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FALOWNIK KLASY DE 13,56 MHZ/500 W Z DRAJWEREM TYPU 
FLYBACK – POMIARY SPRAWNOŚCI 

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań falownika klasy DE, w któ-
rym zastosowano drajwer tranzystorów typu flyback, przyłączony do obwodu bramko-
wego tranzystora poprzez transformator. Opisano elementy składowe falownika: układ 
sterowania z drajwerem, półmostek tranzystorów Mosfet oraz szeregowo-równoległy 
obwód dopasowujący z odbiornikiem R=50 Ω. Przedstawiono przebiegi oscyloskopowe 
w układzie sterowania i obwodzie głównym. Podano wyniki pomiarów mocy wyjścio-
wych oraz obliczeń sprawności. Uzyskana sprawność drenowa przy mocy 450 W 
wyniosła 71%. Falownik może być zastosowany np. do nagrzewania pojemnościowego. 

Słowa kluczowe: falownik klasy DE, przełączanie miękkie, wielka częstotliwość, MOSFET, driver 

13,56 MHZ/500 W CLASS DE INVERTER WITH FLYBACK TOPOLOGY 
DRIVER–MEASUREMENT OF EFFICIENCY 

Summary. A results of laboratory experiments of Class DE inverter have been 
presented in the paper. The inerter contains the flyback topology driver connected to the 
inverter Mosfets via gate transformer. Modules of inverter were described:  control circuit 
and Mosfet driver, half-bridge power circuit and serial-parallel matching load with 50 Ω 
resistor. Oscillograms, power measurements and calculations of efficiency were presented 
too. Efficiency of the inverter was 71% at 450 W output power. Possible application of 
the inverter are induction or dielectric heating. 

Keywords: Class DE inverter, soft switching, high frequency, MOSFET, driver 

1. WSTĘP 

Artykuł dotyczy falownika rezonansowego klasy DE i jest kontynuacją prac nad 
falownikami wielkiej częstotliwości prowadzonych w Katedrze Energoelektroniki Napędu 
Elektrycznego i Robotyki (KENER). Falowniki takie znajdują zastosowanie np. w  nagrze-
wnicach indukcyjnych miniaturowych elementów lub w nagrzewnicach pojemnościowych. 
W ramach wcześniejszych prac opracowano i zbadano falowniki klasy DE o częstotliwości do 
ok.10 MHz z układami wyzwalania (drajwerami) o quasi-prostokątnym i sinusoidalnym 



104  M. Kasprzak  

kształcie napięcia bramkowego [4],[5]. W budowanych falownikach wykorzystywano 
wysokoczęstotliwościowe tranzystory mocy serii DE375 [10] oraz dedykowane dla nich 
drajwery scalone DEIC420 [11]. Wyniki zawarte w artykule są kontynuacją badań autora 
i dotyczą prototypowego falownika klasy DE 13,56 MHz z drajwerem tranzystorów typu 
flyback. Wstępne wyniki badań tego falownika autor zamieścił w artykule [6]. Opis 
falownika, zasadę działania oraz przykładowe wyniki pomiarów, producent tranzystorów - 
firma  Direct Energy, Inc./IXYS Company, zamieściła w nocie aplikacyjnej [8]. 

Problematyce falowników klasy DE jest poświęconych wiele artykułów, z których do 
najciekawszych można zaliczyć [1],[2],[3],[7]. Schemat falownika klasy DE z zaworem 
idealnym oraz przebiegi napięcia u oraz prądu i odbiornika w warunkach komutacji 
optymalnej pokazano na rysunku 1. Zastosowanie metody sterowania z czasem martwym td 
umożliwia takie przeładowanie kondensatorów odciążających Ck, że uzyskuje się warunki 
przełączania zaworów zbliżone do warunków, jakie występują w falowniku klasy E 
(załączanie zaworu: ZVS+ZCS, wyłączenie zaworu: ZVS+NZCS, rys. 1b). W zakresie 
najwyższych częstotliwości pracy falownika rola pojemności Ck jest przejmowana przez 
pojemności wyjściowe tranzystorów Mosfet. 
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Rys. 1a) Schemat modelu falownika klasy DE, b) przebiegi w stanie komutacji optymalnej 
Fig. 1a) Schema of Class DE inverter, b) voltage/current drawings at optimal commutation state 

2. OPIS FALOWNIKA KLASY DE 13,56 MHz 

Schemat oraz zdjęcie falownika klasy DE pokazano na rysunkach 2 i 3. Falownik składa 
się z trzech podzespołów: a) obwodu sterowania i wyzwalania tranzystorów, b) obwodu 
głównego, którym jest półmostek tranzystorów Mosfet z transformatorami bramkowymi, 
c) szeregowo-równoległego obwodu obciążenia z bezindukcyjnym rezystorem R=50 Ω. 

 
2.1. Układ sterowania i wyzwalania tranzystorów 

Źródłem sygnału w.cz. jest generator scalony o częstotliwości 27,12 MHz, który z prze-
rzutnikiem typu D wypracowuje dwa sygnały sterujące przesunięte w fazie o 180º. Przesuw-
niki fazy del.T1 i T2 służą do wyrównywania opóźnień w torach sterowania tranzystorów. 
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Rys. 2. Schemat falownika klasy DE 13,56 MHz/500 W z odbiornikiem szeregowo-równoległym  
Fig. 2. Schema of Class DE 13.56 MHz/500 W  inverter with serial-parallel load 

 

Rys. 3. Zdjęcie stanowiska do badania falownika klasy DE 13,56 MHz/500 W: 1) obwód sterowania 
i wyzwalania, 2) obwód główny,  3) obwód LC1C2 dopasowania odbiornika, 4) miernik mocy 
Bird43, 5) odbiornik R=50 Ω na radiatorze chłodzonym powietrzem, 6) odbiornik R=50 Ω 
chłodzony wodą 

Fig. 3. Photo of the Class DE 13.56 MHz/500 W inverter board: 1) control and driver circuit, 2) main 
inverter board, 3) LC1C2 load matching circuit, 4) RF wattmeter model Bird43, 5) R=50 Ω 
load placed on the air-cooled radiator, 5)  R=50 Ω load placed on the water-cooled radiator 
(alternatively) 
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Nastawa szerokości impulsów jest realizowana osobnymi monowibratorami dla każdego 
toru sterowania. Kolejne elementy toru sterowania to drajwery scalone DEIC420 [11] oraz 
tranzystory główne TDR1 i TDR2 drajwerów (DE501N04A, 500 V, 4,5 A) [9]. 

Tranzystor Mosfet drajwerów (np. TDR1) wraz z dławikiem L1 tworzą źródło prądowe. 
W stanie załączenia TDR1 następuje gromadzenie energii w wyniku wzrostu prądu dławika 
L1. Wyłączenie TDR1 powoduje wymuszenie prądu w obwodzie strony pierwotnej 
transformatora bramkowego TG1, a kondensatory Cs1 i Cs2 separują składową stałą napięcia. 
Obwód drukowany jest wykonany w technice druku 4-warstwowego z wydzielonymi 
warstwami zasilania. 

Na rysunku 4a pokazano przebiegi sterujące w torze dolnego tranzystora zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku 1. Dwa górne przebiegi (wejście i wyjście drajwera DEIC420) 
uwidaczniają czas propagacji na poziomie 30 ns, co jest zgodne z danymi producenta. 
Amplituda napięcia uDR2 na drenie tranzystora TDR2 w badanym przypadku wynosi 150 V. 
Na rysunku 4b pokazano napięcia na drenach pary tranzystorów TDR1 i TDR2. Amplituda 
tych napięć jest zależna od czasu załączenia tranzystora i napięcia zasilania (+VDRV=50-
70 V) i może osiągać do 300 V. Dostrojenie falownika do pracy optymalnej jest realizowane 
przez zmianę współczynnika wypełnienia załączenia tranzystora oraz napięcia zasilania 
+VDRV. Parametry te wpływają również na amplitudę napięcia bramkowego, a tym samym 
jakość przełączania tranzystorów T1 i T2 obwodu głównego. 
 
a)           b)  

 
 
Rys. 4. Oscylogramy napięć w obwodzie drajwerów: a) przebiegi sterujące w torze drajwera 

tranzystora T2, b) przebiegi napięć wyjściowych dwóch drajwerów uDR1 i uDR2 
Fig. 4. Oscillograms of voltage signals in driver’s circuits: a) control signals of transistor T2 driver, 

b) output voltage of both drivers uDR1 and uDR2 



Falownik klasy DE 13,56…  107 

 

2.2. Obwód główny falownika 

Obwód główny falownika o strukturze półmostka tworzy para tranzystorów Mosfet  
(T1, T2) typu DE 375-102N10A (1000 V, 10 A)  [10] z filtrem LZ i Cb w obwodzie zasilania 
napięciem stałym E (rys. 2). Tranzystory są przyłączone do modułu drajwera poprzez 
transformatory bramkowe TG1 i TG2 za pomocą przewodów koncentrycznych. 
Transformatory z rdzeniem pierścieniowym o przekładni obniżającej 10:1 mają cztery 
równolegle połączone zwoje wtórne przylutowane bezpośrednio do wyprowadzeń obwodu 
bramkowego tranzystora. Zdjęcie transformatora pokazano na rysunku 5b.  
 

a) b)  

  

Rys. 5. Zdjęcia falownika: a) płyta obwodu głównego falownika - widok z góry i z dołu, b) zdjęcie 
transformatora bramkowego TG2 z przyłączem kabla koncentrycznego 

Fig. 5. Photo of inverter: a) main inverter board – top and bottom view, b) photo of the gate 
transformer TG2 and coaxial cable connector 

2.3. Obwód obciążenia 

Obciążeniem jest szeregowo-równoległy obwód rezonansowy z bezindukcyjnym 
rezystorem mocy R=50 . Parametry obwodu są następujące: 

Indukcyjność L=404 nH - jednowarstwowa cewka powietrzna z drutu miedzianego 
o przekroju S=1 mm2, średnica d=28 mm, N=4, długość l= 18 mm. 

Kondensatory: szeregowy C1=820 pF i równoległy C2=689 pF - kondensatory mikowe, 
wielowarstwowe serii MC firmy Cornell Dubilier [13] (połączenie mieszane nominalnych 
wartości 1500 pF, 750 pF i 150 pF). 

Bezindukcyjny rezystor obciążenia R=50  firmy Bird, model 500-CT-FN o mocy 
500 W, jest przeznaczony do przyłączenia przez dedykowany miernik mocy wielkich 
częstotliwości Bird43 [12]. Chłodzenie rezystora było realizowane na dwa sposoby: poprzez 
umieszczenie na radiatorze chłodzonym powietrzem lub na chłodnicy wodnej (rys. 3). Obwód 
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wykonano jako dwuwarstwowy z zachowaniem minimalnych pojemności między warstwami. 
Zastosowano zdwojone przyłącza potencjału masy zasilania HF GND, zgodnie 
z wyprowadzeniami HF GND obwodu głównego.  

Na rysunku 6 zamieszczono wynik analizy moduł impedancji |Z| oraz fazy θz odbiornika 
w zakresie częstotliwości (1-20) MHz. Zmierzona częstotliwość rezonansowa wynosi 
fr=11,9 MHz, a odpowiadający jej moduł impedancji |Z|=3,24 . 
 

a) b)  

     

Rys. 6. Obwód LC1C2 dopasowania odbiornika: a) zdjęcie obwodu drukowanego, b) moduł impedancji 
|Z| oraz faza θz odbiornika wyznaczone analizatorem impedancji HP4294A, zmierzona 
częstotliwość rezonansowa fr=11,9 MHz 

Fig. 6. LC1C2 load matching circuit: a) photo of printed circuit, b) impedance module |Z| and phase θz 
of the load, based on HP4294A impedance analyzer, measured resonance frequency 
fr=11.9 MHz 

3. WYBRANE WYNIKI POMIARÓW FALOWNIKA 

W części tej przedstawiono przebiegi oscyloskopowe pokazujące pracę falownika 
z częstotliwością 13,56 MHz oraz wyniki pomiarów sprawności drenowej i całkowitej. 

3.1. Pomiary oscyloskopowe falownika 

Na rysunku 7a pokazano przebiegi napięć bramkowych uG1 i uG2. Zastosowanie 
transformatorów bramkowych pozwala na uzyskanie ujemnej polaryzacji bramki podczas 
wyłączania tranzystora. Ujemna polaryzacja bramki jest istotna z powodu rezonansowego 
charakteru obwodu bramkowego, utworzonego przez pojemność bramkową oraz 
indukcyjność własną bramki i rozproszenia transformatora. W szczególnych przypadkach 
istnieje możliwość wzbudzenia drgań własnych w obwodzie bramkowym, a w konsekwencji  
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czasowy wzrost napięcia powyżej napięcia progowego, krótkookresowe załączanie tranzys-
tora, a tym samym zwarcie skrośne.  Zaczątek takiego wzbudzenia rezonansowego w czasie 
ujemnej polaryzacji bramki jest widoczny na rysunku 7a. Z przeprowadzonych doświadczeń 
wynika, że np. krytyczny jest dobór długości kabla koncentrycznego pomiędzy drajwerem 
a transformatorem bramkowym, ponieważ wpływa on na parametry obwodu bramkowego. 

Oscylogram z rysunku 7b pokazuje napięcie i prąd obwodu głównego w stanie komutacji 
optymalnej przy mocy wyjściowej P≈400 W i napięciu zasilania E≈215 V. Amplituda prądu i 
w obwodzie rezonansowym wznosi 11 A.  

 
a)             b)  

  

Rys. 7a) Oscylogramy napięć bramkowych uDR1 i uDR2, b) przebiegi napięcia u oraz prądu wyjścio-
wego i przy mocy wyjściowej P≈400 W 

Fig. 7a) Oscillograms of gate voltages uDR1 i uDR2, b) oscillograms of output voltage u and current i for 
P≈400 W output power  

3.2. Pomiary sprawności falownika 

Sprawność falownika obliczono na podstawie pomiarów czterech wartości mocy: 
 moc wejściowa (zasilania) w obwodzie napięcia stałego obliczana jako  PDC=E∙IDC ,  
 moc wyjściowa P wydzielana na rezystancji R=50 Ω i mierzona miernikiem mocy Bird43,  
 moc zasilania układu sterowania PE (+5 V, +15 V), 
 moc zasilania drajwera PDRV (+60 V). 

Pomiary mocy wykonywano zmieniając napięcia zasilania E w zakresie (50-240) V, co 
odpowiadało mocy wyjściowej P do ok. 450 W, każdorazowo dostrajając falownik do pracy 
optymalnej. Pomiary wykonano dla dwóch przypadków chłodzenia rezystora R=50 Ω: 
w pierwszym przypadku rezystor był umieszczony na radiatorze chłodzonym powietrzem, 
w drugim przypadku na radiatorze chłodzonym wodą (rys. 3). Wyniki pomiarów mocy 
w formie wykresów zamieszczono na rysunku 8.  

Na podstawie pomiarów mocy wyliczono dwa rodzaje sprawności określone jak niżej: 
 sprawność drenową ηD=P/PDC∙100%, która uwzględnia tylko straty w obwodzie 

głównym,  
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 sprawność całkowitą η=P/(PDC+PE+PDRV)∙100%, która uwzględnia również straty 
mocy zasilania układu sterowania i drajwera. 
Moc zasilania układu sterowania PE (+5 V, +15 V) rosła w zakresie PE=(40-42) W wraz 

ze wzrostem mocy wyjściowej. Moc zasilania drajwera PDRV (+60 V) mieściła się w zakresie 
PDRV=(8-11) W, osiągając górne wartości (11 W) dla niskich napięć zasilania E, czyli dla 
niskich mocy wyjściowych. 
a)       b)  

Wykres mocy przy chłodzeniu powietrznym 
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Rys. 8. Wykresy mocy wejściowej i wyjściowej falownika w funkcji napięcia zasilania E: a) dla 
odbiornika R=50 Ω chłodzonego powietrzem, b) dla odbiornika R=50 Ω chłodzonego wodą 

Fig. 8. Diagram of input and output power of the inverter, as a function of DC supply voltage E: a) for  
the air-cooled R=50 Ω load, b) for a water-cooled R=50 Ω load 

 
a)           b)  
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Rys. 9. Wykresy sprawności falownika w funkcji napięcia zasilania E: a) wykresy sprawności 
drenowej ηD dla odbiornika R=50 Ω chłodzonego powietrzem i wodą, b) wykresy sprawności 
drenowej ηD i całkowitej η dla chłodzonego powietrzem 

Fig. 9. Diagram of inverter efficiency as a function of DC supply voltage E: a) diagram of drain 
efficiency ηD for air-cooled and water R=50 Ω loads, b) diagram of the drain efficiency  ηD 
and total efficiency η for the air-cooled R=50 Ω load 
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Wyniki obliczeń sprawności przedstawiono w formie wykresów na rys. 9. Wynika z nich, 
że główną tendencją jest malenie sprawności drenowej ηD wraz ze wzrostem napięcia 
zasilania E oraz mocy wyjściowej.  Dla przypadku chłodzenia wodnego odbiornika R=50 Ω 
sprawność drenowa ηD falownika zawiera się w przedziale od (71-81)% i jest nieco wyższa 
niż w przypadku odbiornika chłodzonego powietrzem, dla którego sprawność drenowa 
wynosi (67-81)%. Niższa sprawność dla chłodzenia powietrznego jest skutkiem wzrostu 
rezystancji odbiornika R=50 Ω wraz z mocą i temperaturą obudowy. Skutkuje to 
pogorszeniem dopasowania odbiornika oraz niewielkim, błędnym zaniżeniem  pomiaru mocy 
wyjściowej. W efekcie, powoduje to obniżenie mocy wyjściowej i sprawności w stosunku do 
chłodzenia wodnego. Sprawność całkowita η wzrasta ze wzrostem mocy wyjściowej, 
ponieważ maleje względny udział mocy strat układu sterowania i drajwera (PE+PDRV). Straty 
te mieszczą się w zakresie (48-51) W. Dla mocy wyjściowej ok. 450 W sprawność całkowita 
wynosi  η=61%.  

4. WNIOSKI 

Celem badań falownika klasy DE 13,56 MHz z drajwerem typu flyback było uzupełnie-
nie wiedzy na temat właściwości falowników klasy DE, konstrukcji drajwera oraz metod po-
miaru sprawności. Jako odbiornik zastosowano szeregowo-równoległy obwód RLC z oporni-
kiem bezindukcyjnym R=50 Ω, co umożliwiło pomiar mocy wyjściowej za pomocą  miernika 
mocy w.cz. Bird43. Opornik R=50 Ω pozwolił na uzyskanie mocy wyjściowej do ok. 450 W. 

Falownik pracował w warunkach komutacji optymalnej przy częstotliwości 13,56 MHz 
i mocy 450 W. Sprawności wynosiły: sprawność drenowa ηD=72%, a sprawność całkowita 
η=61%. Sprawność drenowa ηD falownika zawiera się w przedziale od (67-81)% i maleje 
wraz ze wzrostem zapięcia zasilania, a tym samym mocy wyjściowej. Wyższe sprawności 
(71-81)% uzyskuje się dla opornika R=50 Ω chłodzonego wodą z powodu stabilnej 
rezystancji w badanym zakresie mocy, a tym samym niezmiennym i poprawnym 
dopasowaniu odbiornika. 

Badania symulacyjne pokazują, że istnieje możliwość podwyższenia sprawności 
falownika do wartości ok. 90% przez takie dopasowanie odbiornika, które spowoduje lepsze 
wykorzystanie napięciowe tranzystorów. Będzie to przedmiotem dalszych badań. 

Drajwer typu flyback z transformatorem bramkowym może być obiektem osobnych 
badań teoretycznych i laboratoryjnych. Ze względu na zastosowany w drajwerze tranzystor 
mocy może on służyć do sterowania kilku obwodów falownikowych równocześnie lub do 
sterowania falownika w układzie pełnego mostka dla uzyskania większej mocy wyjściowej. 

Falownik może być zastosowany w aplikacjach związanych z małogabarytowym, 
precyzyjnym nagrzewaniem indukcyjnym i pojemnościowym. 
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Abstract 

The paper contains the description of Class DE 13.56 MHz/500 W resonant inverter with 
flyback topology driver of Mosfers transistor. Such type of inverter is capable of converting 
the electrical energy at frequencies in the megahertz range with significantly reduced swi-
tching losses of transistors. One of typical application of the inverter is induction or dielectric 
heating. Figure 1 shows the schema of the inverter, output voltage and current  and ZVS/ZCS 
switching condition. The inverter consists of three modules shown on fig. 2 and fig. 3.  
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Control and Mosfet driver circuit  bases on DEIC420 Gate Drive ICs and DE150-501N04A 
output Mosfets – that Mosfets, L1 and L2 storage inductors and Cs1 and Cs2 capacitors form 
flyback topology driver connected to the inverter Mosfets via gate transformer TG1 and TG2.  

Half bridge inverter power circuit consist of pair of DE375-102N12A Mosfets (fig. 2).  
The load consists of serial-parallel matching circuit and R=50 Ω/500 W output resistor.   
The inverter was operated at the optimum commutation mode (fig. 1b) when the DC supply 
voltage E was changed up to 240 V. The input and output power were measured (fig. 8) and 
inverter drain efficiency ηD and total efficiency η were calculated (fig. 9). The drain efficiency 
ηD of the inverter was 71% and the total efficiency η was 61% at 450 W output power level. 
 


