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1. Inleiding 

Ret verslag beschrijft de werking en de opbouw van een electronisch 

besturingssysteem voor een voornamelijk als wisselrichter werkende mutator. 

Deze mutator maakt deel uit van een proefopstelling voor het invoeden 

van het door een windturbine opgewekte gelijkspanningsvermogen in een 

driefasennet. In deze proefopstelling ~s aandacht besteedaan een bedrijfs

zekere werking van de wisselrichter. Ret besturingssysteem is zodanig 

ingericht, dat het wisselrichterbedrijf bij een zo klein mogelijke uit

wisseling van blindvermogen kan plaatsvinden. Dit houdt echter in dat 

de mogelijkheid van een bedrijfsstoring,het zogenaamde wisselrichter

kippen, groter wordt. Maatregelen ter voorkomen van deze storing zijn 

mogelijk door een geschikt besturingssysteem toe te passen. Bovendien zal 

in het geval van wisselrichterkippen de toepassing van een "vangschakeling" 

voorkomen dat de wisselrichter volledig buiten bedrijf raakt. 

Door de proefopstelling aan te sluiten op een driefasennet waar invoeding 

bij klein blindvermogen-uitwisseling onder normale omstandigheden 

moeilijkheden oplevert ( t.g.v. vervormingen van de netspanning), is de 

juiste werking van de toegepaste besturing getest. 

Bij Roogovens IJmuiden B.V. bevat het driefasen bedrijfsnet t.g.v. de in 

dit bedrijf werkende grote mutatorensterkeverstoringen. De volledige 

proefopstelling (een 6-pulsige wisselrichter met een machineset t.b.v. 

de gelijkspanningsvoeding) is gedurende enige maanden in dit bedrijf 

opgesteld. De beproeving en de metingen die hier konden worden uit

gevoerd zijn in dit verslag verwerkt. 
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De schema's van de proefopstelling zijn toegevoegd in bijlage 6. 

In de beschrijving van de schakelingen wordt steeds aangegeven waar de 

opbouw van bepaalde delen van het systeem is vereenvoudigd of verbeterd. 

Bijlage 7. bevat voor de volledigheid een al eerder gerapporteerde 

schakeling t.b.v. doofhoekcompensatie (rapport EM 78-]1). 
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Door middel van het stuursysteem worden de thyristoren in een mutator 

in een vastgestelde volgorde in geleiding gebracht. 

Om de regelbaarheid van de mutator-gelijkspanning te realiseren dient 

het ontsteekmoment van de thyristoren bovendien continu instelbaar te 

zijn. Voor een verliesvrije mutator die als wisselrichter en als 

gelijkrichter kan werken, moet het ontsteekmoment instelbaar zijn over 

een gebied van 180 0e1. dat loopt vanaf een referentiepunt, het zogenaamde 

natuurlijke ontsteekmoment.¥ig.2.I.toont de momentane waarde van de 

mutator-gelijkspanning (aangegeven door de dik getrokken lijn) voor 

drie verschillende waarden van het ontsteekmoment. 

Het ontsteekmoment van een der thyristoren (TZ) is aangegeven door de 

ontsteekhoek a gerekend vanaf het natuurlijke ontsteekmoment van deze 

thyristor. 
01._0 0 

(l=900 

---wt 

---wt 

Fig. 2. I. Mutator-gelijkspanningt.l voor a=Oo, a=90o en a=180o. 
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De schakeling van de mutator is getekend infig.2.2.Deze fig. bevat de 

nummering van de thyristoren alsmede de definitie van de spanning over 

een der thyristoren en van de gekoppelde spanning tussen de punten 2 en 1. 

smoorsnoel 
+ 

T3 

gelijkspannings-
zijde . E: net-

zijde 

3 
T6 

Transformator 

u 

Fig.2.2. Schakeling van de mutator. 

BiJ leemtebedrij f en bi; verwaarlozing van commutatieti,i d duurt de geleiding 

van een thyristor uit deze schakeling vanaf het ontsteekmoment tot het moment 

waaropeen van de andere thyristoren in geleiding wordt gebracht. 

Door het ontsteken van deze volgende thyristor zal commutatie van de 

stroam plaatsvinden vanaf de thyristor die in geleiding was, naar de 

thyristor die wordt ontstoken. 
Fig.2.3.a.toont de commutatie van de stroom Ig van TI naar T2 door het 

ontsteken van T2• Thyristor T2 kan aIleen in geleiding gebracht worden 

indien de anode-kathodespanning over deze thyristor positief is. 

Wanneer T1 nog geleidt is uT2=u21 (bij verwaarlozing van de doorlaat

spanning van Tt ).Fig.2.3.b.toont het gebied waar u21 positief is. 

T2 kan nu in geleiding gebracht worden bij een ontsteekhoek OOi aT2~1800, 

gerekend vanaf de nuldoorgang van u21 ' Deze nuldoorgang komt overeen 

met het natuurlijke ontsteekmoment van thyristor T2' 

I 

....2 

T) 
J~--~~~C:~--~"h 

fig.2.3.a. Commutatie van T] naar T
2

, 

wt 

fig.2.3.b. Commutatiespanning 

van thyristor T2• 

-
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Voor iedere thyristor uit een mutator 1S op deze man1er een gebied 

van 180 0 aan te geven gedurende welke tijd een bijbehorende 

gekoppelde spanning positief is, zodat ontsteking van deze thyristor 

moge lijk is. 

2.1. Individueel fase ontstekingssysteem. 
In een zogenaamd individueel fase ontstekingssysteem wordt het ont-

stekingstijdstip van iedere thyristor apart afgeleid van de bijbehorende 

gekoppelde spanning. 

Zoals fig.2.4. laat zien, wordt in een dergelijk systeem een zaagtand

spanning gestart op het moment van de nuldoorgang van de gekoppelde 

spanning. Wanneer de zaagtandspanning gelijk is aan de regelspanning ua 
wordt een stuurcommando met een duur van 120 0 (de geleidingstijd 

van de thyristor) aan de betreffende thyristor toegevoerd. 

I I 
I I I 

----Iph'l.....-.--_ u

a 

I I 

! 
! J 
I I 

fig. 2. 4. Afleiding van het ontsteekcommando 

uit een der gekoppelde spanningen. 

Wanneer de nummering van de thyristoren uitfig.2.2.wordt aangehouden 

en bij de fase volgorde R S T, kan het ontstekingstijdstip voor de 

thyristoren worden afgeleid uit de gekoppelde spanningen zoals is 

aangegeven in de tabel ui t fig. 2.5. 



Technische Hogeschool Eindhoven biz. 7 van 

.Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr. 

thyristor gekoppelde thyristor gekoppelde 
spanning spanning 

TI u13 T4 u31 

T2 u21 TS u12 

T3 u32 T6 u23 

fig.2.5. Ontsteking afgeleid uit de gekoppelde spanningen. 

Het normale patroon van geleiding is getekend infig.2.6.Voor deze figuur 

is de ontsteekhoek a > 90° gekozen, zodat de mutator als wissel

richter werkt. 

Tl----~----~----~---4-----+----~---

T2 

T3-----+-------------4----~------+----~---

T4----4----------4----------~-------

fig.2.6.Geleiding van de thyristoren. 

wt 
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Voor een bedrijfszekere werking van de mutator in wisselrichter

bedrijf dient niet aIleen het ontstekingstijdstip te worden ge

genereerd, maar bovendien een stuurcommando van 120 0 gedurende de 

geleidingstijd van de thyristor te worden opgewekt. 

Dit is vooral van belang indien de wisselrichter in leemtebedrijf 

werkt. 

Ret opwekken van een stuurcommando van 1200 kan worden gerealiseerd 

met de combinatie van signalen uit het individuele fase ontstekings

systeem. De werking van een dergelijk systeem wordt beschreven in 

bij lag~ 1. 
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3. Toevoegin~ van hulpcircuits 

Voor proefnemingen m.b.t. de bedrijfszekerheid van de mutator in 

wisselrichterbedrijf is gekozen voor het eerder beschreven individuele 

fase ontstekingssysteem (IFO). 

Een dergelijk systeem wordt algemeen toegepast voor de besturing van 

mutatoren. Dit besturingssysteem maakt een eenvoudige regeling van de 

ontsteekhoek mogelijk over het volle bereik van 180°. 

Met dit systeem is ook het ontstekingstijdstip van iedere thyristor 

apart en op eenvoudige wijze te beinvloeden. 

Deze besturing werkt echter niet onder aIle omstandigheden feilloos. 

Andere meer gecompliceerde besturingssystemen zijn in bepaalde gevallen 

meer bedrijfszeker, maar vertonen weer zwakke punten op andere gebieden. 

Daarom is gekozen voor het IFO als een basis besturingssysteem. 

Aan dit systeem kunnen nu een aantal hulpschakelingen worden toegevoegd, 

die ieder een ander aspect van de bedrijfszekerheid verbeteren. 

3. 1, ,S,toringen. 

Verstoringen in de gekoppelde spanningen, waaruit de ontsteekmomenten 

van de thyristoren worden afgeleid, kunnen leiden tot verstoring van de 

juiste werking van het stuursysteem van de mutator. 

Deze verstoringen leiden tot: 

a. Instabiel gedrag van de mutator gelijkspanning en van een eventueel 

aanwezige regeling van het ontsteekmoment met een terugkoppellus 

bestaande uit ontsteeksysteem-mutator-gekoppelde spa~ning-ontsteek

systeem. In dit geval is er dus sprake van storingen t.g.v. het 

schakelende gedrag van de thyristoren van de mutator zelf. 

De storing kan bestaan uit harmonischen van de netfrequentie, maar ook 

kan het commutatie effect een direkt gevolg hebben voor de afleiding 

van de referentie signalen zoals fig.3.). laat zien. 

b. Commutatie fouten wanneer de mutator in wisselrichterbedrijf werkt. 

De kans op het optreden van commutatiefouten is vooral groot indien 

de ontsteekhoek van de mutator dicht nadert tot 180°, 
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gekoppelde 
spanning 

referentie 
signaal 

I 
~ connnutatie 

effect 
I 
h 

II 

--II> 
wt 

fig.3.1. Storing in de referentiesignalen. 

ad a. Een effectieve methode om dergelijke storingen te onderdrukken 

bestaat uit het toepassen van een filter in het besturingssysteem. 

Dit filter is ook toegepast in het besturingssysteem van de proef

opste lling. 

De referentiespanning (gekoppelde spanning) wordt via een meettransfor

mator omlaag getransformeerd en daarna toegevoerd aan een filter (fig.3.2.). 

referentie 
spanning 

fig. 3. 2. Filter voor de afleiding van de referentiespanning. 

Uit de nuldoorgangen van de gefilterde referentiespanningen worden de 

ontsteekmomenten voor de thyristoren afgeleid. 

Een dergelijk filter dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Geen faseverschuiving van de grond harmonische van de referent ie

spanning. 

- 20 klein mogelijk~ faseverschuiving van frequenties die afwijken van 

de nominale netfrequentie. Dit in verband met eventuele afwijkingen 

in de netfrequetie. 

- De werking van het filter dient onafhankelijk te zijn van de net

spanning. 

In de proefopstelling is hiertoe een actief filter toegepast zoals 

getekend in fig.3.3. 

I 
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fig.3.3. Actief filter t.b.v. referentie signalen. 

De overdracht van het filter is: 

met: 

Voor K~ wordt dit: 

Zodat met: c=c =c 3 4 

-pHw 
Q 

1 
YS=-rr-

5 

R = 1 
2 (! -H)CW 

a 0 

Wo 
Dit filter heeft voor de afgestemde frequentie fO = -zu- een fase-

draaiing nul. (invertercnd) 

De keuze van de filtercomponenten voigt uit de eis dat de fasedraaiing 

t.g.v. veranderingen in de frequentie van het draaistroomnet niet te 

groot mogen zijn. Bovendien moe ten de snelle spanningsveranderingen 

t.g.v. schakelverschijnselen in de mutator (commutatie) of van een 

andere mutator op het zelfde net (12-pulsig bedrijf) en andere ver

storingen voldoende worden onderdrukt. 
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/"" '~ 
0.8r-----;----+----~~~1---+_~--~~~ 

/V " 
0.6 r-----~--~!----~~+----+---r--+--r-r~~~ 

0.4 r-----~~~~~----+_--_+--_r--+__r_r_r~ 
~ 

0.2~ 

10 15 20 30 40 50 100 
f (Rz) 

.p (graden) 

60 
f(HE) 

40 42 44 

fig.3.4. Frequentie responsie van het actief filter. 
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Fig.3.4. geeft de frequentie responsie van het toegepaste filter. De 

afgestemde frequentie is fO= 50 Hz. Voor een netfrequentie van 50 Hz is 

de fasedraaiing ~=Oo. 

Voor 49Hz is ~=2,31°. 

Voor 51Hz is ~=-2,27°. 

Het betrekkelijk eenvoudige filter maakt het mogelijk om storing-

vrije referentie signalen t.b.v. het IFO op te wekken. In fig.3.5. is 

de werking van het filter geillustreerd met een oscilloscoop opname. 

De ingangsspanning u
1 

van het filter bestaat uit de de referent ie

spanning van 50Hz met een toonfrequent signaal en bovendien commutatie

effecten. 

fig.3.5. Filterspanningen u
t 

en u2• 

Wanneer de ontsteekhoek op een vaste waarde is ingesteld, kan met dit 

eenvoudige filter worden volstaan omdat dan geen instabiliteit t.g.v. 

een regeling en een terugkoppellus is te verwachten. 

De volledige filterschakeling voor drie fasen zoals deze is uitgevoerd 

in de proefopstelling is getekend in bijlage 2. 
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ad b.De referentiesignalen zullen bij toepassing van een filter 

storingvrij (eenduidig)zijn, maar er kunnen nog weI verschuivingen in 

de nuldoorgangen optreden. 

Verschuivingen in de nuldoorgangen kunnen, zeker wanneer de ontsteek

hoek nagenoeg op 180 0 wordt ingesteld, aanleiding geven tot commutatie

fouten. 

Er is een hulpschakeling toegevoegd aan het basis ontstekingssysteem, 

waarmee commutatiefouten t.g.v. afwijkingen van het normale verloop 

van de gekoppelde spanning voor een deel kunnen worden vermeden. 

De toegevoegde hulpschakeling bestaat uit een volledig zelfstandig 

ontstekingssysteem dat parallel geschakeld wordt aan het basissysteem. 

Het systeem is eerder ontwikkeld als eenvoudige besturing van 

een wisselrichter en is geschikt om in een beperkt gebied nabij een 

ontstekingshoek van 180 0 te werken. [1] 

Met dit systeem wordt het ontstekingstijdstip voor iedere thyristor 

eveneens apart bepaald uit een bijbehorende gekoppelde spanning. 

De gekoppelde spanning wordt vergeleken met een instelbare gelijk

spanning (fig. 3. 6 ~ • 

gekOppe~d 
spanni 

__ ~ ________ ~~~l'nstelbare 
j ~tgelijkspanning , '\ 

referenti~--------~ 

--+ 
wt 

signaal Lonts teekmoment 

fig.3.6. Afleiding van het referentie signaal 

direkt uit de gekoppelde spanning • 

Wanneer de gekoppelde spanning kleiner wordt dan de instelbare gelijk

spanning zal ontsteking van een der thyristoren volgen. Door combinatie 

van de referentie signalen van de verschillende gekoppelde spanningen 

kan aan iedere thyristor een ontstekingscommando van 120 0 worden toe

gevoerd. De benodigde schakeling hiervoor is getekend in bijlage 3. 

Door veranderen van de instelbare gelijkspanning kan de ontsteekhoek 

in een beperkt gebied ~ 180 0 worden geregeld, zodat wisselrichter

bedrij£ mogelijk is. 
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De referentie spann~ng welke is afgeleid van de gekoppelde spanning, 

wordt in dit systeem niet gefilterd maar direkt gebruikt voor de af

leiding van de referentie-signalen. Hierdoor zal variatie van de net

spanning of verschuivingen in de nuldoorgangen van de gekoppelde 

spanning geen invioed hebben op de cornmutatiespanning ten tijde van het 

ontsteekmoment. 

Het ontsteekmoment zelf zal afhankelijk van het verioop van de gekoppelde 

spanning varieren. 

Wanneer de gekoppelde spanning zuiver sinus-vormig verloopt en de nul

doorgangen op een vast tijdstip liggen, zal het ontstekingstijdstip 

t.g.v. een hogere spanning eerder- en t.g.v. een lagere spanning later 

vallen. Dit wordt geillustreerd in fig.3.7.a. 

Ook het tijdstip van de nuldoorgangen van de de gekoppelde spanning 

heeft, bij gelijkblijvend sinusvormig verloop, een direkte invloed op 

het ontstekingstijdstip zoals fig.3.7.b. laat zien. Verdere afwijkingen 

in het verloop van de gekoppeide spanning hebben een vrij willekeurig 

effect op het ontstekingstijdstip zoals in fig.3.7.c. te zien is. 

vervroeging 

vertraging 

commutatie-

vervroeging 

vertraging vertraging 

~~ __________ ~~~spanning 
commutatie
spanning 

~~---------+~~~ -wt wt wt 

3. 7. a. 3.7.b. 3.7.c. 

fig.3.7.Afwijkingen in het ontstekingstijdstip. 

a. Hogere en lagere spanning. 

b. Nulpuntsverschuiving. 

c. Geen sinusvorm. 

Hoewel storingen in de commutatiespanning (gekoppeide spanning)een 

uiteenlopende invloed hebben op het ontsteekmoment, zal toevoeging 

van dit ontstekingssysteem een verbetering kunnen opleveren van de 

commutatie eigenschappen. In het bijzonder wanneer de instelling 

van een ontsteekhoek van nagenoeg 180 0 gewenst is. De steeds voor iedere 

thyristor gelijke commutatiespanning u ten tijde van het ontsteek-ct 
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moment garandeert (bij verwaarlozing van de commutatietijd) een steeds 

gelijke spanning in sperrichting over een thyristor die uit geleiding 

is gebracht.% (fig.3.8.) 

u ct -wt 

--+ wt 

fig.3.8. Commutatiespanning bij verwaarlozing 
van de commutatietijd. 

Ten gevolge van de direkte beinvloeding van het ontstekingstijdstip door 

de gekoppelde spanningen is dit ontstekingssysteem niet zondermeer 

bruikbaar in een spannings- of stroomgeregelde wisselrichter. 

Eventuele toepassing van filters zou het belangrijkste voordeel, de 

gelijkblijvende commutatiespanning ten tijde van het ontsteekmoment, 

teniet doen. Dit t.g.v. vertragingen en/of niet momentaan doorlaten 

van veranderingen in de commutatiespanning. 

Ret ontstekingssysteem is toegevoegd in de vorm van een begrenzing 

van de ontsteekhoek. Aldus wordt een gewenste ontsteekhoek ingesteld 

via het basis systeem(IFO). Hiermee is de ontsteekhoek instelbaar van 

0° tot aan de begrenzing door het toegevoegde systeem. De combinatie 

van de beide systemen is zodanig dat steeds het systeem dat het vroegste 

*De gekoppelde spanning ten tijde van het ontsteekmoment is steeds 

gelijk. Er zal echter t.g.v. de afname van deze spanning gedurende de 

commutatie een lagere spanning in sperrichting over de thyristor komen. 

Een correctie v~~r een niet te verwaarlozen commutatietijd (doofhoek 

compensatie) is eveneens mogelijk. Vooral wanneer de ontsteekhoek dicht 

nabij 180 0 is ingesteld, mag de commutatietijd niet worden verwaarloosd. 
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ontsteekmoment genereert een volgende thyristor in geleiding brengt. 

Dit is beschreven in bijlage 4. 

Ten gevolge van de begrenzende werking van het toegevoegde systeem 

zal een instelling van de ontsteekhoek (via IFO) nabij 180 0 bij de 

meeste netspanningsverstoringen een minimale spanning in sperrichting 

garanderen over de thyristor die uit geleiding is gebracht. Hierdoor 

zal het kippen van de wisselrichter in een aantal gevallen kunnen worden 

voorkomen. 

N.B. Een verdere verbetering van de bedrijfszekerheid valt nog te 

bereiken met de toepassing van doofhoekcompensatie. De toegepaste 

methode voor doofhoekcompensatie is al eerder beschreven in rapport 

nr. EM 78-11 • Voor de volledigheid is deze beschrijving nogmaals 

gegeven in bijlage 7. 
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3.2. De vangschakeling 

De toevoeging van een extra besturingssysteem kan in veel gevallen 

commutatiefouten voorkomen, maar volledig vermijden van deze storing 

is niet mogelijk doordat het verloop van de gekoppelde spanning 

niet altijd te voorspellen is. 

De toepassing van de vangschakeling 121 zal echter in het geval dat de 

wisselrichter kipt een te grote stroomtoename of het volledig buiten 

bedrijf raken van de wisselrichter voorkomen. 

De besturingselectronica van de vangschakeling heeft drie taken: 

- detectie van een commutatiefout 

- snel terugregelen van de ontsteekhoek tot een veilige waarde indien 

een commutatiefout is gedetecteerd 

- het toevoeren van een extra ontsteekcommando aan een der thyristoren 

in geval van een commutatiefout. 

De detectie van een commutatiefout vindt plaats via een spanningsmeting 

over iedere thyristor van de mutator. 

Als voorbeeld zal een commutatiefout van thyristor TS naar T6 worden 

gedetecteerd uit een spanningsmeting over TS.(schakeling van de mutator 

volgens fig.2.2.) 

De vangschakeling voor een commutatiefout tussen TS en T6 is aangesloten 

op: 

ingans 

uitgang 

- spanningsmeting over TS : 

- synchronisatie met T2 

- nuldoorgangsdetectie van u32 

~5 
TO,2 (dit is het normale 

ontsteekcommando voor T2) 

~32 (gefilterde referentie

spanning) 

- extra ontsteekcommando voor T4: Tv ,4 

- signaal t.b.v. tijdig terugregelen van de ontsteekhoek: kS 

In het voorgaande overzicht zijn de functies van de signalen en 

de codering, aangegeven, terwijl het schema van deze vangschakeling is 

getekend in fig.3.9. 
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TO,2 

uT5 

~32 

fout-
detectie 

hoek
detectie 

8& 
r-______.. 

u c 

8& 

TO.4 :: 
T v,4 

fig.3.9. Vangschakeling 5 t.b.v. een commutatiefout 

van TS naar T6• 

T4 

In fig.3.10 zijn de signalen in deze schakeling bij het normale bedrijf 

als wissel richter met een streeplijn getekend. De werking van de schakeling 

berust op de detectie van een positieve spanning welke tijdens normaal 

bedrijf enige tijd nadat een thyristor uit geleiding is gebracht tussen 

anode en kathode wordt gemeten. Voor thyristor TS is dit de spanning u32 
op tijdstip d in fig.3.10. In deze fig. is aangegeven dat gedurende de 

geleiding van de thyristor van tijdstip a tot tijdstip b de spanning uTS=O 

(de doorlaatspanning van de thyristor is verwaarloosd) 

Op tijdstip b wordt thyristor T6 ontstoken. De commutatietijden zijn nul 

verondersteld. Op tijdstip b is de spanning over thyristor TS negatief en 

gelijk aan ~5=u32' Ten gevolge van de sperspanning gedurende het tijdsver

loop van b tot c zal de thyristor kunnen herstellen, waarna de thyristor

spanning weer positief kan worden zonder gevaar voor herontsteken. De 

meting van een positieve spanning op tijdstip d betekent dat de commutatie 

met succes is verlopen. Er is in dat geval geen extra ontsteken van T4 

noodzakelijk. 
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c 

k 
5 

T 

\. 
\. 

a 

;;~/UI2 

i , 1 hoekdetectie 
I J h '/ V \. foutdetectie 

Io--
e 

b c v-f g 

d 

i 

---- zonder commutatie
fout 

- met commutatie
fout 

v,4 ------------------------------~-.~----------

fig.3.10. Signalen in vangschakeling 5. 
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Door het wegvallen van u op tijdstip d wordt aldus het ontsteken van 
c 

T4 buiten het normale ontstekingspatroon voorkomen. 

In het geval dat er een commutatiefout is, zal TS ook nog geleiden n~ 

tijdstip d. In dat geval zal de spanning u niet wegvallen (getrokken 
c 

lijnen in fig.3.IO.) Zoals uit het schema in fig.3.9. blijkt geldt: 

Tv,4 = TO,2 + uc' Op tijdstip f zal nu synchroon met T2 een signaal 

T
Vt4 

worden opgewekt, waardoor ontsteken van T4 voIgt en de vangschakeling 

in werking komt. 

am bovendien snel terugregelen van de ontsteekhoek over een hoek ~a 

mogelijk te maken, wordt de spanning u32 gedetecteerd. Deze detectie 

vindt plaats op tijdstip e en heeft het signaal ud tot gevolg. Het 

signaal kS = uc.ud verzorgt het snel terugregelen van de ontsteekhoek 

over een hoek ~a zoals in de tekening is aangegeven bij het ontsteek

commando van T2• Dit het verloop van de spanning over TS in het geval 

van kip pen (dik getrokken lijn) is te zien dat t.g.v. het terugregelen 

van a een grotere spanning in sperrichting over TS ontstaat.(T
4 

is extra ontstpken 

Er is bovendien meer tijd beschikbaar voor de commutatie. 

De opbouw van een vangschakeling voor 6 thyristoren is beschreven in 

bijlage S. Dit systeem bevat 6 identieke schakelingen waarmee iedere 

thyristorspanning wordt gemeten en aan iedere thyristor een extra 

ontsteekcommando kan worden toegevoerd. 
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Door toevoeging van een aantal hulpcicuits die ieder een ander aspect 

van de bedrijfszekerheid verbeteren, bestaat de volledige proefschakeling 

uit de parallelschakeling van meerdere besturingssystemen. Fig.4.1. geeft 

een overzicht van de opbouw van het volledige systeem. De drie systemen: 

individueel fase ontstekingssysteem (IFO), constante commutatiespanning 

ontstekingssysteem (CeO) en de vangschakeling werken parallel, waarbij het 

systeem dat het vroegste ontsteekmoment genereert een volgende thyristor 
• 

in geleiding brengt. 

De gewenste waarde van a wordt toegevoerd aan de a-regeling. Deze gewenste 

waarde van a wordt onveranderd doorgegeven naar het IFO behalve wanneer 

de vangschakeling of de doofhoekcompensatie een begrenzing van a voor

schrijven. Dit is schematisch aangegeven in fig.4.2. 

normaal vrij regelgebied voor a 

vrij regelgebied na vangen 

.. 
ontsteekhoek a 

fig.4.2. Werking van de a-regeling. 

begrenzing 
door doofhoek
compensatie 

180 0 

begrenzing 
door vang
schakeling 

Het ceo dat parallel werkt aan het IFO begrenst eveneens de ontsteek

hoek in afhankelijkheid van een signaal k dat door de doofhoekcompensatie 

wordt opgewekt. (zie bijlage 7) 

Onder normale omstandigheden 1S de begrenzing Bd voor beide systemen 

gelijk. Wanneer verstoringen in de gekoppelde spanningen optreden, zal 

de doofhoekcompensatie voor beide systemen een verschillende waarde van 

Sd opwekken, waarbij de grootste waarde van Sd begrenzend werkt. 

Wanneer de wisselrichter kipt (gedetecteerd uit een meting van de thyristor-

spanningen) wordt de ontsteekhoek begrensd op 150 0 via signaal E en a,v 
wordt bovendien een extra ontsteekcommando aan een der thyristoren 

toegevoerd. 
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gekoppelde 
spanningen 

filter 

u .. 
-l,J 

! 
IFO 

gewenste 
ontsteek
hoek 

E a.,e 

I 
g 

doofhoek
compensatie 

~ a.,v I ~ E 

EAC + .--_.1..-_ ....... --, 

k 
a.-regeling 

ceo 
Tk . 

.1 I oM Il, III 

thyristor
spanningen 

vang
schakeling ---

I 

~~~w~-------'''~"v TO • '\ ,1 

-
T . 
V,l 

T. 
1 

thyristoren 

fig.4.1. Systeem overzicht. 

parallelschakeling 
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5. Beproeving en metingen tijdensde·invoeding in een driefasennet 

met storingen 

Door de proefopstelling aan te sluiten op een 3-fasennet met storingen 

is de juiste werking van het besturingssysteem getest. 

Ret 3-fasen bedrijfsnet bij Roogovens IJmuiden B.V. is voor het uitvoeren 

van deze beproeving enmetingen zeer geschikt. Een oscil1oscoop opname 

zoals in fig.S.l. illustreert dit. 

• iJVl 

fig.5.l. Storingen in de gekoppelde driefasenspanning. 

De proefopstelling bestaat uit een machineset voor de benodigde gelijk

stroom opwekking, de 6-pulsige mutator waarmee de opgewekte gelijk-

stroom ingevoed wordt in het driefasennet, meet-en registratie

apparatuur. De hoofdonderdelen van de opstelling zijn in fig.5.2. getekend. 

De gelijkstroomopwekking vindt plaats via een gelijkstroommachine die 

wordt aangedreven door een asynchrone machine gekoppeld aan het drie

fasennet. De gelijkstroom is regelbaar via het veld van de gelijkstroom- . 

machine. De mutator levert de opgewekte gelijkstroomanergie als draai

stroomenergie weer t~rug in het driefasennet. 
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-

... ... 
"'. 'f''' 3-fasennet 

gelijkstroommachine 

asynchrone 
machine 

" 

veld
regeling 

fig. 5.2. Meetopstelling. 

I 
g 

'" ,n 

mutator 

mutator
regeling 

~ E 
(l,e 

meetgegevens 

.. .. 
meet
apparatuu1 

1 
registratije 
apPl.ratuut1 

'-

De instellingen van de veldregeling en van de mutator-regeling worden 

voorgeschreven door de automatische meetapparatuur~en de meetgegevens 

worden vastgelegd met registratie apparatuur (ponsband). 

(Xen de vangschakeling) 

5.1. Geregistreerde meetwaarden 

Gemeten zijn: 

- de gelijkstroom I g 
- de ontsteekhoek a van de mutator (wisselrichter) 

- de doofhoek 6 van de mutator (wisselrichter) 

- een maat voor de verstoring van het driefasennet 

Deze waarden zijn gemeten en vastgelegd op het moment dat de wisselrichter 

kipt. De ontsteekhoek a van de wisselrichter is naar keuze vast instelbaar, 

of neemt periodiek vanaf een waarde van ongeveer 150 0 toe tot een waarde 

waarbij kippen plaatsvindt. 
Voor beide gevallen wordt het moment van kippen, gedetecteerd door de 

vangschakeling, gebruikt om de op dat moment optredende meetwaarden te 

registreren. Na het in werking komen van de vangschakeling zal de 
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ontsteekhoek a snel tot de veilige waarde van ongeveer 150 0 worden 

teruggeregeld. 

De stroomtoename t.g.v. kippen zal in eerste instantie worden beperkt 

door de in de gelijkstroomketen aanwezige smoorspoel. (beschreven in 

lit.121) Ret snel terugregelen van de ontsteekhoek (eveneens bestuurd door 

de vangschakeling) zal bij gelijkblijvende voedingsgelijkspanning ook een toe-

name van de gelijkstroom I veroorzaken. Door nu de gelijkstroom I via g g 
het veld van de gelijkstroommachine op een constante waarde te regelen, 

de stroom I 
g 

na het kippen zo snel mogelijk weer terugkeren naar de 

ingestelde waarde. Fig.s.3. toont de toename van I g 
terugregelen van de stroom in ongeveer 0,5 s direkt 

t.g.v. kippen en het 

na het kippen. 

fig.5.3. Stroomtoenamee t.g.v. kippen. 

zal 

In dit geval was de gelijkstroom ingesteld op SOA. De meetapparatuur 

registreert de waarde van de stroom (SOA) juist voor het kippen. Dit gebeurt 

eveneens met de waarde van de ontsteekhoek a en van de doofhoek 0 van de 

mutator. In fig.s.4. is aangegeven hoe de hoeken a en 0 in het geval van 

een net met verstoringen zijn gedefinieerd. 

De meetapparatuur is zodanig ingericht dat de waarde van S en 0 uit een 

tijdmeting vanaf het ontsteekmoment en vanaf het doofmoment van een der 

thyristoren tot de nuldoorgang van de eerste harmonische kunnen worden 

ontleend. Deze metingen worden bij iedere ontsteking van de thyristor 

herhaald en in de vorm van een analoge spanning in twee sample en hold 

schakelingen opgeslagen. Wanneer de wisselrichter kipt, wordt de laatste 

in de sample en hold schake ling opgeslagen meetwaarde voor S en 0 op een 

ponsband geregistreerd. 
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Er 1S een poging gedaan om ook de verstoringen in de gekoppelde spanningen 

te meten. De achakeling uit fig.5.5. geeft een maat veor de verstoringen. 

50 Hz 
bandfiltel 

net spanning 
met storing 

A storing 
- -... 

A 

top-
gelijk-
richter 

fig.5.5. Principe van de storingsmeting. 

laagdoor-
I--laat 

b 

filter 

De maat voor de storingen b kan worden opgevat als een band zoals in 

fig.5.6. is aangegeven. (rend de eerste harmonische) 

stoorband 

fig.5.6. Stoorband. 

De instelling van de tijdconstante van het laagdoorlaatfilter bepaalt 

de tijd gedurende welke de invloed van een opgetreden verstoring nog voor 
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de meting van belang wordt geacht. 

De vier analoge meetwaarden voor I , S, 0 en b worden door het meet- . 
g 

systeem omgezet in een digitale waarde en geregistreerd op een pons-

band. 

Ret blokschema van het registratie systeem voor een meetwaarde is 

getekend in fig.5.7. 

meet waarde AID 
sturing pons band 

- piii.-rserie besturing 

loog) omzetter omzetter (ana 

meet en pons 
commando 

ponsband 
perforator 

fig.5.7. Registratie systeem. 

Omdat er direkt na het kippen vier verschillende analoge meetwaarden in 

sample en hold schakelingen worden vastgelegd, dient het volledige meet

systeem bovendien te worden voorzien van een analoge multiplexer. 

Ret uiteindelijke blokschemais getekend in fig.5.S. 

De volledige schema's van het meetsysteem zijn bijgevoegd in bijlage 6. 

4 
meet
punten 

kip 
meldin 

~~--~~------~ 

terugmelding 

klaar voor volgende 
meting 

ana loge systeem 
multiplex t----...... oof uit 

besturing 

.------. .... fig. 5.7. 

pons
commando 

terugmelding 
ponsen gereed 

fig.5.8. Blokschema van het volledige systeem. 
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De op de ponsband geregistreerde meetwaarden zijn verwerkt m.b.v. een 

computer. Hierdoor was het mogelijk om een grote hoeveelheid meet

gegevens te verwerken en te bewerken en om de uitkomsten direkt in de 

vorm van grafieken en tabellen beschikbaar te krijgen. 

De 4 meetwaarden die op de ponsband zijn geregistreerd zijn de spanningen 

van de 4 sample en hold schakelingen die zijn omgezet in digitale vorm. 

Er zijn groepen van 4 getallen X.Y,Z en W na elkaar geregistreerd. Het 

laatste getfal van iedere groep (W) is voorzien van een negatief teken.% 

Als voorbeeld is in fig.5.9. een dee! van de door de computer bewerkte 

getalband afgebeeld. 
% ( om groepen van 4 te onderscheiden) 

x +00.74 
~ +05.90 
~ +03.74 
w -03.42 

+00.52 
+05.79 
+03.77 
-03.34 
+00.57 
+05.81 
+03.78 
-03.29 

fig.5.9. Deel van de getalband. 

De tabel in fig.5.10. geeft het verband tussen de gemeten grootheden en 

de op de band geregistreerde waarden; Ook is hierin de nauwkeurigheid 

(voorzover bekend) opgegeven. 

meetwaarden 

hoek 0 (tijdmeting) 

hoek S (tijdmeting) 

stroom I 
g 

band b 

getal op 

de band 

x 

Y 

Z 

W 

fig.5.10.Meetwaarden 

omrekening nauwkeurigheid 

0=0,1 X (ms) ~ 0,01 ms (i ~ 6 ) 

[3=0,1 Y (ms) ~ 0 ,Olms ~VI~) 

I =10 Z (A) t 0,1 A g 

b= -W 100% onbekend 5212 
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De hoeken 0 en B zijn bepaald uit een tijdmeting. Voor de verdere ver

werking in tabellen en grafieken is de op de band geregistreerde waarde 

om te rekenen volgens: 

o = 0, 1 X ms en B = 0, 1 Y ms 

Dit komt overeen met: a+~=(1-0,01X).180 graden en a=(1-D,OlY).J80 graden. 

Ret getal W v~~r de stoorband is zodanig geijkt dat het overeenkomt met 
2W een bandbreedte van 26 .380 Volt tit (zie fig.5.11) 

in % 

2W.380/26 Volt 

fig.5.11. IJking van de stoorband. 

De helft van de band (b) uitgedrukt in procenten van de topwaarde van 

de gekoppelde spanning van 380V eff. is: b= 2~/2.100%. 

De resultaten van 2 metingen waarbij de hoeken a en a+p in een grafiek 

zijn uitgezet tegen de stoorband worden in fig.5.]2. en fig.5.13. gegeven. 

Er is gemeten terwijl de ontsteekhoek periodiek volgens de eerder beschreven 

methode toeneemt tot 180 0
• 

De grootte van de hoeken a en a+~ waarbij de wisselrichter is gekipt zijn 

als meetpunten vastgelegd. In beide gevallen was de gelijkstroom I 
g 

ingesteld op 40A. 

Onafhankelijk van de grootte van de stoorband was de maximaal mogelijke 

ontsteekhoek a, waarbij de wisselrichter juist kipt, ongeveer 169°. 

De meetpunten van a zijn aangegeven door O. De hoek a+~ waarbij de wissel

richter juist kipt, aangegeven door X, vertoonde een zekere spreiding 

welke eveneens onafhankelijk was van de grootte van de stoorband. 
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Door het aantal malen kippen bij een bepaalde hoek a+~ te tellen kan 

ook een cumulatieve verdeling worden bepaald. 

Dit is aangegeven in fig.5.14. en 5.15., waar vanaf a+~=xO en bij 

een onderverdeling van de horizontale as in gebieden van ~=O,lo, tegen n. 
~ de verticale as is uitgezet: c .=l:Pl +P2+" ••. p .+ ••• p. 

J 1 J 

en: ni=aantal meetpunten met xO+(i-l )~< a+~ <xO+i~ 

nt = totaal aantal meetpunten. ot 

p.= --
~ ntot 

met 

Fig.5.16. toont de spann1ng over een der thyristoren bij a+~=174°. 

De doofhoek 0 bedraagt hier dus 6°. Bij deze waarde van de doofhoek 

zal de wisselrichter niet kippen. Dit kan ook uit de metingen die in de 

figuren 5.12. en 5.13. zijn geregistreerd worden herleid. De grens van 

de waarde waarbij kippen zal optreden is echter zeer dicht genaderd. Dit 

is ook te zien in fig.5.16. Nadat de thyristor uit geleiding is gebracht 

staat er slechts een zeer kleine spanning in sperrichting over de thyristor. 

Deze spanning is echter nog voldoende voor hers tel van de thyristor 

gedurende de overblijvende 6°. De grens van kippen kan aldus onder 

toepassing van de beschreven systemen zeer dicht genaderd worden zonder dat 

de wisselrichter buiten bedrijf raakt t.g.v. commutatiefouten. Mocht een 

commutatiefout toch nog optreden, dan zal de vangschakeling in werking 

komen en voorkomen dat de stromen boven een toelaatbare waarde toenemen. 
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fig.S.16. Thyristor spanning bij a+~=174°. 

"'" 'V v 

fig.S.17. Brugspanning u bij a+~=174°. 
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Ret ontwikkelde ontsteeksysteem met de vangschakeling, blijkt een goed 

aantoonbare verbetering van de betrouwbaarheid van een mutator in 

wisselrichterberijf op te leveren. 

Uit de metingen aan de proefopstelling is gebleken dat wisselrichter

bedrijf bij een zeer kleine veiligheidsmarge (een doofhoek van 6°) 

zonder bezwaar mogelijk is, ook wanneer het draaistroomnet sterke ver

storingen in het spanningsverloop bevat. 

Rierdoor is het mogelijk om wisselrichterbedrijf met een zo gering 

mogelijke uitwisseling van blindvermogen te realiseren. Bij een arbeids

factor van 0,94 tot 0,98 , in wisselrichterbedrijf overeenkomend met 

een faseverschuiving van 160° tot ]70 0 tussen lijnspanning en lijn

stroom en afhankelijk van de ontsteekhoek en de commutatietijd, is een 

veilig bedrijf mogelijk. 

De wisselrichter is opzettelijk meer dan 500.000 maal tot voorbij de 

kipgrens uitgestuurd geweest, waarbij de vangschakeling steeds zonder falen 

heeft gewerkt. Bij een vast ingestelde hoek van o=6graden, heeft de wissel

richter gedurende 4 maande~ncontinu bedrijf storingvrij gewerkt. 

Ret karakter van de storingen in het net waarop de proefopstelling is 

aangesloten kenmerkt zich door het feit dat de storingen gedurende een 

groot deel van de tijd voornamelijk voorkomen tussen 0° en 90° na een 

nuldoorgang. (zie ook fig.5.l. blz.24) De mutatoren die de storingen 

veroorzaken werken voornamelijk in gelijkric~erbedrijf. De grootte van de 

stoorband had aldus geen duidelijke invloed op de maximaal mogelijke ont

steekhoek van de wisselrichter(voornamelijKwerkend tussen 90° en 180 0na 

een nuldoorgang), hetgeen in fig.5.12. en 5.13. zichtbaar is. 
Een andere mogelijke beinvloeding van de ontsteekhoek, via de synchronisatie 

van het besturingssysteem, met als oorzaak de weI aanwezige storingen 

rond de nuldoorgangen, blijkt in zeer gering mate aanwezig. 

De spreiding van de metingen in de fig.5.12. en 5.13. kan van beide 

oorzaken, storingen tussen OOen 180 0 en synchronisatiefouten, afkomstig 

zijn. 
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Ret opwekken van een stuurcommando van 120 0 kan worden gerealiseerd . 

door combineren van signalen uit het individuele £ase ontstekings

systeem. In fig.b.I.I. is aangegeven hoe het stuurcommando voor 

thyristor T4 kan worden afgeleid uit beschikbare signalen. De pijlen 

door de flank van een signaal geven aan dat de omschakeltijdstippen 

van deze signalen variabel zijn en a£hankelijk van het ontstekings

tijdstip. 

De signalen ur12 , u
r23 

en ur31 geven de nuldoorgangen van resp.u12 , 

u
23 

en u
31

, Met behulp van het individueel fase ontstekingssysteem 

worden hieruit de ontstekingstijdstippen afgeleid van resp. de thy

ristoren T5, T6 en T4• (~12' ~23' ~31) 
Ret stuurcomrnando voor thyristor T4 wordt als voorbeeld afgeleid uit 

een combinatie van ur21 , ur31 , ~12 ,en ~31' zoals getekend in fig.b.I.I. 

Er geIdt: T4= {(ur21.ur31)+~12}·~31 • 

Voor de andere thyristoren is de signaalcombinatie aangegeven in de 

tabel uit fig.b.l.2. 

fig.b.l.2. Tabel voor de stuurcommando's. 

Ret principe schema van de schake ling voor de opwekking van de 

benodigde signalen is getekend in fig.b.I.3. 

Deze schakeling leidt voor een thyristor het ontstekingstijdstip af 

uit een bijbehorende gekoppelde spanning u ..• In fig.b.l.4. is ten-
1,] 

slotte de combinatie van drie schakelingen zoals in fig.b.I.3. gegeven, 

waarrnee de stuursignalen voor drie thyristoren d.w.z. voor een helft 

van de mutator worden opgewekt. 

Voor de andere helft wordt een identieke schake ling gebruikt. 
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~~~~~~~ 
u r12 

u r23 
u r31 

a 12 -r-

a -23 r-.. , ...... 
a '11 1--~ 

u r21 
u r31 

3 

a ... loP 
12 .. I-t-
- I ... .. 

........ .. ... 
-

fig.b.I.I. Stuurcommando van thyristor T
4

• 

blz.38 van bij lage 

rapport nr. 



Technische Hogeschool Eindhoven 

,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

biz. 39 vanbij lage 1 

rapport nr. 

~ __________ ~ ____________ ~~ _________ ~VA,~ 

-~ __________________ ~ ____________________ ~UV~~~ 

fig.b.l.3. Individueel fase ontstekingssysteem (IFO). 

& 

fig.b.l.4. Stuursysteem voor drie thyristoren. 
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Bij lage 2 

Actief filter: 

De keuze van de filtercomponenten voIgt uit de eis dat de fasedraaiing 

t.g.v. verandering in de frequentie van het draaistroomnet niet te groot 

mag zijn. Bovendien moeten de snelle spanningsveranderingen t.g.v. 

schakelverschijnselen in de mutator (commutatie) of van een andere 

mutator (bij 12-pulsig bedrijf) en andere verstoringen voldoende worden 

onderdrukt. 

De berekening van het filter is al aangegeven 

De overdracht van het filter is: 

u2 (p) -pHw 
0 

u1(p) 
= 2 2 

P +awOP+wO 

Kies a=l ; H=l ; C = 0,] ~F 

dan is: 

R == 1 
2 «2/a)-H)b 

~ 33k ohm 
~ 

in hoofdstuk 3.1. 

b-Cw o 

De volledige filterschakeling is opgebouwd volgens fig.b.2.l. 
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Bijlage 3 Ontstekingssysteem voor constante commutatiespanning 

Het principeschema van het ontstekingssysteem is getekend in fig. b •3 • l . 

De ontstekingstijdstippen v~~r de 6 thyristoren worden verkregen door 

twee gelijkspanningen met tegengestelde polariteit (kE en -kE) te 

vergelijken met de drie gekoppelde spanningen u12 , u23 , u3]. 

Uit de zes snijpunten die zijn aangegeven in fig.b.3.2. ontstaan de 

positieve flanken van de referentie signalen ua13 ---- tot ua23 • 

De sturing voor de thyristoren T1 -----T6 ontstaat nu door combinatie 

van deze signalen volgens: 

Tk , )= 

Tk ,2= 

Tk ,3= 

Tk ,4= 

Tk,S= 

Tk ,6= 

ua13 • 

ua21 . 
ua32 • 

ua31 . 
ua12 • 

ua23 • 

(ua21 
u

a23
) 

(ua32 • ua31 ) 

(ua13 • ua12) 

(ua21 · ua32) 

(ua23 
u

a13
) 

(ua31 • ua21 ) 
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1 P--

fig. b.3.1. Ontstekingssysteem voor constante commutatie

spanning. (ceo) 
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Ua13 --~------+-+-----~~------~~--

ua21--------4-i=====~====:j-----

fig. h.3.2. Referentiesignalen in bet constante commutatie

spanningssysteem. 
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Ret principe van de parallelschakeling is in fig.b.4.1. aangegeven. 

In fig.b.4.2. is het verloop van de signalen in een tijddiagram weer

gegeven. 

De signalen TO,) en TO,2 zijn afkomstig van een ontstekingssysteem. Dit zijn 

de ontstekingscommando's voor twee opvolgende thyristoren(T1 en T2). 

TO,1 en TO,2 volgen direct op elkaar en hebben onder normale omstandigheden 

een duur van ]20°. 

De signalen Tk,l en Tk ,2 zijn eveneens ontstekingscommando's voor dezelfde 

twee thyristoren echter afkomstig van het parallel geschakelde systeem. 

De signalen worden gecmbineerd tot C}=TO,)+Tk ,] en C2=TO,2+Tk.2' 

Wanneer de beide sturingen gelijke stuursignalen opwekken komen de tijd

stippen van de stijgende en van de dalende flanken van de signalen TO,I' 

Tk ,)' C1 en van TO,2' Tk ,2 en C2 overeen. De sturing van T] komt dan overeen 

met signaal C1 (fig.b.4.2.a.) 

Wanneer beide systemen een ongelijk ontsteekmoment genereren (be ide 

systemen reageren anders op verstoringen van de gekoppelde spanningen), 

zullen de signalen C] en C2 elkaar overlappen. Tengevolge van de schakeling 

T) =C 1+C2 zal de stijgende flank van C2 (ontsteken van T2) de sturing 

van T1 onderdrukken. De verschillende mogelijkheden van overlappen 

van de signalen zijn aangegeven in fig.b.4.2. 

De ontsteking van de thyristoren wordt door toevoegen van deze schakeling 

altijd bepaald door de stuursignalen (TO,] of Tk ,)) die het eerste optreden. 

Bij netverstoringen zal de stuurmethode die de kleinste ontsteekhoek op

wekt het ontsteekmoment bepalen. 
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Bijlage 5 

Uitvoering van de vangschakeling voor een 6-pulsige mutator. 

Zoals in hoofdstuk 3.2. is beschreven, berust de werking van de vang

schakeling op een detectie van de spanning over de thyristoren. De 

thyristorspanning wordt gemeten met behulp van een voor iedere thyristor 

gelijk deel van de vangschakeling. In de tabel uit fig.b.5.J. is 

de nummering van de thyristoren en bijbehorende vangschakeling aangegeven 

samen met een synchronisatiesignaal TO ' de gekoppelde spanning t.b.v. ,n 
hoekdetectie u en de thyristor T waaraan een extra ontsteekcommando 

x.y v,n 
wordt toegevoerd. 

vangschakeling nr. u T u T 
T,n O,n x,y v,n 

1 ] 4 u12 3 

2 2 5 u 23 
] 

3 3 6 u31 
2 

4 4 1 u
21 

6 

5 5 2 u
32 

4 

6 6 3 u
l3 

5 

fig.b.5.1. Aansluitingen voor de vangschakelingen. 

Fig.b.5.2. toont de uitvoering van de vangschakeling nr.S. 

Deze is ook in hoofdstuk 3.2. in fig.3.9. schematisch aangegeven en 

beschreven. 

Voor de foutdetectie (uit een spanningsmeting over TS) en de hoek

detectie (nuldoorgang van u
32

) zijn twee systemen beproefd. 

Ret eerste systeem m.b.v. een transfoshunt t.b.v. een galvanisch 

gescheiden spanningsmeting is toegepast in de proefschakeling (schema's 

in bijlage 6.). 

Ret tweede systeem zoals getekend in fig.b.S.2. werkt met de toepassing 

van een ringkern van supermalloy t.b.v. een galvanisth gescheiden spannings

meting. Deze schakeling is speciaal ontwikkeld voor toepassing in de vang-
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IOO~ II tot: 

I 

3T6592-8 l-L _____ '4_
10 
__ 

u 
c 

foutdetectie 

l'lk 

&. 

--------------------4---~ 

~32 

&. 

fig.b.5.2. Vangschakeling 5 met supermalloy kern. 
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Uitgang kS verzorgt het snel terugregelen van de ontsteekhoek a tot een 

veilige waarde. 

De uitgangen k van iedere vangschakeling worden toegevoerd aan een schakeling 

die de waarde van de ontsteekhoek a kan begrenzen. Wanneer een der 

vangschakelingen in werking komt, zal deze schakeling de ontsteekhoek 

ogenbli*elijk terugregelen. De uitvoering van deze schakeling is getekend 

in bijlage 7 (a-regeling) en is beschreven in 131. 
d.t.. 

De functie van a-regeling wordt eveneens beschreven in hfst.4."Systeem 

overzicht'.' 
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Bijla~e 6. 
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Bijlage 7 De doofhoekcompensatie 

De commutatie van de stroom door twee schakelende thyristoren in 

een wisselrichter zal in de praktijk enige commutatietijd 

in beslag nemen. 

Infig.b.7.1.is de commutatie van de gelijkstroom Ig van thyristor T] 

naar thyristor T2 aangegeven. Beide thyristoren maken deel uit van 

een wisselrichter. 

,+usin(wt) t 

a./w 

T/2 

i\ 
-+ 

\~ t 
ll/W O/w 

fig.b.7.1. Het commutatiecircuit en het verloop van de 

spanning u • 
c 

(W=21T/T) 

De spanning usin(wt) is een van de gekoppelde spanningen van het 

driefasennet en de inductiviteiten L representeren de "commutatie-
c 

zelfinductiel! in iedere fase. De grootte van deze zelfinductie wordt 

voornamelijk bepaald door de spreidingsimpedantie van de trans for

mator die de wisselrichter van het driefasennet scheidt. 

Tijdens de commutatie, welke aanvangt op het moment dat thyristor T2 

wordt ontstoken, geleiden beide thyristoren. De spanning u is gedurende 
c 

deze tijd (lllw) nul volt. (De thyristoren worden verondersteld ideaal 

schakelende elementen te zijn) 

Wanneer wordt aangenomen dat de gelijkstroom I gedurende de commutatie 
g 

constant blijft, voIgt uit een berekening dat: 

I 
~~g~ = cos(a.)-cos(a.+ll) u 

2WL 
c 

(b. 7.1. L) 

Gedurende de commutatietijd neemt de stroom door thyristor T] af tot 

nul, terwijl de stroom door thyristor T2 toeneemt tot de waarde I
g

• 
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Uit vergelijking(b.7.1.1.)volgt dat de hoek 6=n-(a+~) afhankeIijk is 

van de groote van de stroom I en weI zal bij toenemende I de hoek 6 
g g 

afnemen indien u, w, L en a constant zijn. 
c 

De hoek 6 wordt doofhoek genoemd. 

De grootte van deze hoek bepaalt de tijd die beschikbaar is als 

hersteltijd voor de thyristor die uit geleiding is gegaan. 

Ook is de spanning usin(n-6) een van de factoren die een invloed 

hebben op de grootte van de hersteltijd. 

De doofhoekcompensatie die in de proefopstelling is toegepast, houdt de 

waarde van de hoek 6 nagenoeg constant bij variatie van I terwijl li, w 
g 

en L constant blijven. Als gevolg hiervan is dan eveneens de tegenspanning 
c 

voor de juiste gedoofde thyristor, dit is de spanning usin(n-6), nagenoeg 

constant. 

b~7.1 .. ~ekenschakeling voor de doofhoekcompensatie. 

Doofhoekcompensatie wordt gerealiseerd door een rekenschakeling die 

afhankelijk van de waarde van I een correctie voor de ontsteekhoek a 
g 

genereert. Om de rekenschakeling zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt 

gebruik gemaakt van een benadering van usinwt. 

Daar de ontsteekhoek bijna 180 graden zal zijn, kan het laatste deel 

van de spanning usinwt worden benaderd door een lineair afnemende 

spanning met helling -wu. 

;f--------------------~_r---k-~ 

8/w 

fig.b.7.2. Commutatiespanning. 

6/w 

t 

Gerekend met de infig.b.7.2.aangegeven hoeken en spanningen geldt dan: 

zodat: 

en: 
zodat: kl~6 

Waaruit: (b. 7 • 1 .2. ) 

~--.-----~. ------
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Eveneens voIgt uit een berekening van het commutatie proces, en 

indien er met een lineair afnemende spanning wordt gerekend: 

f u dt 
c 

a 
w 

k+k 1 }l 

2L I ~ ----.---c g 2 w 

Waaruit kan worden berekend met(b.7.2.1.) 

"" u 

(b.7 .2.2. ) 

'!It: 
Me t: I = (I 2wL ) In (b. 7 • 2 • 3.) 

g g c 
Vergelijking(b.7.2.2.)is een benadering van (b.7.1.1.). 

Uit vergelijking(b.7.2.2.)blijkt dat met een eenvoudige reken-x 
schake ling de waarde van k en van ~-k kan worden berekend. 

Deze rekenschakeling heeft als ingangsgrootheden de meetwaarde van 

de stroom Ig en een vaste ingestelde waarde voor k
l

. 

De waarde van de ontsteekhoeka kan nu worden berekend met een 

rekenschakeling bestaande uit 5 operationele versterkers en een 

vermenigvuldiger. 

Dit is schematisch aangegeven in fig.b.7.3. (Xindien k] en Ig bekend) 

-l 

f 
g 

fig.b.7.3. Rekenschakeling voor de doofhoekcompensatie • 

. --.------------____________________ ---l 
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De rekenschakeling is toegepast in de proefopstelling met de 6-pulsige 

wisselrichter en voldoet goed. 

B~j een vaste instelling van kl ~s het mogelijk gebleken om in een 

stroombereik van I =0 tot I =66A (maximale toelaatbare stroom in de proef-
g g 

opstelling) een constante waarde van de doofhoek 0 te handhaven. 

fig.b.7.4. toont een recorder opname van de annode-kathode-spanning van T
I

. 

Tijdens het geleiden van T} is deze spanning nul. Direct nadat de 

commutatie is voltooid, ontstaat over T) een negatieve spanning. 

De grootte van deze spanning is gelijk aan de waarde kiu uit £ig.4.2. en 

bedraagt in de recorder opnamen ongeveer 75 V. 

De recorder opnamen zijn gemaakt voor een stroom van I =5A en I =66A. 
g g 

De spanning klu is in beide gevallen de zelfde t.g.v. de doofhoekcompensatie. 

Thyristorspanning bij een stroom van I =5A. 
g 

-t. 

Thyristorspanning bij een stroom van I =66A. 
g 

fig.b.7.4. Recorder opnamen van de thyristorspanning 

bij toepassing van doofhoekcompensatie. 
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