
interoperabiliteit tussen vergelijkbare modules van elk van de 
aangesloten bedrijven en maken op die manier second sour-
cing mogelijk. De leden van de AMP Group leveren vandaag 
de dag al gestandaardiseerde producten en zullen met nog 
meer van die producten komen om te kunnen voldoen aan 
de eisen van toekomstige ontwerpen.

Conclusie
Engineers moeten zich in een eerder stadium van het sys-
teemontwerp bezighouden met vermogen omdat hiervoor 

steeds hogere eisen worden opgelegd bij high-performance 
automatiserings- en data-apparatuur. Huidige systemen ver-
eisen een toenemend aantal stroomsporen en stellen hoge 
eisen op het gebied van sequencing, regeling en prestaties ten 
aanzien van transiënten. Ook maximalisatie van het rende-
ment wordt steeds belangrijker.
Om aan deze eisen tegemoet te komen moeten ontwerpers 
uiterst zorgvuldig de PCB’s ontwerpen, zowel qua compo-
nenten als verbindingen. Tegelijkertijd moeten ze ook de 
flexibiliteit hebben om de vermogensarchitectuur aan te 
kunnen passen als het systeemontwerp zich verder ontwik-
kelt. Met behulp van digitaal configureerbare voedingsmo-
dules kunnen ontwerp- en ontwikkelteams eenvoudig het 
vermogenssysteem en de effecten ervan op het eindproduct 
configureren, regelen en bewaken. Veel aandacht voor ver-
mogensarchitectuur in een vroegtijdig ontwerpstadium en 
daarbij maximaal gebruik maken van de flexibiliteit van digi-
tale modules zoals POL’s en IBC’s, is essentieel om doelstel-
lingen ten aanzien van prestaties, kosten en time-to-market 
te kunnen blijven halen.

Tot	slot
De AMP Group heeft ondertussen al de nodige normen vast-
gelegd. Hierover is al veel achtergrondinformatie beschik-
baar. Al deze informatie alsmede White papers en een lijst 
met producten van de AMP-leden die voldoen aan hetgeen 
hiervoor besproken is, is te vinden op de site van de AMP 
Group. Een must voor iedere ontwikkelaar van de heden-
daagse complexe elektronica.                                                •
 
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Meer Aandacht voor Vermogen”.
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Afbeelding 1. De uitbreiding van voedingslijnen op het moederbord heeft geresulteerd in een intermediaire 
busarchitectuur (IBA) waarvoor meerdere POL-omzetters op het moederbord nodig zijn.

Afbeelding 2. Systemen met een digitale vermogensarchitectuur zijn zeer flexibel. De ontwerper heeft via de digitale 
toegang tot iedere component op de printkaart, tot aan een enkele POL.

Afbeelding 3. Voorbeeld van een grafische gebruikersinterface voor digitaal vermogen. Hiermee heb je bijna directe controle over het aanpassen en monitoren van operationele 
parameters en kun je de voeding configureren.


