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Elektrische en vermogenselektronische omzetters. Inleiding C2100-1

Elektrische en
vermogenselektronische
omzetters. Inleiding

Ir. D. Hamels
Prof. dr. ir . A. Vandenput1

De geautomatiseerde productietechniek vereist zowel voor het materi-
aaltransport als voor de materiaalbehandeling een toerentalgeregeld
aandrijfsysteem. Als aandrijfmachines in dergelijke productiesystemen
hebben tegenwoordig elektrische machines hun plaats verworven. Met
de stijgende productiesnelheid en de verhoogde eisen aan de product-
kwaliteit worden daarenboven scherpere eisen gesteld aan de regel-
baarheid en het dynamisch gedrag van de belastingsmachine. Daaron-
der verstaat men de mogelijkheid van het aandrijfsysteem om op varia-
ties van stuur- en stoorgrootheden te reageren met, indien mogelijk,
een vooraf gedefinieerd overgangsgedrag in de tijd.

Met het oog op dit dynamisch gedrag worden omzetters met moderne
vermogenselektronische schakelaars gebruikt, die gekenmerkt worden
door een grote vermogensversterking, een uitmuntend dynamisch ge-
drag, een gering volume en een hoog rendement.

De optimale aanpassing van de combinatie „belastingsmachine — aan-
drijfmotor — omzetter" aan de gestelde technologische eisen verkrijgt
men door een „gestuurd" en/of „geregeld" elektrisch aandrijfsysteem.
Voor de sturing en de regeling van de aandrijfmachine staan naast de
vermogenselektronische apparatuur de regeltechniek en de informatie-
techniek ter beschikking. Op die manier kan men:
— de aandrijfmachine aanpassen aan de karakteristieken van de be-

lastingsmachine;

1 Dit hoofdstuk is een bewerking van een deel van Elektrische aandrijftechniek, D. Ha-
mels, Stenfert Kroese (1992). De figuren 2 t/m 8 zijn overgenomen uit het handboek
Pover Electronic Converters, Applications and Design van N. Mohan, T.M. Undeland
en W.P. Robbins, John Wiley & Sons Inc. (1989).
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C2100-2 Elektrische en vermogenselektronische omzetters

— toerentallen en koppels op de gewenste waarden houden, onafhan-
kelijk van lastvariaties of van andere in- of uitwendige invloeden;

— het aandrijfsysteem integreren in regel- en stuuralgoritmes voor de
optimalisatie van het lastproces en de productie.

De huidige aandrijftechniek is derhalve een technologie die vele disci-
plines omvat, zoals de vermogenselektronische schakelaars, de omzet-
tersystemen, de elektrische machines, analoge en digitale elektronica,
microcomputertechniek en regeltechniek. Elk van deze disciplines evo-
lueert razendsnel, zodat het voor de huidige ingenieur werkelijk een
uitdaging is om van deze complexe technologie op de hoogte te blijven.

Een toerentalgeregeld elektrisch aandrijfsysteem volgens de huidige
stand van de techniek en waarvan mag beweerd worden dat het be-
trouwbaar, nauwkeurig, prijsgunstig is en energiebesparend functio-
neert, bestaat principieel uit acht delen (figuur 1):
1. het net met een constante spanning en een constante frequentie;
2. de vermogenselektronische omzetter om de spanning en de fre-

quentie te veranderen;
3. het analoge, digitale of hybride regelsysteem;
4. de analoge en/of digitale terugkoppeling van elektrische en/of me-

chanische grootheden;

5. de elektrische motor of het werkpaard van de aandrijving;
6. de noodzakelijke mechanische koppeling;
7. de belastingsmachine;
8. het communicatiecircuit met de buitenwereld.

NET

COMMUNICATIE REGELING OMVORMER
streef-

machine-machine `"aarde (analoog) U PWM J^
& digitaal I vermogen

mens-machine scalair FET Bipolair
vectorieel IGST GTG signaal

SENSOREN MOTOR KOPPELING LAST

analoog GM SM
direct T stationair

AM SRMtligitaal &
identificatie cech^ir transmissie dynamisch

eair

Figuur 1. Multidisciplinaire technologie van een moderne elektrische servoaandrijving.
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Ten gevolge van de zeer snelle evolutie van de techniek werkt ieder
deel op de grens van de perfectie. Maar de problemen ontstaan pas
bij de combinatie van die verschillende onderdelen. Het is dan ook dui-
delijk dat een multidisciplinaire actie vereist is, niet alleen tijdens het
ontwerp, maar ook tijdens de installatie van een modern elektrisch
aandrijfsysteem.

De evolutie in de elektrische aandrijftechniek steunt principieel op de
ontwikkeling van een drietal deelgebieden: de vermogenselektronica,
de elektromechanica en de regelstrategie met inbegrip van de digitale
regeltechniek. Welke van deze deelgebieden een dominerende rol zal
spelen in de toekomst is moeilijker te bepalen en is vooral afhankelijk
van de beschouwde periode en van de onderlinge wisselwerking.

De drijfveer achter deze evolutie is echter duidelijk: het is de klemtoon-
verlegging in de eisen, die de gebruiker aan een modern elektrisch aan-
drijfaggregaat stelt.
Onder druk van een verhoogde productiviteit en noodzakelijke kwali-
teitsverbetering heeft de gebruiker van een aandrijfsysteem meer en
meer aandacht voor de volgende punten, naast de zuivere investerings-
kosten:
- een hoogdynamisch gedrag, voornamelijk in robotica-toepassin-

gen;
een beperkte harmonische vervuiling van het net;
een gering onderhoud;
een gemakkelijke installatie met inbegrip van eventuele korte her-
stellingstijden;
een grote betrouwbaarheid;
gebruikersvriendelijkheid ten opzichte van de bediener van het
aandrijfsysteem;
een doorgedreven standaardisering, een van de achterblijvende fa-
cetten waar dringend werk moet van gemaakt worden.

Elektrische aandrijfsystemen worden meer betrouwbaar, nauwkeuri-
ger, gebruiksvriendelijker en prijsgunstiger door:
- de introductie van hoogfrequente vermogenselektronische schake-

laars met een hoog rendement in nieuwe en commercieel beschik-
bare omzettersystemen;
de ontwikkeling van nieuwe elektrische machinestructuren die
meer compatibel zijn met de schakelende natuur van de omzetters
en die het rendement en de vermogensdichtheid van de standaard
inductiemotor met kooirotor evenaren en zelfs overtreffen;
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— het gebruik van geavanceerde, digitale, on-line identificatietech-
nieken.

Het doel van een geregeld aandrijfsysteem is dus een bepaalde energie-
vorm om te zetten in mechanische energie. Er wordt echter een aantal
eisen gesteld aan deze energieomzetting. Ze moet een zo hoog mogelijk
rendement hebben; de koppels en de toerentallen moeten binnen de ge-
wenste nauwkeurigheidsgraad met de ingestelde waarden overeenko-
men; de invloed van storingen moet beperkt blijven en het systeem
moet beveiligd kunnen worden tegen overbelastingen.

Omwille van zijn vele voordelen wordt vaak een elektrische motor ge-
bruikt. Enkele van deze voordelen zijn:
— eenvoudige energietoevoer;
— eenvoudige bediening;
— geen vervuiling van de omgeving, waarin de motor wordt opge-

steld;
— geringe nullastverliezen en hoog rendement over het ganse be-

drijfsgebied (zelfs bij overbelasting);
— gemakkelijk aanpasbaar aan de eisen van de omgeving (bijv. af-

metingen, asstand, ashoogte, explosieveiligheid);
— goede aanpasbaarheid van het motorkoppel aan de eisen van de

belastingsmachine;
— snelheidsregeling is mogelijk met behoud van een hoog rendement;
— remming met recuperatie van de kinetische energie van het sys-

teem;
— hoge, kortstondige overbelastbaarheid;
— hoge aanloopkoppels zijn haalbaar;
— meestal lawaaiarme en schokvrije werking;

de stuurketens zijn relatief eenvoudig en goedkoop; ze kunnen zo-
wel analoog, digitaal als hybride worden uitgevoerd;
bedrijfszeker, weinig onderhoudskosten.

Een elektrische motor heeft echter ook nadelen:
— Er moet steeds een verbinding met een vast net zijn.
— De prijs per geïnstalleerde kW is hoger dan deze van een verbran-

dingsmotor.
— Het gewicht per geïnstalleerde kW is hoger dan dit van een ver-

brandingsmotor.

De functie die een elektrische omzetter in een aandrijfsysteem moet
vervullen, is afhankelijk van de aard van de voeding, de eisen die van-
uit het gebruik van de motor(en) worden gesteld en van de eigenschap-
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pen van de motor(en). Het uiteindelijke doel van het gebruik van een
omzetter is in de aandrijftechniek altijd:

de door de voeding geleverde energie omzetten in een vorm die ge-
schikt is voor het gekozen motortype; en/of
aanpassing van de karakteristieken van de motor(en).

In het eerste geval gaat het doorgaans om een omzetting van draai-
stroom- of wisselstroomenergie in gelijkstroomenergie of omgekeerd,
dan wel omzetting van draaistroomenergie met aanpassing van het
aantal fasen of van de spanning en/of de frequentie. Wat het tweede
doel betreft herinneren we eraan dat de frequentie en de amplitude
van de voedingsspanning van de motor simultaan moeten worden ge-
varieerd om de karakteristieken van een asynchrone of synchrone mo-
tor te verschuiven. In beginsel kan men alle benodigde omzetterfunc-
ties zowel realiseren met behulp van een roterende omzetter als met
een statische omzetter.

1. Roterende omzetters

Een roterende omzetter kan zijn een speciaal voor dit doel ontworpen
elektrische machine of een combinatie van elektrische machines. In
het laatste geval bestaat een dergelijk aggregaat meestal uit een motor
en een generator, mechanisch gekoppeld of zelfs op één as gebouwd,
die beide geschikt moeten zijn voor het volle om te zetten vermogen.
Omdat dit een inefficiënte oplossing is uit een oogpunt van ruimtebe-
slag, heeft men vooral tussen omstreeks 1905 en 1930 getracht de om-
zetterfunctie op een compactere manier te realiseren. Dit heeft geleid
tot de ontwikkeling van de zogenaamde eenankeromzetters waarin,
zoals de naam aangeeft, de omzetting binnen één machine plaatsvindt.
De compactere bouw ging echter ten koste van de eenvoud, alsmede
de kwaliteit van de spanning en/of de stroom aan de uitgang. Inmid-
dels zijn deze omzetters dan ook vrijwel geheel in onbruik geraakt. Ze
blijven hier verder buiten beschouwing.

2. Statische omzetters

De techniek van de statische omzetters begon eveneens in het begin
van de twintigste eeuw na de ontdekking van de gelijkrichtende wer-
king van gasontladingen. Tot omstreeks 1940 werden verschillende ty-
pen van omzetters op basis van ontladingen in vacuum of in kwikdamp
ontwikkeld, voornamelijk voor de omzetting van wissel- of draai-
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stroom in gelijkstroom, maar ook wel met de omgekeerde functie. Al
deze omzetters waren in verhouding tot de doorgaande stroom tame-
lijk volumineus. Daarom en vanwege de relatief hoge doorlaatspan-
ning en het daarmee verbonden energieverlies, kwamen ze vooral voor
grotere vermogens in aanmerking, zoals voor de voeding van grote ge-
lijkstroommotoren in walserijen en van bovenleidingnetten voor spoor-
en tramwegen.

Een doorbraak in de aandrijftechniek werd ingeleid door de ontwikke-
ling van praktisch bruikbare halfgeleidercomponenten: eerst, in de ja-
ren veertig, de diode, vervolgens omstreeks 1950 de transistor en ten
slotte de thyristor. Halfgeleiders zijn materialen die op zichzelf slecht
geleidend zijn, maar door het moedwillig toevoegen van verontreini-
gingen aanzienlijk beter geleidend kunnen worden gemaakt. Silicium
is veruit het belangrijkste halfgeleidermateriaal.
Met behulp van halfgeleidercomponenten kon men aanzienlijk com-
pactere statische omzetters bouwen dan in de gasontladingstechniek,
met bovendien een hoger rendement, en ook voor kleinere vermogens.
Voor de meeste toepassingen raakten de omzetters in gasontladings-
techniek dan ook vanaf omstreeks 1960 langzamerhand in onbruik, al-
hoewel men ze in sommige landen nog aantreft in onderstations van
spoor- en tramwegen. Ze blijven hier eveneens buiten beschouwing.

Door hun hogere rendement, hun compactere opbouw en het feit dat
zij geen bewegende delen bevatten, dus in beginsel geen onderhoud ver-
gen, zijn statische omzetters vanaf hun introductie omstreeks 1960
een steeds belangrijkere plaats gaan innemen in de aandrijftechniek.
Mede daardoor kan men de techniek van de roterende omzetters be-
schouwen als op een eindpunt gekomen. Roterende omzetters zijn ech-
ter nog lang niet verdwenen; ook in nieuwe installaties past men ze hier
en daar nog wel toe. Het gaat dan — behoudens bijzondere gevallen -
om omzetters die bestaan uit combinaties van machines van de in
C1000 behandelde basistypen.

De techniek van de statische omzetters daarentegen is nog volop in
ontwikkeling. De steeds geavanceerder wordende techniek van het ge-
richt aanbrengen van de verontreinigingen („doping") zorgt ervoor,
dat er nog regelmatig nieuwe componenten op basis van silicium met
uiteenlopende eigenschappen op de markt komen, wat weer kan leiden
tot de ontwikkeling van nieuwe omzettertypen. Dit hoofdstuk blijft
echter beperkt tot omzetters die inmiddels hun betrouwbaarheid heb-
ben bewezen en heden ten dage voor toepassing in industriële aandrij-
vingen in aanmerking komen.
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Voor een goed begrip van de werking van statische omzetters is vooraf
enige toelichting op de belangrijkste kenmerken van de daarin gebruik-
te halfgeleidercomponenten nodig.

+ u 
a. anode o > N o kathode

b. anode

i

N= 1019cm3
10 m

U
n- epi Nd = 10

14
cm 3

T
n' substraat Nd = 10

19 cm 3 250 pm

kathode

c.

u
=1v

40 Figuur 2. Vermogensdiode: a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. i-u-karakteristiek.
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Dioden en thyristoren zijn componenten die bestaan uit een aantal
laagjes halfgeleidermateriaal en slechts in één richting, de doorlaatrich-
ting, een elektrische stroom kunnen doorlaten.

Een diode (figuur 2) heeft twee elektrische aansluitingen, de anode en de
kathode, en komt in geleiding zodra de anode een positieve potentiaal
krijgt ten opzichte van de kathode; de doorlaatrichting is van anode naar
kathode. Vloeit er eenmaal een stroom, dan vormt de diode een bijna ide-
ale doorverbinding: ongeacht de stroom, die er doorheen vloeit, staat er
over de diode een spanning van circa 0,5 V tot 1,2 V. Keert de spanning
over de diode van polariteit om, ofwel wil de stroom van richting omke-
ren, dan houdt de diode ,,vanzelf" op te geleiden.
Een thyristor (figuur 3) heeft behalve de aansluitingen voor de hoofd-
stroom nog een derde aansluiting, de stuur- of poortelektrode
(„gate"). De thyristor gaat pas geleiden nadat op deze stuurelektrode
kortstondig een spanning (stuurimpuls) is gezet. Men zegt, dat de thy-
ristor door middel van deze stuurimpuls wordt „ontstoken". Eenmaal
in geleiding gebracht blijft de thyristor geleiden totdat gedurende enke-
le tientallen microseconden, de dooftijd, de stroom door de thyristor
(vrijwel) nul is geweest. Dit kan gebeuren doordat de stroom ,,vanzelf"
nul wordt, doordat een thyristor in een andere tak van de schakeling
de stroom overneemt (commutatie) of doordat een hulpketen, het
doofcircuit, de stroom uit de thyristor „wegzuigt". In het laatste geval
spreekt men wel van gedwongen doving. Over een geleidende thyristor
staat slechts een spanning van 1 à 2 V.
Transistoren (figuur 4) zijn halfgeleidercomponenten met eveneens drie
aansluitpunten. Ze worden veelvuldig toegepast als versterkend ele-
ment en laten dan tussen twee aansluitpunten, de collector en de emit-
ter, een stroom door die in een vaste verhouding staat tot de stroom
die als stuursignaal op de derde aansluiting, de basis, wordt aangebo-
den. Het voor de besturing benodigde vermogen is gering. Het verlies-
vermogen in de transistor is gelijk aan het product van de stroom die
er doorheen loopt en de spanning tussen de collector en de emitter.
Men kan de transistor — in een aangepaste uitvoering — echter ook als
schakelend element gebruiken, waarbij de stroom van de emitter naar
de collector met behulp van een signaal op de basis afwisselend wordt
doorgelaten en geblokkeerd. Gedurende de delen van een schakelpe-
riode dat de stroom nul is kan er een betrekkelijk hoge spanning over
de transistor staan, maar als er stroom loopt is de spanning over de
transistor niet meer dan enkele tienden volt. Het gemiddelde verlies-
vermogen is daardoor kleiner dan bij gebruik van de transistor als ver-
sterker, zodat men met transistoren in schakelbedrijf grotere vermo-
gens kan beheersen, zonder dat te veel warmte wordt ontwikkeld.
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Figuur 3. Thyristor: a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. i-u-karakteristiek.
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Figuur 4. Npn-bipolaire junctietransistor- (BJT): a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. i-u-
karakteristiek.
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In vergelijking met de thyristor heeft de transistor het voordeel, dat de
hoofdstroom slechts vloeit zolang er ook een stuurstroom door de
basis loopt. Men kan dus de hoofdstroom onderbreken door de basis-
stroom weer nul te maken; speciale doofcircuits zijn overbodig.

Hetzelfde geldt voor een bijzonder type thyristor, dat steeds meer in
omzetters voor grotere vermogens wordt gebruikt. Deze zogenaamde
uitschakelbare of GTO-(„gate-turn-off ') thyristor (figuur 5) wordt
niet alleen via een impuls op de stuurelektrode in geleiding gebracht,

a. anode kathode

gate

b. kathode

gate metallisatie

metallisatie

Figuur 5. GTO-thyristor: a. symbool; b. dwarsdoorsnede.
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a. drain

gate

source

b. source

drain
c.

LD

Ucsa>etc.

uDS

Figuur 6. N-kanaal MOSFET. a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. i-u-karakteristiek.
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maar ook weer gedoofd door een stroom in de omgekeerde richting
aan de stuurelektrode toe te voeren. Een nadeel van GTO-thyristoren
is, dat voor het „doven" een stuurstroom nodig is met een topwaarde
van circa 20% van de te onderbreken stroom en een nauwkeurig om-
schreven verloop in de tijd.
De introductie van de thyristor betekende in de zestiger
jaren de doorbraak van de toerentalgeregelde gelijkstroo-
maandrijvingen, maar omwille van zijn commutatiecircuit
blijft de thyristor een penalisatiefactor voor de wisselstroo-
maandrijvingen.

Van zodra transistoren en MOSFET's (Metal Oxide Silicon Field
Effect Transistor, figuur 6) voor de relatief lage vermogens en GTO's
voor de hogere vermogens beschikbaar kwamen, werden wisselstroom-
aandrijvingen een technisch-economisch aanvaardbaar alternatief in
een breed vermogensgamma.
De toepassing van de GTO-thyristor en zeker van de klassieke thyris-
tor zal zonder twijfel gereserveerd blijven voor de grote en zeer grote
vermogens.

Thans worden de voordelen van de transistor en van de MOSFET ver-
enigd in één component, de IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor,
figuur 7), die gekenmerkt wordt door een grote poortimpedantie, een
klein stuurvermogen, een lage doorlaatspanning en een hoge schakel-
frequentie.
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Figuur 7. N-kanaal ]GBT. • a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. i-u-karakteristiek.
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Figuur 8. N-MCT: a. symbool; b. dwarsdoorsnede; c. equivalent schema.
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Een nieuw type vermogenshalfgeleider, de MOS-Controlled Thyristor
of MCT (figuur 8), zal een concurrentie en zelfs een bedreiging vormen
voor de GTO, omdat deze nieuwe component aanzienlijk minder
stuurstroom vereist dan de GTO.

Vermogenscapaciteit en schakelfrequentie vormen de twee basispara-
meters van de halfgeleiders. Figuur 9 toont de vermogenscapaciteit
van enkele vermogenshalfgeleiders. De vermogenscapaciteit is het pro-
duct van de maximale sperspanning over en de maximale stroom door
een component. Tegenwoordig wordt ook veel aandacht besteed aan
de verhoging van de schakelfrequentie in de component. Een hogere
schakelfrequentie betekent dat meerdere systemen kunnen worden sa-
mengebouwd in een voorgeschreven ruimte, omdat de omzetter com-
pacter wordt en de afmetingen van de spoelen, de transformatoren en
de condensatoren drastisch verminderen als de schakelfrequentie stijgt.
Bovendien wordt de respons van het omzettersysteem veel sneller, wat
het dynamisch karakter ervan ten goede komt.

Zoals vroeger is opgemerkt, staat over de halfgeleidercomponenten in
de geleidende toestand een spanning van enkele tienden V tot maxi-
maal omstreeks 2 V. Bijgevolg komt in de halfgeleidercomponent een
verliesvermogen vrij gelijk aan het product van deze spanning en de
doorgaande stroom. Zeker als de component deel uitmaakt van een
stroomketen met een bedrijfsspanning van enkele honderden volt is
het procentuele verlies dus slechts gering. Men moet zich echter ter-
dege realiseren dat de warmte vrijkomt in het actieve volume van de
halfgeleider, dat ook bij de grootste dioden en thyristoren, met een
doorlaatstroom van omstreeks 5 kA, slechts enkele kubieke centime-
ters bedraagt. De warmtecapaciteit van de halfgeleidercomponent is
dus gering en de thermische tijdconstante is dan ook niet groter dan
enkele seconden. Dit betekent dat, ook al is het verlies in de halfgelei-
dercomponent slechts een fractie van het doorgaande vermogen, een
goede koeling noodzakelijk is, te meer daar een betrekkelijk geringe
overschrijding van de maximaal toelaatbare temperatuur de compo-
nent reeds onherstelbaar kan beschadigen. Fabrikanten van halfgelei-
dercomponenten vermelden in de documentatie bij hun producten, be-
halve de toelaatbare elektrische belasting, ook gegevens betreffende
de thermische eigenschappen, zoals de maximaal toelaatbare junctie-
temperatuur en de (maximale) inwendige thermische weerstand.
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Figuur 9. Vermogenscapaciteit en schakelfrequentie van enkele vermogenshalfgeleiders.
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Gezien liet geringe volume van de halfgeleidercomponenten is het koe-
lende oppervlak van de behuizing waarin ze zijn gemonteerd, vergaand
onvoldoende om de ontwikkelde warmte af te voeren. Daarom worden
vermogensdioden en -transistoren evenals thyristoren vrijwel altijd di-
rect op een metalen koellichaam geklemd of geschroefd. Thyristoren
en dioden voor stromen van enkele kiloampères worden vaak zelfs tus-
sen twee koellichamen geklemd. De koellichamen zijn aan de achter-
kant voorzien van koelribben waarlangs het koelmedium stroomt.
In omzetters met een vermogen van enkele kW is natuurlijke circulatie
van koellucht onder invloed van de temperatuurverschillen in de om-
zetterkast nog wel voldoende. Bij grotere vermogens is al gauw een
ventilator nodig die de lucht langs de koellichamen blaast of door een
kanaal dat bijvoorbeeld wordt gevormd door de halfgeleiders met hun
koellichamen op een geschikte manier in een kast te rangschikken. De
allergrootste omzetters worden met vloeistof gekoeld: de halfgeleider-
elementen worden gemonteerd op pijpen of koelkanalen waar men wa-
ter of olie doorheen pompt.

Het feit dat bij omzetters boven enkele kW geforceerde ventilatie no-
dig is, houdt in dat ook het geluidniveau van de omzetter aandacht
verdient, te meer daar men vooral grotere omzetters vaak in aparte
ruimten plaatst, waar zij dan al gauw de voornaamste geluidbron zijn.

Mede gezien de thermische eigenschappen wordt de toelaatbare elek-
trische belasting van een diode of thyristor in de eerste plaats geken-
merkt door:
— de maximale gemiddelde waarde en effectieve waarde van de

stroom in de doorlaatrichting;
— de maximaal toelaatbare periodiek weerkerende spanning met een

polariteit tegengesteld aan de doorlaatrichting (sperspanning);
— de doorlaatspanning bij de nominale gemiddelde stroom;

en bij een thyristor tevens:
— de maximale periodiek weerkerende spanning met een polariteit

behorend bij de doorlaatrichting (omdat de thyristor bij deze
spanning de stroom blokkeert tot aan het moment van ontsteken
spreekt men van een blokkeerspanning);

— het maximaal toelaatbare tempo waarin de doorgaande stroom di-
rect na het ontsteken toeneemt (de stroomsteilheid); deze moet be-
perkt blijven, omdat anders het halfgeleidertablet nabij de stuur-
elektrode plaatselijk te sterk verhit en daardoor vernield wordt;

— de hersteltijd die, nadat de doorgaande stroom nul is geworden,
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moet verstrijken voordat er weer een blokkeerspanning mag wor-
den aangelegd;
de maximaal toelaatbare steilheid van de blokkeerspanning die
niet mag worden overschreden omdat de thyristor anders onge-
wenst in geleiding kan komen doordat een door de eigen capaciteit
veroorzaakte stroom als stuurstroom gaat werken.

De fabrikanten van halfgeleidercomponenten vermelden deze gege-
vens, net als de reeds genoemde grenzen voor de thermische belasting
en nog vele andere gegevens, in de documentatie („data sheets") van
hun producten.

Voor de verklaring van de werking van statische omzetters kan men
dioden, thyristoren en transistoren opvatten als elektronische schake-
laars met één stroomrichting. Een diode is dan een schakelaar die sluit
zodra de spanning die eroverheen staat, de bij de doorlaatrichting be-
horende polariteit heeft. Een thyristor daarentegen is een schakelaar
die pas sluit nadat daartoe een commando is gegeven en bovendien de
voor de diode genoemde voorwaarde is vervuld.
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