
NUMMER 3   •   MAART 2019 NUMMER 3   •   MAART 201924 25

	 Elektronica

Schakeltransistoren zijn er te 

kust en te keur. Onlangs is daar 

een exemplaar aan toegevoegd. 

Het gaat hierbij om een IGBT 

die speciaal bedoeld is voor 

inductiekookplaten. Doordat in de 

behuizing niet alleen de transistor 

geïntegreerd is, maar ook de nodige 

beveiligingselektronica, levert deze 

IGBT grote voordelen op.

Sturing voor 
inductieverwarming 
IGBT’s	met	heel	veel	extra’s

Het dichtdraaien van de gaskraan heeft niet 
alleen voor de verwarming van onze huizen 
grote gevolgen, maar ook voor de manier 
waarop we ons eten gaan koken. Dit moet 
nu immers ook elektrisch plaats gaan vinden. 
Inductieverwarming is dan een manier die op 
vele fronten grote voordelen heeft. Wel heeft 
dit als nadeel dat er voor inductieverwarming 
een uitgebreidere elektronische sturing nodig is 
dan voor een standaard verwarmingselement. 
Uitgebreider wil echter niet zeggen heel veel 
meer onderdelen, want met de keuze voor de 
juiste onderdelen, kan er aanzienlijk bespaard 
worden op het aantal onderdelen op de stuur-
print terwijl de functionaliteit groter is.
Het onderdeel waar we over praten is de 
IEWS20R5135IPB van Infineon Technologies. 
De IGBT in dit onderdeel is gemaakt volgens 
de Trenchstop-technologie - een manier van 
opbouw van de chip die voor aanzienlijke ver-
beteringen van de eigenschappen zorgt. 
Zoals in afbeelding 1 te zien is, heeft de IGBT 
zes pootjes. Hiervan zijn de linker twee de 
collector en de emitter terwijl de overige vier 
bedoeld zijn voor de ingebouwde beveiliging 
en de sturing van de transistor. Afbeelding 2 
toont wat er allemaal in het inwendige te vin-
den is. Zoals te zien is, gaat het om beveili-
gingsfuncties tegen overspanning, overstroom 
en te hoge temperatuur. Door deze functiona-
liteit te combineren met aanvullende diagnos-
tische functies, wordt de betrouwbaarheid van 
het apparaat onafhankelijk van de microcon-
troller die de andere taken binnen het verwar-
minstoestel voor zijn rekening neemt. Zo kun-
nen ontwerpers minder geavanceerde MCU’s 

integreren voor minder complexiteit en lagere kosten.
De IGBT is geschikt voor stromen tot 20 A en spanningen van 
1350 V. Zowel de IGBT als de driver zijn ondergebracht in een 
6-pins TO-247 behuizing met dezelfde afmetingen en monta-
gemethode als een standaard TO-247 3- en 4-pins behuizing. 
Opvallend aan de behuizing is de inkeping tussen de emitter 
en de collector. Hierdoor is de kruipweg net iets groter dan bij 
een standaard TO-247-behuizing. Ook de afstand tussen de 
aansluitpennen en metalen koelvlak is groter om zo voor een 
langere kruipweg te zorgen (afbeelding 3).

Applicatievoorbeeld
Afbeelding 4 toont een voorbeeld van een schakeling die de 
sturing van de inductiekookplaat verzorgt. De inductiespoel is 
hierin het onderdeel dat het magneetveld verzorgt dat zorgt dat 

de bodem van de pan warm wordt. De stroom door de spoel 
wordt geschakeld door de IGBT met een signaal van 20...40 
kHz. Dit is een PWM-signaal om zo de energiestroom te rege-
len. Voor het snel kunnen verwarmen van de pan die op de 
kookplaat staat, is er een behoorlijk vermogen nodig. Niet voor 
niets dat de IGBT dan ook een stroom van 20 A kan schakelen. 
Ook de spanning waarvoor de IGBT geschikt is, is hoog. De 
kookplaat kan dan ook rechtstreeks vanuit een driefase kracht-
stroomaansluiting gevoed worden.
In het schema in afbeelding 4 zien we de weerstanden R1 en 
R2. Deze vormen een spanningsdeler die de gelijkgerichte 
netspanning verlaagt naar een niveau dat net onder de limiet 
voor de overspanningsdetector ligt. Zo kan bepaald worden bij 
welke waarde de IGBT niet meer schakelt wanneer de ingangs-
spanning te hoog is. Iets vergelijkbaars zien we aan de onder-

Afbeelding 1. De nieuwe IGBT van Infineon is 
ondergebracht in een bijzondere behuizing.

Afbeelding 2. Het inwendige van de IGBT laat zien dat er veel meer in zit dan 
alleen de schakeltransistor.

Afbeelding 4. 
Een voorbeeldschema van 
een inductieverwarmer. 
Hierin is niet de 
microcontroller 
opgenomen die de 
stuurspanning voor de 
IGBT levert.

Afbeelding 3. Op een slimme manier is de kruipweg een stuk langer gemaakt.

kant. Daar zijn het de weestanden R4 en R5 die gebruikt worden om de spanning over 
stroomsensor Rsens naar een niveau te brengen dat correspondeert met de grenswaarde die 
bewaakt moet worden.
In afbeelding 2 zien we naast de schakelingen voor het bewaken van de stroom en de span-
ning ook een blok dat de temperatuur bewaakt en een blok dat zorgt voor actieve clamping 
van de spanning over de IGBT. De belasting die geschakeld wordt is immers inductief wat 
maakt dat er een goede voorziening getroffen moet worden om inductiepieken die ontstaan 
bij het uitschakelen van de stroom door de spoel, op te vangen.
Met een PWM-signaal op ingang PWM kunnen we de IGBT laten schakelen. Deze ingang 
is overigens niet alleen een ingang, maar tegelijkertijd ook een uitgang. De status van de 
diverse beveiligingsblokken kunnen we aflezen aan het spanningsniveau op deze ingang 
gedurende de momenten dat het ingangssignaal laag is. Daarmee heeft deze aansluiting 
dus een dubbele functie.

Tot	slot
Het is met name de vorm van dit onderdeel dat als eerste opvalt. De combinatie van lange 
dikke en korte dunne aansluitpootjes zien we niet elke dag. Het bijzondere zit echter in de 
behuizing. Door de combinatie van schakelelement en beveiligingsfuncties heeft Infineon 
een onderdeel gemaakt dat het de ontwikkelaars een stuk gemakkelijker maakt om goed 
werkende elektronica te maken die er voor kan zorgen dat we jarenlang zorgeloos kunnen 
koken op een energiebewust kooktoestel.                     •
Voor meer informatie www.etotaal.nl/achtergrond, 
artikel ‘Sturing voor inductieverwarming’, 

www.infineon.com

COLUMN

Gewoon	er	mee	bezig
Aangekomen in half februari, er was geen wolkje aan de lucht. Kaiserwetter in de 
wintersportgebieden, voor veel wintersporters een ideaal weerbeeld. Voorspelling 
voor de aankomende 14 dagen lijken er op dat het weer zo blijft. Zomer 2018 was 
ook prachtig, in mijn beleving hebben we maanden geprofiteerd van mooi weer. De 
verkoop van barbecueproducten, drank, deodorant, zonnebrand, buitenmeubelen 
en zo ook groente en fruit kende hoogtijdagen. Ook de vakantiebestemming werd 
door veel Nederlanders aangepast, waarbij vakantie in eigen land aan populariteit 
won. 

Hebben we dit te danken aan de opwarming van de aarde? Hebben we dit te dan-
ken aan de CO2-uitstoot? Feit of fictie, ik ga me hier niet aan wagen. Wel denk ik 
dat we er wat mee moeten, want als je de impact van alle palmolieplantages ziet, 
weet je dat dit niet “normaal” is. Waar een tiental jaar geleden het oerwoud nog 
functioneerde als de longen van de aarde, hebben we vandaag de dag sowieso één 
long geamputeerd. Regenwouden zijn omgetoverd tot gigantische palmolieplanta-
ges. Kunnen we de schuld geven aan de bevolking van deze gebieden? Zeker niet, 
palmolie wordt verwerkt in tal van alledaagse producten zoals shampoo, pindakaas, 
sauzen en cosmetica. Nederland is een groot afnemer van palmolie. De bevolking 
van deze gebieden waar palmolie verbouwd wordt, kan zich de luxeproducten die 
er van gemaakt worden vaak niet eens permitteren. 

Het zou ons als westerlingen zo maar eens kunnen helpen om een voorbeeld te 
nemen aan deze bevolking door minder van deze luxegoederen te consumeren, 
want een groot probleem onder de westerse bevolking is obesitas, waarbij vaak de 
oplossing is “terug naar de basis”. De consumptie van vis, groente en fruit zonder 
pakjes en zakjes zou ons helpen om te werken aan een fit en gezonder leven.

De uitstoot van CO2 verminderen door het gebruik van alternatieve energiebron-
nen? Ook daar liggen tal van kansen, velen nog volop in ontwikkeling maar zeker 
kansrijk! Hoe mooi zou het zijn om zelfvoorzienend te leven, hoe mooi zou het zijn 
als de grootverbruiker van waterstof en gas - namelijk de industrie - gebruik kan 
maken van groen geproduceerde waterstof. Kunnen we de switch op korte termijn 
maken? Er liggen tal van technologische kansen, zo ook benoemd in de waterstof 
meeting die we als FHI afgelopen periode hebben gehad, maar de financiële mid-
delen spelen altijd de boventoon. Het zou helpen als we de innovatie op dit vlak 
kunnen blijven stimuleren en versnellen.

Laten we er allemaal “gewoon” mee bezig zijn, want de aarde zal nog wel miljoenen 
jaren blijven bestaan. Alleen is de vraag tot wanneer wij er als mensheid gebruik 
van mogen maken. 

Ronald	ten	Boden,
branchemanager	FHI


