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ABSTRAKT
Dizertační práce se zabývá problematikou predikce havárie výkonového tranzistoru IGBT
v pulzním měniči na základě měřitelných změn vybraných parametrů (tzv. trendových
veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během doby životnosti. V dizertační práci
je nejprve shrnut současný stav této problematiky. Následuje popis navrženého a zkon-
struovaného automatizovaného měřicího pracoviště umožňujícího sledování a záznam
přepínacích dějů během zrychleného stárnutí tranzistoru. Dále je popsána problematika
vysokofrekvenčního snímání průběhů elektrických veličin během spínání výkonového tran-
zistoru. Zvláště je rozebrána problematika snímání proudu a je zvoleno nejvhodnější čidlo.
Data nasnímaná realizovanou měřicí a záznamovou aparaturou posloužila k identifikaci
potenciálních trendových veličin umožňujících predikci poruchy. Přitom bylo třeba roz-
lišovat závislost trendových veličin na stárnutí a na parazitních vlivech (proud, teplota,
napětí). Nakonec je provedeno zhodnocení trendových veličin, přičemž se ukazuje je-
jich nepříliš výrazná změna v průběhu zrychleného stárnutí, což komplikuje praktickou
implementaci za účelem predikce poruchy.

KLÍČOVÁ SLOVA
IGBT; spolehlivost; predikce havárie; provozní diagnostika; trendová veličina; měření
proudu; automatizované měření

ABSTRACT
This doctoral thesis focuses on the problems of IGBT failure prediction in pulse con-
verters using measurable changes of selected parameters (so–called trending variables)
being influenced of transistor degradation during aging. Firstly the state–of–the–art in
this field is presented in the dizertation. The description of designed and constructed
automated measurement stand follows, enabling monitoring and recording of switching
processes during accelerated aging. Further the problems of high–bandwidth measure-
ment of electrical quantities during IGBT switching are described. Especially the pro-
blems of current sensing are analyzed and the most suitable sensor is selected. The data
recorded using the developed apparatus served to identify potential trending variables
allowing the failure prediction. Here the dependence of trending variables on aging and
on parasitic influences (current, temperature, voltage) had to be distinguished. Finally
the evaluation of trending variables is performed. Their insignificant sensitivity on acce-
lerated aging is shown which complicates their practical implementation for the purpose
of failure prediction.
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1. Úvod

1 ÚVOD

Současný trend v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti technických zařízení směřuje
ke vzniku řady hardwarových i softwarových metod a řešení pro jejich diagnostiku
a monitoring. Stejný trend je možné zaznamenat také v oblasti elektrických pohonů
v souvislosti s rozvojem elektromobilů a hybridních vozidel v silniční, kolejové a
letecké dopravě ale i mnoha dalších odvětvích. Důraz je kladen na vysoké užitné pa-
rametry vozidel (účinnost a dynamika pohonu), ale také na bezpečnost, spolehlivost
a plynulost dopravy.

Jádrem trakčního elektrického pohonu je soustava měnič-motor. Mnoho součas-
ných metod diagnostiky pohonů je koncipováno tak, aby nevyžadovaly výraznější
konstrukční úpravu měniče či motoru. Je tak možno aplikovat diagnostické metody
na stávající zařízení. Spousta poruch se ale za provozu diagnostikuje velmi obtížně a
často je konstrukční úprava zapotřebí, např. zabudování příslušného čidla (teploty,
vibrací atd.).

Nejrozšířenější typ výkonového měniče v elektrických pohonech je napěťový tro-
jfázový střídač. Ten může být napájen buď ze síťového usměrňovače, stejnosměrné
trakce či akumulátoru. Budeme se tedy zabývat právě tímto typem tranzistorového
měniče především s tranzistory typu IGBT, případně MOSFET či SiC MOSFET.
Tyto výkonové prvky jsou stěžejní a přitom choulostivou součástí měniče, jejich
porucha vždy znamená odstávku, nebo výrazné omezení jeho funkčnosti. Jejich di-
agnostice je tedy zapotřebí věnovat náležitou pozornost.

Koncepce současných elektrických pohonů využívá pro diagnostické funkce ome-
zené množství informací získaných z nezbytných zpětnovazebních snímačů pro řízení
vlastního pohonu a případně dalších snímačů pro hlídání kritických poruchových
stavů (snímání oteplení chladiče výkonových prvků, hlídání vnitřních napájecích na-
pětí apod.). V složitém systému elektrického pohonu však existuje celá řada dalších
veličin, na základě kterých lze realizovat robustní diagnostické metody a monitoro-
vat celou řadu v čase degradujících parametrů. Tyto veličiny v současném konceptu
elektrického pohonu obvykle nejsou monitorovány a za stávajícího hw uspořádání to
není ani možné.

Existují metody detekce přerušeného či zkratovaného tranzistoru. Žádnou
z těchto metod ale není možno použít pro on–line sledování aktuálních parametrů
každého tranzistoru ve střídači, zaznamenávání trendů a s tím spojené možnosti pre-
dikce budoucího vývoje. Protože právě to je však cílem dizertace, nezbývá než přidat
další čidla co možná nejblíže diagnostikovanému objektu. K tomuto účelu se jeví nej-
vhodněji rozšíření diagnostických možností budičů výkonových tranzistorů. V budiči
pak máme přístup (i když stále obtížný) k měřitelným veličinám na tranzistoru.
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1. Úvod

1.1 Shrnutí současného stavu poznání
Z přehledu současného stavu vyplývá, že online diagnostika je jednou z obtížněj-

ších disciplín tohoto oboru. Hodně vědeckých týmů se zabývá implementací diagnos-
tických systémů na úrovni řídicího systému měniče a detekci již vzniklé poruchy.
Následně jsou navrhovány koncepce rekonfigurovatelných měničů, které umožňují
zapojit rezervní větev v případě potřeby.

V oblasti životnosti výkonových tranzistorů existuje snaha o nalezení indiká-
torů stárnutí, neboli prekurzorů poruch. Jsou také popisovány mechanismy, jakými
k poruchám výkonového tranzistoru může dojít. Indikátory degradace výkonového
tranzistoru mohou být zapínací a vypínací časy, prahové napětí, saturační napětí,
strmosti napětí a proudů během spínání, estimovaná teplota, náboj hradla a jiné.
Za účelem ověřování prekurzorů poruch je obvykle využito zrychlené umělé stárnutí
tranzistorů za pomoci teplotního cyklování. Toto vede obvykle k mechanickým po-
ruchám vlivem únavy materiálů při namáhání vlivem rozdílných součinitelů teplotní
roztažnosti.

V dizertační práci bude soustředěna pozornost na nalezení takových indikátorů
degradace, které je možné získat online za provozu měniče. Přitom bude ověřeno, zda
je možné tranzistor uměle stárnout za pomoci vysoké teploty bez využití cyklování,
čímž by se mohly potlačit některé mechanismy poruch, které byly popsány výše.

1.2 Cíle práce
1. Sestavení automatizovaného měřicího pracoviště umožňujícího sledování a zá-

znam spínacích dějů během zrychleného stárnutí tranzistoru (vysoká teplota
čipu, provoz až do zničení tranzistoru).

2. Výzkum v oblasti čidel proudu s extrémně velkou šířkou pásma (cca 100 MHz),
výběr nejvhodnějšího typu a optimalizace jeho konstrukce.

3. Analýza chování trendových veličin během stárnutí tranzistoru a hledání nej-
spolehlivějšího ukazatele pro predikci havárie.

4. Posouzení technické realizovatelnosti snah o implementaci diagnostických me-
tod umožňujících predikci havárie do budiče výkonového tranzistoru – s ohle-
dem na extrémní podmínky v zarušeném prostředí.
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2. Vyvinutá aparatura pro životnostní zkoušku a měření

2 VYVINUTÁ APARATURA PRO
ŽIVOTNOSTNÍ ZKOUŠKU A MĚŘENÍ

Pro získání dat za účelem nalezení indikátorů stárnutí bylo v rámci praktické
části dizertační práce navrženo a zhotoveno originální zařízení, jehož cílem je zrych-
lené stárnutí výkonového tranzistoru za co nejlépe definovaných podmínek.

2.1 Hardware testovacího zařízení

Blokové schéma experimentálního zařízení je na obr. 2.1. Testovaný tranzistor
je zapojen v měniči typu step–up, který využívá tutéž pracovní tlumivku. Testovací
zařízení bylo realizováno pomocí běžně dostupných součástek a materiálů. K tomuto
účelu byla vyrobena DPS meziobvodu sendvičové konstrukce a další pomocné DPS.
Vzhledem k vývojové povaze tohoto zařízení byl volen rychlý prototypový způsob
výroby.

společný meziobvod 1, napájecí výkonový IGBT modul 2, čidlo proudu 3, budič 4,
testovaný tranzistor 5, řídicí mikropočítač 6.

Obr. 2.1: Blokové schéma testovacího zařízení

Jmenovité parametry předpokládaného běžného provoz jsou:
• napětí meziobvodu 𝑈D = 400 V,
• proud pracovní tlumivkou 𝐼L = 100 A,
• očekávaná pracovní střída testovaného tranzistoru 𝑠 ≈ 0, 15.
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2. Vyvinutá aparatura pro životnostní zkoušku a měření

2.2 Řízení testovacího zařízení
Řízení testovacího zařízení v sobě zahrnuje dvě uzavřené regulační smyčky. Jedna

řídicí smyčka zajišťuje konstantní definovaný proud pracovní tlumivkou. Překmit
proudu je nežádoucí a mimo jiné i proto je strmost požadované hodnoty proudu
omezena. Výstupem regulátoru proudu je požadovaná střída napájecího modulu.

Řízení teploty je založeno na ovlivňování vodivostních ztrát testovaného tranzis-
toru. Výstupem regulátoru teploty je střída spínání testovaného tranzistoru. Auto-
matickou regulaci teploty lze beznárazově zapínat a vypínat. Rychlost změn střídy
je omezena, aby nedocházelo k výrazným zásahům do proudové smyčky. Regulova-
nou soustavu teploty nelze zcela snadno indentifikovat, což ani není podstatou této
práce. Proto také byly všechny regulátory nastaveny experimentálními metodami
dle zkušeností.

Pro generování spínacích signálů je použita středově symetrická PWM. Pro oba
tranzistory je použit společný modul se shodným časováním. Spínací periody jsou
totožné a jsou vzájemně fázově posunuté o 1

2 periody. To má za následek minimalizaci
efektivní hodnoty proudu tekoucího kondenzátory v napájecím meziobvodu ale také
pracovní tlumivkou. Tímto způsobem vygenerované signály jsou znázorněny v horní
části obrázku 2.2.

1 střed pulzu testovaného tranzistoru, 2 střed pulzu napájecího modulu

Obr. 2.2: Průběhy spínacích signálů v testovacím zařízení

V praxi se však projevuje skutečnost, že zapínací děj napájecího tranzistoru
způsobí zarušení snímaných průběhů vypínacího děje testovaného tranzistoru 𝑡off .
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3. Problematika měření

Nasnímané oscilogramy pak obsahují nežádoucí zákmity, které jsou způsobeny tímto
rušením, což znesnadňuje následnou analýzu. Z tohoto důvodu je signál pro spínání
testovaného tranzistoru posunut o přibližně 2 𝜇s, jak je ukázáno na obrázku 2.2. Tím
sice došlo k mírnému nárůstu efektivní hodnoty proudu tlumivkou a meziobvodem,
ale rušivý puls přenášený od napájecího tranzistoru se posunul mimo sledovanou
oblast oscilogramů.

3 PROBLEMATIKA MĚŘENÍ

Pro přesnou analýzu zapínacích a vypínacích dějů je nutné zvládnout vysoko-
frekvenční měření kolektorového proudu zkoumaného tranzistoru. Pro náš případ
je nezbytné, aby čidlo proudu nevneslo do obvodu pokud možno žádnou přídavnou
indukčnost ani odpor. Zároveň nesmí vnést do měřicího řetězce dopravní zpoždění.
Vzhledem k tomu, že se jedná o měření v blízkosti vodiče, jehož potenciál se mění
s vysokou strmostí d𝑢/d𝑡 a jím protékaný proud se mění rovněž s vysokou strmostí
d𝑖/d𝑡, nesmí být výstup čidla náchylný k rušení.

Jelikož volba konkrétního typu proudového snímače není zpočátku zcela jedno-
značná, bylo v této oblasti provedeno několik pokusů.

3.1 Měřicí transformátor proudu

Po předchozích experimentech s různými snímači proudu byl vyhodnocen mě-
řicí transformátor proudu jako nejvýhodnější pro trvalé dlouhodobé měření. Musí
být vyroben v miniaturním provedení a nejlépe navlečený přímo na vývod výko-
nového tranzistoru, nebo integrovaný uvnitř bezpotenciálového modulu. Poskytuje
velice dobrou věrnost zobrazení průběhu spínaného proudu díky velké šířce pásma
a silnému výstupnímu signálu. Níže bude ukázáno, jakou impedanci vloží MTP do
obvodu větve, tedy jaký bude mít vliv na bezindukčnost jejího provedení. Dále je
nutné vyřešit jeho demagnetizaci, protože požadujeme snímat unipolární proudové
pulzy.

3.1.1 Analýza vlivu transformátoru proudu na měřený ob-
vod

Obrázek 3.1a představuje výsledek výpočtu MTP: na primárním vodiči
�2,85 mm a délce 4 mm je navlečeno toroidní jádro na němž je navinuto 30 závitů
sekundárního vinutí nakrátko. Vidíme vcelku samozřejmou skutečnost, že v prostoru
jádra je magnetická indukce „odstíněna“ vlivem sekundárního vinutí. Indukčnost si-
mulovaného primárního vodiče s navlečeným toroidním jádrem a sekundárním vinu-
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3. Problematika měření

tím nakrátko je dle simulace 4,9 nH. To je rozptylová indukčnost primárního vinutí
transformátoru 𝐿𝜎1.

Nyní se podívejme na obrázek 3.1b. Je na něm uvedena simulace stejného primár-
ního vodiče, jako v předešlém případě. Tento vodič je ale obklopen pouze vzduchem
a jeho indukčnost je 5,5 nH, tedy větší než v předchozím případě. Pokles indukč-
nosti vodiče s navlečeným MTP je možno vysvětlit právě odstíněním magnetického
pole vinutím nakrátko v prostoru toroidního jádra okolo proudového vodiče. Z výpo-
čtu MKP lze získat parametry modelu transformátoru: 𝐿1,𝑘=4,94 nH, 𝐿1=487 nH,
𝐿2,𝑘=12,5 nH, 𝐿2=434µH.

(a) Vodič s navlečeným MTP (b) Pouze vodič bez navlečeného MTP

Obr. 3.1: Simulace transformátoru proudu metodou konečných prvků

Měřicí transformátor proudu byl na konec shledán jako nejvýhodnější z následu-
jících důvodů. Je pasivní, nemá dopravní zpoždění, má dostatečnou šířku pásma, je
relativně odolný vůči rušení, lze jej vyrobit velmi miniaturní a nevkládá do měřeného
obvodu významnou impedanci.

3.1.2 Popis realizovaného měřicího transformátoru

Pro účely našeho měření při umělém stárnutí tranzistoru byl vyroben měřicí
transformátor proudu dle obrázku 3.2. Tento transformátor proudu byl použit pro
životnostní zkoušky tranzistoru. Na fotografii je samotný MTP 1 včetně stínění 2
které se připojuje ke společnému bodu měřeného obvodu a ke stínění osciloskopu.
MTP je tvořen 40 závity navinutými na toroidním jádře tvořeném dvěma slepenými
jádry LjT1004 z materiálu CF 139. Transformátor je propojen krouceným párem
3 s přidruženou DPS, na které se nachází usměrňovací diody 4 s demagnetizačním
rezistorem 2,2 kΩ. Následuje bočník 5, který je tvořen sério–paralelní kombinací
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3. Problematika měření

rezistorů s výsledným odporem 0,4 Ω. Výstup snímače je přizpůsoben k navazují-
címu koaxiálnímu kabelu sériovým rezistorem 6 (47 Ω). Koaxiální kabel 7 má totiž
charakteristickou impedanci 50 Ω. Schéma je znázorněno na obrázku 3.3.

Obr. 3.2: Fotografie měřicího transformátoru proudu s příslušenstvím

Obr. 3.3: Schéma obvodu měřicího transformátoru proudu

3.2 Měření napětí
Napětí i proudy byly snímány osciloskopem Agilent DSO6054A s rychlostí zá-

znamu až 2 GS/s. Nasnímaná data byla přenášena prostřednictvím galvanicky od-
děleného portu Ethernet do prostředí MATLAB.

Schéma připojení osciloskopických sond je znázorněno na obrázku 3.4. Sondy je
nutné připojit co nejtěsněji k měřenému místu. Klasické připojení sondy s použitím
nástavce se zatahovacím háčkem a krokodýlkem pro připojení stínění je absolutně
vyloučeno. Takový způsob připojení by vytvořil smyčku o ploše několika cm2, do
které by se indukovalo rušivé napětí způsobené těsnou blízkostí vodiče s obrovskou
strmostí d𝑖(𝑡)/d𝑡. Je naprosto nezbytné takovéto smyčky úzkostlivě eliminovat.

Stínění všech sond musí být připojeno přísně hvězdicově do společného bodu, jak
je naznačeno ve schématu na obr. 3.4. Stínění všech sond vede do osciloskopu, kde je
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3. Problematika měření

opět připojeno do jednoho společného stínění, které tvoří šasi osciloskopu. Napájení
osciloskopu je nutné galvanicky oddělit od sítě a od země. Zároveň je nutné dbát na
galvanické oddělení komunikačních rozhraní.

Obr. 3.4: Připojení osciloskopu k testovanému tranzistoru s budičem

Na obrázku 3.4 je mimo budiče výkonového tranzistoru znázorněn obvod pro při-
bližné zjištění saturačního napětí. Jedná se o zdroj proudu přivádějící přes diodu D1

do kolektoru testovaného tranzistoru Ttest proud přibližně 10 mA v jeho sepnutém
stavu. V této době se na anodě diody D1 objeví napětí 𝑈ce,sat navýšené o úbytek na
diodě D1. V době, kdy je Ttest vypnut, napětí na anodě D1 je limitováno Zenero-
vým napětím navýšeným o úbytek na diodě D2. Zdroj proudu se tak nedostane do
saturace, stále pracuje v lineárním režimu, což urychluje jeho opětovné zotavení při
dalším spínacím cyklu.

Toto uspořádání umožňuje zaznamenat pomocí sondy 10:1 velikost napětí 𝑈ce,sat

a současně detail počátku vypínacího děje v lepším napěťovém rozlišení, než jak je to
možné se sondou 100:1 použitou pro záznam průběhu kolektorového napětí 𝑢ce(𝑡).
Nevýhodou je teplotní závislost úbytku napětí na D1, což prakticky znemožňuje
přesné určení saturačního napětí 𝑈ce,sat.

3.3 Měření teploty
Vyhodnocování teploty čipu 𝜗j výkonových součástek je přinejmenším zajímavou

samostatnou disciplínou. Jelikož je k samotnému čipu obtížný přístup, je věnováno
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3. Problematika měření

nemalé úsilí jeho teplotu estimovat pomocí nejrůznějších metod [2] založených na
různých fyzikálních přístupech s využitím nespočetných teplotně závislých vlast-
ností tranzistoru (TSEP) [3]. Jako příklad uveďme využití teplotní závislosti odporu
hradla [4], který je měřen za pomocí injektáže vf měřicího signálu. Dále lze využít
modelu chování saturačního napětí 𝑈ce,sat v souvislosti s kolektorovým proudem [5],
což lze využít také pro diagnostiku.

V experimentu provedeném v rámci dizertační práce bylo přistoupeno na kom-
promisní řešení. Způsob měření teploty totiž musí umožňovat snadnou montáž a
demontáž při výměně tranzistoru. Vzhledem k typu testovaného tranzistoru v pouz-
dře TO247, bylo rozhodnuto o použití čidla Pt100, které se přitiskne na jeho po-
vrch. V experimentálním zařízení byla použita dvě zmiňovaná čidla. První z nich
je použito pro přesné měření teploty. Jeho odpor je měřen čtyřvodičově multime-
trem HP 34401A a teplota je počítána v obslužném skriptu. Druhé čidlo, určené
pro zpětnovazební regulaci, je připojeno pouze dvouvodičově, je napájeno zdrojem
konstantního proudu a napětí na čidle je přivedeno přímo na AD převodník mikro-
procesoru.

1 příchytka, 2 termistory pro měření teploty, 3 pouzdro tranzistoru, 4 čip IGBT,
5 tepelná izolace, 6 měděná podložka tranzistoru (kolektor), 7 chladič, 8 ventilátor

Obr. 3.5: Řez testovaného tranzistoru s chladičem
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4. Dynamické charakteristiky výkonových tranzistorů

4 DYNAMICKÉ CHARAKTERISTIKY
VÝKONOVÝCH TRANZISTORŮ

4.1 Získání dynamických charakteristik v praxi
Pro zpřehlednění algoritmu pro částečně automatické zpracování nasnímaných

oscilogramů byly definovány klíčové okamžiky v přepínacích dějích následovně:
𝑡0,on je okamžik, kdy 𝑢ge(𝑡) dosáhne 10 % 𝑈ge,m,
𝑡1,on je okamžik, kdy 𝑖c(𝑡) dosáhne 10 % 𝐼c,m,
𝑡2,on je okamžik, kdy 𝑖c(𝑡) dosáhne 90 % 𝐼c,m,
𝑡3,on je okamžik, kdy 𝑢ce(𝑡) dosáhne 2 % 𝑈ce,m,
𝑡0,off je okamžik, kdy 𝑢ge(𝑡) dosáhne 90 % 𝑈ge,m,
𝑡1,off je okamžik, kdy 𝑖c(𝑡) dosáhne 90 % 𝐼c,m,
𝑡2,off je okamžik, kdy 𝑖c(𝑡) dosáhne 10 % 𝐼c,m,
𝑡3,off je okamžik, kdy 𝑖c(𝑡) dosáhne 2 % 𝐼c,m,

Pro následné experimenty nyní zavedeme okamžik poklesu hradlového napětí při
vypínání. Tento okamžik totiž zjevně souvisí s dobou 𝑡(d)off , ale na rozdíl od ní je
velmi snadno detekovatelný v „chytrém“ budiči:
𝑡uge,f je okamžik, kdy 𝑢ge(𝑡) dosáhne 10 % 𝑈ge,m při vypínání.

Časová osa všech průběhů vždy začíná okamžikem 𝑡0,on, resp. 𝑡0,off . Platí tedy
𝑡0,on = 0, 𝑡0,off = 0. Většinu těchto okamžiků lze detekovat strojově velmi snadno.
Výjimkou jsou okamžiky 𝑡3,on a zvláště 𝑡3,off , u kterých je nutné z relativně nekvalit-
ního signálu detekovat poněkud malou hodnotu. Tyto okamžiky jsou detekovány na
velmi filtrovaném signálu, avšak chyba při jejich určení je obrovská. Online určování
těchto okamžiků je náročné a díky tomu nepříliš praktické.
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5. Zpracování měřených dat
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Obr. 4.1: Vypínací děj s definicemi napětí, proudů a časů

5 ZPRACOVÁNÍ MĚŘENÝCH DAT

Byly zaznamenány dvě sady změřených dat. První sadou je matice měření při
různých teplotách a různých proudech. Takto vzniklý soubor dat obsahuje celkem
7 × 9 měření. Druhou sadou dat jsou naměřené oscilogramy s přiřazenou teplotou
a stářím. Takto bylo získáno přibližně 230 oscilogramů, ze kterých je třeba získat
trendové veličiny – indikátory stárnutí, nebo jakékoliv spolehlivě definovatelné veli-
činy.

Základním zpracováním dat rozumíme výběr přepínacích dějů, filtrování signálu
a odstranění offsetu.
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Všechny osciloskpické průběhy jsou uloženy ve formátu dvousloupcové matice,
ve které sloupec 1 obsahuje čas a sloupec 2 příslušnou hodnotu. Získaná data z os-
ciloskopu jsou uložena v adresářích v binárním formátu MATLAB (*.mat) spolu
s meta–informacemi v textové podobě. Zpracování začíná vždy načtením dat ze
souboru do pracovního prostoru MATLAB.

5.1 Výpočet přepínacího ztrátového
výkonu a energií

Jako příklad získání jednoho z mnoha údajů je zde uveden výpočet okamžitého
výkonu, který se provede jednoduše součinem příslušných hodnot vektoru napětí a
proudu.

𝑝on(𝑡) = 𝑢ce,on(𝑡)𝑖c,on(𝑡) ⇔ 𝑝on(𝑘) = 𝑢ce,on(𝑘)𝑖c,on(𝑘) (5.1)

Časový vektor je jednoduše zkopírován z časového vektoru napětí nebo proudu pro
zkompletování dvousloupcové matice oscilogramu 𝑝on(𝑡).

Získaný průběh 𝑝on je následně numericky integrován na intervalu od 𝑡0,on do
𝑡3,on, resp. od 𝑚t0,on do 𝑚t3,on funkcí trapz() dle rov (5.2), která využívá náhradu
integrálu lichoběžníkovými plochami za předpokladu konstantní vzdálenosti bodů
𝑇s = konst.

𝐸on =
∫︁ 𝑡3,on

𝑡0,on
𝑝on(𝑡)d𝑡 ≈ 𝑇s

𝑚t3,on∑︁
𝑖=𝑚t0,on

𝑝on(𝑖) + 𝑝on(𝑖 + 1)
2 (5.2)



6. Vliv teploty a proudu na vybrané veličiny
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Obr. 5.1: Přepínací energie ve vypínacím ději při 50 A

6 VLIV TEPLOTY A PROUDU NA VYBRANÉ
VELIČINY

Měření přepínacích dějů bylo provedeno při teplotách 60, 80, 100, 120, 130, 140 a
150 °C, a proudech 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 a 100 A. Každá kombinace proudu a
teploty znamená jeden prvek matice struktur. Každý prvek této matice je strukturou
proměnných, ve které jsou uložena nasnímaná hrubá data z osciloskopu, separované
zapínací a vypínací děje a z nich získané veličiny podle kapitoly 4.1.

Ve vypínacím průběhu (viz 6.1) na první pohled vidíme vliv vypínacího zpoždění
𝑡(d)off , které s teplotou znatelně roste. Také je poměrně patrný vliv teploty na strmost
kolektorového napětí 𝑢′

ce.
Na vypínacích dějích (viz obr. 6.1) je vidět nejen již zmiňovanou změnu zpož-

dění 𝑡(d)off , ale i změnu strmostí napětí i proudu. Na průběhu strmosti vypínacího
hradlového napětí 𝑢′

ge vidíme kromě zpoždění také změnu amplitudy. V případě apli-
kace „chytrého“ budiče by patrně bylo možné tyto změny detekovat. Dále je patrná
změna amplitudy strmosti kolektorového proudu 𝑖′

c. Nejvíce viditelnou je změna
amplitudy strmosti kolektorového napětí 𝑢′

ce. Rovněž můžeme pozorovat „změnu
strmosti této strmosti“ tj. druhou derivaci. Využitelnost tohoto pozorování je však
již diskutabilní.
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6. Vliv teploty a proudu na vybrané veličiny
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Obr. 6.1: Vypínací děje při 50 A
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6. Vliv teploty a proudu na vybrané veličiny

6.1 Napětí hradla během vypínacího plata
Na obrázku 6.2 vidíme, že vliv teploty 𝜗c na velikost hradlového napětí v průběhu

Millerova jevu detekovaného při vypínání 𝑈ge,mi,off je malý.
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Obr. 6.2: Závislost napětí hradla v době Millerova jevu ve vypínacím ději

6.2 Vypínací zpoždění
Protože lze tento čas poměrně snadno a spolehlivě detekovat, stojí za úvahu pro

použití v diagnostice. Nevýhodou je, že podle definice tohoto času je nutné snímat
časový průběh kolektorového proudu, což komplikuje implementaci detekce 𝑡(d)off .
Navíc vidíme, že tento parametr je jeden z teplotně závislých (TSEP), tudíž by
(po důkladném zmapování charakteristik) bylo možné také s jeho pomocí estimovat
teplotu čipu během provozu.
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Obr. 6.3: Zobrazení vlivu proudu a teploty na vypínací zpoždění 𝑡(d)off
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6.3 Okamžik poklesu hradlového napětí
Okamžik poklesu hradlového napětí 𝑡uge,f během vypínacího děje je patrně úzce

spjat s dobou vypínacího zpoždění 𝑡(d)off , ačkoliv nejde o totéž. Nápadné souvislosti
si povšimnout můžeme, bude ale ukázána ještě nápadnější souvislost s okamžikem
maxima strmosti hradlového napětí.

Aproximační polynom je typu poly22 podle rov (6.1), jehož koeficienty jsou
uvedeny v tab. 6.1, ve které jsou pro srovnání uvedeny koeficienty polynomu pro
okamžik maximální strmosti hradlového napětí a také pro vypínací zpoždění. Jak
vidíme, podobnost těchto okamžiků je opravdu nápadná.

P22(𝐼c, 𝜗c) = 𝑐00 + 𝑐10𝐼c + 𝑐01𝜗c + 𝑐20𝐼c
2 + 𝑐11𝐼c𝜗c + 𝑐02𝜗c

2. (6.1)

𝑐00 𝑐10 𝑐01 𝑐20 𝑐11 𝑐02

𝑡(d)off : 290 -0,449 0,4525 -0,0003567 -0,001827 0,0004405
𝑡uge,f : 330,3 -1,367 0,4175 0,005192 -0,00169 0,0005118

𝑡u′ge,max,off : 331,5 -1,348 0,4185 0,005072 -0,001789 0,0005273

Tab. 6.1: Koeficienty aproximačního polynomu pro 𝑡uge,f a 𝑡u′ge,max,off

Vzhledem k tomu, že se zmíněné doby chovají velice podobně, bude patrně možné
je vzájemně zaměnit. Pro použití v diagnostice se přitom jeví nejvýhodněji právě
doba mezi okamžiky 𝑡0,off a 𝑡uge,f vzhledem k možnosti velmi snadné implementace
do „chytrého“ budiče.



7. Vliv stárnutí
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Obr. 6.4: Zobrazení vlivu teploty a proudu na okamžik poklesu hradlového napětí
𝑡uge,f

7 VLIV STÁRNUTÍ
Vliv stárnutí je zobrazován jako závislostech různých veličin na době života tran-

zistoru 𝑡lt. V následujících kapitolách ukážeme výsledky měření na testovacím zaří-
zení.

7.1 Napětí hradla během vypínacího plata
Napětí hradla během Millerova jevu je získáváno ze zapínacího i vypínacího děje.

Bylo však ukázáno, že v zapínacím ději je toto napětí získáváno se značnou nejis-
totou. Proto jej na tomto místě nebudeme uvádět. Obrázek 7.1 znázorňuje průběh
hradlového napětí během Millerova jevu v průběhu stárnutí. Získání trendu vývoje
této veličiny z uvedeného obrázku nemá praktický význam.
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7. Vliv stárnutí
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Obr. 7.1: Vliv stárnutí na hradlové napětí během Millerova jevu při vypínání

7.2 Okamžik poklesu hradlového napětí

Okamžik poklesu hradlového napětí 𝑡uge,f zobrazený na obr. 7.2 se velmi ná-
padně podobá vypínacímu zpoždění 𝑡(d)off . Vliv stárnutí na oba tyto časové údaje
je prakticky shodný. Za pozornost stojí možnost velmi snadné implementace měření
okamžiku 𝑡uge,f v „chytrém“ budiči, která spočívá v pouhé komparaci.
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Obr. 7.2: Vliv stárnutí na okamžik poklesu hradlového napětí

7.3 Shrnutí vlivu stárnutí na vybrané veličiny

Na rozdíl od standardně používaného teplotního cyklování byla v tomto expe-
rimentu aplikována pokud možno stabilní vysoká teplota. Dalším rozdílem oproti
běžné praxi je experimentování s diskrétní součástkou místo výkonového bezpoten-
ciálového modulu.
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8. Závěr

Původně bylo plánováno provést životnostní zkoušku alespoň na několika kusech
tranzistorů pro větší věrohodnost výsledků. Zkoušce sice bylo podrobeno několik
exemplářů, výsledky měření však nejsou vzájemně porovnatelné z důvodu průběž-
ného odstraňování nedostatků měřicího pracoviště. Výše prezentované výsledky byly
tedy získány pouze z jednoho měření – po odladění pracoviště.

Ke zvolení způsobu stárnutí stabilní teplotou vedl mj. údaj výrobce, který
uvádí životnost tranzistoru cca 150 h při teplotě 175 ∘C. V tomto testu byla tep-
lota ∼178,3 ∘C a životnost byla necelých 50 h. Vzhledem k provedení pokusu na
jednom exempláři nelze určit závislost životnosti na teplotě.

V průběhu experimentu docházelo k nechtěnému teplotnímu dennímu cyklování,
jak bylo popsáno výše. Těchto cyklů bylo velmi málo (<10), lze se proto domnívat,
že na životnost měly malý vliv. Pozitivní skutečností je fakt, že veličiny, které se
jeví jako zajímavé s ohledem na diagnostiku byly denním cyklováním zasaženy málo.
Nicméně by bylo vhodné se tohoto jevu v budoucnu vyvarovat (kontinuální měření
bez nočních přestávek).

Zajímavou trendovou veličinou se jeví vypínací zpoždění 𝑡(d)off . S vypínacím
zpožděním úzce souvisí okamžik maxima strmosti hradlového napětí 𝑡u′ge,max,off a
samozřejmě okamžik poklesu hradlového napětí 𝑡uge,f . Tyto veličiny vykazují velmi
podobné chování. Pro praktickou implementaci v „chytrém“ budiči je z nich nejvý-
hodnější okamžik poklesu hradlového napětí 𝑡uge,f , protože stačí prostá komparace
hradlového napětí a měření časového intervalu mezi okamžiky 𝑡0,off a 𝑡uge,f .

Málo zřetelné trendy lze ještě vytušit ve vývoji strmosti kolektorového proudu
𝐼 ′

c,max a vypínací ztrátové energie 𝐸off . Využitelnost tohoto pozorování je však patrně
malá vzhledem k nejistotě měření a v případě vypínací ztrátové energie 𝐸off navíc
obtížné implementaci.

Bohužel v žádném průběhu nelze nalézt strmou změnu těsně před koncem ži-
votnosti, ze které by bylo možné blížící se poruchu předpovědět. Zmiňovaná změna
strmosti trendu mohla uniknout pozornosti vlivem „vzorkovací“ periody záznamu1

v případě, že by změna nastala příliš rychle. Také nelze vyloučit, že porucha tran-
zistoru nenastala z jiného důvodu, než vlivem stárnutí.

8 ZÁVĚR

Dizertační práce je zaměřená na problematiku predikce havárie výkonového tran-
zistoru IGBT v pulzním měniči na základě měřitelných změn parametrů (tzv. tren-
dových veličin) vlivem procesu degradace tranzistoru během doby životnosti. Otázka

1Záznam byl pořizován vždy jedenkrát za 10 až cca 30 min.
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spolehlivosti resp. předvídatelnosti havárie je v oboru výkonové elektroniky a elek-
trických pohonů velmi důležitá, zvláště v oblasti velkých výkonů. Ekonomické, tech-
nické i bezpečnostní důvody jsou zjevné.

Při analýze současného stavu poznání této problematiky bylo zjištěno, že se
podobnou tématikou seriózně zabývá řada výzkumných pracovišť. Současně však
lze konstatovat, že jednoznačná, univerzální a spolehlivá metoda detekce blížící se
havárie není k dispozici.

Při řešení práce bylo ověřeno, že změny trendových veličin jsou velmi malé a
kromě degradace procesem stárnutí jsou ovlivněny řadou dalších vlivů (např. tep-
lota, aktuální napětí meziobvodu, aktuální proud, parazitní oscilace maskující napě-
ťové úrovně atd.), jež je třeba rozlišit. To ztěžuje detekci hledaného vlivu stárnutí.
K tomu přistupuje skutečnost, že je třeba detekovat velmi malé změny analogových
signálů v silně zarušeném prostředí měniče, kde se vyskytují velké strmosti napě-
ťových pulzů d𝑢/d𝑡 (potenciální vnik rušení kapacitní cestou) a proudových pulzů
d𝑖/d𝑡 (potenciální vnik rušení induktivní cestou). Dokonce i kdyby neexistovaly tyto
výrazné praktické komplikace, bylo by řešení obtížné, protože je problematické defi-
novat prahovou hodnotu daného indikátoru, která by spolehlivě předpovídala blízký
konec životnosti. Veličina se sice během stárnutí může měnit vždy stejným typic-
kým směrem, ale náhlý konec životnosti může přijít vždy u jiné prahové hodnoty
indikátoru (např. podle typu, výrobní série či dokonce podle jednotlivého kusu).

Zkušený vývojář výkonových měničů s jistou mírou kritického myšlení a zdravé
technické intuice si je samozřejmě vědom výše uvedených obtíží. Přesto se však touto
problematikou má smysl zabývat, protože nelze jednoznačně prohlásit, že nemá ře-
šení. Již existující řešení jsou zatížena jistou mírou nespolehlivosti a smyslem vý-
zkumu je tuto nejistotu snižovat až na prakticky upotřebitelnou míru. V případě
kladného výsledku by se jednalo o skutečně cenný kvalitativní posun, navíc s vý-
znamným komerčním potenciálem.

Lze konstatovat, že některé vytýčené cíle dizertační práce se podařilo splnit beze
zbytku, některé ambiciózní pak s rezervami – což však bylo možno očekávat v duchu
výše nastíněné problematičnosti.

V první řadě se podařilo navrhnout a realizovat automatizované měřicí praco-
viště umožňující sledování a záznam přepínacích dějů během zrychleného procesu
stárnutí tranzistoru. Na této aparatuře lze provádět automatické měření a záznam
při udržování konstantní vysoké teploty čipu. Doba životnosti je tím zkrácena a tak
lze např. během desítek hodin zaznamenat změny veličin během celého životnost-
ního cyklu. Toto zařízení bude dále sloužit výzkumným i výukovým účelům, najde
širší uplatnění než jen pro samotný experiment související s touto dizertací.

Dalším vytčeným cílem práce byl výzkum oblasti čidel proudu s extrémně vel-
kou šířkou pásma (cca 100 MHz). Zde byla provedena teoretická analýza a vzájemné
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srovnání několika typů čidel proudu. Výsledky byly úspěšně ověřeny experimentálně.
Určitou výzvou bylo vyřešení odolnosti na rušení, čímž se experimentální část stala
sice značně obtížnější, avšak také užitečnější. Díky tomu lze totiž získané poznatky
opět přenést do další výzkumné činnosti v oblasti výkonové elektroniky. Pozornost
byla věnována zejména použití vysokofrekvenčního (impulzního) měřicího transfor-
mátoru proudu s následnými sekundárními obvody, jenž se experimentálně dobře
osvědčil.

Stěžejním cílem práce byla analýza chování trendových veličin během stárnutí
tranzistoru a hledání nejspolehlivějšího ukazatele pro predikci havárie. Na sestavené
aparatuře byla získána data, z nichž se nejprve podařilo nalézt závislosti několika
potenciálních trendových veličin na teplotě, proudu, napětí (parazitní vlivy). Pře-
devším se však podařilo nalézt závislosti těchto veličin na postupujícím procesu
stárnutí. Výsledky provedených analýz jsou v některých případech zatíženy určitou
nejistotou, v jiných případech jsou průkaznější. Tyto výsledky byly konkrétně disku-
továny v kap. 7.3. Vzhledem k povaze problematiky lze i výsledek typu „tento zprvu
zamýšlený indikátor se v experimentu nakonec neosvědčil“ považovat za přínosný,
protože k zjištění této informace (byť negativní) bylo potřeba vynaložit poměrně
značné úsilí.

Posledním deklarovaným cílem práce bylo posouzení technické realizovatelnosti
snah o implementaci diagnostických metod umožňujících predikci havárie do budiče
výkonového tranzistoru. Je třeba přiznat, že v této části nebylo prozatím dosaženo
očekávané úspěšnosti. Byly nalezeny trendové veličiny, které by bylo možno měřit
v obvodech budiče a podle výsledku následně informovat digitální řídicí systém
o potenciálním nárůstu rizika blízké havárie. Míra nejistoty však prozatím zůstává
nepřijatelně vysoká, dosud se totiž nepodařilo najít opravdu spolehlivý indikátor,
jejž by bylo možné smysluplně použít v praxi. Problémem je také to, že v této
dizertační práci bylo prováděno měření na jediném kusu tranzistoru (během jednoho
celého cyklu životnosti – od nového tranzistoru po jeho zničení). Nelze tak posoudit
rozptyl a statistickou relevanci získaných výsledků.

Na pracovišti ÚVEE FEKT VUT v Brně se danou problematikou dosud nikdo
nezabýval, a tak řešení dizertační práce nemohlo být usnadněno dřívějšími zkuše-
nostmi. Lze konstatovat, že dizertační práce svými poněkud otevřenými závěry na-
značuje možnost dalšího výzkumu. Přitom se předpokládá použití realizované apa-
ratury, zdokonalení některých měření (např. vyloučení teplotní závislosti prahového
napětí vysokonapěťové diody při měření saturačního napětí aj.) a především prove-
dení časově náročného měření na mnoha tranzistorech za účelem získání statisticky
cenných dat.
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Seznam symbolů, veličin a zkratek

SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
IGBT Bipolární tranzistor s izovolanou bází - insulated gate bipolar

transistor

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

PWM Pulzní šířková modulace – Pulse width modulation

PC Osobní počítač

AD Analogově – digitální

DPS Deska plošných spojů

PT Punch Through (technologi e IGBT) – se stlačeným polem

NPT Non Punch Through (technologie IGBT) – s nesymetrickým polem

MTP Měřicí transformátor proudu

MKP Metoda konečných prvků

FS Field-Stop (technologie IGBT)

TEK Tektronix – výrobce měřicích přístrojů

Ttest Testovaný tranzistor

vf Vysoká frekvence, vysokofrekvenční

SMD Surface Mount Device – součástka pro povrchovou montáž

FEMM Finite Element Method Magnetics – Metoda konečných prvků pro
výpočet magnetických úloh, aplikace pro PC

TSEP Elektrické parametry citlivé na teplotu – Thermo-Sensitive Electrical
Parameters

EMS Electro Magnetic Susceptibility – Elektromagnetická odolnost

𝑈ce Kolektorové napětí

𝑈ce,m Amplituda kolektorového napětí

𝑈ce,m,on Amplituda kolektorového napětí získaná ze zapínacího děje

𝑈ce,m,off Amplituda kolektorového napětí získaná z vypínacího děje
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𝑈ce,pk Špičková hodnota kolektorového napětí

Δ𝑈ce,pk,off Překmit kolektorového napětí nad amplitudu

Δ𝑈ce,on Schodek kolektorového napětí během zapínání

𝑈D Stejnosměrné napětí meziobvodu

𝑈ce,sat Saturační kolektorové napětí

𝑢*
ce,sat Saturační kolektorové napětí měřené sondou 10:1 s vlivem měřicí

diody

𝑢ce(𝑡) Okamžité kolektorové napětí

𝑢ge(𝑡) Okamžité hradlové napětí

𝑈ge,m Amplituda napětí na hradle tranzistoru (bez uvážení překmitu)

Δ𝑈ge,pk,on Překmit hradlového napětí

𝑈ge,d,on Zapínací napětí na výstupu budiče

𝑈ge,d,off Vypínací napětí na výstupu budiče

𝑢ge,d(𝑡) Okamžité napětí na výstupu budiče

𝑢ge_sup(𝑡) Okamžité hradlové napětí napájecího modulu SKiM

𝑈ge Hradlové napětí tranzistoru

𝑈ge,th Prahové napětí tranzistoru

𝑈ge,mi,on Hradlové napětí během plató v zapínacím ději

𝑈ge,mi,off Hradlové napětí během plató ve vypínacím ději

𝑈ge,pk,off Podkmit napětí hradla při vypínání

𝑢L(𝑡) Okamžité napětí na tlumivce

𝑢′
ce Strmost kolektorového napětí

𝑢′
ge Strmost hradlového napětí

𝑈 ′
ce,max Maximální strmost kolektorového napětí

𝑈 ′
ge,max Maximální strmost hradlového napětí
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𝑚u′ce Index maximální strmosti kolektorového napětí

𝑖L(𝑡) Okamžitý proud tlumivkou

𝐼L Střední hodnota proudu tlumivkou

𝐼c Kolektorový proud tranzistoru

𝐼c,m Amplituda kolektorového proudu bez uvažování komutačního
překmitu

𝐼c,m,on Amplituda kolektorového proudu získaná ze zapínacího děje

𝐼c,m,off Amplituda kolektorového proudu získaná z vypínacího děje

𝐼c,pk,on Maximální velikost kolektorového proudu včetně komutačního
překmitu

Δ𝐼c,pk,on Velikost překmitu kolektorového proudu

𝑖g(𝑡) Okamžitá hodnota hradlového proudu

𝐼g,th,on Proud hradlem tranzistoru v době plató při zapínání

𝐼g,th,off Proud hradlem tranzistoru v době plató při vypínání

𝑖c(𝑡) Okamžitá hodnota kolektorového proudu

𝑖′
c Strmost kolektorového proudu

𝐼 ′
c,max Maximální strmost kolektorového proudu

𝑚i′c Index maximální strmosti kolektorového proudu

𝐶ge Kapacita řídicí elektrody proti emitoru

𝐶ce Kapacita mezi kolektorem a emitorem

𝐶gc Parazitní (Millerova) kapacita mezi kolektorem a řídicí elektrodou

𝜗j Teplota čipu tranzistoru

𝜗c Teplota pouzdra tranzistoru

𝑅𝜗jc Tepelný odpor mezi čipem a pouzdrem výkonové součástky

𝑈f Úbytek napětí na diodě v propustném směru

𝐿𝜎1 Rozptylová indukčnost na primáru transformátoru
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Seznam symbolů, veličin a zkratek

𝐿ℎ1 Hlavní indukčnost na primáru transformátoru

𝐿1,𝑘 Indukčnost primáru transformátoru měřená se sekundárem nakrátko

𝐿2,𝑘 Indukčnost sekundáru transformátoru měřená s primárem nakrátko

𝐿1 Indukčnost primáru transformátoru měřená s rozpojeným sekundárem

𝐿2 Indukčnost sekundáru transformátoru měřená s rozpojeným primárem

RZ Zatěžovací odpor

RG Rezistor v obvodu řídicí elektrody tranzistoru

RGi Vnitřní odpor řídicí elektrody tranzistoru

𝑍 Komplexní impedance

𝑅′
𝑍 Zatěžovací odpor přepočítaný

𝑅𝑠 Sériový odpor

𝐿𝑠 Sériová indukčnost

𝐿𝑝𝑎𝑟 Celková parazitní indukčnost v obvodu T-D-C

𝐿𝑝𝑎𝑟,𝐸 Parazitní indukčnost v emitoru tranzistoru

𝑋𝐿 Induktivní reaktance

k Činitel vazby transformátoru

𝑡on Zapínací doba tranzistoru (necelá)

𝑡off Vypínací doba tranzistoru (necelá)

𝑡(d)on Zpoždění zapnutí tranzistoru

𝑡(d)off Zpoždění vypnutí tranzistoru

𝑡r Doba náběhu proudu tranzistorem

𝑡f Doba poklesu proudu tranzistorem

𝑡uge,f Okamžik poklesu hradlového napětí

𝑡sw,on Celková doba zapnutí tranzistoru

𝑡sw,off Celková doba vypnutí tranzistoru
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Seznam symbolů, veličin a zkratek

𝑡0,on Počátek zapínacího děje

𝑡1,on Počátek vedení proudu

𝑡2,on Okamžik plného proudu

𝑡3,on Konec zapínacího děje

𝑡0,off Počátek vypínacího děje

𝑡1,off Počátek poklesu proudu

𝑡2,off Konec poklesu proudu

𝑡3,off Konec vypínacího děje

𝑡lt Doba života tranzistoru

𝑡i′,max,on Okamžik maxima strmosti kolektorového proudu při zapínání

𝑡i′,max,off Okamžik maxima strmosti kolektorového proudu při vypínání

𝑡u′ce,max,on Okamžik maxima strmosti kolektorového napětí při zapínání

𝑡u′ce,max,off Okamžik maxima strmosti kolektorového napětí při vypínání

𝑡u′ge,max,on Okamžik maxima strmosti hradlového napětí při zapínání

𝑡u′ge,max,off Okamžik maxima strmosti hradlového napětí při vypínání

𝑓s Vzorkovací kmitočet

𝑇s Vzorkovací perioda

𝑡ugemioff Okamžik pro odečtení napětí 𝑈ge,mi,off

𝑚t0,on Index okamžiku 𝑡0,on

𝑚t1,on Index okamžiku 𝑡1,on

𝑚t2,on Index okamžiku 𝑡2,on

𝑚t3,on Index okamžiku 𝑡3,on

𝑚tugemioff Index okamžiku 𝑡ugemioff

𝑝on Okamžitý výkon během zapínání

𝑝off Okamžitý výkon během vypínání
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𝐸on Zapínací ztrátová energie

𝐸off Vypínací ztrátová energie

𝐸ts Celková přepínací ztrátová energie
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