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	 							schakelende	voedingen	

Digitale regeling bij spanningsomzetting ontwikkelt zich steeds verder, dankzij 
de laatste verbeteringen in zowel het analoge als digitale domein.

Voedingen bouwen 
met supersnelle DSC’s

De continue aanpassing van digitale regelingen bij spanningsomzetting en 
distributie is te danken aan de flexibiliteit en het betere rendement dat hier-
mee wordt bereikt. Dit gaat echter niet vanzelf, want ze zijn het resultaat van 
complexe en geperfectioneerde algoritmen die werken op veel hogere verwer-
kingssnelheden voor het optimaliseren van de rendementen van schakelende 
voedingen.

Voor fabrikanten wordt het optimaliseren van schakelende voedingen steeds 
vaker gezien als een belangrijke mogelijkheid om een beter rendement te 
leveren in eindproducten. De uitdaging hierbij is echter om die efficiënte 
werking te handhaven over een brede en wisselende reeks belastingscondities. 
De introductie van arbeidsfactorcorrectie (PFC; power factor correction) 
zette allerlei nieuwe rendementsdoelstellingen in gang, zowel met betrek-
king tot de (strengere) voorschriften als marktgestuurd. Dit is een belangrijk 
speerpunt geworden voor de aanbieders van halfgeleiders die er continu naar 
streven om hun oplossingen voor digitale spanningsregeling te verbeteren. 
De op software gebaseerde algoritmen leveren het potentieel voor meer flexi-
bele en efficiëntere oplossingen, mits deze worden gekoppeld aan de juiste 
hardware. 

Digitale	regeling
Spanningsomzetting gaat onveranderlijk uit van een wisselspanningsbron 
(AC source), die dan wordt gelijkgericht in een gelijkspanning (DC) en 
vervolgens in stappen omlaag wordt gebracht via allerlei tussenspanningen 
totdat uiteindelijk de uitgangsspanning, ook wel de point of load genoemd 
(POL, het punt waarop de belasting wordt aangesloten) wordt bereikt. De 
arbeidsfactor (power factor) van een systeem is de verhouding tussen het wer-
kelijke en het schijnbare vermogen; hoe dichter de eenheid de verhouding 
nadert hoe efficiënter het systeem werkt. De arbeidsfactorcorrectie (PFC) 
is de methode die wordt toegepast om de verhouding ten opzichte van de 
eenheid te herstellen (de bedoeling is om stroom en spanning met elkaar in 
fase te brengen of er zo dicht mogelijk bij in de buurt te komen) en dit kan 
worden gerealiseerd door condensatoren te gebruiken, maar het komt steeds 
vaker voor dat PFC wordt ingezet bij buck, boost of buck/boost omzetting 

onder digitale besturing. De overgang tus-
sen het analoge en digitale domein levert 
doorgaans extra vertraging op, namelijk de 
vertraging van de regellus. Deze beschrijft de 
totale tijd die nodig is om een wijziging aan 
de omzetting uit te voeren en de effecten van 
die verandering te meten. Onder stabiele 
omstandigheden (steady-state conditions) 
zou dit relatief eenvoudig zijn, maar bij vari-
abele belastingen is de snelheid waarmee de 
regellus wordt uitgevoerd direct van invloed 
op de PFC en het algehele rendement. 

De uitdaging wordt nog groter als de 
POL-trap een lage spanning bij grote 
stroomniveaus vereist, hetgeen vaak het 
geval is in moderne embedded systemen. 
Tegenwoordig werken microprocessoren, 
FPGA’s en ASIC’s doorgaans op lage span-
ningen – 3,3 V en lager – maar vragen een 
veel hogere stroom om het vereiste vermo-
gen te kunnen opnemen. Afhankelijk van 
de bedrijfsomstandigheden lopen de eisen 
bovendien aanzienlijk uiteen. Zoals te zien 
is in figuur 1 kan digitale regeling worden 
ingezet over de totale spanningsomzettings-
keten om niet alleen een hoger rendement te 

nen op een uitgebalanceerde manier is kritisch bij het leveren van betere 
oplossingen. De belangrijkste componenten van een DSC zijn: een kern die 
in staat is om efficiënt signaalverwerkingsalgoritmen te verwerken, gekop-
peld met signaalomzetting in de vorm van een of meerdere analoog/digitaal 
omzetters (ADC’s), gecombineerd met een vorm van impulsbreedtemodu-
latie (PWM) uitvoer, gebruikt voor het sturen van vermogenstransistoren, 
zoals MOSFET’s in de buck/boost omzettingscircuit(s). Het samenbrengen 
van deze elementen in een enkele architectuur die snelle regellussen onder-
steunt is de sleutel voor het bouwen van een succesvolle DSC, die op zijn 
beurt het hart vormt van een efficiënte AC/DC en DC/DC spanningsomzet-
ting.

Gemend-signaal	oplossing
De derde generatie van Microchip’s dsPIC33 GS serie, de dsPIC33EP GS, 
levert nog betere prestaties op deze kritische gebieden dan de tweede gene-
ratie. De kern levert nu 70 MIPS (vanaf 50 MIPS omhoog) en biedt nu ook 
functies als context-geselecteerde werkregistersets die de prestaties nog verder 
verhogen voor digitale voedingstoepassingen, hetgeen verder gaat dan wat de 
hogere ruwe MIPS opwaardering zou suggereren. Door het toevoegen van 
twee extra werkregistersets ondersteunt de kern nu bijna onmiddellijk het 
schakelen van context. De prestaties van de analoge periferiebouwstenen zijn 
eveneens verbeterd ten opzichte van de voorafgaande generaties. Zo bieden 
bijvoorbeeld producten in deze serie maximaal vijf 12-bit ADC’s, waarbij de 
ADC omzettingsvertraging is verlaagd van 600 ns naar 300 ns. Samen rea-
liseren deze verbeteringen dat een three-pole-three-zero compensatorvertra-
ging van circa 2 μs tot minder dan 1 μs wordt teruggebracht, waarbij de fase-
erosie wordt verminderd om de stabiliteit te verbeteren. Snellere regellussen 
staan hogere schakelfrequenties toe met een betere reactie op schakelpieken. 
De behaalde rendementswinst, mogelijk gemaakt door de verbeterde presta-
ties, leidde eveneens tot een hogere vermogensdichtheid. Hierdoor kunnen 
voedingen zodanig worden ontworpen dat ze kleiner zijn, waarbij er minder 
en kleinere discrete passieve componenten worden gebruikt. 

Een andere verbetering binnen de architectuur in de ‘GS’ is de introductie 
van dubbele flashgeheugenpartities die een functie ondersteunen die bekend 
staat als live updates. Hiermee kan een regelalgoritme, of elke andere soft-
ware die wordt verwerkt door de DSC, in het veld wordt opgewaardeerd 
terwijl de voeding volledig in bedrijf blijft. De nieuwe software wordt in de 
tweede, niet-operationele, flashpartitie geladen en na verificatie schakelt de 
kern dan voor verwerking over naar de tweede flashpartitie. Dit is een functie 
die specifiek van belang is voor toepassingen met een hoge beschikbaarheid, 
zoals voedingen van servers, waarbij zelfs kleine rendementsverliezen tot een 
grote toename van de operationele kosten kunnen leiden. Zonder de live 
update functie blijft er voor dergelijke toepassingen niets anders over dan de 

Figuur 1: Principeschema van een digitaal geregelde schakelende voeding.

opwaardering van de software uit te voeren tijdens geplande (of ongeplande) 
onderhoudsonderbrekingen tijdens bedrijf, of de code ongemoeid te laten 
waarbij potentiële voordelen kunnen worden gemist. Deze laatstgenoemde 
mogelijkheden zijn op zijn zachts gezegd minder geslaagd in een serverom-
geving. 

Conclusie
De digitale regeling van spanningsomzetting is nog steeds volop in ontwik-
keling, waarbij analoge regeling progressief wordt vervangen ten gunste van 
de flexibiliteit en de te behalen rendementswinst. Alhoewel de complexiteit 
ongetwijfeld een overweging is voor ontwerpers, kunnen de voordelen net 
dat duwtje in de rug geven. Nog los van de voorschriften kan het toepassen 
van digitale regeling gegarandeerd betere spanningsomzettingsoplossingen 
opleveren en, met de introductie van live update, een opwaarderingsmoge-
lijkheid bieden voor oplossingen die al in bedrijf zijn – zelfs in toepassingen 
die om een hoge beschikbaarheid vragen. 

DSC’s vertegenwoordigen het topsegment van digitale regeling in deze en 
veel andere toepassingen, waar complexe algoritmen krachtige analoge peri-
feriebouwstenen ontmoeten. De ‘real world’ van gemengd-signaaloplossin-
gen biedt onverminderd een kans voor prestatieverbeteringen op elk niveau. 
Volledig geïntegreerde, geavanceerde programmeerbare oplossingen zoals 
de dsPIC33EP GS serie vertegenwoordigen de top van DSC technologie. 
Ontwerpers van voedingen krijgen hiermee regelingen van de volgende gene-
ratie ter beschikking.                                        •
Voor meer informatie zie www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Voedingen bouwen met supersnelle DSC’s”.
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behalen, maar om de gewenste flexibiliteit te 
bieden voor het handhaven van dat rende-
ment over een groot belastingsbereik. 
Dit wordt gerealiseerd door de almaar door-
gaande ontwikkeling van verfijnde algo-
ritmen, waaronder zichzelf aanpassende 
algoritmen die kunnen reageren op veran-
deringen in het belastingsniveau, en niet-
lineaire en voorspellende algoritmen die de 
dynamische reactie op schakelpieken kan 
verbeteren. Doordat de halfgeleidertechno-
logie zich ontwikkelt, zijn fabrikanten in 
staat om dit toe te passen voor het verbeteren 
van de prestaties van digitale besturingsop-
lossingen, waarbij hogere schakelfrequenties 
mogelijk zijn die niet alleen resulteren in een 
hoger rendement, maar ook in een grotere 
vermogensdichtheid.

Digitale	signaalcontrollers
Het inzetten van digitale besturing op het 
gebied van spanningsomzetting, motoraan-
drijvingen en overeenkomstige toepassin-
gen waar zichzelf aanpassende regelingen 
gunstig zijn, heeft geleid tot de ontwikke-
ling van digitale signaalcontrollers (DSC’s). 
Deze componenten combineren de voorde-
len van een digitale signaalprocessor (DSP), 
veelvuldig gebruikt bij de verwerking van 
audio- en videosignalen, met de eerbied-
waardige microcontroller (MCU), voor het 
vormen van een nieuwe klasse componenten 
die perfect is afgestemd op het verwerken 
van besturingsalgoritmen die te ingewikkeld 
zouden zijn voor een traditionele MCU, 
met de periferiebouwstenen en interfaces die 
meestal niet in een DSP zijn te vinden. 
Er komt een steeds groter aantal DSC’s 
op de markt, gericht om aan deze eisen te 
voldoen. Bij de typen die het best voldoen 
wordt de architectuur regelmatig aangepast, 
hetgeen ontwerpers in staat stelt om de snel-
heid en nauwkeurigheid van de regellus in 
hun toepassing verder te verbeteren, en 
waarmee ze optimaal kunnen profiteren van 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
regelalgoritmen. 
DCS’s vormen hoofdzakelijk de uiteinde-
lijke gemengd-signaal oplossing. Ze moeten 
digitale verwerking combineren met analoge 
periferiebouwstenen. Voor het realiseren van 
een totaaloplossing wordt vereist dat beide 
domeinen naadloos samenwerken, hetgeen 
de reden is dat volledig geïntegreerde com-
ponenten de beste benadering bieden. Het 
combineren van zowel analoge als digitale 
technologie op een enkele chip kan echter 
tot ontwerpcompromissen leiden, maar het 
verbeteren van de prestaties in beide domei-


