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MOCY 

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę właściwości, badania eksperymen-

talne i realizację wysokoczęstotliwościowych drajwerów tranzystorów MOSFET mocy 

stosowanych w falownikach rezonansowych o częstotliwości pracy sięgającej 30 MHz. 

Przebadano dwa scalone, wysokoczęstotliwościowe drajwery dostępne na rynku o ozna-

czeniach DEIC420 i DEIC515 oraz zaprojektowano dwa dyskretne układy własnej kon-

strukcji. Badania eksperymentalne przeprowadzono pod kątem analizy strat mocy oraz 

czasów przełączeń poszczególnych układów. 

Słowa kluczowe: sterownik bramkowy, analiza, straty mocy, tranzystor MOSFET mocy 

THE NEW LOW-LOSSES POWER MOSFET DRIVERS 

Summary. This paper presents a systematic approach to design high performance 

gate drive circuits for high speed switching applications. In the project tested two inte-

grated drivers DEIC420, DEIC515, and additionally two discrete drivers 8xUCC27526 

and 4xFDMQ8203 have been designed. The new MOSFET Drivers have been verified by 

using the universal laboratory in Department of Power Electronics, Electrical Drives and 

Robotics Silesian University of Technology. 
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1. WPROWADZENIE  

Jednym z najistotniejszych zagadnień projektowania falowników rezonansowych pracu-

jących z częstotliwością sięgającą 30 MHz jest efektywne sterowanie obwodem bramkowym 

tranzystora MOSFET mocy. Do wysterowania bramki tranzystora można posłużyć się dedy-

kowanym układem scalonym nazywanym często drajwerem (ang. ic driver) – sterownikiem. 

Głównym zadaniem drajwera jest zapewnienie odpowiednich poziomów napięć bramkowych 

przy włączaniu i wyłączaniu tranzystora oraz efektywne przeładowywanie pojemności bramki 

CG w możliwie najkrótszym czasie.  
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Na rynku dostępnych jest bardzo wiele różnych, ciekawych rozwiązań drajwerów dedy-

kowanych do zastosowań wysokoczęstotliwościowych. Dostępne scalone układy mogą pra-

cować przy częstotliwości sięgającej kilkudziesięciu megaherców, ale posiadają wiele istot-

nych wad, np. duży pobór mocy czynnej ze źródła zasilania oraz stosunkowo dużą indukcyj-

ność doprowadzeń LG. Duży pobór mocy czynnej przez wysokoczęstotliwościowe drajwery 

spowodowany jest wartością ładunku bramki, który muszą one przeładowywać, wynoszącą 

typowo 20 – 100 nC oraz czasami przełączeń wynoszącymi typowo 4 – 10 ns. Aby efektyw-

nie przeładowywać tak duże ładunki bramek tranzystorów, z częstotliwościami pracy wyno-

szącymi kilkadziesiąt megaherców, konieczna jest minimalizacja indukcyjności doprowadzeń 

(LDR, LP, LG) pomiędzy drajwerem a bramką tranzystora, ograniczającą prąd przeładowujący 

bramkę. Na rysunku 1 został przedstawiony obwód bramkowy tranzystora MOSFET współ-

pracującego z drajwerem. 

 

Rys. 1. Model obwodu bramkowego tranzystora MOSFET współpracującego z drajwerem 

Fig. 1. Model of Transistor gate circuit connected to driver circuit 

Przedstawione na rysunku 1 pasożytnicze indukcyjności bramki LG i źródła LS zależne są 

od długości i konfiguracji wewnętrznych doprowadzeń tranzystora oraz od typu jego obudo-

wy. Przykładowo, dla tranzystora MOSFET mocy serii DE275 o oznaczeniu 501N16A in-

dukcyjności wynoszą: LG=1 nH, LD=1 nH, LS=0,5 nH [1, 2]. Wartości te mogą być oszacowa-

ne z dużym przybliżeniem na podstawie zależności [1, 2, 3]: 

L≈7÷10 nH/cm. (1) 

Aby lepiej omówić wpływ pasożytniczych indukcyjności doprowadzeń, postanowiono na 

potrzeby niniejszej pracy zasymulować uproszczony obwód bramkowy tranzystora MOSFET.  

W przypadku najczęściej stosowanego sterowania bramki tranzystora napięciem prosto-

kątnym uG (tzw. sterowanie twardoprzełączalne), przebieg napięcia bramka-źródło uGS może 

znacząco różnić się od przebiegu napięcia (uCG) na zastępczej pojemności bramki CG. Obwód 

bramkowy tranzystora przedstawiony na rysunku 1 zasymulowano dla następujących wartości 

parametrów: LDR=3 nH, RDR=0,4 Ω, LP=3 nH, RP=0,1 Ω, LG=1 nH, LS=0,5 nH, 

RG=0,3 Ω, CG=4,17 nF. Wartości parametrów LG, LS i RG zostały przyjęte dla tranzystora 

MOSFET mocy o oznaczeniu DE275-501N16A, zgodnie z notą katalogową [6]. 

Z przedstawionych przebiegów wynika, że wraz ze wzrostem częstotliwości zmianie ulega 

sposób przeładowywania pojemności bramkowej CG tranzystora T.  
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

Rys. 2. Przebiegi napięć uG, uGS, uCG oraz prądu iG dla 

częstotliwości: a) 1 MHz, b) 10 MHz, c) 20 

MHz 

Fig. 2. Voltage waveforms uG, uGS, uCG  and current iG  

for frequency: a) 1 MHz, b) 10 MHz, c) 20 

MHz 

Początkowo dla niskiej częstotli-

wości przełączeń (rys. 2a) przeładowa-

nie pojemności bramkowej ma charak-

ter impulsowy. Wraz ze wzrostem czę-

stotliwości rośnie wartość skuteczna 

prądu bramki IG(RMS), ale jego amplitu-

da IGm nie ulega zmianie, i wynosi oko-

ło 7 A (rys. 2b). Dla częstotliwości 

przełączeń około 20 MHz (rys. 2c) 

prądy IG(RMS) i IGm bramki tranzystora 

MOSFET są jeszcze większe, ponie-

waż częstotliwość przełączeń jest bli-

ska częstotliwości rezonansowej pod-

obwodu drajwer - tranzystor. Przeła-

dowywanie pojemności bramkowej  

z częstotliwością rezonansową pozwala 

na szybkie przełączanie tranzystora 

(duże wartości prądu iG). Główną wadą 

takiego rozwiązania są duże straty mo-

cy PG w bramce tranzystora oraz mocy 

Pdr w samym drajwerze, co przedsta-

wiono w tabeli 1. Straty mocy w bram-

ce tranzystora można wyznaczyć z za-

leżności:  

G

2

)RMS(GG RIP  , (2) 

a straty mocy w samym drajwerze będą 

równe:  

dr

2

)RMS(Gdr RIP  . (3) 

Straty mocy w obwodzie bramkowym 

tranzystora można również wyrazić za 

pomocą zależności: 

GGSG QfUP  , (4) 

zakładając, że podczas załączania tran-

zystora ładunek QG powoduje wzrost 

napięcia na pojemności bramkowej od 

zera do średniej wartości napięcia UGS. 
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 Tabela 1  

Wybrane parametry obwodu bramkowego 

f MHz 1 10 20 

IGsk A 0,96 2,98 5 

PG W 0,28 2,66 7,5 

PG + Pdr W 0,65 6,21 17,5 

Analizując dane zebrane w tabeli 1, można zauważyć, że dwukrotny wzrost częstotliwo-

ści (z 1 do 10 MHz i z 10 do 20 MHz) odpowiada około 3-krotnemu wzrostowi strat mocy 

zarówno w samym obwodzie bramkowym tranzystora (PG), jak również w drajwerze (PG + 

Pdr).  

2. OPIS PROJEKTU 

Podczas badań zaprojektowano i wykonano dwa hybrydowe drajwery oraz porównano je 

z dwoma znanymi scalonymi drajwerami dostępnymi na rynku. Wszystkie układy scalone, 

które posłużyły do wykonania prototypów nowych drajwerów, zostały wyselekcjonowane na 

podstawie starannego przeglądu dostępnych na rynku układów, stosowanych do sterowania 

tranzystorów MOSFET mniejszej mocy. Każdy z nowych drajwerów został wykonany w po-

staci jednowarstwowego obwodu drukowanego na specjalnej płytce w technologii ang. ther-

mal clad. Płytka o grubości 1,5 mm posiada podkład aluminiowy przylegający do radiatora, 

izolator ceramiczny oraz roboczą warstwę miedzi o grubości 17 μm. Taka konstrukcja obwo-

du PCB umożliwia efektywne odprowadzenie ciepła wydzielonego przez poszczególne ukła-

dy scalone.  

Głównym zadaniem opracowanych drajwerów było przeładowywanie z częstotliwością 

30 MHz bramki tranzystora mocy MOSFET o oznaczeniu DE275-501N16A firmy IXYS (na-

pięcie dren-źródło 500 V, prąd drenu 16 A, obudowa DE275, ładunek bramki 50 nC). W dal-

szej części artykułu scharakteryzowano zaproponowane układy drajwerów. 

2.1. Dyskretny, twardoprzełączalny drajwer 8xUCC27526 

Pierwszy z opracowanych dyskretnych drajwerów został wykonany na bazie układu 

o oznaczeniu UCC27526, który charakteryzuje się maksymalną wydajnością prądową na po-

ziomie 5 A przy napięciu zasilania z przedziału od 4,5 do 18 V [4], [5], [7]. Jak podaje produ-

cent [7], każdy z układów UCC27526 zawiera w swej obudowie dwa szybkie drajwery, któ-

rych czasy przełączeń są mniejsze niż 6 ns. Podsumowując, w konstrukcji drajwera o ozna-

czeniu 8xUCC27526 wykorzystano cztery układy scalone firmy Texas Instruments, zawiera-

jące po dwa wewnętrzne drajwery tranzystorów MOSFET – łącznie osiem drajwerów połą-

czonych równolegle, zgodnie ze schematem ideowym przedstawionym na rysunku 3a. 



Nowe niskostratne drajwery…  71 

 

a) 

 

b) 

 

Rys. 3. Schemat ideowy dyskretnego drajwera 8xUCC27526 (a) oraz jego wygląd rzeczywisty (b)  

Fig. 3. Driver circuit 8xUCC27526 (a) and real picture (b) 

Zastosowany drajwer scalony UCC27526 ma obudowę typu WSON-8, o wymiarach 

3,15×3,15 mm [7]. Obudowa ta pozwala efektywnie odprowadzać ciepło z układu scalonego. 

Zdjęcie wykonanego drajwera hybrydowego 8xUCC27526 przedstawiono na rysunku 3b. 

Wyróżniono na nim najważniejsze elementy składowe nowoopracowanego układu.  

2.2. Dyskretny, rezonansowy drajwer 4xFDMQ8203 

Kolejnym zaprojektowanym drajwerem do sterowania wysokoczęstotliwościowego tran-

zystora MOSFET mocy jest układ o oznaczeniu 4xFDMQ8203. Drajwer ten należy do grupy 

tzw. układów miękkoprzełączalnych, w których pomiędzy wewnętrzną pojemność bramki 

tranzystora MOSFET a sam drajwer dołączona jest dodatkowa indukcyjność. Schemat ideowy 

drajwera miękkoprzełączalnego oraz jego wygląd rzeczywisty przedstawiono na rysunku 4.  

Zasada działania tego typu drajwera polega na wykorzystywaniu drgań rezonansowych 

pomiędzy pojemnością bramki tranzystora CG a indukcyjnością dodatkowej cewki L. Właści-

wość ta umożliwia uzyskanie wyższego napięcia bramki UG niż napięcie zasilania samego 

drajwera. Ze względu na wysoką częstotliwość pracy drajwera cewkę L mogą stanowić jedy-

nie niewielkie, pasożytnicze indukcyjności, np. indukcyjności doprowadzeń występujące po-

między bramką tranzystora a drajwerem (rys. 1). 

wyprowadzenia 

do podłączenia 

tranzystora 

MOSFET 
układy 

UCC27526 

złącze napięcia 

zasilania +12 V złącze sygnału 

sterującego 

zasilacz +5 V 
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a) 

 

b) 

 

Rys. 4. Schemat ideowy dyskretnego drajwera 4xFDMQ8203 (a) oraz jego wygląd rzeczywisty (b) 

Fig. 4. Driver circuit 4xFDMQ8203 (a) and real picture (b) 

3. WYNIKI BADAŃ 

W ramach pracy przebadano laboratoryjnie i porównano następujące wysokoczęstotliwo-

ściowe drajwery tranzystorów MOSFET mocy: 

 jednoukładowe drajwery scalone: DEIC420 i DEIC515; 

 skonstruowane dyskretne (hybrydowe): 8xUCC27526 i 4xFDMQ8203. 

Pomiarów dokonywano dla napięcia zasilania drajwerów UZAS=12 V (drajwer rezonan-

sowy zasilony był z obniżonego napięcia UZAS=6,5 V), częstotliwość pracy była zadawana  

z zewnętrznego generatora, w zakresie (10÷30) MHz co 2,5 MHz. Moc czynną P pobieraną 

przez drajwery obliczono jako iloczyn napięcia zasilania UZAS układów i pobieranego przez 

nie prądu IZAS. Wykreślono charakterystyki mocy czynnej (rys. 5) pobieranej przez drajwery 

dla trzech stanów pracy: biegu jałowego, obciążenia bezindukcyjnym kondensatorem miko-

wym o wartości 3 nF, obciążenia bramką tranzystora MOSFET mocy o oznaczeniu DE275-

501N16A. Dodatkowo, dla każdego drajwera zarejestrowano przebiegi czasowe napięcia wyj-

ściowego w trzech stanach pracy, przeprowadzono analizę temperaturową układu przy obcią-

żeniu go bramką tranzystora DE275-501N16A dla częstotliwości 30 MHz za pomocą kamery 

termowizyjnej (rys. 6 ÷ rys. 8). Ponadto, przeprowadzono pomiary czasu propagacji sygnału 

sterującego dla wyjścia drajwera na biegu jałowym. Wyniki pomiarów czasów opóźnień 

przedstawiono w tabeli 2. 

 

 

wyprowadzenia 

do podłączenia 

tranzystora 

MOSFET 

zasilacz +5 V 

tranzystory 

i diody wyj-

ściowe 

nastawa wsp. 

wypełnienia 

bramki logiczne 
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a) 

 
b) 

 
c) 

 

Rys. 5. Charakterystyki mocy pobieranej przez drajwe-

ry dla: a) biegu jałowego, b) obciążenia bezin-

dukcyjnym kondensatorem mikowym o warto-

ści 3 nF, c) obciążenia bramką tranzystora serii 

501N16A 

Fig. 5. Power input by the drivers: a) at idle; b) at ca-

pacitance load 3 nF; c) at gate MOSFET load 

Z charakterystyk przedstawionych 

na rysunku 5 można odczytać wartości 

mocy czynnej P pobieranej przez draj-

wery tranzystorów MOSFET dla czę-

stotliwości pracy 30 MHz. Dla biegu 

jałowego drajwer scalony DEIC420 

pobiera około 34 W, a drajwer  

DEIC515 pobiera 21 W. W przypadku 

obciążenia tych scalonych drajwerów 

bramką tranzystora 501N16A pobierają 

one moc wynoszącą około 50 W. Ko-

rzystniej wyglądają straty mocy  

w przypadku opracowanych dyskret-

nych układów zarówno twardo-, jak  

i miękkoprzełączalnych. Drajwer twar-

doprzełączalny o oznaczeniu 8xUCC 

27526 charakteryzuje się poborem mo-

cy na poziomie 4 W dla biegu jałowego 

– rys. 5a, oraz 20 W dla obciążenia 

bramką tranzystora o oznaczeniu 

501N16A (rys. 5c). Drajwer miękko-

przełączalny (rezonansowy) o ozna-

czeniu 4xFDMQ8203 charakteryzuje 

się równie niskim poborem mocy. 

Podsumowując, zaprojektowane 

dyskretne układy drajwerów charakte-

ryzują się 9-krotnie mniejszym pobo-

rem mocy w stosunku do drajwera sca-

lonego DEIC420 (dla biegu jałowego). 

Dodatkowo, przy obciążeniu dyskret-

nych drajwerów bramką tranzystora 

MOSFET pobór mocy jest nadal  

3-krotnie mniejszy niż w przypadku 

badanych drajwerów scalonych.  
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 6. Przebiegi napięcia wyjściowego uGS drajwera DEIC420 (5 V/div; 30 MHz): a) dla biegu jało-

wego; b) przy obciążeniu kondensatorem 3 nF; c) przy obciążeniu bramką tranzystora MOS-

FET; d) zdjęcie z kamery termowizyjnej 

Fig. 6. Voltage uGS waveforms DEIC420 driver (5 V/div; 30 MHz): a) at idle; b) at capacitance load; 

c) at gate MOSFET load; d) picture of the thermal camera 

a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 7. Przebiegi napięcia wyjściowego uGS drajwera 8xUCC27526 (5 V/div; 30 MHz): a) dla biegu 

jałowego; b) przy obciążeniu kondensatorem 3 nF; c) przy obciążeniu bramką tranzystora 

MOSFET; d) zdjęcie z kamery termowizyjnej 

Fig. 7. Voltage uGS waveforms 8xUCC27526 driver (5 V/div; 30 MHz): a) at idle; b) at capacitance 

load; c) at gate MOSFET load; d) picture of the thermal camera 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 

Rys. 8. Przebiegi napięcia wyjściowego uGS drajwera 4xFDMQ8203 (5 V/div; 30 MHz): a) dla biegu 

jałowego; b) przy obciążeniu kondensatorem 3 nF; c) przy obciążeniu bramką tranzystora 

MOSFET; d) zdjęcie z kamery termowizyjnej 

Fig. 8. Voltage uGS waveforms 4xFDMQ8203 driver (5 V/div; 30 MHz): a) at idle; b) at capacitance 

load; c) at gate MOSFET load; d) picture of the thermal camera 

Przebiegi czasowe napięcia wyjściowego drajwera DEIC420 przedstawiono na ry 

sunku 6. Po obciążeniu go kondensatorem 3 nF (rys. 6b), jego napięcie wyjściowe jest quasi-

sinusoidalne, co świadczy o tym, że jego częstotliwość przełączeń jest zbliżona do częstotli-

wości rezonansowej obwodu utworzonego przez obwód wyjściowy drajwera oraz dołączony 

kondensator 3 nF. Napięcie wyjściowe drajwera w przypadku obciążenia go bramką tranzy-

stora MOSFET mocy (rys. 6c) różni się od przypadku obciążenia go bezindukcyjnym kon-

densatorem 3 nF. Fakt ten jest spowodowany wprowadzeniem do obwodu wyjściowego draj-

wera dodatkowej indukcyjności bramki tranzystora DE275-501N16A, która wynosi około 

5 nH [2]. Należy podkreślić, że mierzone napięcie przedstawione na rysunku 6c nie jest na-

pięciem występującym na wewnętrznej pojemności bramki tranzystora MOSFET, jest ono 

pomniejszone o spadki napięć na indukcyjności doprowadzeń i rezystancji bramki tranzystora 

(rys. 1).  

Analizując przebiegi czasowe drajwera hybrydowego o oznaczeniu 8xUCC27526, można 

zauważyć, że przebieg napięcia wyjściowego przy obciążeniu go bezindukcyjnym kondensa-

torem mikowym o wartości 3 nF jest również quasi-sinusoidalny (rys. 7b). Zdjęcie termowi-

zyjne (rys. 7d) drajwera wykonane podczas pracy z częstotliwością 30 MHz przy obciążeniu 

bramką tranzystora mocy MOSFET ukazuje maksymalną temperaturę pracy układów scalo-

nych UCC27526. Jak podaje producent, powinna ona wynosić około 140
o
C [7]. Temperatura 

jednego z układów scalonych (rys. 7d – skrajny lewy układ) jest wyższa o 7
o
C, co może  
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w przypadku pracy długotrwałej skutkować zniszczeniem tego układu. Fakt nadmiernego 

wzrostu temperatury w tym pojedynczym układzie był spowodowany złym przytwierdzeniem 

go do płytki obwodu drukowanego, co w konsekwencji skutkowało złym odprowadzaniem 

ciepła z obudowy WSON-8. Aby uniknąć zniszczenia układów scalonych UCC27526 w cza-

sie długotrwałej pracy drajwera i poprawić jakość chłodzenia układów, postanowiono umie-

ścić na obudowach układów scalonych radiator wytłaczany o wymiarach 19×6 mm.  

W tabeli 2 zestawiono wyniki pomiarów stromości zboczy sygnałów wyjściowych oraz 

czasów propagacji drajwerów dla zbocza narastającego (L-H) i opadającego (H-L) sygnału 

sterującego. Pomiary przeprowadzono dla biegu jałowego drajwera, pracującego z częstotli-

wością 30 MHz. Czasy narastania i opadania zboczy sygnałów wyjściowych poszczególnych 

drajwerów były mierzone w przedziale (10÷90)% wartości maksymalnej sygnału wyjściowe-

go, natomiast pomiar czasu propagacji był wykonywany dla 50 % wartości maksymalnej sy-

gnału wejściowego i wyjściowego.  

 Tabela 2 

Zestawienie parametrów dynamicznych drajwerów: stromości sygnału wyjściowego  

i czasów propagacji 
 

Oznaczenie 

drajwera 

Stromość zbocza Czas propagacji 

    
DEIC420 2,9 ns 3,1 ns 1 ns 1 ns 

DEIC515 2,2 ns 2,9 ns 10 ns 13 ns 

8xUCC27526 1,6 ns 1,2 ns 15 ns 12 ns 

4xFDMQ8203 2,3 ns 2,3 ns 13 ns 11 ns 

4. PODSUMOWANIE 

W czasie badań laboratoryjnych dotyczących wysokoczęstotliwościowych drajwerów 

tranzystorów MOSFET mocy przebadano cztery układy: dwa drajwery scalone dostępne 

obecnie na rynku (DEIC420 i DEIC515), dwa dyskretne (hybrydowe) własnej konstrukcji 

(8xUCC27526 i 4xFDMQ8203). Porównanie właściwości poszczególnych układów wykaza-

ło, że zaproponowane konstrukcje dyskretnych drajwerów, dedykowanych do wysokoczęsto-

tliwościowych zastosowań np. w falownikach rezonansowych klasy E, mają lepsze parametry 

niż drajwery scalone dostępne obecnie w sprzedaży.  

Dyskretne drajwery 8xUCC27526 i 4xFDMQ8203 charakteryzują się wielokrotnie 

mniejszym poborem mocy, przy podobnych przebiegach napięcia wyjściowego (rys. 6 ÷ 

rys 8). Nowo opracowane konstrukcje drajwerów pobierają około 3-krotnie mniejszą moc niż 

drajwery scalone (dla biegu jałowego). W przypadku obciążenia ich bramką tranzystora 

MOSFET o oznaczeniu DE275-501N16A pobierają one około 7-krotnie mniejszą moc w sto-

sunku do drajwera DEIC420 i około 4-krotnie mniejszą moc w stosunku do drajwera  

DEIC515 (rys. 5). Każdy z zaprojektowanych dyskretnych układów charakteryzuje się dużą 



Nowe niskostratne drajwery…  77 

 

stromością sygnału wyjściowego (tabela 2). Dla biegu jałowego czasy narastania i opadania 

sygnału wyjściowego nie przekraczają 2,5 ns.  

Podsumowując, możliwe jest opracowanie układu wysokoczęstotliwościowego drajwera, 

dedykowanego do tranzystorów MOSFET mocy, przy użyciu dostępnych układów scalonych 

mniejszej mocy. Parametry opracowanego układu znacznie przewyższają parametry scalo-

nych drajwerów dostępnych w sprzedaży. Koszty opracowania i skonstruowania dyskretnego 

drajwera są o około 3-krotnie mniejsze niż koszty zakupu drajwerów scalonych.  
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