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Het voor U liggende verslag beoogt een weergave te zijn van de overwegingen,

ontwerpen, metingen e.d. welke moeten leiden tot een afgeronde afstudeeropdraeht.

Deze opdracht luidt als volgt:

"Het ontwerpen en realiseren van een driefasen inverterinstallatie

ten behoeve van frequentiesturing van draaiveldmachines".

Invertertypp: "input: commutated" driefasige brugschakeling

Vermogen 5 kVA

Ingangsspanning: 220 V=

Frequentie uitgangsspanning: instelbaar, 0 - 100 Hz.

Reeds eerder is door een afstudeerder, de heer E.M. Nuyten, een poging gedaan om

aan een bijna identieke opdracht te voldoen.

Zijn verslaglegging is weergegeven in E.M.-rapport 73-2 [1].

De nadruk is volgens de schrijver van het genoemde rapport komen te liggen op het

cntwerp van de stuurelektronica en dit heeft dan ook geleid tot een zeer geavan

ceerde stuurschakeling, welke op zichzelf voldoet aan de in de opdracht gestelde

eisen.

Bij het tot stand brengen van de koppeling tussen het stuurelektronicadeel en

het verrcoqensdee 1 bleken er echter grote moeilijkheden op te treden.

nit is dan ook de reden geweest om nogmaals een gelijkluidende opdracht te geven.

Door de schrijver van dit rapport is nu gekozen voor een geheel andere aanpak,

d.ie te karakteriseren is met de aanduiding "stap voor stap"-methode. Hiermee

wordt het volgende bedoeld.

Er wordt uitgegaan van de schakeling voor het vermogensdeel, zoals deze is ont

worpen door E.M. Nuyten. Deze schakeling is een modificatie van het ontwerp volgens

Dewan and Duff [2] en is hieronder weergegeven. De bespreking van deze schakeling

wordt gegeven in hoofdstuk 1. In eerste instantie worden hiervan slechts 2 fasen

in het hoofdcircuit beschouwd, bijvoorbeeld de fasen R en S.

Tussen de klemmen hiervan is een weerstandsbelasting aangebracht. Eerst wordt het

gedraq van de schakeling bij afzonderlijke ontsteking van de thyristoren bestu

deerd .

l_
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• Deze ontsteking kan b.v. geschieden door het in de juiste tijdvolgorde geven van

'-'

impulsen door middel van een drukschakelaar. De conclusies die hieruit volgen

kunnen gebruikt worden bij het ontwerp van een stuurschakeling, die automatisch

ontsteekpulsen geeft, eerst met een vaste frequentie, b.v. 50 Hz, en daarna met

een regelbare frequentie die ligt tussen de gewenste a en 100 Hz.

-
-

De schakeling kan vervolgens uitgebreid worden voor aIle 3 fasen.

Als tweede stap kan deze gehele procedure herhaald worden voor het geval een

induktieve belasting wordt genomen.

Als derd8 stap wordt tens lotte een induktiemotor als belasting genomen.

Bij elke stap wordt telkens bekeken of er eventueel een deel van de stuurelektronicd

zoals deze door E.M. Nuyten is ontworpen en gerealiseerd, gebruikt kan worden. I

-
Ook wordt telkens getracht de metingen te toetsen aan de theorie.
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Hoofdstuk I

1.1 Beschrijving van de inverter

Ret volledige schema van de inverter is weergegeven in figuur 1.1. In deze figuur

zijn aile tekenafspraken aangegeven zoals ze in het gehele verslag gebruikt zullen

worden. De stroom door de thyristoren en dioden wordt telkens positief genomen

van anode naar kathode.

In ons geval wordt hiervoor een accu met bronspanning E en inwendige weerstand

R. gebruikt. Ook de condensator C wordt tot de voeding gerekend. Deze conden-
l a

sator dient als energiereservoir om te voorkomen dat bij een plotseling sterke

toe~ame van de stroom i de klemspanning v teveel in waarde daalt.
a a

Aan de min klem van de accu wordt in het vervolg de potentiaal nul toegekend.

L
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Dit bestaat uit de twee gekoppelde spoelen L
1

en L
2

, de doofcondensator C en

de vier thyristoren TAl' TA2 , TB1 en TB2 ·

De spoelen L
1

en L
2

zijn gewikkeld als toroide waardoor een zeer hechte

koppeling mogelijk is.

C. Het hoofdcircuit

Dit bestaat uit de thyristoren T
1

tim T
6

en de dioden D
1

tim D
6

. De belasting

kan aangesloten worden aan de klemmen R, S en T. De dioden D
1

tim D
6

zijn be

doeld om in geval van inductieve belasting de stromen van de zojuist gedoofde

thyristoren over te nemen.

Dit bestaat uit de spoel L
3

en de diode D. De spoel L
3

is eveneens gekoppeld

met de spoelen L
1

en L
2

. Het doel van dit circuit is om de energie, welke zich

nog in de spoelen L
1

of L
2

bevindt, nadat de hoofdthyristoren gedoofd zijn,

terug te voeren naar de accu.

E. De stuurelektronica

Deze geeft in de gewenste tijdvolgorde de ontsteekpulsen aan de thyristoren.

De gegccvens van de spoelen L
1

, L
2

en L
3

zijn ontleend aan rapport EM 73-2,

pag. 7.58 en zijn hieronder nogmaals weergegeven.

De metingen zijn verricht met behulp van een General Radio meetbrug, type 650 A

en bij een frequentie van kHz.

Zelfincluct.ie van spoel L
1

55 ~H Q 8,5 (L
2

en L
3

open) .

Zelfinductie van spoel L
1

16 ~H (L
3

kortgesloten) .

N
L1

=' N =' 68 windingen.
L2

Zelfinductifc van spoel L
3

320 ~H Q 9,5 (L 1 en L
2

open) .

Zelfinductie van spoel L
3

88 ~H (L
1

en L
2

kortgesloten) .

N =' 136 windingen.
L3..
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0,93

0,75.

v (0)
c

tieve

•

De notatie "L." (i = 1, 2, 3) kan in het vervolg twee betekenissen hebben nl. als
1

indicatie van welke spoel uit figuur 1.1 bedoeld wordt alsmede om de zelfinductie

van de betreffende spoel aan te geven. Welke van deze twee betekenissen bedoeld

wordt zal uit de context blijken.

Verder moet ,1Og opgemerkt worden dat er behoorlijke capaciteiten aanwezig zijn

zowel tussen de spoelen onderling als tussen de windingen van een afzonderlijke

spoel.

Metingen toonden aan dat deze capaciteiten in de grootte-orde van 8 nF liggen.

In het vervolg zal er echter geen rekening mee worden gehouden.

1.2 Principiele werking van de inverter

Deze inverter is van het zogenaamde gedwongen-commutatie type. Dit houdt in dat

de hoofdthyristoren met uitwendige middelen gedwongen worden om uit te schakelen.

Bij deze schakeling dient hiertoe het commutatiecircuit. In dit circuit treedt

daarentegen natuurlijke commutatie op daar het circuit er zelf voor zorgt dat de

thyristoren doven ten gevolge van de slingerwerking van het circuit. Zoals in de

inleiding is opgemerkt worden in eerste instantie slechts twee fasen, b.v. de

i d~"i;n R en S gebruikt waartussen een weerstandsbelasting is aangesloten. Di t heet

eenfase brugbedrijf.

De ontsteekvolgorde van de thyristoren is dan voor een cyclus:

In d~ stationaire toestand kan de kwalitatieve werking als volgt worden toegelicht.

Stel dat er aan het eind van de laatste cyclus een positieve spanning ter grootte

over de doofcondensator staat. Ontsteking van T
1

en T
6

veroorzaakt een posi-

stroom in de kring: voeding-L
1
-T

1
-R 1 . -T

6
-L

2
-voeding.

"be astlng
De klem R is dan positief ten opzichte van de klem S.
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De belastingsstroom kan afgebroken worden door het ontsteken van de thyristoren

T
Bl

en T
B2

.

Hierdoor zal nl. punt Y plotseling de potentiaal -v (0) gaan aannemen
c

spoelen L
l

en L
2

gekoppeld zijn, punt Z de potentiaal va + vc(o).

Over de in geleiding zijnde hoofdthyristoren ontstaat dus plotseling

en daar de

een negatieve

spanning. Immers voor thyristor T
l

geldt dat punt Y op de potentiaal -vc(o) komt,

terwijl punt R ten gevolge van de aanwezigheid van diode D
4

, geen lagere poten

tiaal dan nul kan aannemen.

Eenzelfde redenering geldt voor thyristor T
6

.

Hierdoor wordt de stroam door T
1

en T
6

met een bepaalde negatieve di/dt naar nul

gebracht (De negatieve di/dt is afhankelijk van de altijd in serie met de thyris-

tor aanwezige zelfinductie).

De anodestroom zal echter door nul gaan, dus van teken omkeren en negatief blijven

totdat de ladingsdragersconcentraties bij de pn overgangen in de thyristor zover

zijn afgenomen dat deze overgangen een spanning in sperrichting kunnen opnemen.

Dan zal de anodestroom snel afnemen tot de stationaire lekstroom bereikt wordt.

De zelfinductie in het circuit verzet zich echter tegen deze snelle stroomver-

• andering en veroorzaakt hierdoor een negatieve spanningspiek over de thyristor.

Om deze spanningspieken te dempen zijn parallel aan de thyristoren RC leden ge

schakeld. De stroom door de belasting zal aan het begin van het commutatieproces

ook niet plotseling de waarde nul kunnen gaan aannemen omdat de eigen induktiviteit

L
be

van een weerstandsbelasting zich hiertegen verzet.

De belastingsstroom zal daarom overgenomen worden door de terugleverdioden D] en

D
4

en vervolgens naar nul uitsterven. Hierdoor keert tijdens dit uitsterfproces

de spanning over de belasting van teken am.

Tijdens het geschetste commutatieproces zal punt Y in potentiaal stijgen daar de

~oofcondensator C zich tot een negatieve waarde gaat opladen via de Kring:

voeding-L
l

--T
B2

-C-T
B

l-voeding.

In de stationaire toestand zal de spanning over de doofcondensator, nadat de

thyristoren T
Bl

en T
B2

gedoofd zijn ten gevolge van een natuurlijke nuldoorgang

van de stroam, gelijk moe ten zijn aan de negatieve waarde van de spanning over de

doofcondensator na doving van TAl en T
A2

. Tijdens het opladen van de condensator C

wordt er een punt bereikt waarbij de spanning v
L

] = aV
Ll

gelijk wordt aan de

spanning v . Op dit tijdstip begint de diode D te geleiden, zodat de energie welke
a

zich nog in de spoel L
l

bevindt via spoel L] terug gevoed wordt in de accu .

•
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Ontsteking van T
3

en T
4

veroorzaakt vervolgens een stroom in de kring: voeding-

L
1
-T

3
-R 1 . -T

4
-L

3
-voeding. De klem S is nu positief ten opzichte van de

be~astlng

klem R.

De belastingsstroom kan vervolgens weer afgebroken worden door ontsteking van de

doofthyristoren TAl en T
A2

· Hierdoor gaat er een stroom vloeien in de kring T
A1



C-T
A2

-L
2
-voeding en de doofcondensator zal zich gaan opladen totdat er een na

tuurlijke nuldoorgang van de stroom plaatsvindt waardoor de thyristoren weer ge

doofd worden. De spanning over de doofcondensator bedraagt dan weer v (0) en de
c

volgende cyclus kan beginnen.

Voor het geval aile 3 fasen worden gebruikt verandert de schakelvolgorde van de

thyristoren. De principiele werking van de inverter, zoals die hierboven is be

schreven, verandert hierdoor echter niet.

Aan de hand van het voorafgaande is het nu mogelijk om het verwachte spanningsver

loop over de belasting v
RS

in geval van eenfase-brugbedrijf met weerstandsbelas

ting te schetsen. Dit is gedaan in figuur 1.2.1.

FIG 1.2.1

De pieken welke een gevolg zijn van de stroomovername door de terugleverdioden

zijn kort gehouden omdat de eigen inductiviteit van een weerstand klein veronder-

stEld mag worden.

D' volgorde van ontsteking van de thyristoren is reeds in de vorige paragraaf ge-

noemd. Om de ontsteekpulsen in de gewenste volgorde automatisch te verkrijgen

is een schakeling ontworpen waarvan het schema op bijlage 2 is weergegeven. De

werking hiervan is als voigt.

Stel de positie van schakelaar Start in "uit", en de positie van schakelaar Stop

in "in".

De blokgolfoscillator, waarvan de frequentie en de pulsbreedte regelbaar is, geeft

I voortdurend pulsen af. In figuur 1.2.2 is zo'n pulstrein aangegeven met EH 112

I
I (6). Met deze notatie wordt bedoeld dat het signaal wordt afgenomen op kontakt

l_n_o__._6_-_v_a_n_h_e_t__E__d_e_e_l_e__Il_le_n_t__d_a_t__d_o_o_r__d_e__f_ab_r_l_'k_a_n_t_H l_l_2_i_s__
g

_e__n_o_e_m_d_._. . -'
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c-"] I

0 0 0
I I I I I

0 0

I I

FIG.UUK' 1.:1.2

TAl + TA2

L TJ +- 16

[ Tl!.1 "" ,. 82.

T!l r T4

Bij iedere start moet begonnen worden aan het begin van een cyclus, dus met het

opladen van de doofcondensator C.

Bet startsignaal dat op een willekeurig tijdstip wordt gegeven zorgt voor een

laag niveau van de bistabiele multivibrator DB 111 (10). Met laag niveau of met

de term laag aileen wordt in het vervolg de logische nul bedoeld. Met de term

hoog of met hoog niveau wordt dan de logische een bedoeld.

Het niveau van F H 112 (10) is dan ook laag en er kunnen aan de pulskastjes B,

? en 4 geen pulsen ontstaan.

Het startsignaal zet tevens D H 102 (8) op laag niveau, waardoor D H 102 (6)

hoon niveau bereikt. Aangezien D Hill (15) aileen op een negatieve flank rea

geert blijft D H 112 (10) op laag niveau.

60 msec. na het startsignaal wordt D H 102 (8) weer hoog, waardoor A Hill (4)

ook hoog wordt en de bistabiele multivibrator A Hill in het vervolg kan reageren

'.'p de negatieve flanken op zi jn ingang A H 111 (1).
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Hierdoor ontstaan de signalen A H 111 (6) en A H 111 (7). Con~inatie van de

de eerste keer laag wordt, wordt D H 102 (6) weer laag en

en T ')' terwijl
A~

de pulsreeks T
1

en T
6

.

Zodra A H 111 (7) voor

signalen A H 111 (6) en E H 112 (6) in een nandpoort leidt tot, de puis reeks T
Al

cornbinatie van de signalen A H 111 (6) en E H 112 (4) voert tot

dit blijft zo ongeacht het niveau dat A H 111 (7) daarna nog gaat aannemen.

D H 111 (10) blijft hierdoor hoog en F H 112 (10) neemt van nu af hetzelfde

niveau aan als A H 111 (7) •

combinatie van F H 112 (10 ) en E H 112 (6) geeft de puis reeks T
Bl

en T
B2

en

cornbinat.ie van F H 112 (10 ) en E H 112 (4 ) geeft de puis reeks T
3

en T 4 · De op

deze manier ontstane p1l1sreeksen worden elk toegevoerd aan een monostabiele

m1l1tivibrator waardoor de ontsteekpulsen de gewenste lengte krijgen.

Via de nandpoorten K H 102 en de emittervolgers worden de' ontsteekpulsen toege

voerd aan de pulsversterkers welke zorgen voor de koppeling met het vermogensdeel.

De pulsversterkers zijn uitvoerig beschreven in EM rapport 73-2. Het afschakelen

van de inverter geschiedt door de schakelaar Stop in de stand "uit" te zetten.

Hierdoor worden de ingangen 2, 5, 12 en 9 van K H 102 aile hoog waardoor de

pulsreeksen aile op hetzelfde ogenblik worden afgebroken.

In paragraaf 1.2.1 is de werking van de inverter in kwalitatieve zin weergegeven.

In deze paragraaf wordt een theoretische beschouwing van een periode van het

inverterbedrijf gegeven met het doel enig inzicht te krijgen omtrent de kwanti-

tatieve werking van de inverter. Daarbij wordt uitgegaan van de volgende aannamen:

1. de doofcondensator C is opgeladen tot een positieve spanning v (0).
c

2. dc> hoofdthyristoren voeren in geval van geleiding een stroom welke verwaarloos-

baar is ten opzichte van de bij commutatie in het doofcircuit optredende

stromen.

3. de thyristoren en dioden worden als ideale elementen beschouwdi wei wordt er

in geval van geleiding een voorwaartse spanning v
T

in rekening gebracht.

,4. "e> j nvloed van de dempcircui ts parallel aan de thyristoren en recuperatiediode

wardt niet in rekening gebracht.
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Uit aanname 2 voIgt dat de aanwezigheid van het hoofdcircuit niet in aanmerking

wordt genomen. Niet van invloed wordt dus dat deel van figuur 1.1 beschouwd, dat

zich rechts van de lijn door de knooppunten Y en Z bevindt en hierdoor is de

volgende beschouwing dus onafhankelijk van het feit of het twee- of driefasen

inverterbedrijf betreft.

Stel dat de thyristoren '1'1 en '1'6 geleiden en dat op t = to een commutatiecyclus

wordt ingeleid door ontsteking van de doofthyristoren T
B1

en T
B2

.

Dan gelden de volgende vergelijkingen:

( 1)

v
a

v
a

Eli R.
e 1

(2 )

(3)

(4)

c
c

dv
c

dt
(5)

i
ca

C
a

dv
a

dt
(6)

i
c

(7)

i
a

i - i
e ca

(8)

lijk nul is.

Daar ontsteking van T
B1

en 'I
B2

tot gevolg heeft dat v
L1

in eerste instantie nega

tief wordt ten gevolge van het opdrukken van de positieve condensatorspanning

vc(o) zal ook v
L3

negatief worden, en hierdoor zal i
d

= - i
L3

in eerste ~ostantie

ld
nul zijn. De aanwezigheid van de recuperatiediode verhindert t.evens dat dt onge-

di
L2

Uit aanname 2 volgt verder dat i
L2

en~ nul zijn.

Substitutie van vergelijking (6) in vergelijking (8) en het resultaat in verge-

lijking (3) levert op:

dv
R. (i C

a
(9)Ii E - +

a 1 a a dt

..

.--------------------------
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waaruit volgt:

dv
a

R.C --+v
1 a dt a

E - R, i
1 a

( 10)

Substitutie van de resterende termen van vergelijking (4) in vergelijking (2)

levert op:

v
a

- L
1

- v + 2v
c T

(11 )

en samen met de vergelijkingen (5) en (7) wordt dit:

v
a

di
a 1

L 1 dt + C

t

I i dT
a

( 12)

De twee differentiaalvergelijkingen (10) en (12) bevatten nu uitsluitend termen

v en i en deze zijn dus expliciet te schrijven. Laplace-transformatie van
a a

vergelijking (10) levert op:

R,C s v (s)
1 a a

waaruit volgt:

R,C v (0) + v (s)
1 a a a

E

s
R, i (s)

1 a
( 13)

v (s)
a

E

s
R,i (s) + R,C v (0)

1 a 1 a a
1 + sR, C

1 a
( 14)

Laplace-transformatie van vergelijking (12) levert op:

v (s)
a

Cv (0) - i (s)
c a

Cs
( 15)

Aangezien i (0) gelijk is aan de belastingsstroom voor cornmutatie mag volgens
a

aanname 2 i (a) gelijk aan nul gesteld warden.
a

Gelijkstelling van vergelijking (14) en (15) geeft dan vaor i (s):
a

v (0 ) - 2v v (a) R,C
c T E a 1 a

+ s (1 +s + sR.C ) 1 + sR,C
i (s)

1 a 1 a
a

1 L Cs 2+ R,
1 1

+
Cs 1 + sC R,

a 1

( 16)

.. ofwel:

'------------------------ -------------
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(l+sc R.)+R.Cs
all

C (v (0) - 2v) (1 + sC R.)
c Tal

( 17)

EC

(1 + sC R.) + R.Cs
all

---------------'-----++

sC

(1 + sC R.) + R.Cs
all

(1 + L
1

Cs 2 )

v (0) R.C
a l a

+

i (s) ==
a

en met v (0) == E krijgen we:
a

i (s) == C {E + v (0) - 2 v }
acT

1 + sC R.
a l

(l+sc R.)+R.Cs
all

( 18)

Bekijken we nu welke invloed de inwendige weerstand van de accu op de stroom

i (t) heeft, dan laat vergelijking (18) zien dat R. een verandering van het
a l

polen-nulpunt beeld geeft en daardoor een verandering in de eigenfrequentie van

het circuit veroorzaakt.

In geval van een ideale accu geldt R.
l

== 0 en gaat het beschouwde circuit over in

figuur 3. jW

== Co.

_1_
VLIC

TC
'-_....L.- ~

fiG 3.

3). Hierdoor verloopt i (t)
1 a

/~
beschouwde circuit over in fig. 4.Voor het geval R. naar oneindig gaat, gaat het

l

De eigen frequentie volgt dan uit (l
j

+w2 L
1

C) == 0, zodat er twee zuiver imaginaire

wortels optreden en wel bij s == + ~ (zie fig.
- YL C

sinusvormig met een hoekfrequentie 1 gelijk aan

I
_,-Co. LI

T .....J-C

T .fiG Jot.

De eigen frequentie volgt dan volgens vergelijking (18) uit:

.. 3
L.CC s + (C+C )s == O.

1 a a
i

Il _ ---
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j
+ ,It c' en

1 v

Er treden nu dus weer twee zuiver imaginaire wortels op en wei bij s

tevens een wortel bij s = o.
Hierin is

C
v

c C
a

C +C
a

serieschakeling van C en C.
a

Voor polenconfiguratie in het s-vlak zie figuur 4.

i (t) wederom sinusvormig, zij het met een grotere hoekfrequentie
a

nu verloopt
1

van I
L

I
C

v

Voor het geval 0 < R = 0,14<00 ligt de hoekfrequentie ergens tussen de twee
i

uiterste waarden in, terwijl er tevens een dempingsterm zal optreden.

Oak

nl.

Om i (t) te bepalen wordt vergelijking (18) herschreven tot:
a

i (s)
a

E + v (0) - 2v
c T s + a

( 18b)

Hierin zijn:

-1
a = (R, C )

~ a
( 18c)

1 1
C +C

a
X -- -- (~)L

I
C

v
L

l a

c
p

L
I

C

( 18d)

(18e)

Vervolgens moet vergelijking (18b) in breuken worden gesplitst. Aangezien de

noemer een derde-machts vergelijking is zal deze een reeel en een stel toegevoegd

complexe nulpunten hebben. Dit laatste voigt uit het feit dat nulpunten reeel, of

in paren toegevoegd complex moeten zijn en uit het feit dat de coefficienten a,

X en p positief zijn.

De volgende breuksplitsing is dan mogelijk:

i (s)
a

E + v (0) - 2v
c T

(18f)

Hierin zijn w
l

, w
2

en w
3

de polen van vergelijking (18b) en Yl' Y
2

en Y
3

zijn

nader te bepalen constanten.

'----------------------------------------------------------'
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Stellen we nu dat w
l

de reele pool is, dan geldt:

w
3

'" • ( 18g)

Met het asteriks symbool wordt in het vervolg de geconjugeerde van de betreffende

complexe grootheid bedoeld.

Daar terugtransformatie van i (s) een reele tijdsfunktie op moet leveren geldt
a

tevens dat:

Y = Y ,',
2 3'

Gebruiken we vervolgens:

( 18h)

Y. Re Y. + j I III Y. (18i)
1 1 1

en

w. Re w. + j Im wi' (18j)
1 1

dan is vergelijking ( 18f) te herleiden tot:

i (8)
a

(18k)

Terugtransformatie hiervan naar tijddomein levert op:

i (t)
a

E+v (o)-2v [c T
ReY

L
l

1
ReY

2
Cos(Imw

2
t)-ImY

2
sin(Imw

2
t) ~

(181)

Omdat uit vergelijking (181) geen indruk kan worden verkregen omtrent het werke

lljke verloop van i (t) moeten er numerieke waarden worden ingevuld.
a

Aan de circuitelementen worden daartoe de volgende waarden toegekend:

L
l

55 pB.

e 6 pF.

'-' =150 jJF.
a

R. = 0,14 CL
1

,
i

I
I
L _
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Met behulp van een rekenmachine procedure kunnen nu zeer eenvoudig de co~ffici~nten

Y en w. worden berekend, zodat het verloop van
1 l

S(t) = ReY
1

exp(Rew
1
t) + 2exp(Rew

2
t) { ReY

2
cos (Imw

2
t) - lmY sin

2
( 18m)

volledig bekend is.

Zetten we S = S(t) in een grafiek uit dan blijkt dat deze zeer goed benaderd

kan worden door:

S(t) = S sin (lmw
2
t).

De grootte van S volgt uit vergelijking (18m).

combinatie van de vergelijkingen (181) en (18n) geeft dan:

i (t) = i sin wt
a a

met

w =

(18n)

(23)

( 23a)

en

i
a

E + v (0) - 2v
- c T= S (23b)

De grote inwendige weerstand van de accu is er verantwoordelijk voor dat de accu

spanning v tijdens de commutatie sterk zal dalen. Om een indruk van de grootte te
a

krijgen wordt nu het verband tussen v en i afgeleid.
a a

Tevens is de relatie tussen v en i nodig om verdere berekeningen mogelijk te
a a

v
a

maken.
-

i = i sinwt
Leo loa, a a

,..
1 -+ i i i= -

R.i. a e ca
Lc.Q..

-- '\1Q. dvIe i
a= C --

E ca a dt

T - E i R.--0 v = -
a e l

Vergelijking (25) in vergelijking (24) geeft:
dv

i =c ~+i ,
e a dt a

vergelijking (27) in vergelijking (26) geeft:

dv
+ R.C ~ = E - i R.

l a dt a l

met i = i sinwt wordt de Laplace getransformeerde van v :
a a a

(23 )

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)
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v (5)
a

E

s(sR.C+1)
l a

R.C v (a)
l a a

+
1 + sR. C

l a

i R.
a l

1 + sR.C
l a

s'

III
(29)

v (a)
(5 )

E E a
v +

a 5 1 1
s+-- s+ --

R.C R.C
l a l a

Onder gebruikmaking van v (a)
a

-R.C easwt + - . sinwt + R.C .e
law l a

E wardt vergelijking (30)

(31 )

] (30)

tot:

l+sR.C
l a

(R.C )2
l a

getransfarmeerd
t---

R.C
l a

R.C s
l a 1
----+ +

52 + w2

. w
[ -

1+w2(R.C )2
l a

i R.
a l

1+W2(R.C )2
l a

i R. (;j
a l

E -v (t)
a

Het verloap van v (t) valgens bovenstaande vergelijking wordt gesehetst bij de
a

berekeningen in haafdstuk I.

De voorafgaande besehouwing blijft geldig tat het tijdstip t

cuperatiediade D begint te geleiden.

Dit is het geval als:

t
1

waarop de re-

v = v + v
L3 a T'

(32)

Zolang de diade D nog niet geleidt, geldt:

De waarde van u is a.a. afhankelijk van de graatte van de kappelfaktor k
13

tussen

de spoelen L1 en L3, en valgt uit:

diLl
L1 en

dt

(34)
L1

0.

hieruit volgt dan:

k 1~-L-1-.-L-3"""

E;ubsU.tutie van de vergelijkingen (2) en (33) in vergelijking (32) geeft:

aVe + (1 + 0.) va - (20. - 1) v
T

= O. (35)

v is te bepalen met behulp van de vergelijkingen (5), (7) en (23).
c
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Immers:
dv

c -
i '" C -- = - i = - i sinwt,

c dt a a

zodat integratie van vergelijking (36) oplevert:

(36)

v (t)
c

-
i

a
= -

wC
[(coswt) - 1] + v (0).

c
(37)

Substitutie van de vergelijkingen (31) en (37) in vergelijking (35) geeft dan

onder gebruikmaking van vergelijking (23b):

-t
K cos wt + L sin wt + M exp (~) = P

l a
(38)

waarin:

K =
o:i

a
wC

-+ i
a

(1 +
R,2. W C

l a
O:)·l+(WR,C )2

l a
(3Ba)

- R,
l

L = - i ( 1 + 0:) ) 2a 1 + (wR,C
l a

- R,2 wC
i (1 0:)

l a
M = - +

a 1 + (wR . C ) 2
l a

(38b)

(38c)

p =
ai

a
wC

- av (0) - (1 + 0:) E + (20: - l)v .
c T

(38d)

Daar we aangenomen hebben dat v (0) een bekende grootheid is, is volgens verge
c

lijking (23a) ook i
a

bekend.

Uit vergelijking (38) is dan het tijdstip t = t
1

, waarop deze vergelijking in een

ir},n l iteit overgaat, numeriek te bepalen.

Op het ogenblik t = t
1

begint, zoals reeds vermeld, de recuperatieperiode D te

geleiden waardoor het oorspronkelijke circuit verandert. Hierdoor blijven ook de

oorspronkelijke vergelijkingen niet geldig.

Het nieuwe circuit is weergegeven in figuur 5.

1..

•"
'J

-, ..c_

_ '-yO
-- ';

.. 'ILl

i, 'I.,
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In deze figuur zijn de voorwaartse spanningen van de diode en de thyristoren nul

gesteld om de berekeningen, welke nu volgen, te vereenvoudigen.

De vanaf het tijdstip t = t
l

geldende vergelijkingen zijn:

L1
diLl di

L3-- + M
13
--

dt dt

di
L3

di
L1

L3 -- + M
13
--

dt dt

dv
i C

c
c dt

(50)

(51 )

(52 )

v
a

v
a

- v - v
Ll c

i
a

(54 )

(55)

v
a

+ R.C
l a

dv
a

--=
dt

E - i R, •
a l

(28)

Daarnaast gelden er nog beginvoorwaarden voor:

va(t
l

) deze voigt uit vergelijking (31),

v (t
1

) deze voigt uit vergelijking (37),
c ~

iLl (t
l

) deze voigt uit vergelijking (36) en

Deze vergelijkingen blijven gelden tot het tijdstip t

(56)

(57)

(58)

(59)

t
2

waarop de doofcondensa-

t
2

gaat dan als voigt.

torstroom i de waarde nul bereikt.
c

Dan gaan de thyristoren T
B

over in sperrende toestand en verandert het circuit weer.

Om de nu volgende berekeningen te vereenvoudigen wordt een nieuwe tijdas, aange

duid met t', ingevoerd welke een oorsprong heeft die samenvalt met het tijdstip

t = t
l

van de oude tijdas.

De berekening van het tijdstip t

I
i

1 . '
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Eliminatie van iLl en i
a

uit de vergelijkingen geeft:

di di
L3

L1
c

-- + M
13
--

dt dt

di
L3

di
L

3
c--+ M

13dt dt

(60)

(61 )

v
a (62 )

v
a

- v - v
L1 c

(63 )

v
a

dv
+ R.C ~ = E - R i + R i

l a dt i L3 i c
(64)

De Laplace-getransformeerden hiervan zijn:

v
L1

(s) == s L1 i
c

(s) - L1 iLl (t1) + s M
13

i
L3

(s) (65 )

v (s)
a

= s (66)

v (s)
a

i (s)
c

sC

v (t1)
c

s
v

L1
(s) (67)

v (s) + R.C sv (s)
a l a a

R.C v (t1)
l a a

E .
- - R l (s) + R i (s).
s i L3 i c

(68)

Substitutie van vergelijking (67) in de vergelijkingen (66) en (68) geeft nu:

-i (s) '.J (t1 )
c c

v
L1

(s) L3 i
L3

(s) i (s) iLl (t1)---- - s + M
13

s M
13sC s c

C
1

i
L3

(s) [ a
(s) [ 1 ] v

L1
(s)R. - R. + R. -+ i - + s R.C

l l l C sC C l a

(70)

(71 )v (t1) + v (t1)]
c a

+ E

s

v (t1)
C-----+ R C

i a

Eliminatie van v 1 (s) uit de vergelijkingen (65) en (70) geeft:
L

i (s) v (tl)
c c

sC s
(72 )

Eliminatie van v
L1

(s) uit de vergelijkingen (65) en (71) geeft:

r ~ .
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Ca 1
[R.+R, -- + -- + sL1 + s2 L1 R,C ] i (s) - [1 + s R,C ] L1 i

L1
(t1)

l l C sC lac l a

R
i

- s M
13

- s2 M
13

RiCa

v (t 1 ) + E
c

+ R, C [v (tl)+ V (t 1) ]
S l a c a

+
R

1
- s M - s2 M

13
R.C

13 l a

(73 )

Gelijkstelling van de vergelijkingen (72) en (73) levert dan voor i (s) op:
C

i (s)
c

IHerin zijn:

As 3 + Bs 2 + Ds + F
(74)

~
M

13
+ L

1

L t-1
13

L
1c

L
d

M
13

+ L
3

L
3

V
c

(t
1

) + L
d

v
a

(t
1

)
,
-1 2L

a

L
3

v t:(t
1

) + L
d

E

<-2 2
L

a

0 [R, C ] -1
l a

L
d

L
3 ~ 1

S =~+ -- + -]-T
C C L

a a a

L
3 0

Y -- -
L 2 C

a

R. 0
l

<5 L 2C
a

A iLl (t 1 )

B oA + c 1

(74a)

(74b)

(74c)

(74d)

(74e)

(74f)

(74g)

(7 4h)

(7 4i)

(74k)

(741)

(74m)
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(74n)

(740)

Om ver~elijkinF, (71+) terug te kunnen tr<msformeren naa1' hat tijcldomein

L,; breul\splitsing nodig.

;angezien de noerner van de vergelij~ing een vierde macht term

, y X,, -, .)

-l /1
j ( [::;

\ -- • I- + ---I
C

f--:-Z r;-z ., ~1-Z~\ ~i-Zlj..-

(90)

Hierin de polen van vergelijking (7 L ) en

X1 ' c:." X7 en X"~ z:ijn nader te bepalen 1-:om3tanten.
I C r

Voar wiJ.lekeurige coefficienten 6", f-" '1l' en b zullen e1' in het

alfcmeen twee paren tocgevaegd complexe polen optreden.

In het 6'ebrl1i1:te circu:i t bli2ken en 2 l'eelc en een atel toegevoegd

comr1exe Dolen op te treden. Dit is als voIgt toe te Jichten.

"Iocr het ge",.lal H.
l

= 0 heaft het circuit van figuur 5 slechts een

eigenfrek~entie. Imrrers voor het hppalen van de eigenfrekwentie

uae + r; t: ;~rar:n'ingEbron worden kort gCG] oten, ,"~odat fi[emr ~. over-

g~2t in figuur (.

L,
c

rjt~;uur 7.
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en di t lwmt overeen met een
1

" VIJ{ I

stel toegevoegd complexe polen wel]:e op de imaginaire as liggen.

frekw~ntie heeft ( nl. U

Voor het geval 1:t •
l

gailt figuur 5 over ill ficuur 8.

~I...I

=~c ... L, "'"~,
fir;uur 8.

Deze :~i iPlur bevat twee vrijheidsgraden, W;)11t als v L1 en v c vrij

en i vrij worden
a

I;("o'/,on r;an ligt i
1

,7, v·,,:'t •
.. }...,;

Lr tredeD dUB 2 eigenfrckwcntics or en dit komt overeen met twee

ste] to('gevoecd com}"J ex(~ polen.

Voor e:Ur:e nndere waEd'de van d,~ J.]olen tll::;sen de twee

genoemde extrf,rnCll in. Laten we R. van nul af toenemen dan lopen
l

er t ,',pc poJ ell over de reele [',S naar elkaar toe; een vanaf de oor-

\)ro.'1§' en (·en vanaf -co •

(, 0 r c1 c '.'/:', a I'd {; ,'~
1.

n. J •• , tree]'!. PI' cen ui,~hred:IJunt in de
]~ CT'.1- :. J. L; C Ii

Root 10C1;S Ope Voor deze waarde van zijn er dus twee samenvallende

hl'ijken d'lt ~(i veel kleiner dan Hi kritiRch

, dnn geldt ducc~:polen :::.ijnde rceleerr

op"::ren Ie t'l.:c~u] ] en

Stell en 'iVe dat

I
I

I

L~ , ..,,..
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Daar terugtransformatie van i (5) een reele tijdfunktie op moet leveren zal tevens
c

rnoeten gelden dat:

X
3

Gebruiken we vervolgens:

(92)

en

X,
l

z,
l

ReX, + j 1rnX,
l l

Re z, + j I rnz ,
l l

(93 )

(94)

dan is vergelijking (90) te herleiden tot:

(s)
Xl X

2
2ReX

3

s-Rez
3

21rnX
3

1mz
3

i + --+
(s-Rez ) 2

-
(s-Rez ) 2 2c s-zl s-z2 +1mz

3
2 +1rnz

33 3

Terugtransforrnatie hiervan naar het tijddornein levert op:

(95 )

i (t ')
c

Hierin is:

A
ReX

3
(97a)tan ---

1rnX
3

en

t' t - t
1

0 (97b)

Het gezochte tijdstip t = t
2

waarop de stroorn i
c

nul wordt is nu nurneriek uit

de vergelijkingen (96) en (97b) te bepalen.

De spanning over de doofcondensator bedraagt op het tijdstip t t
2

:

Substi tutie van vergelijking (96) in vergelijking (98) geeft dan:

+ ~ [::;~1" cxp (Rez1t I) + ReX
2

exp (Rez 2t ') +
Rez

2

(98)

(Re z .. ) 2 + (I rnz 3) :?
J

Hierin is: t.an
-Irnz

3
Rez

3

t

l
'=t

2
-t

1
sin [1rnz3ot' + A - v]

t'=O

(99)

(100)
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(101)v (0).
c

Uit de symmetrische opbouw van het commutatiecircuit (zie figuur1.1) voigt verder

dat aan het eind van de commutatie de spanning v
c

(t
2

) gelijk maar tegengesteld

aan v (0) moet zijn.
c

Ous moet gelden v
c

(t
2

) = -

Op het tijdstip t = t
2

gaan de doofthyristoren T
B

weer In sperrende toestand over.

Het nleuwe circuit wordt dan overeenkomstig figuur 9.

Fic;uUR q

Je hiervoor geldende vergelijkingen zijn:

dv
H.C a

E iv + - - R.
a )- a dt a 1

d.

v = V
L3 = T

1
13

a '-'3 dt

( 28)

( 103)

1
a

( , 04 )

Jm deze vergelijkingen op te lossen zijn de beginvoorwaarden i
a
(t

2
) en v

a
(t

2
)

nodig. In prIncIpe ZIJn deze uit het voorafgaande te berekenen. Dit levert dan ver- I

gelijkingen r;p die van dezelfde vorm ZIJTl als vergelijking (74). Om dit type ver-

gelijking, dat zeer veel rekenwerk oplevert, te vermijden worden er 1n dit deel

van de ·oerekening gemeten waarden ingevuld. Deze n1euwe toestand blij ft gelden tot

het tijdstip t = t
3

waarop de recuperatiediode D weer gaat sperren. Dit lS dus het

tij dc,tip dat de stroom 1
L3

nul wordt.

:)e berekening van het tij ds tip t = t
3

gaat als voIgt.

Combinatie van de vergelijkingen (28) en (104) en Laplacetransformatie van het

resultaat geeft:

v (s) + H.C s v (s) - R.C v (t
2

) = ! - R. i
13

(s)
a 1a a la a s 1

( '05 )

Laplacetransformatie van vergelijking (103) geeft:

L va!s) =~_: i
L3

(s) - L
3

_'·1_3_(_t_
2

) (_'_0_6_) _
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Substitutie van vergelijking (106) 1n (105) levert '1001' iLl(s):

T s 2 + '1' s + rr
123

s3 + 0S 2 + N
1

s

-lierin zi jn:

-1
O=[R,C]

l a. (74g)

fp
, 1 ( We)

I.J,.n +
L 1 ( 109 )

oE
T3 = L

3
oR.

1
N 1 = L-

3

Vergelijking (107) lS te splitsen 1n de volgende vorrn:

( 110)

( 111)

+
s - u

3
( 112 )

I{ierin ZlJn u
1

, u
2

en u
3

de polen van vergelijking (107) en deze zlJn te bepalen

door nulstelling van de noerner. Dit levert op:

( 113)

Q. \;('0 2
N

12
- (-).-

2

Q. + v{iJ 2_ N
1 ( 114 )'1_. c..

Aangezien 0
2 > 4N 1 lS, zlJn de polen reeel. Tevens geldt dan dat de coefficienten

p 1
2

en P3 reeel rnoeten zijn.

Terugtransforrnatie van vergelijking (112) naar het tijddornein levert zodoende op:

Hi erin 1.S t" = t - t
2

( 115 )

( 1 16 )

Hrct gezochte tijdstip t = t
3

waarop i
L3

(t) gelijk aan nul wordtLs nu numeriek te

bepalen.
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Op het tijdstip t = t 4 worden de hoofdthyristoren T
3

en T4 ontstoken en deze gaan

dan de belastingsstroom i
b

voeren. Hiermee is de beschrijving van een halve periode

afgerond.

De tweede helft van de peri ode begint met de ontsteking van de doofthyristoren TAl

en T,~. De spanning over de doofcondensator is dan: v - - v (0).
1.... C: c c

De beschrijving van deze periodehelft verloopt analoog aan de eerste helft omdat

de inverterschakeling symmetrisch is.

1.3 Beschrijving van het rekenmachineprogramma
----------------~-------------------------

Om de l!erekeningen ui t de vorlge paragraaf te kunnen ui tvoeren lS een rekenmachine-

programma geschreven dat is weergegeven op bijlage 3.

Het programma is in feite een iteratieproces dat uitgaat van een lage waarde voor

v (0). Hiermee wordt dan v (t~ berekend. Bij een juiste keuze van v (0) zouden deze
c c c: c

'tlaarden volgens vergelijking (101) gelijk moeten zijn. Is dit niet het geval dan

wordt vc(o) opgehoogt net zo lang totdat het verschil tussen vc(o) en v
c
(t

2
)

kleiner dan b.v. 10 Volt is.

Bet prograrr@a lS In blokken gesplitst en de berekeningsvolgorde lS dezelfde als

die welke in de voorafgaande paragraaf is aangehouden.

In blok 1 staan de declaraties en tevens worden verschillende hulpgrootheden

berekend, o.a. de coefficientenS, ~ enf uit vgl. 18b.

In blok 2 wordt de THE-bibliotheekprocedure Cubic roots aangeroepen. Deze

procedure bepaalt de polen van een 3e machts vergelijking.

Voor vergelijking 18f vinden we zodoende w
l

, w
2

en w
3

. Deze polen worden

uitgeprint.

In blok 3 worden de coefficienten Yl' Y
2

en 1
3

van vgl. 18f berekend. Deze

bprekening is gebaseerd op de complexe funktietheorie. De constanten Yl' Y
2

en Y3 zijn nl. de residuen van de funktie i (s) in de polen w. (i = 1,2,3).
a l

Voor enkelvoudige reele of toegevoegd complexe polen geldt dan

Y
1

= lim
s w.

l

(s-w.) i (s)
l a

( 117)

Ook deze co~fficienten worden uitgeprint.

Inblok )1 \{orden ,Ie complex\:' arrays Y. en w. elk gespli tst In twee .reele arrays
l l

volgens de vergelijkingen lSi en 18j.
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"In blok 5 wordt uit vergelijking 18m de waarde 8 berekend en tevens het tijd-

stip waarvoor deze topwaarde optreedt. Met behulp hiervan worden dan In blok 6

voor oplopende waarden van t de waarde S(t) volgens vgl. 18m en de benaderde

waarde S(t) volgens vgl. 18n berekend en geprint (zie bijlage 5).

We Zlen ui t de grafiek dat de benadering van S (t) door een Slnus zeer goed te

noemen lS.

Vervolgens worden In blok 7 de ingangsgrootheden 0\ (vgl. 3)\), 1'1
13

, k 13' C,

~)(vgl. 23a) en E geprint.

In blok 8 worden eerst de coefficienten f" ~ , en b berekeild en geprint. Ver

volgens wordt de procedure biquadroots aangeroepen welke van een vierde macht

vergelijking de polen bepaalt. Dit levert de polen zl' z2' z3 en z4'

In blok 9 wordt een beginwaarde voor vc(O) en voor v
c
(t

2
) aangenomen. De

"while" statement zegt dat het nu volgende deel van het programma voor een

opkliTI@ende waarde van v (0) zo lang uitgevoerd moet worden totdat het verschil
c

In absolute waarde tussen v (0) en v (t
2

) Kleiner dan 10 Volt lS.
c c

In blok 10 worden nu eerst de coefficienten P, K, L en M uit vergelijking 38

Depaald. lJ:iermee kan In blok 11 het tij dstiI) t = t 1 waarop de recuperatie

diode D begint te geleiden worden bepaald.

In blok 12 worden naast verschillende hulpgrootheden ook de coefficienten A,

B, D en F uit vergelijking 74 berekend. Dan kunnen In blok 13 de coefficienten

Xl' X
2

, X
3

en X
4

uit vergelijking 90 worden berekend met behulp van de In het

voorafgaande aangegeven residuenstelling.

nul wordt voIgt dan uit de vergelij-Het tijdstip t = t o waarop de stroom i
~ c

Kingen 96 en 97b. Deze berekening wordt uitgevoerd In blok 14.

In blok 15 wordt dan de waarde v c (t
2

) ui tgerekend. Als deze waarde meer dan

10'!olt verschilt van v (0) ',rordt teruggegaan naar de "while" statement In
c

blok 9.

Is dit niet meer het geval dWl worden in blok 16 de coefficienten X X X
1 ' 2' '3 cn

X4 llitgeprint en ook .{Orden de resultaten gegeven.

fn blok 17 worden aan i L3 (t 2 ) en v
a
(t

2
) de gemeten waarden toegekend. In blok 18

worden de coefficienten van de teller en noemer van vergelijking (107) uitgere

;\J~nd, In blok 10 vindt ae berekening van de polen van vergelijking (107) plaats,

en In Jlok 20 de bereli:ening van de coefficienten P P en P ui t vergeli J'king
l' 2 3 <

( 11 ')) ~ , t+ b . .
.c • iJeze ~.aa s ~e erekenlng geschledt weer volgens de methode van vergelij-

king (117).

In blok 21 wordt t" (vergelijking (116)) telkens met 1 IJsec. opgehoogd net zolang

tct iT "l (t") de nulgrens overs chrij dt.
~.J

In blok 22 wordt tens lotte de waarde t
3

ui tgerekend en tevens afgedrukt.

--_..
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Eenfasebrugbedrijf met weerstandsbelasting

2.1 Inleiding
---------

Om de in het voorafgaande gegeven besehouwingen aan de werkelijkheid te toetsen

kunnen versehillende spanningen en stroomvormen geregistreerd worden.

In eerste instantie wordt begonnen met een verlaagde aeeuspanning en wel van

81 Volt.Als doofeondensator lS een eapaeiteit van 6 )..IF genomen. Deze is van de

grootte-orde zoals die door E.M. Nuijten is vastgesteld.

Bij de eerste meting met een oseilloseoop bleken er eehter al problemen op te

treden doordat de inverter uitviel zodra er een verbinding tussen het zwevende

huis van de oseilloseoop en een punt van de inverter werd gemaakt.

Dit is een versehijnsel dat reeds eerder door andere afstudeerders lS geeonsta

teerd en oak in E.M.-rapport 74-15 [6] wordt dit versehijnsel genoemd.

In het volgende intermezzo zal daarom enige aandaeht aan de oplossing van dit

probleem worden besteed.

Hoewel de remedie niet speetaeulair genoemd mag worden geeft de verhandeling wel

een indieatie van de meetproblemen die in de vermogenselektroniea optreden.

In het bijzonder zal blijken dat men zeer snel op het verkeerde spoor zit bij

het zoeken naar een storing.

Geeonstateerd is dat er een ongewenste ontsteking van een of meerdere thyristoren

optreedt bij het TIlaken van een verbinding tussen de vermogenselektroniea en de

Dseilloseoop. De vermogenselektroniea lS nergens geaard en de oseilloseoop is

zwevend. De ongewenste ontsteking uit zieh in het optreden van een kortsluitstroom

via twee In serie gesehakelde thyristoren waardoor de beveiligingen tussen de

aecu en de inverter aanspreken.

Bet f'enomeen dat optreedt tijdens de verbinding is als volgt. Met verbinding

·,;ordt in deze paragraaf bedoeld het aanbrengen van een galvanisehe verbinding

tus~ en het huis van de oseilloseoop en een punt van de inverter. In ons geval lS

(li t tel:kens het verbindingspunt tussen de thyristoren T I en T3' dus punt Y in het

':;c!Jema.

Bij hct In bedrijf zlJn van de inverter neemt het verbindingspunt een zekere poten

tiasl ten opziehte van zlJn omgeving aan. De ongeaarde oseilloseoop neemt een

80'1dere potentiaal aan.

Bij Jl'ot aanbrengen van een verbinding gaat er dan een eapaei tieve stroom lopen

·'>lssen de i.nverter en de ()scilloseoop.

__________J



-------- ------------,----------------------

rapport nr.

Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.29 van

De verschillen in potentiaal ZlJn te meten met een hoogohmige voltmeter. Dit

gaf de volgende resultaten:

Meetbereik van de Inwendige weerstand potentiaal-
voltmeter van de voltmeter verschil

250 500 krl 14 V

100 200 krl 7 V

25 50 krl 3 V

10 20 krl 1 , e V

2,5 krl 0,26v

o [- 50 rl ~o, )

Er loopt dus een stroom tussen de inverter en de oscilloscoop waarvan de grootte

afhankelijk is van het meetbereik.

Brengen we nu een rechtstreekse verbinding aan door de voltmeter kort te sluiten

dan constateren we geen opmerkelijk verschil in het aantal kortsluitingen bij

een hoog of een laag meetbereik.

We verwachten echter dat het plotseling verbreken of veroorzaken van een grote

stroom (in geval van een laag meetbereik) een storender invloed zou hebben dan

het plotseling verbreken of veroorzaken van een kleine stroom (in geval van een

hoog meetbereik).

Om nu metingen te kunnen verrichten wordt gebruik gemaakt van een transient-

recorder.

Dit apparaat bevat de mogelijkheid om overgangsverschijnselen te kunnen registre

ren, en tevens een deel van de voorgeschiedenis van een signaal. Het bevat hier-

20n~ geheugenplaatsen.

Bi,j het "arming" van de recorder wordt het te registreren signaal aan de ene

zijde van het geheugen toegevoerd en aan de andere zijde weer vernietigd zodanig

!i,t s i. edc) het gehele geheugen gevuld is. Wordt er nu een triggerpuls gegeven

dan wordt de informatie van een vooraf ingesteld aantal plaatsen bewaard

([) . v. de he 1ft) en wordt de res t van het geheugen opgevuld met het overgangs

verschijnsel en wat daarna gebeurt.

De hCJeveelheid opgeslagen informatie lS dan afhankelijk van de sample-tijd.

Volgens Shannon is het nl. vereist dat de sample-frequentie het dubbele van de

hoogst voorkomende frequentie van een signaal moet bedragen wil er geen relevante

infurm'3.tie verloren gaan.

Om nu tegelijk te kunnen triggeren en een verbinding te kunnen veroorzaken wordt

een t-;feepolige schakelaar gebruikt.



Bet 1'J eek nu dat l'1' llLet l)lj e lke vl'rl, i IHi i lit' ('e]] \\LlI'L~;l1lit i lit': ('Ipl,l'eed L. !\cItLel'

af gezien lS dit weI verklaarbaar. In@ers een schakelaar vertoont een zgn.

dender-effect d.w.z. hij trilt even na. De schakelaar heeft daardoor direkt na

de eerste sluiting niet een weerstand nul, maar een weerstand die afhankelijk is

van de kracht waarmee de schakelaar wordt gesloten. Zij varieert dus per sluiting

van de schakelaar.

'Jm TIU via de schakelaar een verbinding tot stand te brengen welke een kortsluiting

veroorzaakt kan het nodig zijn de schakelaar vele malen te openen en te sluiten.

In eerste instantie wordt de stroom i (zie figuur 1.1:blz.3) geregistreerd.
e

Dit geeft fig.2.laan. Bij deze en de rest van de figuren uit deze paragraaf lS

geen tij d-- en ampli tudeschaal aangegeven daar deze onbelangrijk is voor de

interpretatie van de figuren. We constateren dat er plotseling een zeer sterke

toename in de stroom i optreedt nadat de verbinding tot stand lS gebracht.
e

Heten "re vervolgens de stroom lb (zie fig.2. 2) dan zien we aIleen een plotseling

afbreken van de stroom.

FIG.2.1 FIG. 2.2

De conclusie uit fig.2.1 en 2,2is dat er een kortsluiting ontstaat In het commu-

tatiecircuit.

Om te zien In welke tak van het commutatiecircuit de slujting optreedt meten we

vervolgens de stroom l I (zie fig. 2.3),
'I

Al

t'TA'
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We Zlen uit fig.2.3 dat er een zeer grote stroom door TAl gaat lopen op een

ogenblik dat TAl niet mag gaan geleiden. We concluderen dat er een kortsluit

stroom optreedt door de tak TAl - T
B1

.

Herhalen we de laatste meting enkele malen dan blijkt dat de kortsluiting soms

ook via de tak T
B2

- T
A2

optreedt.

De vraag is nu wat de oorzaak van de ongewenste ontsteking lS. Ontsteking van

een thyristor kan 3 mogelijke oorzaken hebben:

a. ten gevolge van een positieve spanningspuls op de gate. Deze puIs moet een

zodanige lengte hebben dat de stroom door de thyristor de klinkwaarde over

schrijdt.

Als de klinkwaarde niet bereikt is aan het eind van de ontsteekpuls, b.v.

doordat er een grote zelfinduktie in serie met de thyristor is geschakeld,

dan blijft de thyristor niet in de geleidende toestand;

b. een snel in de tijd stijgende spanning tussen de anode en kathode, die de

toegestane waarde voor die thyristor overschrijdt;

c. een positieve spanning tussen de anode en kathode die de voorwaartse doorslag

spanning overschrijdt.

Eerst wordt enlge aandacht besteed aan punt b.

We meten daarom de spannlng v
TA2

(zie fig. 2.4).

____ -1
i
1-

A

Hieruit Zlen we het optreden van een onregelmatigheid in het tijdstip B.

Vergroten we nu punt A en punt B dan krijgen we respectievelijk de figuren 2.5

.-------------------------------------"

FI6 l'

PUNT B

- -~
!

FIe;, 2..5

PUNT A

en 2.6.

L__
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In de beide laatste figuren zlJn geen verschillen te onderscheiden wat betreft

dVak _
~ , zodat deze ontstekingsoorzaak moet worden verworpen.

Herhalen we de laatste meting nog enkele keren dan krijgen we In een bepaald geval

de resultaten volgens de figuren 2,\~2.8 en 2.9pe figuren 2.8 en 2.9 zijn vergro

tingen van punt A resp. punt B uit figuur 2.\.

I

1"'1
I

I I

A-- --1' .-~-

!.
FIt> 2.7

-'1
;

i.-... ~+'

r_A_2~

..; -

FI~ 2.8

:. -

PUI-IT B'

F\6 2.9

De conclusie die hieruit getrokken moet worden is, dat de ongewenste ontsteking

niet altijd optreedt op het ogenblik dat de complementaire thyristor een ont

steekpuls krijgt.

Vervolgens gaan we tevens de ontsteekpulsreeksen registreren. De meting van de

ontsteekpulsen geschiedt, indien niet anders is aangegeven, aan de ingang van

de pulsversterkers.

Als eerste levert dit figuur 2.10.

FIG 2.\1

j
I

--jf----i--t.,....----;---,,.......--I-

"fA . - tUi. 2.10

t -l__l_Je...--...
i

ra

_-.--__J__L.

Hieruit is te Zlen dat er geen ontsteekpuls voor 'l'A 1 en T
A2

optreedt als er een

verbinding wordt veroorzaakt. De mogelijkheid bestaat nog dat er weI een ongewenste

ontste~kpuls voor de thyristoren

~1etJ'n W': peTiteI' de spanning v
T

A2

T
Bl

en T
B2

is opgetreden.

en de pulsreeks T
B

(zie fig. 2 . 11 dan Zlen we In

'------- -----._------------------- -------------------_._-----
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de pulsreeks T
B

ook geen onregelmatigheid. Maar misschien lS er nu juist een

ongewenste puIs voor de thyristoren TA opgC't t·cdC'n.

We komen op deze manler niet verder en gaan daarom over tot het tegeIijkertijd

registreren van de pulsreeksen TA en T
E

. Dit geeft de figuren 2.12 en 2.13.

J
J J,

-< ,

Jl -rrIBt ; "rBt
~

T"l 1 1 1 r
FIG 2,\2 t"t D

i f\

FIe; 2.13

Fig. 2.1:1s een vergroting van punt A van figuur2.12.Hieruit Zlen we dat een onge

wenste plUS optreedt In T
A

. De vraag lS nu waardoor deze puls veroorzaakt wordt.

Hij lS gemeten aan de uitgang van de logicaschakeling die door middel van een

lichtkoppeling galvanisch gescheiden lS van het vermogensdeel waarmee de ver

binding wordt gemaakt. De enlge mogelijkheid lS zo te Zlen een capacitieve koppe

ling Vla het net tussen de voeding van de logicaschakeling en de oscilloscoop.

Om deze mogelijkheid te elimineren wordt de logicaschakeling gevoed uit accu's.

Dit levert geen succes op, d.w.z. de kortsluiting blijft optreden.

Gaan we nu terug naar de logicaschakeling dan meten we eerst op de uitgang van

de bistabiele multivibrator AH 111 ('T). Dit geeft de figuren 2.14 en 2.15.

- r-- ,.....
. ~ [.. . --

; IJH III (7)
,

J ._- - -_.l.-_ _. ~- ,.-._- ,-

r
; :

FIe. 2.1~ r--of
:

1
-,- Tg Q FIG 2.15

:
, ,R - -. .-+-

llieruit Zlen we dat de multivibrator op een fout tijdstip omschakelt. Gaan we

nog verder terug naar de uitgang van de oscillator, dan meten we hier een ver

schijnsel volgens de figuren 2.16 en 2.17.

L- ---'



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

- ~ ...- ~ :

QAH II J (7)

FIE. ~?I·6 .-- r-- ,- -.'- - - I ill0<;;(..11:1 ATO P.
UIT~·FlNC:J

A

biz. 34 van

rapport nr.

FIG 2.17

uit fig.~:.16zien we dat de oscillator een extra sprong vertoont die de multi

vibrator weer terug doet schakelen.

Herhalen we dit experiment nogmaals dan krijgen we resultaten volgens de figuren
2. 18 en 2. 19 .

A

Nu Zlen we dat de oscillator geen onregelmatigheid veroorzaakt terwijl de multi

vibrator weI een keer te vaak omslaat.

Ret lS nu nog maar de vraag of de storing ontstaat ten gevolge van de oscillator

(zoals fig.2.17suggereert) of niet (zoals fig.2.19 suggereert).

Door een toeval werd nu geconstateerd dat de draden van de voedingskast naar de

logicaschakeling storingen oppikken. Door deze nl. In een bepaalde stand te

brengen viel de inverter uit zonder dat er een verbinding tot stand werd gebracht.

fii t (.:xneriment was verschillende malen reproduceerbaar. Om ook deze storings

mogelijkheid teniet te doen werden aIle voedingslijnen afgeschermd en tevens werd

om de gE"tlcle logicaschakeling een plaatstalen afscherming aangebracht. Dit

loste het probleem ook niet op; de kortsluiting bleef optreden.

Door een toeval constateren we ook dat als een In dezelfde ruimte opgestelde be

veiligingskast, die een elektromagnetische schakelaar (e.m.-schakelaar) bevat

wordt afgeschakeld de inverter uitvalt zonder dat er een verbinding tot stand

wordt gebracht. De inverter valt daarentegen niet uit als de e.m.-schakelaar wordt

ingeschakeld. Hierbij moet nog opgemerkt worden dat de e.m.-schakelaar geen

vermogen schakelt.
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Een storingsoverdracht V1a de lucht moet nu uitgesloten worden wegens de aanwez1ge

afschermingen. De overblijvende mogelijkheid is dan een overdracht via het net. Dit

is ook weI te begrijpen daar het afschakelen van de e.m.-schakelaar wordt veroor

zaakt door het onderbreken van de bekrachtigingsstroom door de spoel van de e.m.

schakelaar.

Daar de stroom door een spoel geen plotselinge veranderingen kan ondergaan ontstaat

er een spanningspiek over de spoel welke capacitief op het net kan worden overge

dragen. Dat we deze spanningspieken niet geconstateerd hebben 1n de gelijkspannings

voeding kan achteraf mogelijkerwijs verklaard worden door aan te nemen dat deze

spanningspieken van veel kortere duur zijn dan de sampletijd van de transient

recorder.

20 heeft statistisch onderzoek uitgewezen dat in het elektriciteitsnet van woon

huizen spanningspieken tot 4000 Volt kunnen voorkomen en dat met een gemiddelde

van 1000 keel' per etmaal. De duur van de spanningspieken ligt tussen de 1 m1crosec.

en 1 millisec. en is in het algemeen omgekeerd evenredig met de amplitude [2], [3] .

De figuren in deze paragraaf zijn daarentegen opgenomen met een sampletijd van

20 m1crosec., zodat storingen welke korter dan 20 microsec. duren niet altijd ge

registreerd behoeven te worden.

Voeden we vervolgens nogmaals de logicaschakeling uit een accu, echter nu V1a een

afgeschermde kabel, dan blijkt dat het uitschakelen van de beveiligingskast geen

storend effect meer heeft.

Hieruit concluderen we dat de storing weI degelijk V1a het net de logica binnen

komt.

Om de gevolgen van de spanningspieken in de voedingslijnen te onderdrukken wordt

in elke pulsversterker en in de voedingskast ten behoeve van de logicaschakeling

een varistur van het type 250 LA 4 van General Electric ingebouwd [4].
Een varistor lS een halfgeleiderelement met een spanning-stroom karakteristiek

die die van een avalanche-diode benadert.Dus beneden een zekere drempelwaarde

(bij dit type 250 Volt) is de geleiding zeer gering, en boven de drempelwaarde

neemt de geleiding zeer snel toe. De energie van de pieken wordt in de varistor

gedissipeerd (max. 4 kJoule bij dit type). De reaktietijd van een varistor is

kleiner dan 50 nanosec.

Dit heeft 1n zoverre succes dat de inverter nu niet meer uitvalt bij het uitscha

kelen van de beveiligingskast. Wordt er echter een verbinding tot stand gebracht

da.'1 olijkt dat de inverter nog weI ui tvalt.

--- ------_.. _..------.------
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schakel:'iar "Power on" in de stand ui t staat ell 1'1' cen vcrlJj ndillg w()rdL gcmaakt,

de inverter toch uitvalt. Wordt echter de voedingsspanning voor de oscilloscoop

weggenomen door de voedingslijn te onderbreken dan constateren we dat de inverter

niet meer uitvalt als er een verbinding wordt gemaakt.

Hoe is dit verschil nu te verklaren?

Hiertoe tekenen we figuur 2.20.

thermische
beveiliging
In het linkerdeel

waarop de aarde
is ujtgevoerd

Figuur 2.20
Plug

lS de Power ingang van de oscilloscoop weergegeven.

net

We concluderen hieruit dat niet de onderbreking van de fasedraden belangrijk lS

maar wel die van de aarddraad, ofschoon deze op de slof niet is doorverbonden.

Om dit nog te bevestigen wordt de 3-aderige voedingslijn tussen de slof en de

oscilloscoop vervangen door een 2-aderige. Het resultaat is dat nu bij schakelaar

"Power on" in stand ui t de inverter niet meer ui tvalt bij het veroorzaken van een

verbinding. De conclusie hieruit is dat er bij het veroorzaken van een verbinding

een capacitieve overdracht is van de aarddraad naar de fasedraden in de voedings

lijn tussen de slof en de oscilloscoop.

Wordt bij een 2-aderige voedingslijn tussen de slof en de oscilloscoop en met de

schakelaar S in de stand "Power on" een verbinding veroorzaakt dan valt de inver

ter wel uit. Hieruit moeten we concluderen dat de capacitieve overdracht tussen

aarde (het huis van de oscilloscoop) en de fasen nu reeds in het inwendige van de

uscilloscoop plaatsvindt. Deze capacitieve overdracht moet dus ook door middel van

een condensator te simuleren zijn.

We brengen daarom verschillende condensatoren aan tussen punt Y van de inverter

en de nul, fase of aarde van het net. Dit geeft de volgende tabel:

"i',

'Ok.

,;',

~1~ -;',

r; In pF

8,2

22

56
I 3=)
I

L 270
820

nul fase aarde

* ~ de inverter valt uit

bij een verbinding.
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I'1eting van de capaci tei t aan het begin van het netsnoer van de oscilloscoop

tussen de aarddraad en de doorverbonden nul en fasedraden levert een capaciteit

van 480 pF op. Dit is van dezelfde grootte-orde als de capaciteiten uit de tabel

waarbij de inverter uitvalt.

Vervolgens schakelen we in serie met een capaciteit van 820 pF een weerstand en

nu blijkt dat er zich 3 mogelijke toestanden kunnen gaan voordoen:

1. bij een grote serieweerstand (b.v. 56 k~) valt de inverter niet uit bij een

verbinding;

-, bij een kleine serieweerstand (l,.v. 5,6 kS"2) valt de inverter direkt uit bij

een verbinding;

3. bij een tussenliggende waarde voor de serieweerstand (~12 k~n IS er een ver

andering in tocmhoogte te horen nadat de verbinding is gemaakt en valt de·

inverter niet uit.

De derde mogelijkheid IS de meest interessante.

" t van de spannIng over thyristor 1 geeft twee mogelijk optredende spannings

vormen. Zie de figuren 2.21 en 2.22.

O---+--+-----.........-----i----i-

FI&UUR 2.21

tOO

--
50

o -,--+----+---------------

F lC,UYR 2.22

o 50 100 ISO 'loo ~

Deze laatste meting is uitgevoerd met cen oscilloscoop, die gevoed is uit een accu.

Gaan we namelijk meten met een uit het net gevoede oscilloscoop dan ontstaat er

CPt} capaciteitsverandering waardoor toestand 2 weer gaat optreden.

: Figuur 2·21 geeft het spanningsverloop vT 1 vanaf het tij dstip t 1 waarop een ontsteek

i puls voor' de thyristoren TAl en 'TA2 wordt gegeven en er geen ongewenste heront-

I steking van "'" optreedt en fig.2.22geeft weer ale di t weI het geval ie _. --'
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In het laatste geval gaat er een grote piekstroom lopen In de kring T
4
-L

2
-D

4
.

De spanningsgradient in figuur2.210p het tijdstip t~ is ongeveer 4,6 V/~sec.
'-

Daar de schakeling syrnrnetrisch is zal de gradient voor T
4

ook 4,6 V/~sec. bedragen.

De specifica,ties van het gebruikte type thyristor (BTW-30) schrijven

dV
ak
~ < 200 V/~sec. voor, zodat ontsteking hierdoor niet mogelijk is. Ook de her-

steltijd van 24 ~sec. ligt ruimschoots boven de minimaal vereiste hersteltijd van

6 ~sec.

Meten we In toestand 3 het ingangssignaal van de pulsversterkers dan constateren

we hierin geen stoorpulsen. Deze meting is weer uitgevoerd met de door een accu

gevoede oscilloscoop omdat elke belasting van het net een capaciteitsverandering

geeft welke toestand 3 verstoort.

Meting In de pulsversterker toont echter weI een stoorpuls aan, waardoor het nu

duideIijk wordt dat de storingen in de pulsversterker ontstaan.

In figuur 223 is het schema van de pulsversterker gegeven.

Hieruit blijkt dat de primaire kant (links van de lichtkoppeling CNY-43) werkt

op een 15 Volt spanningsniveau, terwijl de secundaire kant werkt op een 5.1 Volt

niveau. Deze inconsequentie introduceert natuurlijk een vergrote storingskans

omdat zgn. low level logic veel storingsgevoeliger is dan high level logic.

Om te voorkomen dat de storing via het net in de pulsversterker kan binnendringen

wordt de secundaire kant eerst gevoed vanuit een 15 Volt batterij. Dit levert

geen resu'=-~?S.~ op.

"en mogeli,j:r~:1eid. di e dan overblij ft is dat de spannlng tussen de gate en de

kathode van een thyristor ten gevolge van een capacitieve verbinding met het

net een verandering ondervindt.

Door eAn terugwerking via de eindversterkers zal punt SN 7400(8) mee varieren.

Is dez,e variatie voldoende groot dan komt SN 7!tOO( 13) boven zijn toch al lage

storingsdrempel en nandpoort 4 schakelt om. Hierdoor zal poort 3 ook omschakelen

en uitgang SN 7400(8) komt in zijn oude toestand terug.

Er ontstaat zodoende op SN 7400(11) een zeer kort durende piek, die echter vol

doende k~n zijn om een thyristor te ontsteken.

Om de stoTingsgevoeligheid van de nandpoorten te verkleinen wordt de secundaire

zijde van de p'uskastjes omgebouwd voor high level logic.

Dit geeft figuur 2.24.

l, _
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C.NY
1<3

FI GUUR 2.24

2\(2

Na deze modificatie blijkt er geen kortsluiting meer op te treden bij het maken

van een verbinding zodat de inverter ook in bedrijf blijft als er metingen met

behulp van de oscilloscoop worden verricht.

Uit dit intermezzo blijkt het grootste probleem bij het opsporen van de storings

oorzaak te zijn geweest het verschil tussen oorzaak en gevolg.

Immers lange tijd is gedacht dat de storing via de oscilloscoop, het net en de

voeding van de logica in de logica terecht kwam. Door het constateren van allerlei

onregelmatigheden in de pulsreeksen was hier ook aIle reden voor.

Nu blijken deze onregelmatigheden de kortsluitingen niet te veroorzaken maar er

juist een gevolg van te zijn.

2.3 Meetresultaten bij eenfasebrugbedrijf met weerstandsbelasting

Na dit intermezzo gaan we terug naar het eigenlijke thema van dit hoofdstuk, nl. de

cegistratie van spannings- en stroomvormen in de inverter.

De accuspanning bedraagt 81 Volt, de belastingsweerstand 10 ~ en de doofcondensa

.or is 6 ~F. De frequentie is ingesteld op 125 Hz en de vertragingstijd plus de

dooftijd op 0,3 msec.

Voor de spannings- en stroomvormen In de inverter registreren we onder genoemde

condities de figuren 2.3.1 tim 2.3.16.
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Bij deze figuren kunnen de volgende opmerkingen gemaakt worden.

In figuur 2.3.1 is de accuspanning va afgebeeld. Ondanks de grote condensator C
A

daalt deze nog sterk tijdens de commutatie; ongeveer 10 Volt variatie bij 81 Volt

voedingsspanning. Het blijkt dus zin te hebben de invloed van R. in de berekeningen
1

in rekening te brengen.

1n figuur 2.3.3 is de doofcondensatorspanning v afgebeeld. We zien hieruit dat
c

In de figuren 2.3.4 tim 2.3.8 treedt telkens een slingerverschijnsel op voor

t > 125 wsec. Dit is het tijdstip waarop de recuperatiediode D ophoudt met gelei

den. De slingeringen worden veroorzaakt door de RC dempcircuits parallel aan de

thyristoren en diode D.
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Figuur 2.3.9 toont de spanning v
RS

over de ohmse belasting.

Voor 0,3 ms < t < 4 ms geleiden T
1

en T
6

en is v
RS

70 Volt.

Voor 4,3 ms < t < 8 ms geleiden T
3

en T
4

en is v
RS

- 70 Volt.

Op de tussenliggende inte~valien vindt telkens de commutatie plaats. De pieken

op v
RS

ontstaan door de altijd aanwezige eigen-induktiviteit van de belasting

waardoor de spanning van teken omkeert. Hierop zal in het volgende nog uitvoerig

worden teruggekomen.

Figuur 2.].9 komt goed overeen met het verwachte spanningspatroon volgens figuur

1. 2 . 1 (biz. 7).

De grote verschillen tussen v en de accuspanning zijn voornamelijk te wijten aan
RS

de grote onnauwkeurigheid van metingen met behulp van een oscilloscoop.

In de stroomvormen zien we eerst dat de belastingsstroom i
b

(fig. 2.3.12) klein is

ten opzichte van de stromen in het commutatiecircuit zodat aanname 2 van bIz. 10

weI reeel is.

Uit figuur 2.3.16 blijkt dat de stroom in de terugleverdioden zeer snel uitsterft

hetgeen bevestigt dat de eigen-induktiviteit van de weerstandsbelasting zeer klein

is.

Dat de stroom door een thyristor (zie bijv.fig. 2.3.11) negatief kan worden is

reeds verklaard op bIz. 6 uit het bekende feit, dat een pn-overgang pas een

spanning in sperrichting kan opnemen als de ladingsdragersconcentraties bij die

overgang voldoende zijn afgenomen.

Verder constateren we direkt na het begin van een dooftijdstip op elke stroomvorm

een piek. Deze pieken worden veroorzaakt door de RC leden parallel aan de diode

en thyristoren. De grootte van de pieken is afhankelijk van de belastinqsstroom i
b

juist voor het dooftijdstip. In figuur 2.3.17 is het effekt van de RC leden op

de doofcondensatorstroom i weergegeven.
c

i
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In aile gevallen bedroeg de accuspanning 84 volt, terwijl C in dit geval 8 ~F is.

De figuren a en b zijn geregistreerd zonder dat er RC leden over de diode en

thyristoren zijn aangesloten, bij de figuren c en d is dit wei het geval.

We zien dat de stroom i onafhankelijk van de belasting is als er geen RC leden
c

zijn aangebracht (fig. a: ~ = 7,5 ~; fig. b: ~ = 15~).

Zijn er wei RC leden aangesloten dan treedt er een extra piek op waarvan de

grootte afhankelijk is van de belasting (figuren c en d). Verder kan nog opgemerkt

worden dat het relatieve maximum in de stroom i bij t = 26 ~sec. door de RC leden
c

is afgenomen van 125 Amp. tot 92 Amp., zodat beneden een bepaalde belasting het

absolute maximum in de doofcondensatorstroom door de RC leden sterk wordt beperkt.

Verder lezen we uit de figuren af:

uit figuur 2.3.6 diode D begint te geleiden op t
1 = 30 ~sec.

uit figuur 2.3.10 stroom i wordt nul op t
2 = 48 ~sec.

c
uit figuur 2.3.15 diode D stopt met geleiden op t

3 = 120 ~sec.

Waarden die voor de berekening van belang zijn:

uit figuur 2.3.15: i
a

(t
2

)

uit figuur 2.3.1 : v
a

(t
2

)

2.4 Numerieke berekeningen

i
L3

(t
2

) = - i
d

(t
2

)

72,5 Volt.

- 18 Amp.

Het rekenmachineprogramma lS weergegeven op bijlage 3 en de toelichting ervan lS

reiods op de bladzij den 26 en 27 gegeven.

De resultaten volgen hierna.

De polen van vergelijking ( 18) zijn:

w
1 = - 4,65 10

4

w
2 = - 5,43 10

2
+ 5,56 10

4
j

w
3

= - 5,43 10
2

5,56 10
4

j

De coefficienten Y uit vergelijking ( 18f) zlJn:

Y1 = 2,08 10-7

Y
2 = - 1 ,04 10-7

9,07 10-6

Y
3

= - 1 ,04 10-7 + 9,07 10-6
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De volgende tabel geeft voor oplopende tijden van 0 tot 60 ]lsec. in stapjes van 4

]lsec. de waarden S(t) uit vergelijking (18m). In dezelfde tabel zijn ook de be

naderde waarden volgens vergelijking (18n) weergegeven.

T=

o.. Ole; or 0 U
4.0,j..-Ub
8.0 LQJ-O b

1 • 2lu-O S
1 .. f)Lw - O:J
2.Ul'l'-OS
2.4,llJ-(}J
c. tLIll-O:J
3.2LQJ-OS
3. tllOJ-O ~

4.0LW-U':J
4.4~QJ-05

4. bLllI-(J::)
s. bol-05
S. DlllJ- (J ':>
b. OillJ-O~

5(1)=

3.~thdo4U)l.-17

J.~6b::>27b~-Q6

7.13-+b71"1~-06

1.11 i 70b (w-05
l.j(hb:>'74.QI-US
1.bOtl44':)lw-oS
1.74C:btj':J4cw-05
1.7'7U'ii:ltj:::>..w-O~

1 • 7~ 1 c4~ (,uJ-05
1.t-2:::>f29':1 w-OS
1.42uScJu.w-05
1.14 f c 1':)4,""'-05
b. ltU54t1 :::>,I/-v6
4.S0(~b4~~-06

6.26ou76U~-07

-J.i:6~ t604-·W-1)6

S (T) at. 'II 6,uU<U=

O.OOUU00lJol+OU
3.'j5bc70:::>~-(Jb

7.711iJl5bJjj-Ub
1.10-1b60I OJ -U,=,
1.3'ic 18:j-t.OJ -u':J
1.601105J.ai-U':J
1. 14CUliI 0J -O':J
1.79\.Jb67U w-O':J
1.751c3J':>'w-U:>
1.bc:J07:b w-u:,
1.'-!ldb33b lll -U:>
1.14209~Uw-O~

8.09!373J,c.J-Ob
4.J61-J901i1l-Ub
4.11u'j61/ 111 -U(

-3.:;4do.+05u lll -Ob

Vergelijking van beide kolommen toont nauwelijks verschil zodat de benadering van

S(t) door een sinus zeer goed is.

De coefficienten uit de noemer van vergelijking (74) zijn:

4
a = 4,76 . 10

S - - 6.85 109

10
14

y - - 3,05

0-- 1,33 10
17

De polen van vergelijking (74) zijn:

Zl = - 4,48 10
4

Z2 = - 4,42 10
2

Z3 = - 1,17 10 3 + 8,20 10
4

j

7 = - 1 , 17 10 3 8,20 104j'-'4

l._._
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De coefficienten van de tellers van vergelijking (90) zijn:

Xl = - 3,47

X
2 = - 0,31

X
3

= - 76,6 + 3,60 J

3,60 j

We vinden verder:

v (0) = 1+05 V
c

V
C
(t

1
) = -112 V

va ( t 1) = 68, 1 V

i
L1

(t
1

)= - 156 A

(170 V)

(-45 V)

( 72 V)

(-58 A)

30 ]Jsec.

49 ]Jsec.

(30 ]Jsec.)

(48 ]Jsec.)

De get allen tussen haakjes geven de gemeten waarden weer.

De resultaten welke nu volgen zijn gebaseerd op de gemeten beginwaarden:

va(t) = 72,5 V

en i
a
(t

2
) = - 18 A

De polen van vergelijking ( 107) ZlJn:

u
1

= 0

u
2 = -4,42 102

u
3 = -4,72 10

4

De coefficienten van de tellers uit vergelijking (112) zlJn:

Pl = 5,79 10
2

P
2 = -5,97 102

P
3 = 0,79

t
3

= 122 ]Jsec. (120 ]Jsec.)

uit de resultaten zien we dat, zoals op blz~2 was meegedeeld, er inderdaad twee

ree le polen in vergelijking (74) optreden nl. zl en z2'

I
De waarde van R is te bepalen door voor toenemende waarden van Rl" dei kritisch

I
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polen zl' z2' 2
3

en z4 te berekenen. De resultaten hiervan zijn weergegeven in

onderstaande tabel.

Met het tweede tekensyrnbool in elk getal wordt telkens de 10
e

macht bedoeld.

iR. in r2
l

Re 1m Re 1m Re 1m Re 1m

0,01 -6,66+5

0,14 -4,48+4

0,3 -1,99+4

0,5 -1,07+4

0,7 -5,08+3

-3,13+1

-4,42+2

-9,84+2

-1,83+3

-3,84+3

-3,20+2 +8,00+4 -3,20+2 -8,00+4

-1,17+3 +8,20+4 -1,17+3 -8,20+4

-6,66+2 +8,25+4 -6,66+2 -8,25+4

-4,15+2 +8,26+4 -4,15+2 -8,26+4

-3,00+2 +8,26+4 -3,00+2 -8,26+4

1,0 -3,13+3 +3,13+3 -3,13+3 -3,13+3 -2,11+2 +8,26+4 -2,11+2 -8,26+4

10,0 -3,12+2 +4,41+3 -3,12+2 -4,41+3 -2,13+1 +8,27+4 -2,13+1 -8,27+4

Verwerking van deze gegevens in het complexe vlak levert een root-locus op volgens

figuur 2.4.1.

o ,,, o:?o oil ..'
. C!:: • AI

O,V,

~~ = PARA1'1ETEI'l

C : bJl-F

10

1,0

FIGUUR 2.4.\

+i
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Het 3e kwadrant is het spiegelbeeld van het 2e kwadrant ten opzichte van de

reelc as. De pool z 1 loopt vanui t - 00 over de negatief reeHe as naar het ui tbreek

punt en vervolgt dan zijn weg in het 2e kwadrant terwijl de pool z2 vanuit ° via

de negatief reele as vanuit hetzelfde uitbreekpunt zijn weg in het 3e kwadrant

voortzet.
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Hieruit is te zien dat R. k . . h ligt tussen 0,70, en 1,00, in, zodat R. = 0,140,
l rltlsc l

inderdaad veel kleiner is dan R. k 't' h'l rl lSC

2.5 Vergelijking tussen gemeten waarden en berekeningen

Vergelijken we nu de gemeten waarden met de berekende waarden dan valt als eerste

op te merken dat de berekende tijden t
1

, t
2

en t
3

zeer goed overeen komen met de

gemeten tijden.

Er zijn echter zeer grote verschillen tussen de berekende amplituden en de gemeten

amplituden.

Als oorzaken van deze verschillen kunnen genoemd worden:

1. het niet in de berekening verdisconteren van de invloed van de RC dempings

circuits parallel aan de thyristoren en diode D. In paragraaf 2.3 hebben we

al gezien dat de topwaarde van de stroom i voor een bepaald geval bijna 30%
c

afneemt ten gevolge van de RC leden.

2. de onnauwkeurigheid waarmee de metingen verricht zijn. Aile metingen zijn nl.

verricht met behulp van een oscilloscoop en dit meetinstrument heeft

een behoorlijke meetonnauwkeurigheid.

3. in het grootste deel van de berekening zijn de thyristoren en dioden als ideale

elementen beschouwd. In werkelijkheid veroorzaken deze elementen verliezen welke

het grootst zijn t1jdens het schakelen.

4. in de berekening zijn de gekoppelde spoelen aile als verliesvrij beschouwd.

In werkelijkheid hebben ze een-zij het kleine-ohmse weerstand terwijl door de

grote commutatiestroomverandering wellicht ook een weerstandsverhoging optreedt

ten gevolge van het skin-effekt.

5. in de berekening is aangenomen dat de belastingsstroom geen invloed heeft op de

commutatie. In werkelijkheid is dit zeker niet het geval.

6. Het bestaan van niet te verwaarlozen capaciteiten tussen de spoelen L , L en L
123

(zie biz. 5) welke in de berekening geheel verwaarloosd zijn.
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Hoofdstuk III

Eenfasebrugbedrijf met inductieve belasting

In figuur 2.3.16is de stroom door de vrijloopdiode Dl afgebeeld. Een vrijloopdiode

heeft tot doel om de stroom door de belasting over te nemen als de hoofdthyristo

ren gedoofd worden. De genoemde figuur heeft betrekking op een weerstandsbelasting,

en het feit dat er toch een, zij het snel uitstervende stroom, door de vrijloop

dioden loopt duidt erop dat de belasting niet zuiver resistief is geweest.

In deze paragraaf wordt de invloed van een belasting bestaande uit een weerstand

en zelfinductie op het gedrag van de inverter nader bekeken.

Daartoe wordt in eerste instantie een zelfinductie ~ van 4,5 mHenry In serle met

de weerstand R
b

van 10 Ohm geschakeld.

We verwachten dan dat de vrijloopdioden Dl gedurende een langere tijd gaan ge-

r-~

!,
~ -~...---- J-._._~ .~ ~ ~"

I
I
j

I

lS de spannlng v
RS

en de stroom lDl door diode Dl weergegeven.

"Rl>t

leiden.

In figuur 3. 1

~~r.t.,. .

K

0

-5

-7°

t~·i
&

~

2-

0

Voor t < 0 lS de spannlng v
RS

negatief zodat T
3

en T4 nu geleiden. Op het tijd-

"3tip t = 0 worden de thyristoren TAl en T
A2

ontstoken waardoor T
3

en T4 doyen.

Op t = 0 loopt er echter een stroom i(O) door de belasting van de klem S naar de

klem R, en deze stroom kan nu uitsterven via de dioden Dl en D6 ·

De spanning v
RS

over de belasting zal gedurende dit proces gelijk zlJn aan
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De grootte van i(O) is afhankelijk van de belasting en van de periodetijd. Immers

na het ontsteken van 2 hoofdthyristoren verloopt de stroom In de belasting bij

benadering volgens:

E
[ 1 - e

Rb

-R
~t
10

Rierin zlJn de invloeden van R
i

, de spoelen L
1

en L
2

en de spannlngen v
T

over de

thyristoren verwaarloosd.

Ret verloop van lRS lS volgens figuur 3.2

t\..R!o (tt)

We Zlen hieruit dat de grootte van i(O) afhankelijk lS van het tijdstip waarop de

hoofdthyristoren weer gedoofd worden en van het quotient Rb/~'

Voor het geval van figuur 3.1 lS

10
= 4,5 . 10- 3 = 2,22 . 10 3

sec.

De geleidingstijd van een hoofdthyristor lS 3,6 msec.

De exponentiele term in vergelijking 3.2 lS dan nul geworden zodat de stroom lRS

tot zijn eindwaarde is toegenomen.

Op het tijdstip dat de vrijloopdioden beginnen te geleiden gaat figuur lover in

figuur 3.3.

E.

FIGUllR 3.3
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De vergelijkingen die nu gelden zlJn;

= E (v~ wordt verwaarloosd)

= - i.~ - lo

t = 0: l = i(O)

di
dt (3.4)

\ Oplossing van i (t ) geeft:
_ Rb .t lb .t

i D1( t ) = i(o) exp Lb
v

RS [ 1- ~ ]
~

exp

Zoals we gezlen hebben geldt in dit geval:

i(O) = E
Rb

zodat vergelijking (3.6) overgaat In

-~ t
i D1 (t) = ~ [2explo -1]

Ret nulpunt van deze vergelijking ligt bij

lo
t = 0,693 . ~

U.6 )

U.8)

De uitsterftijd bedraagt zodoende 315 ~sec.

In figuur 3.1 zien we dat de gemeten uitsterftijd ongeveer 340 ~sec. bedraagt.

Zodra de stroom nul geworden is zullen de terugleverdioden ophouden met geleiden

en zal de spanning een slingerverschijnsel gaan vertonen. Dit verschijnsel is

duidelijk aan te tonen door het tijdstip waarop de hoofdthyristoren weer ontstoken

worden later te leggen.

Zie figuur 3.4.

•

L . -----'
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Ret uitslingerverschijnsel wordt veroorzaakt door de capaciteiten van de dempings

circuits.

Doordat het hoofdcircuit symmetrisch is mogen deze capaciteiten ~ervangen worden

door 1 capaciteit van dezelfde waarde. De periodetijd van de uitslingeringen volgt

dan uit:

T
2n

(3.10)=

V~c
R2 \

- 4~ 2

hierin zijn:

C = 0,12,uF

R = R + R
b demp

~ = 4,5 mH

De periodetijd T bedraagt zodoende 147 ~sec.

uit figuur 3.4 Zlen we dat de gemeten periodetijd ongeveer 160 ~sec. bedraagt.

In de spanningen en stromen in het commutatiecircuit zal door het aanbrengen van

een inductieve belasting niets veranderen.

Vervolgens kunnen we onderzoeken wat het effekt zal zlJn van een vergroting van de

belastingszelfinductie. Uit vergelijking (3.6) zien we dat de stroom door de be

last.ing dan langzamer zal afnemen.

Is de toename van ~ voldoende groot dan zal de ontsteekpuls voor de thyristoren

T1 en T6 reeds beeindigd zijn voordat de stroom nul geworden is. Daar de spanning

over deze thyristoren dan nog negatief is kunnen ze niet ontsteken; wel hebben ze

dan gedurende de duur van de gatepuls een grote lekstroom.
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In de gebouwde logicaschakeling (zie bijlage 2) is de pulslengte beperkt tot

ongeveer 200 ~sec. zodat dit verschijnsel zich al spoedig zal voordoen.

Daarom wordt de logicaschakeling zOdanig gewijzigd dat de ontsteekpuls de volledige

gewenste geleidingstijd van een thyristor duurt. Dit kan eenvoudig door de puls

verkorters,bestaande uit de nandpoorten EH '02 en FH '02, uit de stuurschakeling

te verwij deren.

Vervolgens vergroten we de belastingszelfinductie 10 tot 43,5 mHo

Bij gelijkblijvende frequentie en variabele geleidingstijd doen er zich nu 2 ge

vallen voor. Deze zijn weergegeven in de figuren 3.5 en 3.6.

Ie.. coo

-r

i
--.-+--:-----t,

1'"

)

f__-_~O..2·~~~-'r---~. ---,- ~-+l__+i,--

l;-i
10 ¥r\hU.

F'JGUUR

o

ol-_.........L-_-~ ........~-------t-~--'

-I

-I;

- () 1--+l+Af--+--T~t---+--+M'rI---

Ret verschil lS dat In het geval van figuur 3.5 de ontsteekpuls voor de thyristoren

T, en T6 pas begint op het tijdstip t" dus nadat de stroom door de belasting nul

]S geworden, terwijl in het geval van figuur 3.6 de ontsteekpuls voor T, en T6
begint voordat de stroom iRS nul is geworden. De geleiding van T, en T6 begint

dan zodra de stroam nul is omdat voordien de spanning over T, en T6 nog negatief lS
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De geleidingstijd van een hoofdthyristor is volgens figuur 3.5 1,6 )Jsec. Door

de grote belastingsinductiviteit kan de stroom iRS .In deze tijd niet tot de ge

lijkstroomwaarde R
E

toenemen. De eindwaarde voIgt uit vergeIijking (3.2).
b

81
10

- 10
43,5 1,6 ] = 2,4 Amp.

De gemeten eindwaarde bedraagt 2 Ampere (zie figuur 3.5). De uitsterftijd lS dan

= 940 )Jsec.

(3.6) :uit vergelijking
VRS

i (0) +
Rb~

t = ~ In

te berekenen

De gemeten uitsterftijd bedraagt ongeveer 1 msec. (zie figuur 3.5).
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We nemen het volgende aan:

T
1. de dooftijd is zeer kort ten opzichte van 6'

2. de vertragingstijd t is ongelijk nul.
v

Uit de eerste aanname voigt dat de spanning vyZ constant genomen mag worden daar

over de spoelen L
1

en L
2

aileen tijdens de dooftijd een spanning staat.

De spanningsrelaties die gelden tijdens de geleidingstijd zijn weergegeven in het

schema van figuur 4.2.

Ir'lTU.-

VAL

1

2

3

C.IR.C.U IT

___--,10

I\ELI'ITI Eo:.

'\)'liS =- "ST .. "'"YZ

~T
s~/

___--'II.

"'rR = 0

'\t~T = 0

F IG.U U R Lt.2.

Aangezien elke weerstand een zekere eigen-induktiviteit roe bezit zal de stroom

door de belasting na het inschakelen van de hoofdthyristoren niet momentaan de

spanning volgen maar volgens een exponentiele term toenemen.
~

De eigen-induktiviteit is echter klein zodat -- zeer groot is en de stromen zeer

snel hun eindwaarden bereiken (vergelijk hOOf~Euk III).

Op het moment dat bijvoorbeeld interval 1 (figuur 4.1) begint mag het hoofdcircuit

vervangen worden door figuur 4.3.
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iYYZ
Lbe.

Rb

i.~

FIGUUR It.3

+

FIC.UUR 'c.~

Aangezien er geen induktieve koppelingen bestaan tussen de eigen-induktiviteiten

kan figuur 4.3 vervangen worden door figuur 4.4.

Het gedrag van het hoofdcircuit, gezien vanuit het commutatiecircuit is dus over

eenkomstig het gedrag zoals dat beschreven is in het hoofdstuk eenfasebrugbedrijf

met induktieve belasting. Het enige verschil is dat in de formules de weerstand ~

vermenigvuldigd moet worden met een faktor %terwijl L
b

vervangen moet worden
3

door "2 ~e'

Het verloop van de belastingsstromen is dan:

E
[1 - exp

~
i

b
--- (- - t)]

3
~e"2~

iT ~ib
E [1 - exp (- ~ t)]=
3~ ~e

(4.2)

(4.3)

•

De eigen-induktiviteiten zijn er ook verantwoordelijk voor dat de stromen in de

belasting aan het begin van de doo~uls niet plotseling de waarde nul kunnen gaan

aannemen. Ze zullen overgenomen worden door de terugleverdioden in het hoofdcircuit

en wei zodanig dat stromen, vloeiend in thyristoren in de bovenhelft van het hoofd

circuit, worden overgenomen door dioden in dezelfde tak in de onderhelft en omge

keerd.

Hierdoor zullen aile lijnspanningen van teken omkeren.

De spanningsrelaties die aan het begin van de dooftijd gelden zijn weergegeven

in het schema van figuur 4.5.
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INT ER- C.IRC.UIT S.PANNINc.~-

VAL P.ELATIE5.

.,.

~.
",,'1> = - "'"foT =-"J"vz

1 'I1YZ "IT-rR'= 0
~

'lJ"Tl\ :; 0

2

3

~
T S

'\J RS:; - '\J"Tlr:; - "'"'(z

'lJST :; -"Til. =-"'"YZ

5
tyT

l\

S II.

"'ST :; 0

'\rAe;, = 0

1= I C. U U II. 4. S

Deze spanningssituatie blijft nu gehandhaafd totdat de stromen in de teruglever

dioden via een exponentiele term tot nul zijn afgenomen.

Op dit ogenblik houden de terugleverdioden op met de geleiding en zullen de lijn-

spanningen de waarde nul gaan aannemen.

De lijnspanningen blijven vervolgens nul totdat in het volgende interval weer

3 hoofdthyristoren ontstoken worden.

Uit het voorafgaande is het nu mogelijk de te verwachten lijnspanningen te

schetsen.

In figuur 4.6 is dit gedaan voor 1 periode voor de spanning v
RS

.

'!Til!:>

t~ t.g tel.
II

"'YI I
I
I

I tI .,- -
FIGUUR 4.&

I
i 3 5 6 1
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2n 4n
De fasespanningen v

ST
en v

TR
zijn 3 resp. 3 radialen in fase verschoven met v

RS

Eenzelfde betoog kan gehouden worden voor de fasespanningen. Zo geldt gedurende

t in interval 1 (zie fig. 4.2):
g

v RN = v TN = 2
v

3 YZ
(4.4)

(4.5)

Tijdens het overnemen van de belastingsstromen door de terugleverdioden keren ook

de fasespanningen van teken om zodat dan in interval 1 geldt (zie fig. 4.5):

(4.6)

(4.7)

FiGUUR Li.7

In figuur 4.8 zijn de fasespanningen uitgezet zoals deze geregistreerd zijn.

•

Zodra de belastingsstromen zijn uitgestorven zullen de fasespanningen gaan uit

slingeren via de capaciteiten van de dempingscircuits.

De eigen-induktiviteit toe van een weerstandsbelasting is zeer klein en hierdoor

zal dit uitslingerverschijnsel nauwelijks waarneembaar zijn.

Infiguur 4.7 is de te verwachten fasespanning v
RN

geschetst.

r I n fiT ~
o I-t-------h.-L--------Irl----h-~.--I~_-~I.,.--I----+,-I-~;--
..::." ~ ~ L..-_---J I

\'" 2 3 -4 S b:

2n 4n
De fasespanningen v

SN
en v

TN
zijn 3 resp. 3 radialen in fase verschoven met v RN .

De relatie tussen de in- en uitgangsstromen is niet eenduidig. Immers in elk inter

val ligt er slechts 1 stroom volkomen vast, zodat er een vrijheidsgraad resteert.

De stromen in de gesloten ius, gevormd door het sterpunt en twee kortgesloten be

lastingsklemmen, kunnen toch beschreven worden door het introduceren van een

rondgaande stroom in deze ius.

Hierop wordt verder niet ingegaan.

I----------_._--------------------------~
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··t'

.,. ....c.

" ~ I' 2 .. :3 f ~ Ij S ,. t! IIj

~..
SQ

:as

50

2.1'

0-fr--t..---t-L--f-L--f-l.--hr---+.----1.---}L-+L--1

O-;-.......-tr--tr----t-r--p----t-L---+..L...-+-r---hr----4.....~

De accuspanning bedraagt hierbij ongeveer 78 Volt.

We zien dat het gemeten spanningspatroon goed overeenkomt met het verwachte

patroon van figuur 4.7.

De van teken veranderde spanningen aan het eind van elke geleidingstijd duren

zeer kart hetgeen erop duidt dat de eigen-induktiviteiten van de belastingsweer

standen verwaarloosbaar klein zijn. Hierdoor zijn de spannings- en stroomvormen

in het commutatiecircuit precies hetzelfde als in het geval van het eenfasebrug

bedrijf met weerstandsbelasting (zie figuur 33).

De grootste waarde van de fasespanning blijkt volgens figuur 4.8 48 Volt te be-

h 'h d' 2 d . "d 2 78 52dragen. T eoretlsc zou It 3 van e accuspannlng moeten ZlJn, us 3 . V = v.
Het verschil wordt veroorzaakt door:

1. spanningsvallen over de hoofdthyristoren;

2. spanningsvallen over de niet-verliesvrije spoelen L
1

en L
2

;

3. onnauwkeurigheden ten gevolge van spanningsmetingen met behulp van een oscillos

coop.
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Hoofdstuk V

In dit geval wordt er in serie met de weerstanden ~ een zelfinduktie L
b

gescha

keld.

De beschrijving van het gedrag van de schakeling is nu precies hetzelfde als die

uit het vorige hoofdstuk met dien verstande dat L
be

vervangen moet worden door

loe + In·
L

b
is vele malen groter dan loe.

Voor een grote verhouding van ~ hebben de stromen binnen de geleidingstijd
L + lo

de gelijkstroom-eindwaarden ber~ikt e en deze stromen worden aan het begin van

de dooftijd overgenomen door d~terUgleVerdioden.

Voor een kleine verhouding worden de gelijkstroom-eindwaarden niet bereik

en behoeven de terUgleVerdi~§e~ ~e slechts een kleinere stroom over te nemen.

In figuur 5.1 zijn ter illustratie de gemeten fasespanning en fasestroom weerge-

geven voor het geval ~ = 10 ~

'\)0••

en 43,5 mHo

•0

.- .... -. ,-- +-

Uit het verloop van de fasestroom is te zien dat de gelijkstroom-eindwaarden

binnen de geleidingstijden telkens niet bereikt worden. We hebben in dit geval
Rb

dus kennelijk te maken met een kleine verhouding ~ .

Het fasespanningsverloop is binnen de geleidingsti~d identiek aan dat uit

figuur 4.8.

Aan het begin van de dooftijd keert de spanning weer van polariteit om en dit

blijft zo totdat de stroom in de terugleverdioden de waarde nul heeft bereikt
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of als er, wanneer dit langer zou duren dan de doofpll1stijd plus de vertragings

tijd samen, een nieuwe serie ontsteekpulsen wordt gegeven. Dit laatste is het

geval in figuur 5.1.

Leggen we voor dezelfde belasting het dooftijdstip vroeger in een interval dan

krijgen we een fasespanning- en fasestroomverloop volgens figuur 5.2.

::I.~

OI--+-HlIt-HtA--+-H\JH-HlI+-HrfW-+MH-H-....+-lIR--_

We zien nu dat de stroom in de terugleverdioden wei de waarde nul bereikt en dat

daarna weer slingeringen in de stroom en spanning optreden zoals deze oak bij

het eenfasebrugbedrijf zijn geconstateerd.

De oorzaak ervan ligt weer in de aanwezigheid van de capaciteiten van de demp-

circuits.
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Hoofdstuk VI

Tussen de klemmen R, S en T (zie figuur 1) wordt nu een sleepringankermotor

aangesloten waarvan de volgende gegevens bekend zijn:

4 PK 2,95 kW

955 omw/min.
220

stator V =
380

A = 17,8
10 ,2

Rotor V = 92 A = 20,5

De motor is Vla een, in eerste instantie niet gebruikte gelijkstroommachine

gekoppeld met een vliegwiel.

Om de aanloopstroom van de machine te beperken wordt in elke rotorfase een voor

schakelweerstand R opgenomen. De statorwikkelingen worden in ster geschakeld.
v

We krijgen dan figuur 6.1.

1

R

STATOR

,.

FIGUUR 6.1

ROTOR.

Begonnen wordt weer met een verlaagde accuspannlng en weI van ongeveer 88 Volt.

Zoals we in hoofdstuk IV gezien hebben is de relatie tussen de in- en uitgangs

spannlng van de inverter eenduidig. We mogen dan ook in het geval van een motor

belasting een fasespanningsverloop volgens figuur 4.7 verwachten.
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Om het gedrag van de motor in geval van tnverter-voeding enigszins te kunnen

beschrijven stellen we de verhouding -t--~g~-oP een maximale waarde in.
+ t

Verwaarlozen we vervolgens de dooftijdd t
d

v dan ontstaat er een fasespannings-

verloop volgens figuur 6.2.

It'l1yZ I--------l I
o I--------+-------;,r--

I I
FIGUUR 6.2

Bij een nulpuntskeuze volgens bovenstaande figuur vertoont het fasespanningsver

loop radiale symmetrie zodat de Fourierreeks, waaruit deze spanningsvorm opge

bouwd gedacht kan worden, aileen sinustermen bevat. In verband met de optredende

verschuivingssyrnmetrie komen er verder aileen maar oneven harmonischen voor.

Ook kan aangetoond worden dat aile door 3 deelbare harmonischen nul zijn.

De amplitudes b. van de harmonischen worden dan:
~

•

b
5

1 3 2
= . - v

YZ5 IT 3

b
7

-1 3 2
= - . - - v .

7 IT 3 YZ

enz.

(6. 1 )

(6.2)

(6.3)

De eerste bovenharmonische spanningscomponent bedraagt dus 1/5 van de grondhar

monische. Hierdoor zal de eerst optredende bovenharmonische stroomcomponent ook

1/5 van de grondharmonische stroom bedragen terwijl het koppel ten gevolge van

deze component bij elke waarde van de slip slechts 1/25 van dat ten gevolge van

de grondharmonische component is bij dezelfde slipwaarde.

De bovenharmonischen mogen in dit vereenvoudigde geval dus praktisch verwaarloosd

worden waardoor de motor zich bij voeding uit een inverter ongeveer gelijk zal

gedragen als bij voeding uit een driefasennet.

In normaal bedrijf (50 Hz) bedraagt de amplitude van de fasespanning bij een in

ster geschakelde statorwikkeling 220 IZ Volt. Bij een verlaagde accuspanning van

88 Volt is de amplitude van de grondharmonische component:

3 2
= -; . 3 • 88 =

178
IT

~ 57 Volt. (6.41
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u
s

te voldoen moet de statorfrequentie ingesteld
w

s
worden op:

Omdat het koppel van een induktiemotor kwadratisch afhankelijk van de spanning is,

zal de motor bij deze verlaagde accuspanning bij elke slipwaarde een koppel leve

ren dat veel kleiner is dan het koppel bij normaal bedrijf en bij dezelfde slip~

waarde. Door de frequentie echter zodanig in te stellen dat de verhouding tussen d

statorspanning U en de statorfrequentie w constant is kan dit koppelverlies ge-
s s

compenseerd worden. Dit laatste geldt echter aileen bij niet te lage frequenties

omdat in het laatste geval de invloed van de statorweerstand ten opzichte van de

statorinduktiviteit gaat overheersen waardoor het motorkipkoppel geleidelijk naar

nul afneemt voor w = o.
s

Om aan de wens van constante

f
s

57
220 h . 50 Hz ~ 9 Hz.

(6. S" )

We stellen de frequentie nu in op 10 Hz en de geleidingstijd maximaal binnen een

interval. Om de aanloopstroom te beperken worden er in de rotor weerstanden van

4~ geschakeld. Voor de fasespanning v
RN

en de fasestroom i
RN

registreren we dan

een verloop volgens figuur 6.3.

1 1 i
~~I.,L.t ...

:t. j

- i
jto-~/~-t-··

.., _.•-1- +-,

-+,..__._.,

.,

• j !
-+ ,-,-,- --~.-'t~•.. ~-,._,~,-_. --.,-

i..+.... t- .J.~L,-. I +--~'-+

1'.., AI- 1 • --~~j :---r"-
4.t :t, I ,

~! I

Ol--~--~-~_...l..-~~~-r---t-""'-+-~!~o4j~i--'T--"
-If \ : ' :', .~

~8

Het toerental stelt zich hierbij in op 128 omw/min.

We herkennen in de fasespanning het trapjesvormige verloop van figuur 6.2 De pieken

direkt na het eind van de geleidingstijd, ontstaan weer doordat de terugleverdio

den de belastingsstroom gaan overnemen.
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In de fasestroom is duidelijk een sinusvormig karakter te herkennen.

In de fasespanning is in ieder interval direkt na het begin van de geleidingstijd

een onregelmatigheid te constateren. De oorzaak hiervan ligt in het inductieve

gedrag van de motor.

In figuur 6.4 is dit toegelicht aan de hand van meetresultaten.

1 2 3 S, 6 I

I I I

t. -, t~

I

~

I

"..

I .
! :

I

. -t

i

I
i

i

i

i :
'" .

i
I

I
o. f .-..

,

_roO
,

We gaan uit van het tijdstip t = t
1

in interval 2.

Thyristor T
1

voert dan een in de tijd toenemende positieve stroom welke gelijk is

aan de fasestroom i
RN

" Op het tijdstip t = t
2

worden de thyristoren T
1

, T
2

en T
6

gedoofd en hierdoor neemt diode D
4

de stroom van T 1 over.

Deze stroom wil naar nul uitsterven maar voordat de waarde nul bereikt is wordt

interval 3 begonnen met de ontsteking van de thyristoren T
1

, T
2

en T
3

. De be

lastingsstroom i
RN

wordt hierdoor weer ogenblikkelijk overgenomen door T
1

.

Aan het eind van de geleidingstijd van interval 3 wordt de nog steeds positieve

fasestroom i
RN

wederom overgenomen door D
4

en opnieuw begint de fasestroom af te

nemen.

Op t = t
3

worden T
2

, T
3

en T
4

voorzien van een gatepuls maar de fasestroom i
RN

heeft dan nog niet de waarde nul bereikt. Van de laatstgenoemde thyristoren

kan echter alleen T
4

de fasestroom i
RN

voeren en dan alleen nog als deze negatief

is. Hieruit volgt dat T
4

pas aan de geleiding zal gaan deelnemen als de fasestroom

de waarde nul heeft bereikt. Dit is op het tijdstip t = t
4

.

Evenzo kan het tijdstip t = to waarop T
1

begint te geleiden verklaard worden.
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Oe onregelmatigheden in de fasespanning ontstaan nu op de tijdstippen dat de

thyristoren beginnen te geleiden. Ze zijn een gevolg van de voorwaartse spannings

vallen over de terugleverdioden en de hoofdthyristoren en van de spanning over een

van de spoelen L
l

of L
2

.

Zo is, als v
VO

en v
VT

de voorwaartse spanningsvallen over een diode resp. een

thyristor zijn, de potentiaal van punt R ten opzichte van punt G juist voor

t = t
4

gelijk aan - v
Vo

. Juist na t = t
4

wordt dit +v
VT

plus een spanning over

de spoel L
2

welke een gevolg is van de negatiever wordende fasestroom i
RN

.

Metingen in het commutatiecircuit toonden aan dat hierin niets wezenlijks ver

anderde vergeleken met de spannings- en stroomvormen bij eenfasebrugbedrijf met

weerstandsbelasting.

Vervolgens is aandacht geschonken aan de gevolgen van een vergroting van de

voedingsspanning.

Een vergroting van de accuspanning is aileen toelaatbaar als de componenten waar

uit de inverter is opgebouwd hiertegen bestand zijn.

Uit figuur 33 blijkt dat de grootst optredende spanning die over de recuperatie

diode Dis, terwijl de grootst optredende stroom de stroom i
c

in het commutatie

circuit is.

Onder gelijkblijvende omstandigheden worden voor 3 lage voedingsspanningen absolute

maxima van deze grootheden bepaald waarbij wei bij elk van de accuspanningen de

bijbehorende frequentie wordt ingesteld.

Oit levert de volgende tabel op:

v
a (belast)

f ingesteld i v vc(o) n
Cmax Omax

in Volt in Hz in Amp. in Volt in Volt in omw/min

42 5 51 260 115 50

90 10 87 550 240 130

113 15 114 670 300 194

Oeze grootheden zijn verwerkt in onderstaande figuur 6.5.
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We zien dat het eerste maximum bij eenzelfde belasting toeneemt bij afnemende

frequentie.

Bij de accuspanning van 42 Volt is nu ten gevolge van de te laag ingestelde fre

quentie de piek, veroorzaakt door de RC leden, bepalend voor het absolute maximum

in de stroom. Bij de hogere accuspanningen is deze piek steeds kleiner dan het

absolute maximum en hierdoor is het verband tussen de gemeten grootheden en de

accuspanning wei lineair.

Extrapoleren we de grafieken uit figuur 6.5 dan kunnen we bij een accuspanning

van 220 Volt de volgende waarden verwachten:

v
Dmax

i
Cmax

1240 Volt

210 Amp.

Aile circuitelementen waarop deze maximale waarden betrekking hebben zijn zodanig

gedimensioneerd dat een verhoging van de accuspanning tot de vereiste 220 Volt

mogelijk moet zijn.

In eerste instantie wordt de accuspanning verhoogd tot ongeveer 150 Volt waarbij

de frequentie wordt ingesteld op 20 Hz. De motor blijkt goed aan te lopen en het

toerental stelt zich in op 265 omw/min.

Gaan we echter meten met behulp van een oscilloscoop dan valt de inverter weer uit

zodra er een verbinding wordt gemaakt. Met "verbinding" wordt hier hetzelfde be

doeld als op biz. 22 nl. het aanbrengen van een galvanische verbinding tussen het

ongeaarde huis van de oscilloscoop en een punt van de inverter.
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Dit is weer het oude probleem en aan de oplossing ervan is reeds veel aandacht

besteed (zie het intermezzo vanaf biz. 22).

De oplossing werd uiteindelijk gevonden in het verhogen van de storingsdrempel

van de pulsversterkers.

Het ligt daarom voor de hand om te veronderstellen dat, nu door de voedingsspan

ningsverhoging aile spanningen in de inverter gestegen zijn, het storingsniveau

weer overschreden wordt.

In het volgende intermezzo wordt beschreven hoe de storingsgevoeligheid verkleind

kan worden.

Intermezzo

Beschouwen we het schema van een pulsversterker (figuur 31 en 32) dan is een

opkomende vraag wat de reden voor de aanwezigheid van de nandpoorten 3 en 4 is.

Het uitgangssignaal van poort 1 is immers gelijk aan dat van poort 3 en het signaal

uit poort 2 is identiek aan dat van poort 4. Aangezien er geen reden voor de

aanwezigheid is aan te voeren worden de beide poorten verwijderd. Figuur 32 gaat

dan over in figuur 6.7 .

.....- +lS

---"\..;-+

~

eN Y '13 ~-~I'-----=:.r:;'r_r__---L-----"

2K'Z FiGUUR 6.7

Zoals verwacht mocht worden bleek deze wijziging geen invloed op het uitgangssig

naal van de pulsversterker te hebben.

Opnieuw inschakelen van de motor toonde echter aan dat de storingsgevoeligheid

van de pulsversterkers toch is toegenomen daar de inverter nu reeds uitvalt voor

dat de motor op volle snelheid is gekomen en zonder dat er gemeten wordt.

Een verlaging van de storingsgevoeligheid kan mogelijk bereikt worden door te

voorkomen dat de uitgang van nandpoort 1 wordt doorverbonden met de ingang van

nandpoort 2. Verder kan het uitgangssignaal van de nandpoorten in amplitude

vergroot worden door deze hoogohmige poorten minder te belasten. Dit laatste is

bereikt door de toepassing van emittervolgers.
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Het nieuwe schema is nu volgens figuur 6.8:

FI6UUR. '.8

~-+----C=::::J'--2 N2!l(,9 A
15.f Y 'S 2.

/1( a
Bon52

Het uitgangssignaal van de pulsversterkers blijft ook na deze wijziging dezelfde

vorm behouden.

Nu blijkt dat de motor goed aanloopt na het inschakelen van de inverter en dit ook

blijft doen als er een verbinding wordt gemaakt.

De laatste modificatie blijkt dus succes op te leveren.

Wordt vervolgens de accuspanning weer verhoogd en nu naar 220 Volt dan treedt het

oude probleem opnieuw op. Het is dus gewenst om de pulsversterkers zodanigte

wijzigen dat de storingsgevoeligheid nog lager komt te liggen. Hiertoe is een

poging gedaan en deze resulteerde in een ontwerp volgens figuur 6.9:

J1<2 'K2.

FIC:.uu R 13.9
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De volgende punten kunnen hierbij opgemerkt worden.

De hoogohmige nandpoorten zijn vervangen door laagohmige andpoorten. Bierdoor

wordt een eventuele invloed van de belasting geringer. Deze poorten dienen als

pulsvormer omdat de lichtkoppeling veel te traag werkt en zodoende geen steile

flanken produceert.

Omdat de transistoren T2 en T3 moe ten gaan geleiden op de negatieve flank van een

puis is er tussen de andpoort en deze transistoren een inverter nodig. Biervoor

dient transistor T5.

Bet uitgangssignaal van een andpoort varieert tussen ongeveer 2 Volt en 15 Volt.

Bij de lage spanning gaat T5 echter al in geleiding en daar dit ongewenst is, is

door middel van een zenerdiode een drempel van 10 Volt ingebouwd.

Transistor Tl moet gaan geleiden op de positieve flank van een puis.

Bet signaal voor Tl enerzijds en T2 en T3 anderzijds moet een gemeenschappelijke

oorsprong hebben. Om deze oorsprong zover mogelijk van de gate-kathode aansluiting

te leggen is gekozen voor 2 parallelle takken. Dit is de reden van andpoort 2 en

transistor T4. Om het gebruik van nog een inverter te vermijden wordt in deze

versie voor Tl een pnp transistor gekozen in plaats van een npn type. Daar de

spanning tussen de emitter en basis een bepaalde waarde niet mag overschrijden

zijn de zenerdiode met seriediode aangebracht. Bet is niet mogelijk om de 2 paral

lelle takken door 1 te vervangen. Immers de collector van T4 varieert tussen 0 en

15 Volt en die van T5 tussen 0 en ongeveer 5 Volt.

Bet uitgangssignaal van de pulsversterker heeft ook nu weer dezelfde vorm.

Wordt de inverter, gevoed met 220 Volt gelijkspanning, weer ingeschakeld dan

blijkt dat er geen meetproblemen meer optreden.

Dit blijft ook zo als een middenaftakking van de accu geaard wordt voordat de in

verter is ingeschakeld.

Wordt echter een van de voedingsklemmen geaard dan valt de inverter wei direkt uit

na inschakeling. De conclusie luidt nu dat het schema volgens figuur 6.9 een

duidelijke verbetering geeft ten opzichte van het oorspronkelijke schema maar dat

aile wijzigingen nog steeds niet tot een ideale schakelinq hebben geleid.

Na dit intermezzo meten we de kritische grootheden v en i bij 220 Volt ge-
Dmax Cmax

lijkspanning en een bijbehorende frequentie van 24 Hz (T = 41 msec.) .
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We vinden dan:

i
Cmax

220 A

v = 1320 Volt.
Dmax

Deze waarden komen, gezien de meetonnauwkeurigheid van een oscilloscoop, goed

overeen met de verwachte waarden zoals deze door extrapolatie uit figuur 6.5

zijn verkregen. Het toerental stelde zich bij deze meting in op 480 omw/min.

Figuur 6.10 geeft nog een beeld van de fasestroom i bij deze voedingsspanning.
RN

-I·
I

~ ..

i
1

VQ.~220V· ;
! ~l :

t ,n rtltlv • -.\

f ",1'i ~
,R,,;: o.

.. ; ...l. __ ~

-a

De extra rotorweerstand R is bij deze meting nul.
v

Het karakter van de fasestroom blijft, zoals te verwachten was, gelijk aan dat

bij een lage spanning (vergelijk met figuur 6.3).
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Hoofdstuk VII

Nu aan de eis van een voedingsspanning van 220 Volt is voldaan blijft nog de eis

dat de frequentie van de uitgangsspanning regelbaar moet zijn tussen a en 100 Hz.

Voor dit type motor houdt dat in dat het toe rental regelbaar moet zijn tussen a en

2000 omw/min.

Het bouwen van een stuurschakeling welke pulsreeksen geeft, die aan de gestelde

frequentie-eisen voldoen, geeft op zichzelf geen problemen.

Beschouwing van het 3 fasen-stuurschema (zie bijlage 4) laat zien dat de frequentie

uitsluitend en aileen bepaald wordt door de oscillator.

Meer problemen treden er echter op als we ook aan de eis van constante verhouding

tussen U en w moeten voldoen terwijl de problemen nog groter worden als bij
s s

lage frequenties ook nog rekening moet worden gehouden met de statorweerstand van

de motor.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om de uitgangsspanning van de inverter te

beinvloeden [9].

De eenvoudigste is wei amplitudesturing waarbij de voedingsspanning zodanig gere

geld wordt dat de gewenste uitgangsspanning wordt verkregen. Volgens de opdracht

moet echter uitgegaan worden van een vaste voedingsspanning zodat deze methode

niet in aanmerking komt.

Een andere mogelijkheid is de zgn. aansnijsturing. Hierbij wordt de vertragingstijd

(zie fig. 4.1) in lengte gevarieerd waardoor de gemiddelde en effektieve waarde

van de uitgangsspanning worden beinvloed.

Als derde mogelijkheid wordt hier genoemd de impulssturing. In dit geval wordt de

gelijkspanning binnen een interval periodiek verbonden met en verbroken van de be

lasting.

In het volgende zal op deze 3 mogelijkheden tot spanningsbeinvloeding nader worden

ingegaan. Bij de impulssturing wordt aileen die sturing, welke spanningspulsen van

dezelfde lengte veroorzaakt, bekeken.

We gaan uit van een 3 fasen weerstandsbelasting zodat het lijnspanningsverloop

overeenkomstig figuur 4.6 is. Stellen we de vertragingstijd t in op nul en ver
v

waarlozen we de doofpulstijd t
d

dan gaat figuur 4.6 over in figuur 7.1.
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FiGUUR 7. I

De uitgangsspanning is nu maximaal en de tijd dat de spanning tussen 2 pulsen nul is

komt overeen met een hoek S = ~/3.

De effektieve waarde van de lijnspanning U bedraagt bij een willekeurige hoek S:
a

U =~ U
aDas TI

e
De effektieve waarde van de n harmonische bedraagt:

(7 • 1)

U
aSn

2/2 1 S
TI UaD · n Icos(n~) I (7.2)

Noemen we de verhouding tussen de effektieve waarde van de grondharmonische

spanning U
aB1

en de effektieve waarde van de lijnspanning U
aS

het grondharmonische

aandeel z dan geldt:

z = S
cos 2 (7.3)

Passen we nu een van de 3 genoernde rnethoden tot spanningsbeinvloeding toe dan ont

staan er lijnspanningen volgens de omhullenden van de gearceerde oppervlakten in

de figuren 7.2 tim 7.4.

F" I c; U U R 7.2

FIGUUR 7.~

FIGuuR 7.1.,

1~~::~

1_~ -=-, __

.. T
"
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De buitenste omhullende lijn geeft telkens de lijnspanning aan voor het geval deze

maximaal is en de hoek B is dan TI/3. Hierin treden dus geen door 3 deelbare harmo

nischen op.

De gearceerde oppervlakken zijn bij elke stuurmogelijkheid even groot zodat de

gemiddelde waarde van de spanning binnen een halve periode de helft van de maximale

waarde bedraagt.

Om de drie stuurmogelijkheden te vergelijken worden de effektieve waarde en het

grondharmonische aandeel van de uitgangsspanning resp. U ell z beschouwd. Daarbij
a

wordt de effektieve waarde van de uitgangsspanning bij amplitudesturing op U *
a

gesteld.

Voor amplitudesturing volgens figuur 7.2 voigt dan uit vergelijking (7.1):

zodat

U
a

U .'.
a"

1.

U
aO

--=2V6 U .'."
a

(7.4)

Uit vergelijking (7.2) voigt:

TI
. cos 6 UaO Ii =

TI 2 0,386 UaO ' (7.5)

zodat

z 3
0,95.

Voor aansnijsturing volgens figuur 7.3 voigt uit vergelijking (7.1):

zodat

(7.6)

U
a

U .'...
3.

12.
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Uit vergelijking (7.2) voigt:

U
aB1

=
TT

TT
UaG . cos 3 = = 0,45 D

aG
(7.7)

zodat

= 0,78.

Voor impulssturing voigens figuur 7.4 is de effektieve waarde van de uitgangsspan

ning geiijk aan die uit het vorige gevai zodat de verhouding tussen U en U *
a a

wederom gelijk 12 is.

Voor de waarde U
aB1

vinden we:

TT/2

UaB1 = TT~ f Ua (t) sin t dt

o
Hierin heeft U (t) de waarde 0 of U voigens figuur 7.4.

a aO
Uitwerking van (7.8) ievert dan op:

(7.8)

4 7TT/30

UaB1 = :/~ao[ J sin t dt +

TT/6

23TT/60J sin t dt +

19TT/60

TT/2J sin t dt] = 0,273 UaO
14TT/30

zodat

z = 16 = 0,675.

mogeiijkheid weergegeven.

U
a

In figuur 7.5 is de verhouding U *
a

en in figuur 7.6 de faktor z voor elke stuur-

u..
u: ~ 'l.t

;).11' I.P

I.b 0.1
I

I I I
1.'1 I

I 0." I
I FIl>UuR 7.5 I F:16UUR 7.6

I I
0.8 I I 0. ..

I
I I

0.4

I I 0.1, I
I

i I
0 I I i

0

--- AMPLITUDE"

--- AANS,N'J DINr.

-._. IMPUL!I
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In figuur 7.7 zijn de frequentiespectra voor de uitgangsspanning bij de 3 stuur

mogelijkheden uitgezet. De amplitude van de grondharmonische bij amplitudesturing

Ul~ is genormeerd op 1.

U" t -- AMPLITUDE
U,'

f11f1N"N'jDINC.---_._. I MPULe;.
1.1

,
I

1·0

:1M

0.8 ,.
I I

0.7 ,!0.' I I Fir.uUR 7.7

0.5 II I
Io.~ I' I

0.) ,! I I ! ~I
O~ I I

III
I

I ,! I
I:i

I I! I: i
I Io~ I Iii Iii

I :0 I ~ i I I:i ~I ,Ii III ,I!
I 3 5" 7 9 11 I~ IS 17 III 2/ " 2S' /l'\..

Vergelijken we deze stuurmogelijkheden dan blijkt dat bij aansnijsturing de grond

harmonische ongeveer 15% groter is dan bij amplitudesturing, dit ondanks het feit

dat de faktor z is afgenomen.

Door dit laatste zullen wei de bovenharmonischen sterker zijn, vooral ten gevolge

van de nu wei aanwezige door drie deelbare harmonischen.

Voor het geval van impulssturing neemt de faktor z nog verder af; de effektieve

I
waarde van de grondharmonische is gelijk aan die bij amplitudesturing terwijl de

effektieve waarde van de uitgangsspanning gelijk is aan die bij aansnijsturing.

Ook bij impulssturing vervalt een deel van de door drie deelbare harmonischen. Er

resteren in dit geval echter die harmonischen die een veelvoud van de pulsfrequentiE

zijn dus de 15
e

, 45
e

enz. harmonische blijft.

Vergelijken we de twee stuurmogelijkheden welke ons resteren dan concluderen we

dat bij de impulssturing bij de lagere rangorden (tim n = 9) de hogere harmonischen

van minder betekenis zijn dan bij de aansnijsturing. De harmonischen met de orde 3

en 9 vervallen zelfs geheel.

Een nadeel van de impulssturing is het optreden van de sterke harmonischen am

n = 15, n = 45 enz.

Kiezen we de impulsfrequentie voldoende hoog dan komen de sterke hogere harmonischen

voldoende ver te liggen in het spectrum.

I Een nadeel van de hoge frequentie is echter dat de schakelverliezen dan sterk

I toenemen [10, 5]. Zo verandert tijdens het in geleiding komen van een thyristor
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de spanning over en de stroom door de thyristor volgens figuur 7.8.

U...I<i....

11

Fic.ULJR 7.8

Ll

o --I:.

Uit het produkt van de momentane waarde van de anodestroom en anodespanning voIgt

dan het verloop van het verliesvermogen P en daaruit voIgt door integratie de
v

verliesenergie W . Zie figuur 7.9.
v

o

l=";caUUR 7.9

•

De inschakelverliesenergie, welke in warmte wordt omgezet neemt daarom toe met

de schakelfrequentie.

Ook bij het uitschakelen van een thyristor treedt er een dissipatiepiek op welke

warmte-ontwikkeling veroorzaakt. Er moet derhalve een compromis in de schakelfre

quentie gezocht worden.

Daarnaast zijn er nog andere eisen welke aan het schakelpatroon gesteld moeten

worden en die een gevolg zijn van het feit, dat aIle hoofdthyristoren tegelijk

gedoofd moeten worden. Om hierover iets zinnigs te kunnen zeggen zijn in figuur

7.10 de drie lijnspanningen v
RS

' v
ST

en v
TR

afgebeeld zoals deze optreden bij een

zuiver ohmse belasting en voor het geval de vertragingstijd op nul is ingesteld.

De doofpulstijd wordt weer als verwaarloosbaar beschouwd.
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!=IC.UUR 7.10

I
10

T

'\1YZ

o

'\TTl

"'sr

1 2 3 5"

De spanning v
RS

vertoont radiale symmetrie en verschuivingssymmetrie hetgeen in

houdt dat de Fourierreeks aileen sinustermen bevat en dan aileen nag de oneven

harmonischen. Wensen we deze symmetrie-eigenschappen te handhaven en worden bij

voorbeeld in 1 gedurende korte tijd aile hoofdthyristoren gedoofd, dan moeten in

verband met de eis tot radiale symmetrie aile thyristoren oak gedoofd worden in 4

en in verband met de eis tot verschuivingssymmetrie eveneens in 3 en 2. Daarnaast

! wensen we voor aile fasen een gelijke uitgangswisselspanning, zodat de hoofdthy

ristoren ten behoeve van v
ST

in 5 tim 8 gedoofd moeten worden en ten behoeve van

v
TR

in 9 tim 12. Daar aile hoofdthyristoren tegelijk gedoofd moeten worden, moeten

er dan oak in de punten l ' t/m 12' doofpulsen gegeven worden.
T T ..

Aan al deze voorwaarden wordt voldaan door een patroon tussen 12 en 6 vrlJ te

kiezen waarna door spiegelen am ~ en vervolgens het aldus verkregen patroon te

spiegelen am ~ het gehele patroon voor een halve periode vastligt.

Voor een zuivere weerstandsbelasting kan een zodanig schakelpatroon gekozen worden

dat er een minimum aan hogere harmonischen optreedt.

In plaats van puisen met gelijke breedte te kiezen, zoals in figuur 7.4, moeten dan

pulsen met ongelijke lengte gegeven worden waarbij de

blijfl ~11]. Hierbij wordt dan de inschakelverhouding

door de pulsvormige spanning aan de belasting behalve

pulsfrequentie wei constant
Tin

A = gevarieerd waar-
T. +T .

de
In Ult

grondharmonische

aileen bovenharmonischen met een frequentie gelijk of hager dan de pulsfrequentie

bevat.

In figuur 7.11 is als voorbeeld een dergelijk spanningsverloop weergegeven.

Tn"

FlbUU R 7. II
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Voor een motorbelasting, waarbij de spanning aan het eind van de geleidingstijd

van teken kan omkeren is dit niet te realiseren.

In verband met de resterende afstudeertijd is gekozen voor een schakelpatroon

waarbij 8 gelijke pulsen per interval worden gegeven. Er wordt dan voldaan aan aile

in het voorgaande genoemde voorwaarden (dit is het geval bij elk even aantal ge

lijke pulsen per interval) en er worden dan nog geen problemen ten gevolge van

schakelverliezen verwacht.

In figuur 7.12 zijn de te verwachten lijnspanningen en de benodigde pulsreeksen

voor de hoofdthyristoren weergegeven.

In de geschetste lijnspanningen is geen rekening gehouden met de kleine eigen

induktiviteiten van de belasting.

Bij elke gatepuls met een lengte t I hoort nu weer een doofpulstijd t 1 en een ver-
g d

tragingstijd t ' zodanig dat geldt:
v

8 t I + 7(t I + t ')
g d v

(7.9)

..

T1.

FI,,"-Uu R 7.12.

T

T2

... 6s.,-32...1

T31~ ~OOO--------------illill~_

Tlt loruID ODD- - - - - - - - - - - - om
TS looD ---- - -DllD om --- - -IJDD.

T'- lDruI- - - - - - - - --- -ODD 0I1llil

I 6 ...

De gemiddelde waarde van de gelijkspanning is in te stellen door de vertragingstijd

te varieren.

Wei moet er rekening mee worden gehouden dat de dooftijd een door het commu-

tatie- en recuperatiecircuit bepaalde minimumwaarde niet mag onderschrijden.
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7.1 Bepaling van de minimum beschikbare dooftijd

Als gewenst wordt dat het commutatieverschijnsel geheel voorbij is voordat er een

nieuwe serie ontsteekpulsen wordt gegeven, dan wordt de minimum vereiste dooftijd

bepaald door de tijd dat de recuperatiediode nog stroom voert. Uit de figuren 2.3.1

tim 2.3.16 blijkt dan dat de minimum vereiste dooftijd 160 wsec. moet bedragen.

Derhalve moet er in elk interval 7 160 wsec~ 1,1 msec gereserveerd worden voor

dooftijd terwijl bij een juiste verhouding tussen U en w er binnen een interval
s s

in het geheel geen dooftijd gewenst is.

De vraag is nu of de minimum vereiste dooftijd niet kleiner gemaakt kan worden. Uit

de genoemde figuren blijkt immers dat ongeveer 50 wsec. na het begin van een doof

puis aile thyristoren reeds gedoofd zijn zodat het aannemelijk lijkt om een minimum

vereiste dooftijd van 50 Wsec. aan te houden. Dit blijkt echter om de volgende

reden niet mogelijk te zijn.

Beschouw een weerstandsbelasting welke in ster is aangesloten op de klemmen R, S en

T dan gedraagt deze belasting zich gezien vanuit het commutatiecircuit als een

serieschakeling van een schakelaar en een weerstand ~ welke tussen de punten Y

en Z (zie figuur 1.1) is aangesloten.

Wordt de schakelaar gesloten op t = t
1

, dus nadat de stroom i
L3

is uitgestorven,

dan is het verloop van i
d

overeenkomstig figuur 7.1.1.

'!jD tl; 100
...'. Ii.

y I
ISo 1b..

,

-f- ~-, ...; .... - _.-.
( ~ i· ~ "

" ,..;;

Fl"iWl8. 7.1t.L.__ .~--_.:.i-

~ .
i t. INi r"."',

;

De negatieve helling van i
d

wordt nu uitsluitend bepaald door de grootte van L
3

en

voigt uit

(7 • 1)

Op t = t
1

groeit de stroom i
b

dan via een e-macht,welke bepaald wordt door de be

lasting L
1

en L
2

,aan tot zijn eindwaarde.

Wordt de schakelaar echter gesloten op t = t
2

, dus voordat de stroom i
d

tot nul is

uitgestorven, dan zal wegens de induktieve koppeling tussen L
1

, L
2

en L
3

de afname

van de stroom i
d

vanaf t = t
2

niet meer bepaald worden door L
3

aileen.
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FIGUUR 7.1.3

.+

loa. I.a. I L
1 'UL1

+ -+.tLi
ta+. --+ • -

E
'lTl..l • L!l E 'lTL11 La "'b

- 'J.+- - ti.el. -
I l1 'I7

L1

FIGUUR 1.1. 2 - -

Vanaf t : t
2

gaat het circuit volgens figuur 7.1.2 over in het circuit volgens

figuur 7.1.3.

De hiervoor geldende vergelijkingen zijn:

: - L
1

di
b

di
b

di
3

dt - M12 dt + M13 dt

di
b

di
b

di
3

v : - L
2
-- - M

21
--+ M

23
--

L2 dt dt dt

v L
3

di
3

di
b

M
32

di
b

= -- - M
31

-- - --
L3 dt dt dt

(7.3)

(7.4)

i - i
b = i

3a

v + v
L2 + v = vbL1 L3

vb = i
b lb

(7.5 )

(7.6 )

(7.7 )

substitueren we deze vergelijkingen in elkaar waarbij gebruik gernaakt wordt van

de gegevens dat

dan ontstaat het volgende stelsel:

di
a

dt
(7. 8)

di
a

dt
(7. 9)
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Uit bovenstaand stelsel voigt dat L

3
vanaf t = t

2
vervangen moet worden door

twee gekoppelde spoelen volgens onderstaande figuur 7.1.4.

L~ L, 1"2 Ml~ Lb+----=------, ~ ...~---------~ ...........:..,
+ YSCHAKEL~~R

FIGUUR 7.1.~

De stroom i
d

in L
3

neemt daardoor sneller af waardoor tegelijkertijd de stroom i
b

in de belasting toe moet nemen. Uit metingen bleek nu dat de toename in i
b

af

hankelijk is van de grootte van i
d

op t = t
2

en is zodoende des te grater naarmate

t
2

vroeger wordt gelegd. Er treedt vanaf t = t
2

een piek op de belastingsstroom op

welke aanzienlijk grater blijkt te zijn dan de normale belastingsstroom. In de

figuren 7.1.5 tim 7.1.7 is dit verschijnsel aan de hand van de gemeten stromen

-iLl en i
d

weergegeven.

i ,
a

1-+
l_.
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In de linkerfiguren wordt de schakelaar pas gesloten nadat het comrnutatiever

schijnsel geheel voorbij is terwijl in de rechterfiguren dit niet het geval is.

In - iLl is duidelijk de piekstroom na t = t
2

te herkennen. Voor een deel wordt

deze veroorzaakt door het hole storage effekt van de recuperatiediode. Wensen we

dit soort pieken te vermijden dan moet volgens figuur 7.1.7 een minimum doofpuls

tijd van 180 ~sec. aangehouden worden.

Dit is groter dan de waarde van 160 ~sec. welke aan het qegin van deze paragraaf

is genoemd en dit komt doordat de doofcondensator in beide gevallen niet dezelfde

waarde had.

7.2 Wijziging van de stuurelektronika

Zoals in het voorafgaande reeds is vermeld wordt elk interval opgesplitst in 8

pulsen. Het stuurschema volgens bijlage 4 is hiervoor eenvoudig geschikt te maken

en wel door de pulsreeksen T
1

tim T
6

uit figuur 4.1 te moduleren met een blokspan

ning. Dit kan geschieden met behulp van een and-poort.

Door gebruik te maken van een 9 deler kan volstaan worden met slechts 1 oscillator.

Het signaal uit de oscillator kan dan gebruikt worden als modulatiesignaal en het

signaal uit de 9 deler als bron voor het creeren van de pulsreeksen volgens figuur

4.1.

In bijlage 5 is het deel van de stuurelektronika gegeven dat op deze modulatie

betrekking heeft. De pulsreeksen voor de hoofdthyristoren T
1

tim T
6

welke nu op

treden zijn reeds weergegeven in figuur 7.12.Na elke geleidingstijd t ' wordt er
9

om de beurt aan de thyristoren T
A

en T
B

een doofpuls gegeven.

De geleidingstijd t
g

' is instelbaar met behulp van potentiometer P1 en de periode

tijd T met behulp v~n potentiometer P
2

. Daar deze potentiometer-instellingen niet

volkomen onafhankelijk van elkaar zijn moet er op gelet worden dat de minimum be

schikbare dooftijd t d ' niet kleiner dan 180 ~sec. wordt. In figuur 7.2.1 is aange

geven welke de minimumstand van P 2 is~i1_=en_b_:IJ_a~lde frequentie-instelling.

DOo~PUL""T Ij D > I SO)). <::.E c..
J:I,"UUR 7.2.\

!l.O

:l.O

DDOFPUl..li.T'jtl <. 180 )J~fc.

1.0

I I , , I , I ,
0 5 10 IS- 20 25 ~o ~ ljo 45 50 Sli f IN Hz.

200 100 "7.S S'O itO 3~ 28 25 22 20 16 T I tJ "">k.

~.CJ 7.b 8S 9.0 9.~ 9.4 '.5S 'J.bb 9.1'f 9.18 9.&) ~d. Pi.
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7.3 Meetresultaten

Na de wijzigingen in de stuurelektronika wordt bekeken wat de gevolgen hiervan

zijn.

In eerste instantie wordt er weer in ster een weerstandsbelasting aangesloten en

we mogen nu een lijnspanningsverloop verwachten volgens figuur 7.12.

In de figuren 7.3.1 en 7.3.2 zijn de gemeten lijn- en fasespanningen weergegeven .

... 'O;.",s2vi "~"F
R,,~ lO.n.r~ ~

P+.. 8~7:

1\" I.j .<38: l:.
t1 t"t"1"""r'i"'"t"'i~"-tl"tl'T'1~oLtJL.t-LtLlr-------rh-i"-+rh~1.,..+r+-r+,.-h-~-rl-r+r+.t1~------_--=-

.511II&&
, ~

-UIO

F IGtU\.t!\ 7.1:.1

..

..
;~-- ..

~:.uv. C. :~E

Rb &,loA Slc;i..

Pr ..18.1.1 .~_

Pa ~ £i,q8

,

-- FIGIUIAA 1.3.:t

Beide spanningen komen goed overeen met de verwachtingen. Wei treden er weer

pieken op na elke geleidingstijd t I welke weer veroorzaakt worden door de eigen
g

induktiviteit van de belastingsweerstanden.

Vervolgens wordt de motor weer op de inverter aangesloten. Tijdens de geleidings

tijden t I zullen de lijn- en fasespanningen dan het verloop moeten hebben volgens
g

de figuren 7.3.1 en 7.3.2. Gedurende de tijden t
d

' en tv'
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zal dit wegens het induktieve gedrag van de motor niet meer het geval zijn.

Immers dan zullen de terugleverdioden weer een rol gaan spelen en de fasestroom

blijven overnemen totdat deze is uitgestorven.

In figuur 7.3.3 zijn de fasespanning v
RN

en fasestroom i
RN

bij motorbedrijf weer

gegeven voor het geval er 4 pulsen per interval worden gegeven en de tijd tussen

2 pulsen op 300 ~sec. is ingesteld. Zie bijlage 6 voor het gewijzigde stuurschema.

Bij een accuspanning v
a

150 Volt hoort dan een frequentie van 15 Hz.

i i

·..-t---·· J .._L.

1 j
.- -+--,,-

t
...........;._ ..1.. ..

j

1
1 !

~.-._.-t-.-._.~ ..,_..j- ._ ........-

,

I
··1-

... I I
.; __.j....__:.....-+.-
! I':

!h .

I ,..
""".~ ...

-

ol----P--+-------'JI----'--'--------40-+------i

Het fasestroomverloop vertoont grote overeenkomst met figuur 6.3. Het op en neer

hakken is een gevolg van het doven binnen een interval omdat dan de stroom in

elke fase telkens naar nul wil uitsterven.

Het teken dat de spanning aanneemt na elke geleidingstijd t ' is afhankelijk van
g

het feit of de stroom en spanning hetzelfde of een verschillend teken hebben

juist voor het begin van de doofpuls. Hebben ze hetzelfde teken dan keert de

fasespanning van teken om op het moment van doven omdat dan de thyristorstroom

door de terugleverdiode in de andere brughelft wordt overgenomen; hebben ze een

verschillend teken dan blijft de stroom door dezelfde diode vloeien zodat het

teken van de fasespanning hetzelfde blijft.

Wordt vervolgens de frequentie verlaagd dan zullen bij gelijkblijvende fasespan-

ning de fasestromen in amplitude stijgen.
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Door nu de vertragingstijd t I te vergroten neemt de effektieve waarde van de
v

fasespanning af waardoor de fasestroom tot zijn oude waarde kan terugkeren.

Tot besluit wordt in de figuren 7.3.4 tim 7.3.7 dit proces aan de hand van meet

resultaten weergegeven.

= 260 j.lsec.

= 8,54

1,2

1,2

f = 15 Hz

f = 15 Hz

t I + t I

d v

t ' =
g

200 j.lsec.

3,3 msec.
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Figuur 7.3.4 toont de fasestroom als er binnen elk inter

val slechts 1 puIs wordt gegeven. De frequentie is aangepast aan de accuspanning

en de vertragingstijd is op nul ingesteld.

Wordt er nu overgegaan op 4 gelijke pulsen per interval onder verder identieke

omstandigheden dan registreren we een fasestroom volgens figuur 7.3.5. De ampli

tude van de fasestroom blijkt te zijn afgenomen. Dit komt doordat de extra doof-

tijden hetzelfde gevolg hebben als een vergroting van de hoek 6 uit formule 7.1,

waardoor bij dezelfde frequentie de effektieve waarde van de lijn- en fase

spanning afneemt.

Verlagen we nu de frequentie tot 11,8 Hz dan neemt de fasestroom toe; zie figuur

7.3.6. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de statorstroom o.a. evenredig is

met de verhouding tussen de statorspanning U en de statorfrequentie w .
s s

Door nu de tijdsintervallen t
d ' + tv' tussen 2 puIsen te vergroten, dit komt

overeen met een vergroting van S, neemt de effektieve waarde van de spanning af

waardoor de fasestroom oak weer afneemt; zie figuur 7.3.7.
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Hoofdstuk VIII

Besluit

Wordt de afstudeeropdracht nog eens nagelezen dan blijkt uit het voorafgaande dat

er voor het grootste deel aan deze opdracht is voldaan.

Er is een input-commutated inverter gerealiseerd welke in staat is om een draai

veldrnachine op een voedingsspanning van 220 V gelijkspanning te laten werken.

Het toerental van deze machine is echter slechts binnen een beperkt gebied regel

baar terwijl de opdracht een regelgebied van stilstand tot twee maal de nominale

snelheid van de betreffende machine vereist. Dat hieraan niet voldaan is heeft

verschillende oorzaken.

Wordt er bij de gegeven voedingsspanning van 220 V= van een 220/380 Volt machine,

welke in ster is aangesloten, eenzelfde kipkoppel vereist als in normaal bedrijf,

dan moet de frequentie volgens de formules ~6.4) en (6.5) op 22,5 Hz worden inge

steld.

Het in ster aansluiten van de machine heeft als voordeel dat de door 3 deelbare

harmonischen niet in de machine kunnen gaan rondlopen.

Het is nu, als aangenomen wordt dat de motor mechanisch (centrifugale krachten)

hiertegen bestand is, afhankelijk van het gevraagde koppel of het mogelijk is om

de frequentie tot 100 Hz op te voeren.

Verwaarlozen we de statorweerstand van de machine, hetgeen bij hogere frequenties

geoorloofd is, dan is het kipkoppel boven de 22,5 Hz omgekeerd evenredig met het

kwadraat van de statorfrequentie. Is de belasting, die van de machine gevraagd

wordt, nu zodanig dat het kipkoppel reeds bij een frequentie kleiner dan 100 Hz

het gevraagde koppel onderschrijdt dan zal de machine uitlopen tot stilstand.

Om tot een statorfrequentie van 100 Hz eenzelfde kipkoppel te blijven handhaven

moet de voedingsspanning geen 220 Volt maar 975 Volt bedragen.

Indien echter een type motor gebruikt wordt dat een nominale spanning heeft die

kleiner is dan die van het gebruikte 220/380 Volt type dan is het wel mogelijk

om bij de gegeven voedingsspanning tot 100 Hz te regelen.

In gevol van een sterschakeling moet de nominale spanning van deze motor volgens

(6.4) en (6.5) dan 49,5 Volt bedragen. Gezien het vereiste ~rmogen van 5 kVA en

de daaruit voortvloeiende lijnstromen lijkt het onwaarschijnlijk dat een dergelijke

motor bedoeld is.

Een voedingsspanning van 975 Volt veroorzaakt echter ontoelaatbaar hoge spanningen

en stromen in het recuperatie- en cornmutatiecircuit van de inverter (extrapolatie

'Jan fig. 6.5 blz. 70) zodat deze circuits geheel anders gedimensioneerd zouden

moeten worden.
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Oat de motor nog niet beneden de 22,5 Hz naar behoren regelbaar is komt voorname~

lijk door tijdgebrek. Er is nl. zeer veel tijd besteed aan het opsporen van de

storing in de pulsversterkers. Hieraan zijn dan ook 2 intermezzo's gewijd en nog

steeds kan niet van een ideale schakeling gesprcken worden. Het is nl. nog steeds

niet mogelijk om een van de klemmen van de voedingsbron hetzij rechtstreeks hetzij

via een weerstand te aarden zonder dat er meetproblemen optreden. Het lijkt daarom

gewenst om de pulsversterkers nogmaals aan een kritische beschouwing te onderwerpen

In hoofdstuk VII zijn wel een aantal overwegingen gegeven welke bij het ontwerp

van een regeling van belang zijn en ook zijn de meetresultaten van een beperkte

handregeling gegeven.

Voordat een automatische regeling ontworpen kan worden moet nog onder~ocht worden

wat het verband tussen de frequentie en de inschakelverhouding A = In
T. +T .

In Ult
(zie blz. 82) moet zijn. Daarnaast moet dan bekeken worden wat het geschikste

aantal pulsen per interval is en of het misschien aan te bevelen is om het aantal

pulsen per interval in verband met een beperking van schakelverliezen afhankelijk

van de frequentie te maken .

Voor een weerstandsbelasting is dit wel uit hoofdstuk VII af te leiden. Voor een

induktieve belasting waarbij de spanningen binnen de tijden t I + t ' niet meer
d v

de waarde nul hebben is dit niet zo eenvoudig.

De theoretische beschouwingen uit hoofdstuk I,aan de hand waarvan de numerieke

berekeningen zijn uitgevoerd, lijken ook nog verre van ideaal. Er treden immers

zeer grote verschillen tussen de gemeten en berekende amplitudes op. Aangezien de

berekende tijden goed met de gemeten tijden overeenstemmen moeten de verschillen

in amplitudes aan dempingen te wijten zijn.

Welke dempingen het belangrijkst zijn is een zaak, die zeker een punt van nader

onderzoek kan zijn .
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IREGI\J'I FILE' l"lIKINJ=RElII1ER) .oun

PP[3J:=RHO:

wRI TF l:1iJT.<I.I.I.XC;."Y[ 1 ]=".»;
tJRITFIJLJT.<I.I.I.X5."Y[?J=".»;
vJ RIT F I ~ I JT• <I. I • I • X5. II Y[ ] J=II. » ;
~RITFIJJT.<I.I.I» ;

~ ~EW[lJ:=~Elw[l]); ~=:Y[lJ:=oEIY[IJ);
qE~[?J:=HFIW[2J); REY[?]:=QEIY[2J);
~E",l[ 1J :=RE lw[ 3J); REV[ 3J :=RE IY[ 1J);
I~~[l J:=I~I~[IJ): I~Y[1 J:=IMIY[1 J);
1~~[?J:=I~IW[2J): I~Y[2J:=I~IY[2J);

I"iW[lJ:=I~I~[3J); I~Y[3J:=I~IY[3J):

;= C;TO:=-lOOO; TO:=O;
STl:= I I~EY[lJ*FXPIRF.w[1 J*T(1) )+I?*EXPIRbHZJ*TO)*

II~EY[2J*CUSITMw[?J*TO» -11~Y[?J*SINIIMw[21*TO»»);

'wHILFISTl>ST0 1n0 1
18fGINI TO:=TO+I?~-b); STn:=STl:

ST1: = I IR~ y [ 1 J*F XP IRFW( 1 ]* TO) ) + 12*EXP (I~E w[ ? J* TO) *
I I'~EY[?J*COSIIMH[?J*TJ» -II~Y[2J*SINII...,~J[2J*TO»»);

t QEALI II C:.) • ALFA. 0~E(J A• E• VT• C• I AT 0p • 0( • l. • M• P• r) • T• Xl. Xc. A• f.j • I) • F• SI • T21•
qHO.~.~~.GA.DE.KA. Rl.CA.LD.LJ.Ll.Lo.Lb.LC.<O.M13.VCTl.VATl.ILlTl.Tl.T2.
veT2. EiJSl.EPS2. ICT2.ILDRIET? Cut:FdLDRIETDUR. 5INT21.COC::;T21.
TO. ST. STO. ST1 • S T')P • TTap. VAT? • TE J • r ~2. TE) • "J 1 • U2 • I J3. iJ 1• D2. P3. T3. T') JS •
CQEFl.COEF2:
'INT~GEfJ'KS.R;

'REALI IA~DAYIS[l:4J.~EX[l:4J.I~X[l:4).R~Z[l:4J.I~l[l:4J.
~Ew[I:3J.IMW[l:lJ.RFY[l:3J.IMY[l:31.PP[l:JJ;

ICO~DLExi IAR~AYIX[I:4J.Z[I:4J.w[I:3J.Y[l:31:

E:=Rl; VT:= 1.5; C:= 6~-6;ALFA:=1.7S;

DI : =0 • 16 ; L1 : =:>5 'Q)-I', : L3 : =320 ,1)- 6 ; CA: =-1 50 al-f, :
~13:= ALFA*LI; ~O:=MI3/SQPTILl~L3); KS:=I;R:=l;
LA:=1~13*~13)-ILl*L3); L8:=~13+Ll;

LC:=~13-Ll; LD:=~13+L3;

SI:=I/IQI*CA); ;:(rlO:=SI/ILl*C);
Kb..:=ll/Ll)*(ICA+C)/ICA*C»;
DP[lJ:=SI: PP[2J:=KA:

~ cuHlCRnOTSIPP.w.KS);
IIJRITEI()UT.<I.I.X5."L>E_DOLE"J_vAN_VERGtLIJK;I\JG_I~_ZIJN:1I,»;

wRITl:" I~UT .<I.I.I.XS."W[ 1 J=".»; FLOTC IOUT.14.7.w[ 1 J);
vJ R I TF I :) J T• <I • I • I • X:J • I' W[ (> J= I I• » ; FL () TCIOU r • 14 • 7 • Vi [ 2 ] ) ;
iN Q I n: I () UT• <I. I • I. )(:; • II W[ 3 J=" • » ; FLO TCIau Td 4.7. Vi [ J J ) ;

== Y[lJ:=DIVCIAOr:)Clw[lJ.C;I) • "iULCISJrlC(w[lJ.fJ[2J) • 'SUHClw[lJ.iII[3J»);
Y[?J:=DIVCIADDCIW[2J.C;I) • MULCISJ-iClw[2J.w[lJ) , SU8Clw[2J.w(3));
Y[3J:=DTVCIADDCI~[3J.SIl • MULCISURCIW[3J.~(2J) • SUHCIW[3J.w[lJ»);
"'QITFI~uT.<I.I.I»;

~RITflnUT.<I.I.X5.ltDE_COEFFICIENTE"J_VAN_DE_TELLER_VAN_VERGELIJK;I\JG_18_

ZIJN:".» ;
F"L i) TC IOU T • 14.7. Y[ 1 J ) ;
FL0TCIOUT.14.7.Y[2J) ;
FLOTCIOUT.14.7.Y[3J);

5

1

• 2

I F. \IJ I

c;n)p:=STI); TFlD:=TO-(2lli-I',);
WRIT'." I :)U T• <I. X·-i • II T='I. xl f-, • II SIT) =" • Xl 7 , I' SIT) _~ENADERO =II. I» ;
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F"LOTr(OUT.14.7,Z[31):
FI.OTr(OlJT.l,+,7,l(41) ;

) ;

T:::T+O.Siil-6'
:X2:=xl:

Q : = (1-< *C0 c.; (0 \1 t. GA',q ) ) + (L * r; I N ( 0"1 EGA * T) ) + ( .\1 * E)( :> ( (- T* 10 lll- 5 ) I ( 2 • ,+) ) ) ;
xl: =ArlC; (P-Gl) ;

=

1\

8

I F" 0PiT 0 : =() I C, TEp I 4 al- 6 ' l J 'J TIL I ] no al- 6 I ')0 I

l~fGI\j'

ST 1 : = ( po( EY[ 1 J* F X~ ( RFiN ( 1 ) * TO) ) + ( ? * E. xP ( Rt ~ ( 2 1* TO) *
«REY[2J*C05(I~W[?J*TO» -(I~Y(2)*SIN(I~W(?]*TO»»);

ST:=STOD*SI'J<I~w(?]*T(l) ;
~RIT~ (lUT,<I,Xl.El~.I.XI0.EI4.7.XI0.EI4.7>.Tn,STI.Sf);

I E\n' ;
1"'1EGA:=I~W(?];

~qIT~(1JT.<I.I,I» ;
III q I TE ( J LJ T • <I , I , )( 10 , II AL~ A" , X, 1 '3, '1 "'11 3" • XIS, "K: 13" , )( 16 • 1\ C" , X13. "0 -..1 EGA" • xl 5

,"E".I» ;
WRITF(8JT.<I, F14.2,X3.El'+.3,x3.EI4.3.X3.~]4.2,X3.l14.3,X3.EI4.2>

.ALFA, ~11. ~Q. C. O"1EGA. J:: );
~E:=(I/LA)*«LO/CA)+(L3IC)+(L8/CA»;
3A:=(Ll *SI)/(LA*C);
)E:=(SI*~I)/(C*LA);
_QITF"(1UT.<I.I,I» ;
N Q I T~~ ( 0 LJ T• <I • I , XS • II 5 I G'" AII , X 12 • " YI: TA" • X12 " GA "11-1 A" • X13 • II I) ELTAI I • I »;
'Ii I.;l I T~ ( (l UT• < I , E14 • 7 , X3 , ~ 14. 1. X3 , E14 • 7 • x3 , E11+ • 7> • 5 I • t-j E • GA. I)E) ;
s[1]:= 51'
S[2J:= ':3E:
S[ 3]:= GA;
S[4]:= DE;
gIUUADR10TS (S.l.~

NRIT~(QUT.<I,I,I» ;

8 II R I TF ( () J T • < I , I • )C.. S , " D~ _ :;) () LE'1_ VAN_ VE~ GE. L I J KI '13 _ 7 '+ _1 I J \j : " • » ;
~ ,o;QITO:-(:}JT.<I,I,I.,(S."Z[1 ]=".»;

\ ~LnTr(JJT.ll+,7,7[11);

L
,oJQITt::(1JT.<I.I,I.X..,."Z[?]=".»;
~LOTC(OUT.14.7.7[2]):
wRITE(OUT.<I,I.I,x5."l(3J=".» •
iNRITF"(OUT.<I.I,I.X5,"7[4]=".» ;
VCO:=100: VCT2:=300;
CnfF" 1 : =~ I I (l + (O'VIEGA*.:< I *CA) **?) ;
COEF2:=COEFl*O~EGA*pr*C~;

'~HILf'A8S(VCO+VCT2»10IDn'

I gFGI ',I'
VCO:=VCO+5 :'J:=(F+VCO-(2*VT»/Ll; IATOP:=~*STOP:

:;) : = ( ( ALF A* I AT 0 P ) I (0 f-1 EGA UC) ) - ( ALFA" VC() ) - ( ( 1+A LFA) *E) + « (2 * ALFA) +1 ) * VT) ;
<:=«ALFAUIATOPI/(0"1EGA*C»+(I+ALFA)*IATOP*O.07S;
L:= - ~.H*(I+ALFA)*IAT8P*O.01;

~:=-o.n7~*(1+ALFA)*IATQP ;
T:=40 1il-6:
J:=('<'*COS(O~Ec;A*T»+ (L*'.::;I"(O"'1EGA*TJ ) + ('\1*EX:;) ( (-T*10 liJ -=»/(2.4»);
Xl:=AYS(~-Q); X2:=Xl+1;
"o,IHILE' X2>)l,1 IDu'
I '1EGP-J'

b,..

.. 12

'ENOl;
Tl:=T:
VCTI :-=( (IATOP/(O'VIEGAUC) )*( (COS<O\1EGA*Tl) )-1) )+VCO;
VAT1 : =~ + ( ( I AT8P* i)J - 2 ) U (7 • lj ~ COS ( I) ",H:= GAUT 1 ) - ( q • 8 *5 I N ( 0 '''1 EGA * T 1 ) )

- ( 1 • ., * F Xp ( (- r 1 ~. 'liS) I ( 2 .4) ) ) »)

ILl Tl :=-IATJP*5I'\j(O~~GA*r1);
E;::>S 1: = (lILA) * ( (L3*VCT II + (LD*VA T1) ) ;
~ P S? : = ( 11 LA) * ( (l. 3* VCT1 ) + ( Lrw E) ) ;
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1t.J

A: = ILl T1 :
~:=(SIll-A)+E~S};

~:=SI*(EPS2-( (A*L8*~1)/(LA)));

F:=(SIll-VCTl*~I)/LA:

x[ 1 ] : =DI vC( ( AJ UC (F ~ "'1 J LC ( Z[ 1 1 ~ ADD C (U • MlJ LC ( l [ 1 1 ~ ADD C (H • "1 \J LC ( A~ Z. [ 1 1) ) ) ) ) ) ) ~

("1UL C(SJ~C (1 [ 1 1~ 7 [ 2. 1) • "1UL C(SlHC (7 [ 1 J ~ Z [ 31 ) ~ SURC (Z [ 1 J ~ Z [ 4 J ) ) ) ) ) :
X[?1:=DIVC«AuQC(F~~JLC(1[?]~ADDC(D~~ULC(1[21~ADOC(H~~ULC(A~Z[21)))))))~

("1ULC(SU~C(7[2]~Z[1])~""ULC(SURC(7[?]~7[3])~SU8C(l[?I~Z[4)))))):

x[ 3 ) : =DI vC( ( ADD C(F ~ MJL C( 1 [ 1 ) ~ Au 0 C(\) ~ c-1lJL C (II 1 ) ~ ADOC (ts ~ "1UL C ( A~ Z [ :3 ) ) ) ) ) ) ) ) ~

(MULC(SU8C(1[3]~1[1 1)~""ULC(SURC(7[3}~1[2))~~UBC(7[31~Z[4))))));

Xl 4 1: =I) J VC( (A DDC U- ~ MJ LC( 7[ 4 ) ~ AD f) C( f) • ..., 1 JLC ( n '. ] ~ ADD C (B ~ MlJ LC ( A• 7 [ 4 1) ) ) ) ) ) ) ~

(MULC (<;UHC (1 [41 ~ 1 [ 1 ) ) ~ ~ULC (SI.JRC (7 [4 1~ 1 [2)) ~ SU8C (1 [4 J ~ Z [ 3] ) ) ) ) ) ;
~EX[IJ:=HF(~[lJ) ;~EX[2.):=~F(X[2));~fX[3):=~~(X[3)) ;REX[4):=RE(X[~));

~F~[l ):=~E(l(I)) :qlZ(2):=RF(l[21);~tl[3]:=~E(l[3));HE7(4J:=RE(7[~]);

I ..., x[ 1 1: = I ..., ( x. [ ) ) ) ; I ~-1 X[ 2 ) : = 1"" ( Xl 2. ) ) : I "-1 X [ J ) : = I ..., (X[ 3 ) ) ; I MX[ 4 ] : = I ..., ( X[ !+ ] ) ;
I ..., Z [ 1 ] : = I ..., ( 7 [ 1 1) ; I 1-1 Z [ 2 ] : = I "1 ( 7 [ 2. ] , : I 1"1 1 [ 3 ] : = I .\<1 ( Z( 3 ] ) ; I MZ( 4 ) : = I \1 ( 7 [ Ct ] ) ;

T2:=30~-6: T21:=T2-Tl;
ICT2:=(REX[l )*EXP(REZ[I]*T?1))+(qEXI2]*EXD(~EZ[2]*T21))+

2*(EXP(QEl[3J*T21')*«REX[31*COS(I"'Z[4J*T21))
(I...,xr31*SI~(I""7[4]*T21))):

'~HILE' ICT2<O'DO'
,qEGI"J'

..

•

T21:=T21+0.5~-~;

I CT2: = ( REX ( 1 ] *EX D ( RE Z£ 1 1* T21 ) ) + ( REX [ 2. ) *E XP ( '<E Z [ 2 1* T21 ) ) +
?*(E..XPP~f:.1l31*T211 )*( (REQJ]*COS(I""z[41ll-T211)
(I""X[31*<;I~(I""l[41*T21))):

T2.:=T21+Tl:
L 1 I Ff\Jr) , :

SI~T?1:=SIN(I"'Z.[4)*T21) :
[nST?l :=COS(I"1l(4]*T21);
COEF:=(2)/( (RE1(3)*-:t2)+(I"17[41**2));

IVCT2:=VCTl+(1/C)*( (~EX[ll/qEl[I-J)-l.'«fX;J(~E7[l]*T?l))-l) +
( ~ E X [ ;:> ) II-( El[ 2 1 ) ,t( (E XP ( '-I ~ Z[ 2 1* T2. 1) ) -ll ) +

(l/Cl *COE:F* «f x:> (~EZ (3 ]*T2) )) *
«REK[31*IM1[31*SI~T21)+(~FX[31*REZ[310COST21)

(I~X[3)*oE7.[31*~INT21)+(I~X[3J*I~Z[J)*COST21))

( (f~ Ex ( 3 ) * ~ E1£ 3 ) ) + ( I"'~ X[ 3 1* I '1l£ 3 J ) ) ) ;
'FW)' ;

~QITF(JLJT.</~/~/» ;
~RITF(JUT~</~/~X5.I'DE_COtFFICIE~TE~_VA~_DE_TELLEP_VAN_VE4GELIJ~I~G_90_

ZIJ\l:"~»;

FLdTC(OlJT.14.7~j.ll)) ;
FLOTC(OUT~14~7~X(?)) ;
FLUTC(OUT~14~7~X(31);

FLUTC(OUT~14~7~X[4J);

wRITEI:)LJT~</~/~/,XS~"X[ 11="~»;

,rJRIT~ ('),JT~</~/~/~X5~I'X[2)=".»;

""RITE«()UT~</~/,I,XS~IIX[3)=".»;

vf R I TF ( 0 UT ~ < I • I • I , XS ~ " X [ 4 ) =" • > ) ;
~RITf.(JUT~<I./~/» ;
vi RI TE ( J J T ~ <I ~ I ~ I ~ XJ ~ II VC ( 0 ) ::: II ~ XI., ~ II T1=" • XY~ "V r (T1 ) = I' , X10 ~ II VA ( T1 ) =" •

X10 ~ II I 1_ 1 ( T1) = II • X14 ~ " T2 =II ~ X 12 • II VC ( T? ) =II ~ I » ;
~QITF(')IJT.</~Xl~Fl~.7.X3~E14.2~XJ~EI4.7.x3~~14.7~X3~E14.'~X3~E14.?~X3.

E14.2>.VCO~Tl~VCT1~VATl·JLlTl~T2.VCT2);

Ib
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•

•

w~ITF(OUT.<I.I.I» •
ILDRTET?:=-1~:VAT2:=72.5:

TEI:=ILD~IET2; Tf?:=(SI*TF])+(VAT2/l]). T~3:=(SI*E)/LJ.

'Jl :=(ST*~J)/L3;
~~:=-(SI/~)+SQRT«(SI/2)**2)-~I):
Jl:=-(SII?)-S~RT«(SI/2)**?)-~I) •
PI :=TE3/,\Jl:
':>?:=ITEl*CUZ**2) +(Tf2*U2)+TF3)/<UZ*C\J2-Ul»;
~1:=(T~I*CU3**2) +CTE?*U3)+TE3)/C~3*(U3-U?»;

'/JRITE«()UT.<I,XS,IIJ2=II.Xl.E14.7>.U2) :
tJPITFCOUT.<I.XS. I UJ=".xl,E14.7>.U3) •
,~RITF COUT.<I.XS,"Pl=l.xl.EI4. 7>.°1);
t'!QITF C')lJT,<I,X.5." 0 2=II.xl,EI4. 7>.02).
iNRITF ('1UT .<I.x5. I P3=".J(1.E14. 7>,0]):

TDUR:=O:
'l.'JtiILE'ILDRIET2<O'i)O'
'8EGIN' TnU~:=TDJ8+1~-6:

ILDRIFT2 :=,Jl+(P2*EXP<uZ*TDUR) )+(Uj';-EXP<u3*TDLJrl»;
'E/-JD' :
Tl:=T?+T')U8:
wPIT E ( '1 IJ T • < I • x 5 • " T1 =" , xI. E 1 4 • 7> , T :1) ;
'EI\J[)' •
------------------------------------------------------_._--------------------------------------_._------------------------------------------
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