
Huebner laat de keuze van de power stage onderdelen open.

Geselecteerde onderdelen:
IXYS IGBT IXGN200N60B3 5 tot 40 kHz fast punch through, low Vce(sat), 300A/600V.
IXYS FRED DSEI2x101-06A fast soft recovery dual diode 2 x 96A average 

Design goals inverter motor drive:
– over het volledige werktemperatuur bereik -40 t/m 55 °C (buitentemperatuur lucht)  

tenminste nominale prestaties van de Siemens motor vanaf 15 Hz (ca. 900 rpm).
– bij buiten temperaturen beneden een gemiddelde NL luchttemperatuur (5 tot 10 °C)  

piekprestaties Siemens motor vanaf  15 Hz (laagste toerental voor de automaatbak)
– boven 5 tot 10 °C tenminste 80% van de piekprestaties vanaf 15Hz
– regeneratief: over volledige temp bereik tenminste 80% van piekprestaties Siemens motor

Stroom berekening IGBT power stage:
De Siemens DC bus spanning Vbus is nominaal 300 Volt. 
De maximale piek fase spanning is 2/3 Vbus = 200V. 
Door space vector PWM komt daar 15% (derde harmonische) bij. Totaal 230V.
De RMS waarde is 230/1,41 =  160 Volt. 
Het geleverde mechanische piekvermogen is 100 kW bij een cos phi van 0,8 (aanname).
De maximale DC stroom is 400A bij Vbus = 300V. 
Dit geeft 120 kW als benodigd elektrisch vermogen.
De gevraagde piekstroom per fase (40kW) wordt 1,41 x 40000 / 160 / 0,8 = 450 A. 
Een IXYS IGBT kan maximaal 300A leveren (grenswaarde safe operating area).

 

Voor het piekvermogen moeten twee IXYS IGBTs parallel geschakeld 
worden. Dit is mogelijk omdat de 
spanning over de IGBT (Vce) een 
positieve temperatuur coëfficiënt heeft 
bij een Ic  > 150A en Tj <=100°C. Zie 
fig.  4 rechts. Deze stroomwaarde ligt 
ruim beneden de maximaal toelaatbare 
stroom op basis van de SSOA (300A). Uit de thermische berekening 
blijkt dat de IGBT ruim aan de temperatuur criteria voldoet. Bij 
Ic=225A en een schakelfrequentie van 5kHz neemt de junctie 
temperatuur minder dan 46,7 °C toe. Een thermische koppeling en 
een gate weerstand per IGBT zijn voorzieningen die de onbalans 
aanzienlijk reduceren. Bij een maximale omgevingstemperatuur van 
50°C en Ic =100 A blijft Vce nagenoeg constant over het volledige 
junctie temperatuur bereik. Uit fig. 1 en fig. 3 links blijkt dat voor 
een stroomverschil van 25 A bij Vce=1V en Ic <= 40A een 
temperatuurverschil nodig is van 100°C. Bij 40 A zal het 
daadwerkelijke temperatuurverschil grofweg 46,7 x 40 / 225 (< 
10°C) bedragen. Spreiding in Vce(sat) heeft een grotere invloed.

Piek motorstroom = 450A per fase, twee IGBTs parallel, een gate weerstand per IGBT, 
thermische koppeling (geringe afstand op hetzelfde koelprofiel)



Stroom berekening FRED dual diode power stage:

De maximaal toelaatbare stroom per diode is 96A gemiddeld. 
In een SOT227B behuizing voldoen de diodes uitstekend aan de criteria voor parallel schakelen. De 
thermische koppeling houdt de onbalans zeer beperkt tot enkele procenten. De toelaatbare stroom 
wordt verdubbeld naar 192 A. De diodes zijn actief gedurende een helft van de periodetijd van de 
fasestroom. Een lage aanloop frequentie moet worden gezien als een DC conditie. De piek 
aanloopstroom zal hierbij vanuit de aansturing gelimiteerd moeten worden op 192 A.  Deze 
stroomwaarde komt overeen met ca. 90% van het nominale vermogen van de Siemens motor. Op 
basis van een 95% maximale duty cycle is een hogere waarde mogelijk, maar er moet ook rekening 
worden gehouden met een 10% spreiding als gevolg van parallel geschakelde diodes. Vanaf een 
fase frequentie van 5 Hz (ruime praktijk minimumwaarde) tot ca. 15 Hz (900 rpm) kan de stroom 
lineair opgevoerd worden. Bij 15 Hz is de duty cycle ca. 70%.
De bijbehorende toelaatbare piekstroom wordt 2 x 192 x 0,95 / 0,7 = 521 A. Deze waarde ligt ruim 
boven de gevraagde 450 A piekstroom van de motor. 

Thermische berekening diode:
De opgewekte warmte in een diode kan berekend worden op basis van een PWM sinus en de diode 
karakteristieken: drempelspanning, doorlaat weerstand en reverse recovery energie. 

Het geleidingsverlies bij een piekstroom van 225A, 0,8V drempelspanning en 3,6 mOhm 
doorlaatweerstand is maximaal 42W (per diode; cos phi = 0,8; m= 0,3 (15Hz); bij Tj=100).
De IXYS FRED is een fast diode met een geringe junctie capaciteit. Een exacte waarde voor 
schakelverlies is niet vermeld in de datasheet, maar een werkbare benadering kan worden berekend: 
Eoff = trr x Vbus x Irm x 1/6 x Ksoft. 
trr = reverse revovery time; Vbus = blocking voltage; Irm= reverse recovery current, Ksoft= soft 
switch factor. Ksoft > 0,5 for soft switching diodes. Op basis van vergelijking van datasheets van 
600V/100A soft switching diodes is een aanname van Ksoft = 0,75 redelijk. 
Voor Irm nemen we de maximaal toelaatbare waarde bij de 225A maximale piek motorstroom per 
IGBT: 300 (SSOA IGBT) – 225 = 75A
Eoff = Err = 0,15 x 300 x 75 x 0,75 / 6 = 0,422 mJ.
P = fsw x Err. Bij een schakelfrequentie fsw van 5KHz is de resulterende bijdrage minder dan 2,5 W 
aan het totale maximale diode verliesvermogen. 
Blokkeerverlies: als een diode spert is de stroom niet nul. In de datasheet zijn twee lekstromen 
aangegeven: 3 mA bij Tvj = 25 °C ,  600V en 20 mA bij Tvj = 125 °C, 480V. Voor Tvj < 100 °C en 
300V blokkeerspanning is een lekstroom van 15 mA aannemelijk. Bij een duty cycle van 30% 
wordt het verliesvermogen 0,7 x 15 x 300 = 3,2 W. Het maximale diode verliesvermogen wordt 42 
+ 2,5 + 3,2 = 47,7 W. Bij een thermische weerstand van junctie naar omgeving van 0,65 K/W is de 
temperatuurstijging minder dan 31 °C.

Pcond,max = 42 W, Pmax=47,7W (5kHz), Trise,max = 31 °C



Aansturing IGBT (o.a. bepaling gate weerstand Rg):
Zodra een IGBT wordt ingeschakeld, moet een freewheel diode uit geleiding worden gehaald. 
Belangrijke waarde hierbij is de reverse recovery stroom Irm die gedurende de reverse recovery tijd 
door de IGBT moet worden geleverd. Voorkomen moet worden dat som van de te leveren 
motorstroom en Irm de SSOA grenswaarde van de IGBT overschrijdt. 
Irm kan worden bepaald aan de hand van de karakteristiek in fig. 3 rechts. 
-diF/dt wordt bepaald door de schakelsnelheid van de IGBT. 

Extrapolatie van de karakteristiek uit fig. 19 geeft bij Tj=125 en Ic=225A 
een stijgtijd van ca. 150 nsec. Dit geeft een diF/dt waarde van 225 / 0,15 =  
1500A/us. Uit fig. 3 rechtsboven blijkt vervolgens een Irm die veel groter 
is dan de maximaal toegestane 75 A = 300 (SSOA waarde IGBT) – 225A 
(piek motorstroom per IGBT). Fig. 19 is van toepassing bij een gate 
weerstand van 1 Ohm. Uit fig. 18 blijkt dat bij een gate weerstand van 8,2 
Ohm de stijgtijd met een factor 190/150 toeneemt. De diF/dt daalt naar 
1500 x 150 / 190 = 1184 A/us. Dit is nog onvoldoende voor Irm <= 75A. 
De laatste mogelijkheid tot correctie is op basis van de junctie temperatuur 
van de diodes. Fig. 3 rechtsboven geldt bij Tvj=100. Het maximale verlies 
in een diode is berekend: ca. 47,7W. De thermische weerstand tussen 
junctie en behuizing is gespecificeerd als 0,5 K/W. Dit geeft een 
temperatuur toename van de junctie van 22,5°C. Van behuizing naar 
omgeving is met geforceerde luchtkoeling een thermische weerstand te realiseren van 0,15 K/W. De 
totale temperatuur toename is minder dan 31°C. Bij een omgevingstemperatuur van 20°C geeft dit 
Tvj <= 51°C. Uit fig. 4 rechts blijkt een correctiefactor van ca. 0,78. Gecorrigeerd wordt Irm ca. 
75A. Als rekening wordt gehouden met factoren als spreiding en toleranties is verlaging van de 
maximale piekstroom noodzakelijk vanaf een omgevingstemperatuur van ca. 5°C. 
Bij een IGBT piekstroom van 200A is Irm 90 A bij Tvj = 90°C. Totaal 290 A. 

Het uitschakelen van 225A gaat gepaard met een inductief opgewekte spanning in de bus bar 
inducties volgens V = – L x dI/dt. De valtijd is nagenoeg onafhankelijk van Rg. Wel neemt de 
uitschakel vertragingstijd toe bij hogere Rg waarden. De uitschakel vertragingstijd bij Rg = 1 Ohm 
is maximaal 500 nsec (Tj = 125°C, Ic <= 50A). Bij Rg = 8 Ohm neemt deze waarde 25% toe. Voor 
de benodigde weerstandswaarde is de maximale gate stroom van de aansturing bepalend. Een 
gebruikelijke stroomwaarde is 2A. Deze stroom wordt verdeeld over twee parallel geschakelde 
IGBTs. De spanningsval over Rg zal groter moeten zijn dan de maximale spreiding in de 
drempelspanning van de gate om beide IGBTs gelijktijdig en gelijkmatig uit te schakelen. In de 
datasheet is een maximale Vge spreiding van 2V vermeld. Bij Rg = 8 Ohm is de verhouding 1,125 
op 0,875 in de gate uitschakel stroom. De gemiddelde spanningsval is ca. 8V.  De minimale valtijd 
zal zich bij lage temperaturen (-50 °C) voordoen. Bij  Ic=225 A ca. 200 nsec. Daarmee wordt de 
maximale dI/dt = -225 / 0,2 = -1125 A/us. Een busbar zelfinductie van 50 nH genereert een 
inductieve spanningspiek van 61,25 Volt.  De aansluitingen van de IGBTs hebben een zelfinductie 
die kleiner is dan 5 nH. 



Rg = 8,2 Ohm; dI/dt max,off = 1125A/us; 
Bij frequenties boven 15 Hz bij inverter bedrijf geldt een maximale IGBT piekstroom van 225A 
beneden 5°C; lineair verlagen naar 200A bij 20°C; daarboven 200A. 
Bij frequenties boven 15Hz regeneratief: maximum piekstroom 200A
Beneden 15 Hz: zie stroomberekening diode.

Thermische berekening IGBTs.
Uit de Tj=125 °C output karakteristiek fig. 3 op pagina 1 zijn de drempelspanning en de 
doorlaatweerstand te bepalen. Respectievelijk Vce0 = 0,8 Volt en rce = 1 / 200 = 5 mOhm. De 
piekstroom is 225A. Ingevuld in onderstaande formule geeft dit bij m = 1,15 (SVPWM) het 
maximale geleidingsverlies Pcond, max = 104W (cos phi = 0,8). 

Uit fig. 12 en fig. 13 kunnen de schakelverliezen  Eon en Eoff worden bepaald. Eerst door 
extrapolatie van de karakteristieken naar Ic = 225A (fig. 13). Uit de Eon en Eoff waarden in fig. 12 
bij  Rg (gate weerstand) waarden van 8,2 Ohm en 1 Ohm zijn de bijbehorende correctiefactoren te 
bepalen. 

Fig 13. Bij Tj = 125 °C is er een nagenoeg lineair verband tussen Eon, Eoff en de collectorstroom 
Ic. Extrapolatie is eenvoudig op basis van de waarden bij 50A en 100A.
Eoff : 4,2 bij 100A , 1,8 bij 50 A. Lineaire factor = (4,2 – 1,8) / (100 – 50).
Eon : 2,4 bij 100A , 1,1 bij 50 A. Lineaire factor = (2,4 – 1,1) / (100 – 50).
Extrapolatie naar Ic=225: Eoff= 4,2 + (4,2 – 1,8) x 125 / 50 = 10,3 mJ en Eon = 2,4 + (2,4 – 1,1) x 
125 / 50 =  5,65 mJ. 
Correctiefactor op basis van fig. 12 voor Eon:
Eoff is nagenoeg onafhankelijk van Rg met een zeer gering lineair stijgingspercentage. Voor Eoff is 
geen significante Rg correctie nodig. Eon kent een niet lineair verband met Rg en er is extrapolatie 
nodig naar Ic voor Rg = 8,2 Ohm. De correctiefactor is namelijk bij Ic=50A iets hoger dan bij 
Ic=100A. Respectievelijk ca. 1,18 en 1,16. Met 1,15 voor Ic = 225A nemen we een conservatieve 
waarde. Toepassing geeft Eon = 1,15 x 5,65 =  6,5 mJ (afgerond). 
Het inschakelverlies ten gevolge van de reverse recovery van de freewheel diode is gelijk aan het 
schakelverlies in de diode: 0,422 mJ. Afgerond 0,5 mJ.

Totaal schakelverlies per IGBT: Esw = Eon + Eoff +Err = 17,3 mJ. Bij een schakelfrequentie van 
5KHz is het vermogen 5 x 17,3 = 86,5 W. 

Bij geforceerde luchtkoeling is een thermische weerstand van junctie naar omgeving van maximaal 
0,25 K/W haalbaar. Dit geeft een maximale IGBT junctie temperatuurstijging van (104 + 86,5) x 
0,25 =  46,7 °C. De maximaal toelaatbare omgevingstemperatuur (lucht) is 125 – 46,7 = 78,3 °C. 
Het IGBT ontwerp voldoet bij 5kHz ruim aan de ontwerp criteria.  



Gate driver circuit. 

Het schema van de Huebner gate driver wordt aangepast: 

• De HCPL-3120 worden vervangen door de ACPL-332J. Naast een iets hogere 
uitgangsstroom heeft de 332J ook een desaturation beveiliging, die nodig is voor de IXYS 
IGBT. Een nieuw PCB ontwerp is de beste oplossing, eventueel een adapter printplaatje.

• De gate weerstanden worden 8,2 Ohm en er zijn vier nodig voor de aansturing van parallel 
IGBTs.

• Semikron raadt af transient suppressors (tranzorbs) direct over de gate en Kelvin ground 
aansluitingen te plaatsen. De gate weerstanden worden gesplitst in twee weerstanden van 3,9 
Ohm. De tranzorbs worden aangesloten op het verbindingspunt van de weerstanden in plaats 
van de gate. Twee schottky diodes 80SQ040 over de uitgang van de 332J naar Vee en Vcc2 
begrenzen de Vout spanning tot ca. 0,5V buiten Vee en Vcc2. Ze zijn nog niet aangegeven in 
onderstaand schema. 

• Voor de DC/DC converters in het Huebner schema zijn geen type nummers vermeld. De RH 
serie van Recom is geschikt voor IGBT toepassingen.  

Dead time berekening. 

Er is een vertragingstijd nodig bij het schakelen tussen IGBTs in een half bridge fase tak om 
gelijktijdig geleiden van de IGBTs te voorkomen. De maximale tijd voor het uitschakelen van een 
IGBT is de basis voor de berekening: de som van de maximale vertragingstijd (750 nsec bij Rg=8 
Ohm) en de maximale fall time van 400 nsec. Totaal 1150 nsec. Hierbij komt nog de som van de 
maximale tijden van de 332J gate driver: 300 nsec (vertragingstijd 250 + valtijd 50). Dit geeft een 
dead time van 1,5 (1,45) microseconde. De minimale vertragingstijd om een IGBT in te schakelen 
wordt gebruikt als veiligheidsmarge (ca. 200 nsec).  

Overcurrent / kortsluitbeveiliging.

Voor de hardware overcurrent beveiliging gebruikt Huebner de LM339 quad comparator. De 
LM339 voldoet niet aan de temperatuur eisen. Er zijn een equivalenten met de juiste temperatuur 
specs verkrijgbaar. Zo nodig kan een adapter printplaatje worden gebruikt. 
Bij kortsluiting heeft het circuit van Huebner zonder aanvullende maatregelen te veel vertraging om 
de IXYS IGBTs te beveiligen. Daarnaast raakt de dV/dt bij de IXYS IGBTs aan de 5V / nsec 
grenswaarde van de isolatie van elektromotoren. Het plaatsen van LCR dV/dt filters op de fasen 
tussen de IGBT half bridges en inverter uitgangen is een afdoende oplossing. Een fase piekstroom 
van 450 A bij een DC bus spanning van 300V vraagt een inductor waarde van ca. 15 uH. Er is een 
forse ijzerpoeder ringkern nodig. Een inductor van 15 uH laat bij kortsluiting van de 300V bus een 
dI/dt van de fasestroom toe van 300 / 15 = 20 A/us. Een vertragingstijd van 10 microseconden 



betekent een 200 A stroomtoename. Er zijn twee IGBTs parallel geschakeld: per IGBT 100A. 

In de IGBT datasheet zijn twee Icm waardes vermeld. Bij een temperatuur Tc=25°C van de 
behuizing als eenmalige 1 milliseconde puls van Icm=1200A en als SSOA Icm=300A bij Tj=125°C. 
Icm is de maximale stroomwaarde waarbij de IGBT nog uitgeschakeld kan worden (geen latch up) 
binnen de temperatuur limiet van de junctie. Bij kortsluiting is daarom ook de transient thermal 
response van belang. De eenmalige 1200A puls zal de junctie temperatuur laten stijgen op basis van 
een lage Zth ~= 0,011°C/W. Vce zal ongeveer 4 Volt zijn. De junctie temperatuur neemt toe met 
1200 x 4 x 0,011 = 52,8°C. Tj zal op het moment van uitschakelen hoger zijn dan 75°C. Bij nog 
verder stijgen van Tj zal Icm afnemen naar de datasheet waarde van 300A bij Tj=125°C. Lineair 
geeft dit een derating van hoogstens 18 A / °C. Zelfs als we uitgaan van Tj = Tc =25°C dan daalt 
Icm nog met (1200 – 300) / (125 – 25) = 9A per °C. Bij het inverter ontwerp blijft Tj<=105°C. Icm 
is dan 300 + (9 x 20) = 480 A. Een eenmalige puls met een duur van ten hoogste 10 microseconden 
geeft een Zth ~= 0,0001 en daarmee een verwaarloosbaar kleine stijging van de junctie temperatuur. 
Eenmalig hard uitschakelen bij een IGBT stroom van maximaal 400 A @ Tj <= 105°C, t<10us ligt 
ruim binnen de Icm veiligheidsmarge van de IXYS IGBT. 

Berekening LCR filter.

Gegeven een zelfinductie L van 15 uH is een LCR filter te dimensioneren volgens application note 
AN1095 van IRF (irf.com). Formule [1] in AN1095 geeft een condensatorwaarde C door de piek 
motorstroom te delen door de maximaal toegestane dV/dt van een fasespanning: Ipk/ (dV/dt)pk = 
450A/ (5V/nsec) = 90 nF. Rekening houdend met 20% tolerantie wordt de condensatorwaarde 110 
nF. Vijf 22nF 1250V Wima FKP1 condensatoren parallel zijn bestand tegen 11V / ns. De minimale 
PWM aan tijd volgens formule [5] in AN1095 wordt π x SQRT(LxC)  = π x sqrt (15x0,11) ~= 4 us. 
Een iets hogere waarde is nodig vanwege de grote afhankelijkheid van de zelfinductie van de 
stroomwaarde (Lmax / Lmin > 2). Er moet rekening worden gehouden met een factor 1,5 = sqrt 
2,25. Een minimum PWM aan tijd van 6 us geeft een overeenkomstige spanning van 300 x 6 / 200 
= 9V bij 5 kHz. Een acceptabele waarde. De impedantie Z = sqrt (L/C) = sqrt (15/0,11) ~= 12 Ohm. 
Zoals geïllustreerd is in AN1095, blijven bij een dempingsweerstand R van 2 x Z = 2 x 12 = 24 
Ohm verliezen, overshoot en oscillaties binnen acceptabele grenzen. Formule [7] in AN1095 geeft 
een verlies wattage van 18,75 W bij 5kHz PWM en 4 us schakeltijd. Bij een ijzerpoederkern van 
85mm Ø x 55 mm, relatieve permeabiliteit 100, zijn ca. 7 windingen van 25 mm2 nodig voor L = 
15 uH @ 225A. Omdat de inducties als stroombegrenzing worden gebruikt, is het niet mogelijk de 
windingen op een gezamenlijke kern aan te brengen.  

PWM on minimumwaarde = 6 microseconde
L = 15 uH, core 85mm Ø x 55 mm, 7 x  25 mm2
C = 5 x 22 nF, Wima FKP1, 1250Vdc +
R = 24 Ohm, 20W


