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This report descri!?es the design and ~0nstr:lction of an eject,'!)]

converter, consisting of a low-to-t-.igh chopper and a three phd~'"

bridge inverter. This inverter is pa:t of the equipment used t,)

transport energy from a windmillshait [0 the public mains.

In chapter I the relation betw",en tile ar-maClin' current and eli<' hi"

king vol tage of a wind-driven DC-generator :yi til cons tant. t i ( j d

and constant gear), necessary to obtain tile maximum efficiency

in the system: wind-mil I-generator is calculated. Also the con

trol characteristic for the transformation ratio of the chopper

is calculated in order to obtain this optimum relation between

current and voltage at all windspeeds.

[n chapter II it is shown that the 3 p113SI' bridge inverter ~s able

to work with a high power factor, owing to the constant high vol

tage on the output of the chopper.

In chapter III the construction of the whole converter is described.

There are some shortcomings causing by inu'rrect [iring of the tlly-'

ristors and by an excessive hole storage current in the diode.

In chapter IV some measurements are given.

Finally the following conclusions are drawn: The test circuit IS

able to transport about 8 kW from a DC-generator to the public

ma~ns with an efficiency of 85%. This can be improved by using

coils with lower DC- and AC-losses. After some improvements in the

circuit the chopper can be considered as an ideal DC-transformer.

Afstudeer-opdracht voor H.J.Hengeveld:

Het ontwerpen en konstrueren van een elektronische gelijkspanniuv

draaispanning omzetter, samengesteld ul teen lang-'hoog chopper f'il

een mutator.

lJeze omzetter moet kunnen worden toegepast bij het transport V;il1

~nergie van een windmolenas naar het draaistroomnet.

illgangsspanning: 0 -220 V ,Uitgangsspanning: 220/380 V I\)

M~ximaal vermogen 15 kW.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. ii van

rapport nr. EM 76-12

Inhoudso1?.9av!!...

Inleiding

'blz.

1

15

5

5

.9

9

10

10

13

13

16

17

17

17

1.3.3. De generator 21

1.3.4. De wisselrichter 22

1.3.5. De chopper 24

1.3.5.1. De ideale chopper 24

1.3.5.'. De chopper, zonder retening te houden

met bet doofcircuit 28

1.3.5.3. De chopper met doo£circuit 29

1.3.6. De realisering van de spoelen 37

1.3.6.1. Spoel L1 37

1.3.6.2. Spoel L2 49

I De laag-hoog chopper

1.1. Inleiding

1.2. De proetschakeling

1.2.1. Dimensionering

1.2.2. De stuurschakeling

1.2.3. Ret starten van de chopper

1.2.4. De proe£schakeling in bedrij£

1.2.5. Ret dempcircuit

1.2.6. Vermogensmetingen

1.2.7. Ionklusie

1.3. De definitieve chopperschakeling

1.3.1. Inleiding

1.3.2. De vindmolen

II De wisselrichter

II.1. Inleiding

11.2. Principe

11.3. De overlappingshoel F
11.4. De keuze van het bedrij£sgebied van de vissel

richter

54

54

54

56

58



Technische Hogeschool Eindhoven
,Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. iii van

rapport nr. EM 76-12

11.5. Mi.imaliaeri~g van het blin4vermogen 59

11.6. DtaeD.loDering 62

11.7. De .tuurachakeling 66

11.8. n. bouw van de wi••elrichter 71

11.8.1. De stuurelektronika 71

11.8.2. De vermogenselektronika 72

11.• 8.3. Aallsluiting van de vermogenselektro-

nika op de staurelektronika 73
11.8.4. Ret beproeven van de wisselrichter 73

III iealisatie van de gehele achakeH,ng 77

111.1. Inleiding 77

III.2. De stuurelektroni1c:a 78

111.3. De vermogenselektronika 80

111.4. Het bedienen van de scbakeling 82

111.5. De .chateling in bedrijt 83

111.6. De vij:iging van de stvurelektronika van de

visselrichter 92

IV Metingen en konklusies 94

IV.1. Metingen 94

IV.2. toDklusies en suggesties 105

Bijlagen ( 6)

Lijst met gebruikte symbolen

Literatuur

108

114

117



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

INLEIDING.

AIle beetjes helpen.

blz.1 van

rapport nr. EM 16-12

Er wordt op het ogenblik steeds meer aandacht en geld besteed

aan de ontwikkeling van methodes om elektrisehe energie op te wekken

uit de potentiele energie van natuurverschijnselen zoals wind.

getijdenbeweging, golven en zonnestraling ot uit de chemische energie

van biomassa.

De totale energ1e behoette van de aarde is weliswaar groter dan aIle

in deze verschijnselen aanwezige energie. dat neemt eehter niet weg.

dat een wezenlijke bijdrage van deze z.g. natuurbronnen weI verwacht

kan worden.

Deze bronnen hebben de eigenschap dat hun vermogen vaak een periodieke

ot stochastische funktie van de tijd is, dat ze sterk gebonden zUn

aan ~~n bepaalde geogratisehe ligging en dat ze een lage energie

opbrengst per oppervlakte-eenheid hebben.

Wanneer deze bronnen voor de opwekking van elektrische energie

gebruikt gaan vorden. is het vanvege deze eigenschappen niet goed

mogelijk produktie-eenheden te verkrijgen met een even groot vermogen als

dat van de huidige centrales. I1M\ers. om met behulp van deze bronneft

eeft regelbare en konstante energiestroo", te kunnen produeeren - een

noodzakelijke eis voor een betrouwbare energievoorziening -. is het

nodig dat de energie betrokken vordt uit een groot gebied (:10 km2),

teneinde een aantrekkelijxe gemiddelde energie-opbrengst te verkrijgen

en bovendien. dat de energie kan worden opgeslagen om vermogenssehom

melingen in de tijd op te kunnen vangen.

De eerste eis Ievert problemen op in diehtbevolkte gebieden en vergt

veel van het bestaande ekolog1sche evenvicht van het landschap

(stuWmeer. groot gebied van windmolens in zee. akker met zonnekollek

toren).

Voor de tweede eis is zeker voor de grotere vermogens nog geen bevre

digende techftische oplossing gevonden. Opslag in akkumulatoren is

voor elektrisehe energ1e vooralsnog de enige mogelijkheid, maar deze

hebben een beperkte levensduur en vergen veel onderhoud.

Een zelfstandig werkende elektrische energievoorzioning, gevoed door
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natuurbronnen is Aldus op het ogenblik niet haalbaar.

Wanneer men echter uitgaat van bet £eit, dat in de meeste westerse

landen reeds een distribQtienet voor elektrische energie aanvezig is

en bovendien, dat u1t de natuurbronnen altijd minder energie beschik

baar komt dan uit de thermische centrales die dit net in stand bouden,

is het zinvol voor te stellen om deze natuurbronnen kleine opwekkings

eenheden te laten voeden op plaatsen waar dat planologisch en milieu

technisch geschikt is en de zo geproduceerde £luktuerende energie

stroom toe te voeren aan het openbare net. aet totaal in konventionele

centrales opgestelde vermogen zal dan vel steeds de behoe£te in een

bepaald gebied moeten kunnen dekken, maar de energie-a£gifte van deze

centrales sal kwmen vorden teruggenomen vanneer het aanbod van de

natuurbronnen toeneemt.

Aldus wordt bet probleem dat deze bronnen slecbt regelbaar zijn, onder

vangen en een mogelijkbeid gescbapen om de in de natuur aanvezige

"vrije energie" te benutten.

Dit afstudeerverk is begonnen met de bedoeling een bijdrage te leve...

ren aan de uitwerking van bovenstaand voorstel.

Om tot een du1delijk a£studeer-onderwerp te komen, vordt uitgegaan

van het blokschema van zo'n kleine produktie-eenheid zoals veergegeven

in lig.1.

+

BRON I==:::=::j OMZETTER V I AANPASSER ~--I-"""NET

I 'I fig.1.

Er vordt uitgegaan van die gevallen vaarin de door de bron geleverde

energie vordt om gezet in elektrische energie met een gel~xspanning V

en een gelijkstroom I. Men denxe bijvoorbeeld aan een kleine vind

turbine, een aantal zonnecellen of een brandsto£-cel. Bet aan de

klemmen yan de omzetter beschikbare vermogen is dan V.I eft de grootte

hiervan vordt bepaald door het aanbod vanuit 4e bren, de karaktertstiek



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 3 van

rapport nr. EM 76-12

Tan de OMzetter en de grootte van de belasting. Deze laatste is

in dit geval een aanpasser die de energie uit de omzetter aanpast

aan !let openbare net, dat bestaat uit een driefasen draaispanninga

systeem.

Wanneer men de bron, de omzetter en het net als gegeven beschouwt,

ligt het voor de hand dat het onderwerp van dit afstudeerwerk

geworden is : Het ontwerpen en bouwen van een schakeling die de door

een lokale bron geproduceerde elektrische energie aanpast aan het

openbare net.

De aanpasser moet voldoen aan de volgende eisen:

- aan de ingang moet het maximaal op dat moment door de omzetter te

leveren vermogen opge~omen worden,

- aan de uitgang moet de energie geleverd worden aan het draaispa~

ningsnet, zodanig dat de stroom maximaal in tase is met de spanning.

Uitgaande van bekende schakeltechnieken met halfgeleiders is gekozen

voor de volgende realisering:

- een laag-hoog chopper die de aangeboden spanning Qpvoert tot een

vaste gelUkspanning zodanig dat

eeft wisselrichter deze spanning optimaal kan omzetten in de draai

spanning van het net.

Met de chopper kan de grootte van de stroom I uit de omzetter bepaald

worden, waardoor het optimum in I/V karakteristiek van de omzetter

opgezocht kanworden, opdat het maximaal te leveren vermogen verkregen

wordt.

De dimensionering wordt voorts bepaald door de volgende gegevens:

- V neemt vaardes aan tuasen 0 en 220V

- V.I is maximaal 15kW

- De uitsang is verbonden met een drietasen draaispanningssysteem

met een £asespaftning van 220V en een £rekwentie van 50Hz.

Het verk is uitgevoerd bij de vakgroep Elektromechanica en daarom

wordt de schakeling bovendien ontworpen om toegepast te worden in

een eemheid waarin een elektromechanische omzetter dienst doet.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 4 van

rapport nr. EM 76-12

In dit geval wordt een gelijtstroomgenerator gebruikt. Deze wordt

aangedreven door een windJllolen, zodat als "natuurbron" de wind op·

treedt.
Een volledig schema van het tijdens d1t verk beschouvde systeem is

weergegeven in £ig.2.

OPE.BARE NET

I I I
£1g.2.

L..t- REGELING 1+

~ (t== GELUISTROOM.t--o+ OMZETTSR ~ WISSEL- .

--b I GENERATOR f-+=- -""~L..!R~I~C!!H:E!TE~R~J--+-+-t

WIND~OLEN •., 4~

Ret blok II regeling" gee£t weer dAt gedeelte van het systeem clat

het optimum in de vermogens karakteristiek van de bron en de om&etter

opzoekt.

De bedoeling is tenslotte dat de aanpasser ook bruikbaar is in

systemen met een andere bron o£ omzetter, bijvoorbeeld:

- zonnestraling met fotocellen

- golfbeweging met generator

- zonnelnergie - H2gas met brandsto£cel.
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HOOFDSTUI I.

Pe laag-hoog chopper.

1,1. Inleiding.

De eerste schakeling in het te bouwen systeem is een omzetter.

die de energie-overdracht moet verzorgen tussen een generator,

aangedreven met vindkracht, en een visselrichter, aangesloten op

het draaispanningsnet (380 V~),

De generator levert aan de klemmen een varierende gelijkspanning

U1 vaarvoor geldt 0< U1<2S0V ; de v1sselrichter vertoont aan de

1ngang een spanning U2• Zoals in Hoo£dstuk II aangetoond vordt,

verkt de visselricbter optimaal indien de ontsteekhoek van de visse1

richter zo groot mogelijk is. Hierdoor zal U2 een nagenoeg konstante

vaarde hebben van ongeveer 540V,

Er geldt steeds dat U2>U" Een omzetter die onder deze voorwaarde

werkt is de z.g. laag-boog chopper.

Bet principe van een ideale en verliesvrije chopper van dit type

vordt verklaard aan de hand van £ig.l.1.1.

Een ver1iesvrije

chopper.

levert vana£ t • t vordto

+

fA. + 0

s
o

£ig.I.1.1.

De werking is a1s volgt: Stel dat i 1 nul is. Wanneer schakelaar S

nu gesloten wordt ( op t-to ) zal i 1 (t) lineair toenemen vana£ de

vaarde nul. Voor het linker deel van de schakeling gelden dan de

volgende spannings- en stroombetrekkingen:

VAO • 0
di 1

U, .; dt

11 • r (t - to)
De energie 81 die spanningsbron U,

------------------------ --
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tig. 1.1.2.
321o

I
,.

T :

I
,
;

t t t t
o

opgeslagen in de spoel. Op 2t • t, geldt:
1 2 U ( 2

E, • ~L i, • 2L'·· t,-to )
0, t • t, wordt S geopend. Stroom i

1
vloeit nu verder door de

diode naar bron U
2

' die Eodoende energie opneemt.

Vanat t • t, geldt:

VAO • U2 •
d12

U, • L~ + U2
. (U'-U2)(t -t) [l (t -t )1,[. L , + L , 0

ZOgauw 1
1

negatiel' wordt , spert de diode en houdt de energie uit

wisseling Ope Dit gebeurt op tijdstip t 2 vaarvoor geldt:
U1

t 2 • (t,-to ) U2-U' + t,
De energie-overdracht komt, samengevat, neer op het volgende:

Van to tot t, levert U, energie die door L vordt opgeslageni

vaaat t • t, levert U, energie, staat L de in t, - to opgeslagen

energie veer at en neemt U2 energie Ope Alle door U, geleverde energie

van to tot t 2 wordt door U2 van t, tot t 2 opgenomen.

Als op t • t 3 de schakelaar veer vordt gesloten, is e~n schakelcyclus

vol tooid.

In tig. I.'.2. is het verloop geschetst van i 1(t) en VAO(t) gedu

rende 66n schakelcyclus.

t
~(t)

I

Een praktische uitvoering van de schakeling van tig. I.'.'. vordt

verkregen door S te vervangen door ,en thyristor met een dootkring en

de nodige .sturing. Er zal rekening gehouden moeten worden met

obmse verliezen in de spoel, inwendige weerstand van beide bronnen
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en de door1aatverliezen van de halfgeleiders. Fig. 1.1.3. geeft het

schema van een dergeIijke schakeling, nog zonder sturing.

rI

D

+

Schema van een

chopper,

uitgevoerd met

thyristoren.

£ig.I.1.3.

De hoo£dthyristor T8 Eungeert als Suit fig. 1.1.1. TS gaat geleiden

door een puIs van voldoende lengte en amplitude opde poort van de

thyristor te breftgen. Het doven van TH gebeurt door er voor te zorgen

dat Vc een negatieve vaarde heett, bijvoorbeeld Vc • -U2 , en op t • t 1
dool-thyristor Tn in te schakelen. De condensator zal zich ontladen

en een stroom in sperrichting door TH laten lopen, waardoor Tg dooft

mits de lading op de condensator groot genoeg is. De stroom die tot

t • t 2 door TH liep zal nu commuteren naar C2 en TD, en Vc za1 stijgen

van -U2 naar +U2 • ZOgauv Vc is opgelopen tot de spanning U2 zal de

diode gaan geleiden en kan de stroom door10pen naar bron U2 •

In de volgende schakelcyclus moet Vc veer negatie£ zijn vOOrdat TH
opnieuw gedoo£d moet worden. Daarom vordt op t • to tegelijk met TH ook

een extra thyristor T1 in geleiding gebracht vaardoor het circuit

bestaande uit TS ' L2 , C2 en TH ervoor zorgt dat Vc "terugslingert"

van de vaarde +U2 naar -U2 • Deze terugslingering moet binnen de tijd

rein) geschieden.

Bet verloop van VAO(t) en iT (t) gedurende een schakelcyclus is veer-

gegeven in fig. 1.1.4. H

De in fig. 1.1.2. gede£inieerde tijdvakjes zijn uitgebreid met:

T (om1): de "herlading" van C2 van +U2 naar -U2 en

T (om2): de "ontIading" van C2 van -U2 naar +U2 •

Wanneer T-(leeg) nul is, la1 iL(t) kontinu vloeien. De stroom door

de diode, iD' zal daarentegen aItijd met Ieemtes vloeien. i 2 , de stroom

naar bron U2 ( de visselrichter) zal, a£hankelijk van de bedrij£stoestand

aI dan niet Ieemtevrij moeteu kunnen zijn.
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o .....--~-~--""------_._-

O I--......-~--t----_.__--L-_~-~t:,
------:.: t >- '

o t----.....----'t"-+-~--I._--!---

T

fig. 1.1.4. Ret verloop van iTH(t) , i 1(t) en VAO(t)
gedurende een cyclus.

T(in)

l'

Om leemtevrij bedriji voor de visselrichter mogelij~ te maken moet

daaroa een energiebu££er tussen chopper en wisselrichter vorden

opgenomen. Als zodanig iungeert C,.
De gemiddelde vaarde van i,(t) vordt bepaald door de verhouding

Indien de laag-hoog chopper als stroomregelaar gebruikt wordt is

het van belang het volgende te veten:
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De minimale vaarde van T (in) vordt bepaald door T(om1) ,n.l.

T (in)~ T (om1) en de maximale vaarde door T (om2) , n.l.

T ... T (1n) ~ T (om2) dus

T (in) , T - T (om2).

De minimaal toegestane vaarde van T (om1!) vordt bepaald door de grenzen

die gesteld moeten vorden aan de stroompiek behorende bij de omslinge

ring tijdens T (om1) door T8 - L2 - C2 - TH•

De minimaal toegestane vaarde van T (om2) vordt bepaald door de

hersteItijd tq van T1:

T (0.2) > 2tq

De maximale vaarde van T vordt begrensd door de tijd nodig om V ca.10%
c

in vaarde te Iaten dalen ( door lekstromen e.d.).

1.2. De proefschakelinu.

I.2.1. Dimensionering.

Aan de hand van het scheMa van fig.I.1.3. is een schakeling gebouvd

om het gedrag van de laag-hoog chopper beter te leren doorzien. Voor

deze proefschakeling worden de volgende uitgangspunten gekozen.

- ingangsspanning U1 - 12V (accu).

- uitgangsspanning U2- 78V (aecu).

- de periode tijden 1iggen tussen 1 msec en 10 msec.

- de vaarden van T (in) 1iggen tussen O,1T en 0,9T.

- bij T (in) • 1 msec kan de schake1ing een vermogen van ca. 100 W

verwerken.

Deze punten leiden tot de volgende dimensionering:

- L1 • 1 mH ; per cyc1us ( T (in) • 1 msec) vordt dan 72.10-3 J in, L1

opgeslagen en veer vrijgegeven en is het vermogen dat U1 1evert in

orde van grootte van 2.72 w. 144 W ( indien i, nat kont1nu v10eit).

- aangezien de minimale vaarde van T (in) 100 psec is, zal

T (om2) -1TVL1.C2\~ 100 psec -+ C2 ~ 1 p.F

Om zeker te zijn van genoeg dooflading is voor C2 in eerste ins tantie

5 pF gekozen.
T (om1) .'Tr VL2C2\ ~ 100 psec ~ L2~ 0,2 mB

beschikbaar is een spoel van 413 pH.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 10 van

rapport nr. EM 76=12

- Voor C1 zi,in tyee condenaa toren beschikbaar van 50 pF (500 V).

- De thYristoren van het type BBC CS78 10iu2 (speci£ikatie zie
) dv dibijlage 1 hebben zodanige hoge waarde van dt en dt dat verwacht mag

worden dat ze in deze schakeling zullen voldoen.

1.2.2. De stuurschakeling voor het ontsteken van de tbYristoren.

De ontsteekpuls yoor de thyristoren vordt geleverd door standaard

pulsyersterkers zoals aanwezig binnen de groep EM, die een puls

van de juiste vorm en voldoende vermogen om te ontsteken algeven.

Om de lengte en de onderlinge atstand van de pulsen voor te schrijven,

sal een aparte stuurscbakeling gebouwd moe ten vorden.

In het voorgaande is vastgesteld dat er tyee reeksen pulsen Moeten

zijn: .tn voor de hoofdthyristor ~ en de omslingerthyristor ~ en

66n voor de dooEthyris tor ~.

Aangezien de puls voor '11. en 'i niet mag samenvallen met die voor b
(en o1l1gekeerd), kan puls ( TI , TE) gerealiseerd vorden door een

blokgolf met ins telbare breedte en lrekwentie op te wekken en kan

puls ( Tp ) dOOr invertering van dese blokgolf verkregen vorden.

In lig.l.2.2.1. is een schema veergegeven van een schakeling die boven

staande uitvoert en in flg.1.2¥2.2. is bet verloop van de spanningen

op diverse punten in de schakeling te zlen.

De blokgolfgenerator is zo gedimenaioneerd dat T tnstelbaar is van

1 .sec tot 10 msec en T (in) van 0,1 T tot 0,9 T.

Emittervolgers aan de uitgang geven een lage uitgangslmpedantie, zodat

een puls van voldoende vermogen voor de versterkers beschlkbaar Is.
Er is nog een voorzlening getroffen om de p\tls voor een van de

tbyristoren niet langeI' dan strlkt nodlg te laten duren.

Dese voorsiening is in het schema veergegeven voor TD ( bet gedeelte

tussen de punten B en C) en dient slechts om tijdens het experimenteren

aekerheid over eYentueel heroBtsteking van de thyristoren te verkrijgen.
De principlele werking van de 9~urschakeling wijzigt hierdoor niet.

1.2.3. Ret starten van de choERer.

Teneinde bij bet starten van de chopper een doo/spanning op C2
beschikbaar te hebben, wordt de schakeling uitgebreid tot dle, afge

beeld in fig.I.2.3.1.
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'1 iO

2 5}lF 0,
C2 fA +

100

C1

°2 TO TH

1mH

+

lig.1.2.3.1. Schema van de proefschakeling.

Het starten gaat als voIgt:

Oru1c 82 in.

K Ontsteking van TE en TH heeft tot gevolg dat C2 wordt geladen tot

Vc: • -U1 • -12V.
K Qntsteking van TO heeft piets tot gevolg.

Resultaat: C2 blijft geladen op -12V.

Sluit 53 en houdt 52 ingedrukt.

K ODtsteking van TS en TH hee£t tot gevolg dat i1 lineair aangroeit

vana£ i1 m 0, VC2 blij£t -12V •

• Ontsteking van To leidt tot doving van Ta mits T (in) niet te lang

is. Na het doven van Tn zal Vc omslingeren ( in het ideale ge~al)

tot + 3U1 • 36V. 1, neemt hierbij a£ tot nul.

K Opnieuw ontsteken van TE en Ta heeft weer tot gevolg dat 11 lineair

aangroeit, en bovendien dat VC2 terug-slingert middels het circuit

C2 - TH - D2 - TE - L2 , van de waarde +3U1 tot -3U1 • -36V.

K Met behulp van deze spanning zal bij ontsteken van TD doving van TH
kunnen plaatsvinden. Vervolgens zal V willen omslingeren totc
3 x 3 x U1 • 108V • Aangezien U2 • 78V zal v66rdat deze slingering

voltoo1d is, D1 gaan geleiden zogauw Vc • 78V en de resterende stroom

doorvloeien naar bron U2 • Energie-overdracht vindt nu plaats, Vc zal

blijven slingeren tussen +78V en -78V en 82 kan worden losgelaten.
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De chopper is gebouwd volgens bet schema van fig.I.2.3.1. en vordt

gestuurd met een schakeling volgens fi9.1.2.2.1.

Tussen de punten A, B en 0 is het verloop van de spanningen en stromen
"gefotografeerd gedurende een schakelcyclus en a£gedrukt in fig.I.2.4.1.

a tIm f. Bij deze opnamen bedroeg T • 0,9 msec en T (in) • 0,5 msec.

1.2.5. Ret dempcircuit.

Ret grootste verschil tussen de spannings- en stroomvormen uit

fig.l.1.4. en die uit fig.l.2.4.1. wordt gevormd door de slinger

verschijnselen op bet einde van T (laad), bij bet doyen van diode D,.

Deze vorden veroorzaakt doordat D1 pas spert vanneer i 1 (t) een nega

tieve vaarde heett gekregen.

Deze stroom vordt plots onderbroken betgeen boge induktiespanningen

over de .poel tengevolge hee£t. Deze spanning komt ook over TR in

sperrichtiag te staan en dit kan, zeker vanneer U1 en UZverhoogd

gaan worden, gevaarlijk zijn voor de thyristor.

De slingering kan echter worden gedempt m.b.v. een R_C lid tussen de

punten A en O. Mede bepalend voor de keuze van de waarde van R en C

is de overveging dat in R weinig vermogen gedissipeerd mag worden.

Ret blijkt dat wanneer R. 470 ohm en C. 1,8 nF voldoende demping

wordt verkregen en de dissipatie in R niet te groot is.

In fig.l.2.5. is de heilzame werking van dit R-C lid te zien.

£ig.l.2.5.

de invloed van het

dempcircuit op VAO
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Zij Pin het vermogen dat door bron U
1

wordt a£gegeven;
1 rr

Pin -'T J i,U1dt
o

en zij Puit bet vermogen dat aan bron U2 vordt afgegeven,
1 .,.

Puit-'T / i 2U2dt
dan vordt als rendement ~ van de schakeling gedefinieerd:

1 :0 p in/ PUi t
Gezien de vorm van de spanningen en stromen in de schakeling (n.l.

gelijkspanning resp. stroom met eeft aanzienlijke rimpel) kan geen

nauwkeurige vel'lll.ogensmeting plaatsvinden met bebulp van draaispoel-

meters. Om toch een indruk te krijgen van bet vermogen dat door de

schakeling opgenomen vordt en in de diverse kompone~ten gedissipeerd

vordt zljn twee series metingen uitgevoerd, vaaruit een schatting

van de vermogens gemaakt is.

De metingen zijn op de volgende vijzen gebeurd:

Meting 1 gra£isch

Meting II elektronisch

I Grafisch:

De spanning over en de stroom door een kOMponent worden met elkaar

vermen1gvuldigd en op een oscilloscooP zichtbaar gemaakt. Dit is

vervolgens overgetekend op millimeterpapier en het oppervlak van de

aldus verkregen £iguur is een maat voor het gemiddelde vermogen.

II Elektronisch:

Van het op dezel£de vljze als in meting 1 verkregen signaal is met behulp

van een integrator het gemiddelde bepaald.

Deze metingen zijn slechts bedoeld om een globale indruk van de diverse

dissipaties te krijgen. Aan de grootte van de meet/out is daarom niet

a1'te veel aandacht besteed.
In de ui teindelijke chopper- schake] ing 'lNordt een systematische vermoScT-s

en renG.(::mu: tSJr.E: tiT.S ui tgevoerd.

Ret resultaat van deze metingen staat in tabel I.
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tomponent

vermogen, per

meting I

komponent gedis9ipeerd.

metin~ II

T ., msec,

T(in) • 0,65 msec

T • 0,9 msec,

T( in) .. 0, 5 msec

Pin 37,6 W 33,6 W

'L 4,2 W 4,0 "1

TH 4,7 W 4,0 "
TD 0,8 W 1,2 W

TE1 + D2 0,8 W 2,2 W

C, 0,6 W 1 ,7 W

L2 3,1 VI 3,0 W

D, 0,2 W 0,5 W

Puit 20,5 W 16,0 W

totaal 34,9 W 32,6 W

Puit/Pin 0,55 0,48

Tabel I: meting van het vermogen J per komponent gedissipeerd.

1. 2.7. qonsl~~e.•

De proe£schakeling heeft uitgewezen dat dit ~pe chopper geschikt is

om energie over te dragen, dat induktiespanningspieken in deze

dimensionering gedempt kunnen vorden en dat de dissipatie in T
B

, RL1
en RL2 aanzienlijke invloed heeft op het rendement.

Aan de hand van o.a. deze gegevens wordt nu de schakeling voar de in

de opdracht gegeven spanningen en vermogens gedimensioneerd.
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1.3. De detinitieve shopp~rschakeling.

1.3.1. Inleidi~.

De in par. 1.2. beproe£de 9chakeling zal nu toegepast moeten

vorden in bet systeem bron - omzetter - net. De dimensionering vordt

dan bepaald door de eisen die de bron stelt en het maximaa! te leveren

vermogen.

In 4it geval gaan we uit van een bron bestaande uit een windmolen die

een generator aandrij£t. Voor de laatste kiezen we een vreemd

bekrachtigde gelijkstroomgenerator.

We geven nu eerst een beschrijving van het gedrag van een windmolen en

vervolgens k~xen we naar het hierdoor bepaalde verloop van stroom en

spanning aan de klemmen van de generator.

1.3.2. De windmolen.

Van belang is te weten: a) de koppeltoerenkrommen van de windmolen

bij verschillende windsnelbeden.

b) het rendement als tunktie van toerental

en windsnelheid.

c) de voorvaarden waarvoor het rendement

maximaal is.

In de 1 i teratuur (bijv. ,IA) word t he t vol gende algele id.

We gaan uit van een molen met een bepaalde geometrie ( hieronder ver

staan we het aantal, de vorm en het protiel van de wieken), schematisch

weergegeven in lig.I.3.1.

>
>>

>

£1g.1.3.1-
De windmolen en de gebruikte groot

heden.
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- de snellopendheid

1ndien de geometrie vastligt kan het molengedrag beschreven worden

met de volgende grootheden:

Rw (m ) straal van het wiekenstelsel.

11M (ra~sec) hoeksnelheid van de wieken.

v (Ill/sec) windsnelheid.

Pw (kg/m3 ) dichtheid van de lucht.

TM (Hm ) resulterend koppel aan de as.

Aan de as wordt een vermogen atgegeven PM -rLM™ • PM vergel~xen We met

het vermogen Pw' dat door het oppervlak rrr Rw2 stroomt.'l1 ~2 is het door

de ~ieken bestreken oppervlak. Pwwordt alg voIgt berekend:

De kinetische energie per volume eenheid van de bewegende lucht is

itv2 (J/m3
)

2Per tijdseenheid passeert door het oppervlak~Rw een volume lucht ter

grootte: v:rr.Rw2 (m3/sec)

Er geldt nu;
1 3 2 (I )Pw • '2'P...v:rt'Rw J, sec •

Bet quotient P~Pw vordt in de literatuur aangeduid met Cp ' olvel de

vermogens-coetticient. Cp kan beschouwd vorden als het rendement van

de molen alhoewel C nooit de waarde 1 aan kan nemen.(Niet aIle door

1tRw2 stromende ene~gie kan omgezet vorden in energie van de draaiende

Molen; dit zou immers betekenen dat v achter de molen nul is, hetgeen

tot tysisch onmogelijke situaties leidt).

We detinieren vervolgens:

A ::f2MRw ~ snelheid van 4e wiektie
v snelheid van de wind
.~ C

de koppelcoUtticient Cm:- itv2~R",3· = -r-
Nu blijkt, dat het gedrag van de molen volledig vastligt in de z.g.

C (A) kromme, te beschouwen als een gereduceerde koppeltoerenkromme.
m

De vorm en het verloop van deze kromme wordt geheel bepaald door het

type windmolen d.v.z. de karakteristieke geometrie (protiel en

oppervlak van de wieken) van de molen.

Elke molen bezit een eigen C (A) kromme.m
In tig.1.3.2. is voor een aantal molentypen de C (A) en de C (A)

p m
kromme getekend. Uit daze tiguur blijkt dat elk type molen een waarde
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0,6

Q...

. 'n..
u

~
0,6

"opt=1

c
£ig.I.3.2.

C (~) en C (A) voor diverse typen vindmolens.
p JII

F;pt

--------- koppeltoerenkrommen bij verschillende konstante vindsnelheden.

~=-== ~ optimale koppeltoerenkromme

tig.I.).). koppeltoerenkrommen voor e!n type Molen.
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wordt bepaald door de molen-

de molen een belasting

Iaten drijven. Deze

afgeleid:

De evenredigheids-konstante

eigenschappen.

Dit optimale bedrijf kan bereikt vorden door

met een geschikte koppeltoerenkromme aan te

optimale koppeltoerenkromme vordt als voIgt

van A hee£'t waarvoor C maximaal is. Deze A noelllell ve Aopt en dep
lIlaximaIe vaarde van Cp noemen ve C max. C (Aopt) wordt Copt genoemd.

p m m
Vindmolens worden vaax ingedeeld in klassen, bepaald door hun

optimale snellopendheid. Indien Aopt 1 A 2 bedraagt spreken we van

langzaamlopers, als Aopt:> 3, van snellopers

Ui t Aopt is te berekenen velk toerental de l'lGalen moet hebben om bij

een gegeven windsnelheid het maximale vermogen aan de as te leverell.

ZiJ v. v, een gegeven windsnelneid, dan is di t optim.ale toerental:

~oPt. Aopt.V1

en het bijbehorende ma~male vermogen:

P~X • CpJllax.Pw • Cpmax itV 1
3

TtR..,/

Uit de uitdrulcking voor.aM blijkt bovendien dat, indien de molen

voor elke vindsnelheid opttmaal verkt, het toerental evenredig met

de vindsnelheid is.

Indien

TM • C
Ill
·ie v2-rcRy3

C • Copt , geldt:m III

TMopt= Cmopt.ie v21t Ry3

• C,i
ftax l ev2

"f(Ry3
). opt 'II

f'Tt' cplllax Rv5

• ~ .nM~PtA pt

TMopt= InM~Pt

Deze laatste uitdrukking is een kWadratische koppeltoerenkromme met

een konstante ~, bepaald door de Illoleneigenschappen, en geeft bet

koppel-toerenverband veer, dat de belasting aan de Molen moet bieden

om optimaal bedrijf mogelij~ te Illaken.

In £ig.1.3.3. is lIlet een gestippelde lijn deze kromme aangegeven; het



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 21 van

rapport nr. EM 76-12

is de lijn die de punten Cmopt voor de diverse vindsnelheden met

elkaar verbindt. 2

De voorwaarde T!fPt.I~Pt zal nu verder dienen als uitgangspunt voor

de dimensioaering van de chopperschakeling, nadat deze mechanische

voorvaarde eerst via de generatop vertaald is in een elektr1sche

voorvaarde.

1.3.3. De generator.

Ben vreemd bekrachtigde, magnetisch lineaire gelijkstroomgenerator,

vordt beschreven door de volgende grootheden:

G (Vsec/A) de machine konstante

I ( A ) stator strooms
I ( A ) rotor atroom

r
R ( ..n.. ) ro torveera tand

r
Br ( V ) rotatiespanning

fiG (~ad/sec) hoel::snelheid van de as
T ( Nm ) koppel van elel::tromechanische oorsprong.

e
In fig.1.3.4. is de orientering van bovenstaande grootheden gedefinieerd.

-... -
''1

...,
'"+ Rr +r

~ ~

~
Er U,

J De generator en de

Te gebruikte grootheden.

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

fig. 1. 3.4.

Hieruit

generator.

n G• ---- tusgen de molen en de
fi M

deze grootheden bastaan de betrekkingen:

Er • GIilG
T • GI I
e s r

volgt:

T •
e

We veronderstellen een overbrenging ko

Tussen
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Uitgaande van stationair bedrijr en onder vervaarlozing van verlies

koppels kunnen we stellen:

:a or .k
e 0

De voorvaarde

TM = t:J)M2 vordt zodoende:

t:rtG
T .k • 2e 0 k

o

Substitutie van Te enr.tG doo~ elektrische grootheden m.b.v. (2) resp.(1)

geeft:
1

r
• 1: (-1-)3 (--1-)3 E 2

k I G ro s

in grootte instelbaar m.b.v. I •s
de generator zal nu zodanig Maeten zijn dat

Gaan we nu uit van een konstante (maar wel instelbare) veldbekrachti

ging I , dan is
s

een evenredigheidskonstante,

De elektrisehe belasting van

geldt: I. 1: E 2
r t r

De klemspanning van de generator is:

• -I R + Er r r

Eliminatie van E uit (3) en (4) gee£t:r

I
r

t: (U,2+2R U,1 +R 21 2)
• t ~ r r r

Het is nu de taak van de chopper om, door een juiste regeling op

T(in)!T als funktie van I , dit verband tussen I en U1 aan de genera-r r
tor op te drukten en zodoende optimale regeling van de windmolen te

bewerkstelligen.

1.3.4. De wisselrichter.

In boo£dstuk II wordt de wisselrichter beschreven.

Nu is alleen van belang te weten dat de wisselrichter vervangen
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gedacht kan vorden door een gelijkspanningsbron met invendige

veerstand. We gebruiken hiervoor de notaties zoals in lig.l.3.5. is

aangegeven.

+

fig.I.3.S.

vervangingsschema van de

visselrichter.

R'
2

x
c

U

In hoofdstuk II vordt afgeleid dat

Uw • - *¥6UcosO(+ i 2 -fE Xc

~ is de ontsteekhoek van de thyristoren en wordt

ingesteld op een vaste waardej

is de impedantie van het net;

is de effekt1eve waarde van de netspanning.

wordt bepaald door Qe weerstand van de wissel richter

en die,in het distributienet.

Zij i
2

de-!emiddelde waarde van i 2 , en U~ die van Uw' dan is het

produkt i
2
UWhet vermogen dat aan het net geleverd wordt.

Dit vermogen wordt als uitgangs-vermogen van de omzetter beschouvd.

stel:

en

Puit • UVi 2

Uw • U'w - +Xc ·i2

• R- + -!... X
2 'IT c

dan is Uwkonstant indien ~ op een vaste Waarde is ingesteld.

R2 kan nu niet worden opgevat als energ1edissipator en representatief

voor de verliezen in de wisselrichter.

R
2

is nu maatgevend voor de spanningsval tengevolge van i 2,in de

wisselrichter.

-----------------~-------_.
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+

y >

windmolen-gener.tor

+

u,

chopper

+
+

Blokschema van de omzette~ £ig.1.3.6.

Bekijken we eerst bet gedrag van dit systeem wanneer ve de chopper

opvatten als een ideale geIijkspanningstransformator.

Ideaal wil hier zeggen:

• verliesvrij : U1i 1 .. U212
¥ 11 en 12 zijn volmaakt vlak.

Voor deze transformator geIdtf

U1 • (3 U2

(3 i 1 • i 2

Aangezien Uwkonstant is, wordt de toestand van deze tweepoort

volledig beschreven door de variabelen Er , 11 en (3.
TUssen deze grootheden bestaat de betrekking:

Er -i1R1• (3 (Uw+(.3i1R2)·

Hieruit volgt~

E -~Uw
i

1
r..
+~2R2R1

We definieren nu:
U

UJI r... -Uw
.JI

R
1

1.
1 • i 1 u-

W

R
JI

R2... -R1

ill, 0< 1
1

< 1
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Dit levert voor i Ji,
UK

-~.JI1, •
+ RK(}J 21

Wanneer we i~ gra£isch weergeven in een driedimensionale ruimte met
JI (3 JI JIlangs de assen resp. U, en i, , dan geeft dit voor R ., het

oppervlak zoals weergegeven in £ig.I.3.7&.

Aangezien i 2 • P i 1 . is het zinvol te definieren
• JI • a,
]. • 1 2 -U2 V

Zoda t geldtl

i ll f3 i Ji

2 • ,

•

Ook i; kan grafisch worden weergegeven in een dried1mensionale

figuur en dit levert het oppervlak van fig.I.3.7b.

De figuren I.3.1a en I.3.7b geven ons inzicht in het systeem,

voor het geval de windsnelheid een konstante waarde heeft, bijv. v ~ v1 •

De koppeltoerenkromme !M(ILK) , zoals afgebeeld in fig.I.3.3. bepaalt

de verkpunten van het systeem.

Er geldt: • T • iM.S 12.. en
TM e s R,

fiG Uw
IlM • - • U· ~~=-k k G. I

o 0 s

Da t wi! zeggen:

T i
Jl

M ::

11 U
K

en M::

be kromme TM(1lM) vertoont zich zodoende in de (ill, fL UM)_ruimte als

een oppervlak, bestaande uit rechten evenwijdig aan de ~ -as, dat het

vlak f3. 0 snijdt volgens een kromme, gelijkvormig aan de koppeltoeren

kromme van de molen. (zie fig.I.3.3.).

De snijlijn van di t TK( fiM)-oppervlak met het i~( f3 ' UH)_vlak is de

verzameling van de bij v ~ v
1

behorende mogelijke werkpunten.
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k • G Ios.
• U

y
• U opt(v,)•

Deze lijn noemen we i~(v1). Zoals afgeleid in par.I.3.2., vordt

het optimale verkpunt bereikt ala 11 M • "'opt. v , /Rw. Dat wll in dit

geval zeggen:

U·oPt(v, ) legt een punt op de lijn i~(v1) vast: het optimale verkpunt;

de bij di t punt behorende waarde van (3 noemen we (3opt( v, ).

Door ~ zodanig te regelen dat voor elke vindsnelheid v geldt:

(3 .. (3 opt( v), vordt optimaal bedrijf van de vindmolen verkregen.

Een kriterium aan de hand waarvan j3 op de vaarde f3 • fiopt(v)

gebracht kan vorden is te vinden in de uitgaande stroom i;.

Dit volgens onderstaande redenering:

Ret uitgaande vermogen, Puit, is maximaal indien 12 maximaal is,

aangezien

Pui t • i 2 (-U0 cos DC.) + i 2
2 i Xc'

en i 2 in deze uitdrukking de enige variabele is.

Indien ve de met i~(v1) korresponderende lijn in het i;(U·.~ )-vlak

tekenen, geeft dit de lijn i;(V,).

We kunnen stellen dat het max1l'llum van i;(V,) het optimale bedrijfs

punt vertegenwoordigt.

Dit gegeven kan gebruikt vorden als uitgangspunt voor een optimali

serings-schakeling die 13 instelt zodanig dat i 2 maximaal is.

Roewel de bedrijtstoestand vaarin i 2 maximaal is niet vanzeltsprekend

samen hoett te vallen met die, 'behorende bi,) het maximum in de

Cp(A)-kromme, - de veerstanden R, en R~2 dissiperen immers energie

en betnvloeden het totale rendement van het systeem

molen - generator - chopper, - is toch het kriterium "i2 moet maxi

maal zijn" zinvol, aangezien dit kriterium het uitgaande vermogen

(bi,) de beschouvde konstante vindsnelheid) mAximaliseert.

Los daarvan zal door goede dimensionering het verlies tengevolge

van R1 en R2 minimaal gehouden moe ten vorden.

Verdere uitwerking van een mogel~~e optimaliseringsregeling vordt

voorlopig buiten beschouwing gelaten. Eerst zal het gedrag van de

kombinatie chopper - visselrichter bestudeerd vorden wanneer 13
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"met de hand" instelbaar is.

In de volgende paragraten worden de gevolgen bekeken die een

praktisch realiseerbare chopper op bovenstaande ge1dealiseerde be

scbouwingen hee£t.

1. 3.5.2. De chopper I zonder rete.ning te_houd,en m,e t he~ doo£circui t.

Bekijken we nu een chopper met een ideale schakelaar S zoals

getekend in £ig.I.3.8. (zie ook par.I.l.).

R1 1
1

IJ- R2

v )0

+

Chopper met ideale schakelaar.

+

£ig.l.3.8.

I
I I

- '1
'min

,

'1

I

In een stationaire toestand schommelt de stroom rond een gemiddelde

vaarde, zoals getekend in £ig.1.3.9., vaarblj is aangenomen:

}-»- T.
1

t 'max

T
-t~

E:r geldt:
Bet verloop van i

1
•

. °1
lmax • -r- T(in) + i min

U1-U2i,. L T(uit) + imln max

£ig.1.3.9.
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Hierui t volgt:

U
1

dus (3

u T( ui t)
sa 2 T

T( ui t) T - T( in) 1 T( in)
= T • T D_ T

De in par. 1.3.5.1. gegeven beschouwing over i
1

, (3 en Er geldt ook

nUt indien we gemiddelde waarden van stroom .n spanning gebruiken:

i 1 = (i + iminH.max

12
:=I (imax + iminH' p.

U
1

• Er - i 1 R1 •

U
2 • Uw+ i 2 R2 •

1.3.5.3. De chopper met doo£circuit.

In dit geval gebruiken we de schakeling van £ig.I.3.10. De ideale

schakelaar S is vervangen door het gedeelte tussen de punten A en B.

+

. U,

o +

Chopper met

doo£cireui t.

£ig.1.3.10.

De werking hiervan staat beschreven in par.I.1. Wel is in dit geval

het omslingercircuit TE - L2 verbonden met punt A i.p.v. punt B.

(De omslingerstroom passeert zodoende slechts ~6n thyristorJ

Het stroomverloop in stationair bedrij£ wordt nu zoals getekend in

£ig. 1. 3.11. :

T
-t~

fig.I.3.11.
~i n)

Ret verloop van'!1.
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Hieruit is niet. zoals in par.l.3.5.2. op eenvoudige vijze het verbaad

tussen U1 en U2 af te leiden. W~l kan 1ets gezegd worden over het

geareeerde oppervlak. Dit is gelijk aan de hoeveelheid lading die ge

durende T(om2). C2 binnenstroomt. De grootte van deze lading is 2C2U2
(V

e
verandert tijdens T(om2) van -U2 naar +U2).

Voor de gemiddelde waarden van i 1 en i 2 kunnen we nu schrijven:

i 1 = ~~i(imin+imax)T(in)+2C2u2+i(iTbm2+imin)(T(uit)_T(om2))~

Om .eer te kunnen zeggen over het verloop van T(om2) en i Tom2 als

funktie van de tijd vanneer i
1

, U1 ot T(in) varieren, beschouwen we

het omladen van C2 wat nader. Dit omladen vindt plaats in het circuit

getekend in £ig.1.3.12.

+
Het omslinger

circui t.

£ig.l.3.12.

Stel op t .. 0 wordt TD ontstoken. Als we de dooftijd van TH verwaar

lozen begint op dat moment ook de omlading van c2• Voor i 1(t) en

V (t) gelden de volgende dit£erentiaal vergelijkingen:
e

d2
V dV

e c
L1C2----2 + R1C2--- + V • U

dt dt c r dV
. C --Si
1.1 • 2 dt

Indien we R
1

verwaarlozen1zijn de oplossingen van deze vergelijkingen:
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vaarbij:

vc( t). A sin(wt -f) + U
1

i
1
(t). W C

2
A cos(wt - <p)

w.. (L
1

C
2
)-i

U1+U2 . rc;.
(() • arctan ( i •Vr::-)
T max 1

A. ~(V~: ~max)2 + (U, + U2)2l i

Ret verloop van Vc(t) en i
1
(t) is geschetst in fig.I.3.13.

...
"- ... ,

...

/
/

I

'I ... ...

wt

fig.1.3.13.

...
...

\
\

,
,

...
... ...

I
I

f wT(om2)

a

-U
2

Uit deze figuur ~s aP te lezen dat

1 ( U2+U1T(om2). <:> (arcsin( A

en ook dat TH na doven een hersteltijd beschikbaar heeft gelUk aan:

1 (U2+U1 U1 )
t q .. W (arcsin( A ) - arcsin(-r-»)

De grootte van ITom2 volgt uit de energie-inhoud van L 1 ten tijde

t • T(om2).

Deze is: iL1(iTom2)2 .. !L1(imax)2 + 2C2UaU1

2 C2 t
zo da t: i Tom2 .. (imax + 4 -r- U2U1)

1
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De bUdrage tot de gemiddelde stroomwaarde van i 1(t) gedurende

o <t <T( om) is ~T verrnenigvuldigd met het gearceerde oppervlak.

Dit levert:

Dtt is ona£hankelijk van E o£ i , aangezien 2C2U2 de totale ladings-r max
verandering van C2 voorstelt en die is afhankelijk van U2•

De nu verkregen waarden van Tom2 en iT 2 kunnen worden ingevuld in_ _ om __

de uitdrukkingen voor i, en i 2• Het verband tussen i 1 en i 2 is nu

echter heel vat Minder doorzichtig als dat, gevonden in par.l.3.5.2.

Met name de sterke a£hankelijkheid van T(om2) van i is ongewenst.m.ax
Gezocht is naar eenmogel~Kheid om de afhankelijkheid tussen T(om2)

en i te verkleinen.max
Een methode hiertoe biedt de "SiemensschakelingN : een extra slinger-

circuit voor 02 gedurende T(om2), zie fig.1.3.'4a. Extra is: L3 - D2•

Chopper met

extra omslinger

circui t.

+o12IA

u,

fig.I.3.14a.

De omslingering / omlading vindtnu plaats in het circuit volgens

fig. I.3.14b. C
2

Het extra

omslingercircuit.

TO fig.I.3.14b.

+

Indien we vederom aannemen dat R, • 0, dan voldoen Vc(t) , i 1(t) en

i
3
(t) aan de volgende differentiaalvergelijkingen:
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V L
1

di
1

• U1
+ dtc

V + L
3

di3 • 0
c dt

dV
C

2
c

• i 1
+ i

3dt

Met de volgende randvoorwaarden:

v (0) = -U
2

, Vc(T(om2) =U2c

i 1(O) = i i 3(O) = amax'

Oplossen Ievert:
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L
V (t) - U1

-L+ A sin(cv t - <p )c L
1

i
1
(t) - U1

t A ( (wt-cp) - coscp) + iL L +~ ~os
3+ 1 1 max

i
3

( t) --U1
t A ( «(.Vt -f) - COSf)L L + --r- cos
3+ 1 W 3

( L 2 i
)2~ imaxmet A = «U2 +~ U1) + ( WC

21
L

if ~:tan?
(U

2 + ~U1)
= i

,
max

w

L
P

Lp
U-t1 U )

+ arcsin( 2 A1 1»

Lp
-u

_ arcsin(L1 1)~
A

Ret verloop van V (t) is geschetst in 119.1.3.15.
c

Ook DU voIgt: Lp

~
U + - U

T(om2) • -!- arcsin(_2 L~ 1)
4) A

Lp

1 ~ U2+U -
t • ---. arcsin( 1L1)
q GU A
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wt

,/

Het verloop van vc(t), i 1(t) en i
3
(t).

fig. I. 3 . 15 .
L

indien J! ~ 0,01.
1

t q

is nu geheel te verwaarlozen

• 100L dan voIgt:
p

2 U2
T(om2)~ ~ arcsin (~)

~ ~ arcsin (f.) =! ~ tT(om2)

De invIoed van U1
Stel:we kiezen L1

We kunnen nu stellen dat de minimale waarde van T(om2) vastIigt

middels de minimaal toegestane waarde van t •q
Voor de gebruikte thyristoren (BBC OS 78 10 iu2) is t i • 20 ns.qlll n ,-
We mogen dus schrijven:

T(om2 minimaal) a 40.10-6

De maximale waarde van T(om2) wordt bereikt als i • 0 en is:max

T( om2 maximaaI) • fC ~2 • rrr
p W

We steIIen nu dat T(om2) ten hoogste een faktor twee mag varieren in

het hier beschouwde werkgebied.

D.v.z.:

of:

T(om2 maximaaI) • 2T(om2 minimaaI) •

1£ • 80.10-6
c.v

c..v ~ 4.104 rad/sec
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2 fmin
W

Oe minimale waarde van T(om2) wordt bepaald door de grootst optreden

de waarde van i • Deze waarde kunnen we als volgt schatten:max
Het OM te zetten vermogen is maximaal '5 kW. We nemen aan dat dit

gebeurt bij E • 250 V (zie inleiding).
r

Oit houdt in dat dan i,(t) • 60 A.

Houdan we rekening met een rimpel van ten hoogste 10 %, dan is

i os 66 A.max
Aangezien de maximale vaarde van i de minimaal beschikbaremax
hersteltijd gaat vastleggen, kiezen we (i )maximaal nog 20 %grotermax
dan 66 A. Zodoende is (i )maxirnaal. 80 A. Di t getal gebruikenmax
ve verder om de grootte van Lp • L" L3 en C2 te bepalen.

We nemen daarbij bovendien aan dat U2 = 550 V.

We hebben a£geleid dat :

T(om2 minimaal) • 40.'0-6 ~

dus:

verder geldt

fmin

tan cp

Invullen van de uiterste vaarden gee£t:

,.. > 2,9 fF'-',
L < 220 flHp

L, V\ 22 mH"'"

L3 ~ 220 pH

Indien de chopper volgens bovenstaand-voorschrift gedirnensioneerd is,

geldt de volgende benadering:

T(om2)
L, + i .max

In fig.I.3.1ja.is het verloop van i,(t) getekend. Oe gestippelde

lijn geeft weer een benaderd verloop, met gebruikmaking van boven-

staande vaarde van i(Tom2)'
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I 1

- - - - • - - r - - - - -1· -1- - -

I 'min . I, ,
I

-t--:;.

f'ig.I.3.,1a.

i .m1n

Ret verloop van i,(t).

Voor het gestippelde verloop geldt:

U,
• ~ (T( in) + T(om2)) + i min

U'-U2
• L, (T(Uit) - T(om2)) + i(Tom2)

Hieruit voIgt:

u, U T(uit) - T(om2)
• 2 T

vankzij net extra omslingercircuit is het nu zinvol om voor ~ te
def'inieren:

I:J T( ui t) - T( om2) 1 T( in) +T( om2} (1 T( om2) T( in) )
{'-I • T • - T • - T - T

De term TLom2)
T

t T( in)
erm T

varieert tussen 0,04 <T(~m2) (0,08 tervijl de

varieert tussen 0.' <T(iD) <0,9.

Dit rechtvaardigt de uitspraak dat bij benadering de chopper zich

als een in par.I.3.5.'. behandelde gelijkspannings-transf'ormator

gedraagt en dat de beschouving over i~, UK en;3 en de optimalisering

van i~ ook hier geldt, mits voor i" 12 , U,en U2 gemiddelde vaarden

genomen worden.

De praktijl zal moeten ui~ijzen in hoeverre de nu toegepaste benade

ring toelaatbaar is en of inderdaad het hier beschreven gedrag door

de chopper vordt vertoond.

In hoofdstuk III en IV wordt hier nader op ingegaan.

In de volgende paragra£en wordt nu eerst nader ingegaan op de

Mogelijke uitvoeringsvormen van spoel 1, en L2•
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1.3.6. De realisering van de spoelen.

Van de in de vorige paragraa£ berekende komponenten

verdienen de spoelen nog eens de aandacht, aangezien ze niet zonder

meer in de handel verkrijgbaar zijn en dus speciaal gemaakt zullen

moeten worden.

1.3.6.1. Spoel L1 •

Bekijken we allereerst spoel L1 , elektrisch weer te geven zoals in

.fi 9 • I. 3 • '6.

£ig.I.3.16.

K 11 is de stroom door de spoel en hee£t een verloop zoals Weerge

geven in .fig.1.3.11a, een gelijkstroom met daarop een wisselstroom 1~

gesuperponeerd, die ongeveer '0 % van de gelijkstroom I bedraagt .
•

I is maximaal 60 A, I \A is steeds kleiner dan 10 A•
•

K L1 is berekend in par.1.3.5.3. en bedraagt 20 mHo

K R1 moet zodanig zijn, dat

a) L1/R1 » T. Aangezien T c 1 msec, wil dat zeggen:

R1 « 20 .0. •

b) de dissipatie in de spoel niet groter is dan 1 % van het

maximaal te transporteren vermogen.

Dit betekent:
2

(I max) R, ~ 150 W.

Aangezien I max ~70 A, betekent dit voor R1 :

R, ~ 0,03.a. .

De stroomdichtbeid in de draad mag voorts niet groter zijn dan 4 A/mm2 ,

hetgeen betekent dat Adr ~ 17,5 mm2 , waarbij Adr het oppervlak van de

draaddoorsnede voorstelt.

Samenvattend moet spoel L1 aan de volgende eisen voldoen:

L1 • 20 mHo ( 5)

R1 ~ 0,03 Jl . (6)

0 <. 11 <. 70 A. waarbij geen verzadiging op mag treden. ( 7)

Adr~
2 (8)17,5 mm •
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De spoel kan uitgevoerd worden met een kern t gevuld met lucht o£

gevuld met een ferromagnetisch materiaal t al dan niet met luchtspleet.

Om de verschillende mogelijkheden te vergelijken berekenen we de spoel

eersttgewikkeld als een torotde zoals a£gebeeld in £19.1.3.17.t

waarin tevens de atmetingen van de torotde gedefinieerd zijn.

ToroIde als rekenvoorbeeld. £ig.1.3.17.

De veldstrekte op een afstand x van het middelpunt bedraagt:

H(x) • N I
211 X

Indien de permeabiliteit van het medium Pr iS t dan geldt voor de

induktie B:
~oJ1rN I

B( x) • -2~1"(""::-x--

B(x)hdx •• "tot
I

De waar.de van L1 is nu te berekenen uit de totale gekoppelde flux

door de torus:

Dit gee£t:

De waarde van R1 voIgt uit:

PR N(2h+D2-D
1

)
• b. d.

(10)

PR is de soorteIijke weerstand van de draad.

Bovendien geIdt:

( 11 )



1
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In het geval van een luchtspoel i. Pr • 1 en zuIIen de afmetingen

h, D2 en D1 van de spoel erg groot moeten worden (in de orde van 10m)

om de vereiste waarden R1.0,03Sl en L
t

• 20mH te verkrijgen.

Gebruiken we £erromagnetisch materiaal als kernvuIIing, dan worden

de atmetingen redeIijk (in de orde van 10 em).

Echter, rr-is sterk a£hankeIijk van de gevoerde stroom I. Door veraadi

ging zal L sterk a£nemen bij hogere stroomvaarden.

Ret aanbrengen van een luchtspleet kan verzadiging voorkomen.

Indien We in de toroIde een vigvormige luchtspleet aanbrengen ter

grootte s.x (zie £ig.I.3.17.), dan vordt B(x):

• PJArN I • PoN I (
B(x) 1

2rrx(1- ~)+ IArs.x. 2rrx - +
Pr

C
~ Technische Hogeschool Eindhoven

U Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica
-----~-------j

I

zodat:

L •

2 D2P N h In(-D)
o 1-

27t
( 1
-+
Pr

1 )

Verzadiging vordt voorkomen indien we zorgen dat B < 1T, indien we ijzer

als kernmateriaal gebruiken.

De grootte van s voIgt nu uit

u N I
B(D ) '-0 max

1 I.Imax· 1"t D,
1

(, s ,)" 1T (12)
-.-(1--)
Pr 2ft" Pr

Ter iIIustratie is in tabel 1.2. weergegeven de waarde van h

berekend voor de spoel achtereenvolgens met een kern van lucht, van

ijzer en van ijzer met luchtspleet.

Daarbij is aangenomen

Pr ~ 1000

1>, • 0,4 III

1>2 • 0,8 m

b • 0,01 m

Uit (8) voIgt nu:

d < 1,75 Mm. We kiezen: d. 2 Mm.
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Uit ( 11) voIgt:

N • 124

Uit (8) en (12):

s >0,0545 rad.

Overigens geldt:

Tabel 1.2.

hem)

LUCHT

10

UZER

0,01

UZER MET SPLEET

0,08

Dit voorbeeld gee£t slechts een indruk van de invloed van het kern

materiaal op de a/metingen.

De in dit geval meest geschikte torotde vorm wordt verkregen door het

optimum te zoeken van de oplossingen van de vergelijkingen (9), (10),

(11) en (12), vanneer daarin de eisen (5), (6), (7) en (8) worden

verwerkt. Dit is hier niet verder uitgewerkt.

De spoel vordt nog weI uitgerekend met E-kernen als vulliag.

We dienen hierbij steeds bet volgende in gedachte te houden:

Gebruik van £erromagnetisch materiaal hee£t, naast verzadiging, het

gevolg dat Pr in het bier beschouwde verkgebied steeds a£hankelijt is

van de stroom.

In £ig.I.3.18. is een B-Heurve weergegeven vaarin de permeabiliteit

gede£inieerd is, die in ons geval toegepast moet worden.

De wisselstroom·komponent van I veroorzaakt een wisselveld ~ H met

als gevolg een wisselinduktivi tei t 6. B. Voor Pr geldt nu

1 AB• P6 • -- ~H' de incrementele permeabiliteit.
'P-o

ladien bet wisselveld zeer klein wordtgeldt:

lim.
U • II • 6H~ 0 FA , de reversibele permeabiliteit.,r rrev
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£ig.I.3.18.

De£inities van een aantal permeabiliteiten

in 8en hysteresislus. (uit L6).

In £ig.I.3.19. is weergegeven hoe p~ varieert als Eunktie van de

gelijks troombekrachtiging. Duidelijk blijkt ui t deze £iguur da t F li. ' dus

ook L, grote variaties kan vertonen.

Gebruik van een luchtspleet heeft tot gevolg dat de H as uitgerekt
•

vordt, zodat de vlinder/kromme vlakker gaat verlopen. Indien de

vlinder/kromme van het te gebruiken materiaal bekend is, kan aangegeven

worden welke vaarde H maximaal nag aannemen om te voorkomen dat L de
•

gestelde vaarde van 20 mH niet onderschrijdt.

SaMeDvattend kunnen we zeggen dat:

- een luchtspoel geniet de voorkeur omdat de zel£iftduktie dan

stroom-onafhaDkelijk is, maar zal moeilijk te realiseren afmetingen

aan gaan nemen.

indien £erromagnetisch materiaal in de kern vordt gebruikt, dan

&0 weinig, dat de vlinder kromme zicb in het beschottWde werkgebied

niet op ongunstige vijze doet gelden.
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£ig.I.3.19.

Vlinderkromme voor de reversibele en

incrementele permeabiliteit. (uit L6).

Berekenen we vervolgens spoel L, met behulp van U-kernen die samen

gesteld vorden tot een dubbele E- o£ dubbele U-kernen.

£ig.1.3.20.

12 U-kernen samengesteld tot dubbele E-kern.

De diverse sameagestelde gevallen zijn (voar rekendoeleinden) alle

te herleidcn tot de kon£iguratie van £ig.l.3.~1., vaarvoor de

ernaast vermelde grootheden gelden.
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: de e£fektieve magnetische weg

lengte in het ijzer.

oppervlak van de draaddoorsnede.

gemiddelde lengte van de

vindingen.

: breedte van de ker~.

: het voor de magnetische flux

effektieve oppervlak van de

kerndoorsnede.

vensteropening beschikbaar

voor leoper.

: dikte van de kern.

: aantal windingen.

luchtspleet.

: zelfinduktie van de spoel.

B (T): waarde vande magnetische in
max

duktie waarboven het kernmate-

riaal verzadigt.

I (A): maximaal optredende waarde van
lIax

de str00& door de spoel.

1 (m)
e

L (H)

N

----------

- -------------------

fig.l.3.21.

Schematische weergave van een spoel

met ijzerkera met luchtspleet.

!Ussen de diverse grootheden kunnen de volgende betrekkingen worden

afgeleid:

NI B
.1 -+

e rorr
B

e - •
]10

Stel:

1 e 1
-+~ • ....-.
II Ie -Ir p

( 13)

dan voIgt:

Nl

Voorts geldt:

Ll • NA B (15)
e

L-_______________ __
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(16)

B wordt bereikt als I • I ,max max
vereiste vaarde heett (zie (5».

AJJ
e

We dimensloneren zO, dat

en dat, als B • B ,L demax
Bij lagere stroomvaardes zal L boogstens groter worden, hetgeen niet

ongunstig is. Dit groter worden van L bl~xt bijvoorbeeld ult de vlinder

kromme (zie ti9.1.3.19.).

Zodoende schrijven We (15) als:

L I
max

• --8=;;;;;'"
max

leuze van het materiaal legt Bmax vast. In dit geval gebruiken We

ijzer vaarvoor geldt B • 1,5 T.max
(16) wordt nu:

A Ife
2

• 0,93 m

ofWel:

• O,93/Ae
(16a)

NAe is het minimum aantal windingen dat nodig is om de vereiste

zeltinduktie te verkrijgen bij een stroam I die niet meer dan demax
maximaal toelaatbare magnetische fIuxdichtheid B veroorzaakt.max
Verder weten we dat moet gelden:

, vaarin ~ de vultaktor van de wikkeling is (17)

en sterk afhangt van de vijze van wlkkelen. Meestal is 0,5 (vt ( 0,8 •

Rekenen we met Vf~ 0,6 ,dan voIgt in dit geval (m.b.v. (8»:

ofWel:

If
lIIax

+4• 3,5.10 a.h ( 17a)

(18)( 0,3 .•

N Is het maximaal aantal vindingen dat in de gebruikte kern past.
max

De derde eia Vaar we aan moeten voldoen is (6). Dat viI zeggen:

e.N.l
'" gem

Adr

I tan geschat worden en hangt at van de mate vaarin de beschikbare
gem
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vensteropening gebruikt wordt. Als deze volledig benut vordt. dan

is de volgende schatttng van 1 mogelijk (a1e ook £1g.I.3.21.).gell

1 • 2g + 2£ + 8 • ia • 2(g + t + 2a).gem

Indien a.h niet volledig benut wordt moet voor de term 2a een lagere

waarde genomen worden, omgekeerd evenredig met de vulgraad (de' vul£ak

tor is hiervanonaf'hankeliJ"k en blij£t in alle gevallen gelden).

AangenomeB dat ~. 1,1.10-an m. kunnen we eisen voor L 1 :

N.l <30 m.gem (18a)

Pr
e

Met behulp van (16a). (17.) en (18a) kan nu een keuze gemaakt vorden ui t

in de handel verkrijgbare Kernen.

Tenslotte kan als volgt de dikte van de luchtspleet e worden bepaald:

Eliminatie van B uit (14) en (15) geef't:

1 N2A p1
~ • e---2.

)5 L
P

met (13) volgt

e

Men bedenke dat bij een U- of E-kern de luchtspleet in tvee!n gedeeld

is en de werkelijke luchtspleet dus !e bedraagt.' Bovendien zal e slechts

een £raktie van 1 mogen bedragen: e < 0,1 1 •e e
Indien een bepaalde kerndoorsnede gekozen is, kan m.b.v. (16) voor

(19) ook geschreven worden:
2

(0,93) Po -.:s..
• A L Lle Ir

Ala rekenvoorbeeld zijn de formules (16) tim (19) toegepast op C-kernen

van silicium bandijzer zoals geleverd door de Fa. Manudax.

De gegevens van dit materiaal staan vermeld in bijlage 4.

In tabel 1.3. en 1.4. staan de resultaten van deze berekening.

Hierin is 1 berekend met:gem

1 • 2g T 2£ + 4a. NA/N •gem max

L _
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Tabel 1.3. Enige afmetingen van de kern, alsmede de waarde van e.

a.h 2 1 n nn rji1 nl11 ·fiWl ~JIIIl
ecm

Z51 3115 30,3 A
2 9,01 18,02 27,03 36,04 54,06 72 ,08eme

e mm 60.0 29,8 19,7 14,7 9,7 4,9

Z70 3115 30,3 A
2

12,37 24,74 37,11 49,48 74,22 98,96eme
e 11Ul\ 43,6 21,3 14,3 10,7 7,0 3,6

AD32 5080 39,0 A
2

7,43 14,86 22,29 29.72 44,58 3',44eme
e mm 7,0 36,1 24,3 17,7 12,0 5,8

ADS1 5080 39,0 A 2 11.85 23,70 24,55 47,40 49,10 94,80eme
e IM\ 45,5 22,5 14,8 11,0 7,2 3.4

AJ32 8120 49,7 A 2 9,5 19,0 28,5 38,0 57,0 76,0eme
emJ'll 56,8 28,1 18,5 12,8 9,0 4,3

AJ51 8120 49,7 A 2 15,2 30,4 45,6 60,8 91,2 121,6eme
emm 35.2 17,4 11,3 8,4 5,4 2,5

AP32 12600 62,0 A em2 11,9 23,8 35,7 47,6 71,4 95,2e
e lMl 35,4 22,4 14,7 10,9 6,5 2,5

AP51 12600 62,0 A 2 19,0 38,0 57,0 76,0 114,0 152,0eme
e mm 27,9 13,8 8,9 6,5 4,1 1,8
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Tabel 1.4. De waarden van NAe , 1 en R.gem

ti1l d ntil e ;J41iI1 f~9Nmax n a nn'b Til c

Z51 109 N
Ae 1035 517 517 345 259 173 129

1 (mm)gem
R (.Q)

Z70 109 NAe 754 377 377 251 189 125 94

Igem(lMI) 757,1
R (.n..) 0,069

AD32 175 NAe 1256 628 628 419 314 209 157
1 (mm) 519,9gem
R (.n} 0,078

AD51 175 NAe 787 394 394 262 197 131 98
1 (mm) 538,0 607,6gem
R (.0. ) 0,069 0,057

AJ32 284 NAe 982 491 491 328 246 164 123

Igem(lMl) 478,0 467,8 494,8
R (.Q.) 0,114 0,074 0,058

AJ51 284 NAe 614 307 307 205 153 102 77
1 (mm) 554,0 470,7 526,3 605,2gem
R (n. ) 0,110 0,070 0,052 0,045

AP32 441 NAe 784 392 392 261 196 131 98

1gem(mm) 458,8 475,6 438,0 408,6 434,9 477,6
R (.Q ) 0,175 0,181 0,111 0,069 0,055 0,045
i

AP51 441 NAe 491 245 245 164 123 82 61

Igem(mm) 440,0 417,0 490,0 440,8 518,1 606,9
R (n. ) 0,105 0,099 0,078 0,049 0,041 0,036
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Tabel 1.5.
Berekening van 1 , Adr en R indien de gehele venster-

. d gemopen1ng wor t be ut.
b C d e f 9

Z70 1 (mm) 776gem 2
Adr(mm ) 19,9
R (U) 0,063

AD32 Igem(~) 532

Adr(mm ) 19,16
R en.) 0,074

AD51 1 (mm) 582 684gem 2
23,0Adr(mm ) 30,7

R (.sl.) 0,056 0,0371

AJ32 Igem(mm) 480 744 608
Adr(mm2) 19,8 30,0 39,7
R (~) 0,101 0,070 0,0321

AJ51 1 (mm) 594 556 678 760gem 2
23,8 47,8Adr(mm ) 31,8 63,3

R (.s)) 0,087 0,045 0,025 0,016

AP52 1 (mm) 304 488 552 564 632 696gem 2
38,6Adr(mm ) 19,3 19,3 29,0 57,7 77,1

R (j1J 0,105 0,169 0,085 0,049 0,024 0,0150

AP51 1 (mm) 542 564 666- 684 746 848,em 2
Adr(mm ) 30,8 30,8 46,4 61,5 92,2 123,9
R (Sl.) 0,0735 0,0765 0,0400 0,0233 0,0113 0,0071
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Het blijkt dat een aantal spoelen niet aan voorvaarde (17) voldoen;

deze vallen dus zondermeer buiten beschouwing. Verder is de spoel met

8 kernen Z 70 moeilijk realiseerbaar omdat de middenpoot een doorsnede
2van 38 x 280 mm heeft.

Uiteindelijk blijkt dat geen enkele spoel voldoet aan de e19 R~ 0,03

Mogel~~heid tot verlaging is, de gehele vensteropening te benutten.

We berekenen 1 dan volgens:gem

1 • 2(g + f + 2a).gem

2De eis Adr • 17,5 mm komt te vervallen en we berekenen Adr volgens:

•• h.v
"" N ' metv. 0,6

Ae
De resultaten van deze berekening staan in tabel 1.5.

Nu blijkt dat een aantal mogelijkheden aan alle eisen voldoen. De uit

eindelijke keuze hangt at van de leverbaarheid en economische overwe

gingen.

1.3.6,2. SRoel L2 ,

Vervolgens bekijken we de omslingerspoel L2t elektrisch weergegeven

in fig.I.3.22.

fig. r. 3. 22.

~ L2 is berekend in par.I.3.5.3. en bedraagt 220 pH •

x 12 is de stroom door de spoel en hee£t een verloop zoals weergegeven

in £ig.1.3.23.

o
Tbm1) T(om2)

T=1 msec

t )l T
fig. I. 3 • 23 •
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Dit is de maximale waarde van i om1.i om1

Teruggrijpend op hetgeen a1 eerder over het stroomverloop in de chopper

is a£geleid kunnen we zeggen: Indien de chopper stroom levert aan de

wisselrichter dan geldt:

\~
... U2 ~ r:- ·

2

Voor i om2 kan gesteld worden:

~ \fC;
1 om2 ~ U2 \j r:- .

2

We nemen deze uiterste waarden als uitgangspunt voor de dimensione
I

ring van L
2

:

,. .re; V...L
i om2 • i om1 D U2 V~. 550 220. 83 A.

2

...

De e££ektieve waarde van I 2t I 2e££, tan berekend worden indien we aan

nemen dat T(om1) ... T(om2).

Er geldt T(orn1) ... ~ ... 'Tl VL2C2.

en ) 2 'IT 1 ( ':' ) 2 2
(I2ef£ ... 0J · -r- 1 om ... 718 A •

I 2e£f • 26,8 A

• Ook hier moet ge1den dat de stroomdicbtheid in de draad van de spoel

niet groter mag zijn dan 4 A/mm2•

In dit geval is I 2e££ maximaal 26,8 A.

Rekenen we met I 2e££ • 30 A, dan vinden We voor de draaddoorsnede:

Adr >- 7 t 5 mm
2

• R2 moet %0 klein zijn dat er minimale disspatie in de spoel plaats

vindt. A£gezien van rechtstreeke verliezen hee£t dissipatie in L2 ook

tot gevolg dat de spanning op 02 na omslingering niet even hoog in

absolute waarde is als er v66r. Dit heeft tot gevolg dat T(om2) langer

duurt dan tf hetgeen ten koste gaat van T(uit)} de tijd dat de £eitelijke

energie-overdra~htplaatsvindt.

Indien ve eiseD dat tengevolge van R2 de spanning op 02 slechts 1 %
gedaald mag zijn (gedurende een schakelperiode), staan we een energie 

dissipatie toe ter grootte PT gelijk aan:



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 51 van

rapport nr. EM 76-12

(U2 .550 v)

PT • T.R2(I2e££)2 • i(2U2
2

- !C2(O,99U2)2 • 0,0137 J

vaarbij:
,.. 0.0137 0 2 n

3
.,0 ~L..

10- .718

We kunnen stellen dat L2 aan de volgende eisen moet voldoen:

L2 • 220 uB (20)

R2 <0,02 (21)
,.

Er mag geen verzadiging optreden al. i • 83 A (22)

Adr >- 1,5 mm2 (d.w. z. d \:::\3mm bij een ronde draad) (23)

Analoog aan de berekening van spoel L1 kunnen we ook voor dit geval

voor een aantal kon£iguraties de waarden van Nt R
2

en e berekenen.

We gaan uit van ferroxcube U-kernen zoals geleverd door de

Fa. Pbilips. De grootste types (U-93/16/30 en U-100/51/25) stellen we

samen tot dubbele U- o£ dubbele E-kernen in een laag o£ meer (zie

£ig.l.3.20.). De gegevens van dit materiaal staan in bijlage 5.

Bet blijkt dat B :::I 0,2 T en u > 1000.max r-r
De met (16a), (11a) en (18a) analoge eisen zijn:

Nmax

• 0,0913/Ae

< 4-28.10 .M

4• 8.10 .a.h

( l6b)

( 17b)

Nl < 0,8823 mgem ( 1ab)

De berekening van e geschiedt met behulp van:

-3 10.0476.10 e (19b)e ,.. --A Fre

De berekening van 1 geschiedt met:gem

d d -3)1 • (- + nl .2' + 2.10 8 + kernomtrek.gem 2

Hierin is nl het aantal wikkellagen en is voor de spoelkoker 2 mm dikte

per wand gerekend.
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De berkening van R2 geschiedt tenslotte met:

e.NA .1
R • ~ e gem

Adr

In tabel 1.6. zijn voor een aantal kon£iguraties de resultaten van de

berekening van N, R2 en e gegeven.

In de&e tabel is bovendien de waarde van ~M (zie £ormule (13) berekend.

Dit is de waarde die de relatieve permeabiliteit aan moet nemen,

indien de Kernen zonder luchtspleet worden uitgevoerd.

(De aanleiding hiertoe is de nogal grote luchtspleet die bij deze

spoel nodig is, waar<1oor verliezen t.g.v. strooivelden een rol gaan

spelen). Fabrikage van dergelijke kernen zou kunnen geschieden door

niet-£erromagnetische sto£ toe te voegen aan het aateriaal waaruit

de kern wordt samengesteld. De luchtspleet wordt zo als het ware over

de hele kern verdeeld.

Tabel 1.6. Berekening van L
2

•

3870 4760

6_~.8~

U 100

N • 238,4max
1 • 451,2 mme
17 draden/laag

A (mm2
)e

NAe
e (mm)

M
f'1
kernomtr(mm)

n
l

1 (mm)gem
R

2
(m n)

1 n
645

141,5

72

6,1

101,6

8,3

229,2

73,5

2 Cln 3 fii1 4 r"ilfil

1290 1935 2380

70,8 47,2 35,4

36 24 18

12,2 18,3 24,4

152,4 20-3,2 203,2

4,2 2,8 2,1

230,8 264,8 256,4

37,0 28,3 20,6

23,6

12

36,6

254

1,4

298,8

16,0

17,7

9

48,8

304,8

1

344,8

13,8

U 93

N .. 278max
1 • 514 Il\fIl

e
27 draden/laag

A (mm2)e
NAe
e (mm)

M

11
lc:ernomtr(mm)

D
l

1 (mm)gem
R

2
(m..Q.)

840

108,7

55,2

9,1

116

4,0

172

42,4

1680 2520 3360 5040

54,3 36,2 27,2 18,1

27,6 18,4 13,6 9,7

18,1 27,2 36,3 54,4

112 236 232 292

2,0 1,3 1,0 0,7

204 279,6 272 328,4

25,1 22,9 16,8 13,5

6720

13,6

6,8

72,5

352

0,5

386

11 ,9
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De konfiguraties 4, 6 en 8, voldoen aan de gestel~e eisen.

Echter, in bovenstaande berekeDing is geen rekening gehouden met moge

lijke stroomverdringing in de windingea tengevolge van wervelstromen

in de geleiders. In tegenstelling tot het geval van spoel L1 , moet

hier vel rekening gehouden worden met dit verschijnsel; 12 bestaat

in dit geval immers uit tvee pUlsen die ieder een halve periode van

een sinus met een frekWentie van ongeveer 10 kHz en een maximale

~~plitude van 83 A vormen. Deze stroomvorm veroorzaakt een sterk

wisselend' magnetisch veld in de spoel waardoor bovengenoemde stroom

verdringende wervelstromen ontstaan.

Mourick toont in zijn afstudeerverslag aaD dat de mate van stroomver

dringing sterk bepaald wordt door de dikte en het aantal van de

wikkellagen en dat tengevolge van dit verscbijnsel de veerstand van

de wikkeling in bepaalde gevallen 10 l 15 keer groter wordt.

Stroomverdringing kan in ons geval worden tegengegaan door de

windingen a) van meeraderig getwist draad uit te voeren,

b) van koperband te maken.

Bet uitverken van deze mogelijkheden en het daadWerkelijk wikkelen van

enige spoelen heeft in dit afstudeerwerk niet meer kunnen

plaa tsvinden.
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HOaFDS'lUI II.

De wisselrichter.

11. 1. 1nleiding.

De tweede schakeling in het te bouwen systeem is een wisselrichter

die de energie, aangeboden door de chopper, moet overdragen aan bet

distributienet.

Deze overdraeht dient met zo min mogelijk schakelverliezen gepaard te

gaan. Bij het ontwerp van de bele omzetter is hieraan al tegemoet

gekomen door de chopper in de sebakeliag op te nemen die aan de

ingang van de wisselrichter een gelijkspanning mogelijk maakt die niet

opgedrukt wordt door de bron aan de ingang van de omzetter maar zich

instelt onder invloed van de sturing van de chopper enerzijds en de

wisselrichter anderzijds. Waarom dit gunstig is Wordt verderop verdui

delijkt.

I!. 2. Principe.

We gebruiken een driefase zespulsige brugmutator in wisselrichter

bedrijf. Ret schema van deze mutator staat in fig.1I.2.1.

+

'f1
+

Lc I f2'

l.c if 3

fig.II.2.1.

Een driefase brugmutator.

chopper wisselricbter net
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De werking van deze mutator staat uitvoerig beschreven o.a. in L1.

In bijlage 6 sijn de uitwendige karakteristieken van de mutator

gegeven alsmede de numerieke waarde van enige spanningen. Bier

volstaan we met een beschrijving van de optr~dende spanningen en

strolllen.

Van buitena£ wordt opgedrukt:

a) door het net: het drietasespanningssysteem.

u£1 • U V2 sinWt

= U V2 sin(c..vt 

:a U Vi s in(e."t +

( 1)

b) door de chopper: de gelijkstroom i 2 •

Bij de verdere beschouwingen gaan We er van uit dat L
4

zo groot is

dat de stroom van de wisselrichter volmaakt vlak is.

I g is gelijk aan de gemiddelde waarde van i 2 : I g • i 2 •

De ontsteethoek 0( bepaalt:

a) de netstromen.

In £ig.11.2.2. is voor lase 1 bet verloop van de stroom i£1 weer

gegeven, tezamen met de bijbehorende spanning u£1.

Ook is in deze £iguur het kommutatie verschijnsel te zien: de

stroom wordt niet abrupt door een nieuv thyristorpaar overgenomen.

Ten gevolge van de netimpedantie Lc duurt het~ sec'voordat

i£1 de vaarde I g hee£t aangenomen.

p heet de overlappingshoek.

o,
I I
, I

I I
I I
I I
I I
I I
I I

/-__";":'--4 t
I

£ig.11.2.2.

Het verloop van stroom en spanning

.in lase 1.
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b) de spanning u •g
De gemiddelde waarde van u is U en bedraagt:

U9 • U0 =- +fi" U9 indi~n ex: = 0 en p .. 0

U • U cos 0( indien Ol..;f 0 en U ;II 0
9 0 ,--

U ;II~U (cosex +cos(Ot.+p)) It 0( f 0 en p f. 0 (2)
9 0

Wisselrichterbedrij£ treedt op als U < 0
o 9

dus als 0( > 90 (0< is de ontsteekhoek van de thyristoren,

gerekend vana£ het natuurlijk ontsteekmoment).

11.3. De overla£pin~sqoek ~.

De overlappingshoek vereist nadere aandacht, omdat deze beperkingen

stel t aan de grootste te kiezen vaarde van de ontsteekboek ex •
Gedurende f geleidt namelijk nog bet vorige 2-tal thyristoren en

om kippen van de wisselrichter te vermijden zal daarom steeds moe ten

gelden:

0( + po < 180
0

Men kan a£leiden (L1), dat de grootte van p bepaald vordt door de

volgende betrekking1
§. I X

()
TC g c

COSI O(tp :10 cos(X- U-
o

Waarin X • c..:> L
c c

Zij Po de v&arde ,"~n F indien ex. l!S 0, dat v11 zeggen:

.2. I X
u • arccos (1 _ zr gc )
ro o

dan geldt:
6 X I

cos(CX+ fA) - <:090<- cos Po - 1 :Ii -i~ (5)
o

Di t verband tussen r en ex is veergegeven in £ig. II. 3 .1. met Fo als

parameter.

Uit betrekking (4) blijkt dat u geheel bepaald wordt door de grootte
I <)

van I • Ui t £ig. II .3.1. kan zodoende bepaald vorden hoe groo t Q(. ten
9

hoogste mag worden als I een bepaalde vaarde aan moet kunnen nemen.
9

De maximale vaarde van ~volgt uit (5):
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dus:

cos(C< max +r) - cos()(max ... -, - cos 0( max • 

6X I
cosO( III _1 of, c!l

max 'TC t1
o

~O" '~'-'-'-_..--."'~--"'~-- - .. -------..... -- -.,-- ......

I

\
\

\
\

.' .1.__
I

, \
\

s-_·····-·;2})\
,,

6X I
c 9

1"(U
o

o 9C' 180·

fi9. 11 .3.1.

Overlappingshoekp als Eunktie van de ont$teekhoek ~

met JAo als parameter. bron: L9.

Uitdrukking (2) kan ook geschreven worden als:

u .. U COsO(- Liu,
9 0

waarin A U de spanningsdaling tengevolge van de overlappingshoek is.

Hiervoor

Dus

geIdt:

LlU=-!-XI ••'- c 9

..L.U • U cos ()(. - ",.. X I
9 0 '" c 9

Deze uitdrukking geeft aanleiding om voor de wisselrichter het in

fig.II.4.1. getekende vervangingsschema op te steIIen, dat geldt in

leemtevrij bedrij£ van de wisselrichter.

Hierin is R2 de Weerstand van de wisselrichter. De weerstand in het

net wordt verder verwaarIoosd. Dit schema is in hoofdstuk I bij de

dimensionering van de chopper al gebruikt.

L- .
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~.
Ig

I

'2 + R2 .:LX- n- C -
U2 :: Ug UoCOSOC

C2
- + +

fig.II.4.1.

Vervangingsschema van de wisselrichter.

U en U cosO{ hebben in wisselrichterbedrijf
9 0

negatieve waarden.

I 11.4. De keuz~ v~n h~t_~drUfs~bied ~~~_~e wisselr~chter.

Een bedrij£spunt van de wisselrichter wordt gekarakteriseerd door de

grootte van I en door de spanning U die zich hierbij, door de keuze
9 9

van ex.. ins tel t.

Bepalend voar deze keuze zijn de eisen gesteld door de buitenwereld,

te weten, het net enerzijd9 en de chopper anderzijds.

Wat de chopper betreft:

De bedoeling van de chopper is het maximaliseren van -1 U • Dit kan
9 9

gebeuren door het maximaliseren van I wanneer tenminste -U een
9 9

monotoon niet-dalende Punktie van I is. Dit is zonder meer het gevalg

cos« konstant is, dus~ op een vaste waarde is gesteld.

cosO(.ook een l1\onotoon niet-dalende f'unktie van r is.
9

geval moet~ monotoon niet-dalend als Punktie van I
9

-Ua
-uo
In dat

wanneer,

of a)

of b)

zijn.

Bovenstaande voorwaarden beschouWen we als eisen die de chopper aan

de in.telling vanG( stelt.

Wat betre£t de wisselrichter:

Bet vermogen -I U wordt door de wisselrichter ala watt-vermogen aan
9 9

het net geleverd.

Voor dit watt-vermogen geldt:

PWe. .. 3U11 C09f1 • -Ulg
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het te minimaliseren blindvermoge~

Hierin is 1
1

de effektieve waarde van de grondharmonische van de

netstroom in &~n Ease en f de hoek tussen deze grondharmonische

en de spanning van die fase.

De overige komponenten van de netstroom veroorsaken blindstroom

verliezen in het net. De eis door bet net gesteld is dan ook:

Het blindvermogen dat door bet net aan de wisselrichter geleverd

moet worden, moet minimaal zijn.

Deze eis zal nu eerst worden uitgewerkt.

II.? Mi~~malisering bli~dvermoae~.

Zij de effektieve vaarde van de netstroom in een rase I, dan is

P • 3UI bet schijnbaar vermogen door de
s

wisselrichter opgenomen en is
PB • Vrp":"s'=2~_-p';;;"w~~:-"'1'·

ofWel

Pa .V9U212 - U 21 2' (8)
9 9

We kunnen ook stellen: De arbeidstaktor A moet maximaal sijn waarbij
Pw 11

A • VB 2 2P Pa +Pwe
In L9 wordt a£geleid dat

I • Igyf<1 - 3~(0(,r» (9)

Hierin is IjI (tt, u) de z.g. overlappings£unktie

111 (N ) cos M (tan 8 - JU) - (, + <:os(2 +pD (l! - sin ,u)
T v., u • j 2"

2rr(cos<X- 90S(0\ +p»
Ret verloop van \f als funktie van 0( met fo als parameter is veerge

geven in fig.II.5.'.

Invullen van (9) en (2) in (8) levert:

PB • V6UIg 'V' - ~ If. ~2 (cos"'. cos(", .,..)]2 I

De ui tdrukking tussen [J is al tijd kleiner dan 1, en daarui t voIgt

dat als we bij een gegeven waarde van I (dus ~o) Pa minimaal

willen maken, de uitdrukking tussen [jmaximaal moet worden gemaakt

door geschikte keuze van ~ •
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30' EO' 90' 120' \S(' 180'
........ C(

II II,
zUn. ot: /\p moet

maximaal

fig. II. 5. 1•

Verloo~ van de overlapping9tunktie~(~,uo)

(ui t L9).

U1t fig.tI.5.1. blijkt dat in wisselrichterbedrij£ (0\)~ ~lfJllaxi
maal i. als 0( de grootsttoelaatbare waarde heeft. De uitdrukking

( cosO( + cos(ex +p) ) 2 hee£t eveDeens in he t gebied Tr/2 <. 0<. < TC- J1
de grootste waarde bij ~. ~-~, de maximaal toelaatbare waarde.

In lig.I1.5.2. is het verloop van de arbeids£aktor I\r als

tunktie van ex. met Po als parameter gegeven.

We kunnen nu stellen:

De eis nPB moet (in wisselrichterbedrij£) minimaal

maximaal zijnN komt neer op "~moet zo graot zijn als

toelaatbaar is".

Deze waarde van 0( noemen we DC..max.

Uit lig.11.3.1. blijkt da't 0\. max bepaald wordt door I •
9

Er zijn nu twee mogelijxheden:

1) We bepalen de grootste waarde van 1 die volgens de on~erp
9

eisen op kan treden en stellen ex in op de, bij die waarde van

1 behorende. ex max.
9
~ blijft vervolgens op deze waarde ingesteld voor het hele

werkgebied. Dit heelt het bezwaar dat voor lagere waarden van

I niet aan de eis voor minimaal blin4vermogen is voldaan.
9
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2) met behulp van een regelschakeling wordtCXmax ingesteld al

naar gelang de grootte van I j I (~) verloopt dan volgens de
9 9

gra£iek in £i9.II.3.1 ••

Dit hee£t het bezvaar dat niet aan de chopper-eis voldaan is,

aangezien ~ nu af zal nemen bij toenemende waarde van 1 en door
9

de chopper het omgekeerde ge!ist was: o«r ) moet een niet
9

dalende funktie zijn.

J.6

J.5

0"

--_...

~.7 fJc' sao
50'

"0'
30'

2~'

0.3

02

0.1

..1.
• ~B

'5' ~O' ..5' 60' "5' 90' lOS' 120' '35' 150' 165' 180'
-ex

fig. II. 5.2.

De arbeids£aktor als funktie vanO(metflo als

parameter, voar een drie£asebrugmutator. (uit L9~

Besloten is om mede ook in verband met de eenvoudige uitvoerbaarheid

mogelijkheid 1) te kiezen.

Indien we bovendien ook rekening houden met de tijd, nodig voor

het doyen van de thyristoren, moeten We ex max iets Kleiner nemen

dan hierboven bepaald.

Zij J!/~ de minimaal benodigde hersteltljd, dan kunnen we schrijven:

en dus:

Clolmax + fA

cosCXmax

-rr-y.
61 X= 9 C
7'(U

o

cosr (10)

In £ig.Il.5.3. is aangegeven de maximale vaarde

op konstante waarde ingestelde ~ toegestaan is.

van I die bij een
9
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fig.U.5.3.

I maximaal als funk tie van 0( •
g

De te kiezen waarde van ex. voIgt nu uit

1 ) de on twerpe is: Puit III 15 leW, dit bepaalt immers I max,max 9
2) de netgrootheden U en X .

o c
In de volgende paragraa£ wordt dit verder uitgewerkt.

11.6. Dimensionering.

De ins telling van ex hangt

en van de hers tel hoek a.
a) Spanning U.

numeriek ai van de netgrootheden U en L
c

(zie bijlage 6.)
de netspanning kunnen verdisconteerd

• 220 v.
• 515 V.d. w. z.

Gegeven is U

U
o

Eventuele fluctuaties in



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.63 van

rapport nr. EM 76-12

worden in vergroten van de herstelhoek JI, die daardoor naast

hersteltijd, ook een veiligheidsmarge gee£t.

Stel dat ~u de maximaal optredende verlaging van de netspanning
m

is en Ol volgens (10) ingesteld is:

6 I coL
coscx .S' C _ cos V

max rrr u 0
o

~
I WL

9 c
• cos y- 2 '3 u
AU. nom

dat r <0,5.
nom

en aangenomen is

u
o u-

nom

geen kippen optreden als de bereke-

I

- cos 't

- ~um

-nu
o

u • Unom
geschiedt met

6 I WL
g c

COSOCmax =

,
costwaarin

dan zal indien

ning van ex. max

b) De impedantie LeO

1° Een voorwaarde voor de maximale waarde van X voIgt uit de ontwerpeis:
C

Pui t • 1S kW 0max
(11)

Dat wi! zeggen:

(-u I )max • 15 kW o

9 9

Indien <X volgens (6) ingesteld wordt ( we verwaarlozen y dus even)

kan onder gebruikmaking van (7) de volgende uitdrukking voor Puit

worden opgesteld:

Puit • -U I •
9 9

(u - ~ I X ) I •o ,,'- 9 c 9

I
9

Dit vermogen is maximaal als:

rrc:Uo
• -6...."X~

c:

en hee£t de waarde:
U 2

Ij( 0

Pui t max • 12 X
c

(12)
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(11) houdt in
rrr U 2
~-=o...... 15.103
12 X

c
hieraan is voldaan indien:

X • 4,63Q.
c

de vaarde van <X max 900 bedraag t,
• 6 Xe

I
9

Di t wil zeggen da t, als Xc > 4,63..Q.., de visselrichter niet meer

zonder te kippen een vermogen van 15 kW aan het net kan a£leveren.

Bovendien is het zo dat, als

trCTJo

hetgeen inhoudt dat het blindvermogen zeer groot is zoals uit £ig.11.5.2.

blijkt.

Om aan de eis van minimaal blin~vermogen tegemoet te komen stellen we

0< > 160
0

Uit (6), (7) en (12) volgt dan

X • 0,58 £1..e

Hetgeen inhoudt dat L ~ 18,2 mHoc
De minimale vaarde van L volgt uit de maximaal toelaatbare waarde

d. c
van dt door de thyristoren. D.~.z.: de eommutatie mag niet abrupt

geschieden, maar zodanig dat ~ de door de £abrikant opgegeven maxi

male waarde niet oversehrljdt.

Tijdens commutatie geldt:

dus

diV6U • 2Lc dt
V6U

Lc >2t di!dt) max

Voor thyristoren van het type B T Y 95 (zie bljlage 2) vil dit zeggen

X .<.VL
e cdus

Lc >13 ,5 rR

>0,004252..

De £eitelijke Waarde van X wordt bepaald door alle impedanties
e

tussen visselriehter en generator. Zie £ig.11.6.1.
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w. R.

fig. 11.6 •1•

Vervangingsschema van de wisselriehter in

het draaistroom net.

X is samengesteld uit de reaktantie X van het distributie net enc en
de kortsluitreaktantie Xct van de transformator waarmee de wissel-

richter Gp het net is aangesloten.(Hoewel in principe bij een driefase

brugmutator deze transformator achterwege kan blijven wordt in de te

bouwen opstelling er wel een gebruikt om uit veiligheidsoverwegingen

galvanische scheiding te verkrijgen tussen wisselrichter en net.

Bovendien kan de schakeling dan ook op een lagere spanning worden

beproefd door op andere aftakkingen van de trafo aan te sluiten1

De gebruikte trafo heeft een relatieve kortsluit/Spanning van

Ek • 0,02 bij een nominale stroom van 22 A

d.w.z.:

•
X Ict nom

U
• 0,02

0: 0,12dus:

Als we nu 0( > 160
0 als uitgangspunt nemen houdt dat in dat Xen < O,38.Q.

De eis die hieruit voortvloeit voor het net ter plekke van de

aansluiting van de wisselrichter kan worden uitgedrukt in het minimale

kortsluit vermogen Qn van het net aldaar.

1mmers: U2
Qn • X > 127 kW

en
(UgI4max < 15.103

On 127.103

c) De doofhoek t .

Van de gebruikte thyristoren (BTY 95, specifikatie in bijlage 2) i3 ge-
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geven dat de minimale hersteltijd na doven 20 rsee bedraagt.

Dus 'flw >20 psee.
o ~

Daarui t voIgt: r ~ 0 20 •

Zoals in a) is aangetoond kan r nog vergroot worden met een bedrag,

zodanig dat een veiligheidsmarge voor netfluetuaties verkregen wordt.

d) De ontsteekhoek ~ •

(voIgt uit (11)).

• 0,00047.tTtu
o

dan is

Uitgaande van de ondergrens gesteld aan X • kan nu een maximaal beno
e

digde ex berekend worden.

Nemen we aan da t I max ~ 30 A
g

6 I max.X min
g e

Met (6) voIgt nu

O(max o• 175 : de bovengrens van ~ •

Reeds vas aangenomen datex, lIax temdnste 1600 zal bedragen. 0< moet

~cdoende instelbaar kunnen zijn tussen

II.7. De stuursehakeling.

Ret tljdstip van ontsteking van de thyristoren vordt bepaald door een

stuursehakeling die voor elke thyristor een pulsreeks genereert met

pulsen van gesehikte Iengte en lase.

Per periode van de netspanning zal zes keer een tweetal thyristoren

ontstoken moetenvorden.

In fig.II.7.1. is weergegeven hoe de sehakeIvolgorde is van de zes ge

koppelde spanningen en de daarbij behorende tbyristoren en hoe de zes

hiervoor benodigde pulsreeksen er uit moeten zien.

Omdat herontsteking mogelljk moet zijn duurt elke puIs voort tot het

ontsteekmoment van de volgende gekoppelde spanning. Omdat een langduri

ge puIs eehter de gate-dissipatie in de thyristoren verhoogt zal

volstaan worden met het opwekken van het geareeerde deel van elke

puIs.
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fig. II. 7.1.

De vereiste ontsteekpulsen.

" I' ',!- ,. . .- ..- ,--,. ~+-

i
1-1 ' ., t

I I

__T_3_--,~'-----,_--+-------,-_-+-:au'-----,....L....- _
I 'I

I I

__T_4_~_-l----:.._I~----L:_-+- _
, I I

I I I

___T......;:5~--tfill I: I~:
~ 1 lLtIS--T'"i-----

I I I I

___1....;;;6 ~_-+----'_--'-: _--L: _

biervoor lIOet

II t.b.V. ontsteking ,~ t.b.v. berontateking
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De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de pulsen van aIle thyristoren met

dezeltde regelspanning in te kunnen stellen op de vereiste ~·-vaarde.

Zoals in par.II.6. is afgeleid liggen deze waarden voor het vereiste

stroombereik tussen:

'60
0 < 0<. <: '7So.

In fig.II.7.2. is een schakeling afgebeeld die onder bovenstaande

kondities de vereiste pulsen genereert. De schakeling is een variant

van die welke door HTS-stagiair [ortenhoeve in nov. '974 is gebouwd

( zie L10). Aan de hand van fig.II.7.3. wordt de werking van deze

schakeling uiteengezet.

Er wordt uitgegaan van de gekoppelde spanningen van het 3-fase

distributienet. Een ster driehoek-trafo maakt het mogelijk deze

spanningen t.o.v. een vaste potentiaal (-aarde) te meten.

In V, tim V6 worden de Aldus verkregen referentiespanningen Ug~ verge

leken met een vaste gelijkspanning u • u is laag t.o.v. U -k •v v 9
De pulsen die zo ontstaan aan de uitgangen van V, tim V6 worden

gelijkgericht en zodaing in., tim .6 met elkaar gekombineerd dOlt per

uitgang van .1 tim N6 en per periode ~~n puls ontstaat. Deze zes

pulsen worden in A
7

opgeteld en vormen zo een pulsreeks van zes elkaar

overlappende of rakende pulsen.

Elke puIs bakent een gebiedje at waar&innen het ontsteekmoment voor

een tweetal thyristoren kan vallen.

Dit moment nu wordt bepaald, door eerst de pulsreeks uit A
7

in een

zaagtand-vormige spanning om te zetten middels Tr ,C en R, en dan

deze spanning in V
7

, Va en V
9

te vergelijken met instelbare gel~x

spanningen U" U2 en U3•
Aan de uitgang van .19 en N20 ontstaan aldus twee pulsreeksen waarvan

de begintijd van de pulsen wordt ingesteld met P3 resp. P4 en de mini

male pulsduur met P
S

• De geinverteerden van N, tim N6 vormen samen

met de pulsen uit N'9 een serie ontsteekpulsen (instelbaar met P
3

) en

samen met de pUlsen uit N20 een serie herontsteekpulsen (instelbaar

met P
4
), zodat in elke tijdgebiedje ~~n ontsteek en ~~n herontsteek

puIs beschikbaar is. In A, tim A6 wordt voor elke thyristor een

pulsreeks samengesteld die na invertering wordt toegevoerc1 aan een



De stuurschakeling voor de wisselrichter.

o

I~ J<

voeding

fig.II.7.2.

J: 15 V

C15 V

HI 02...

+
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fig.II.7.).

Bet verloop van de spanningen in de stuur

schaJceling.
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I
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pulsversterker zodat voor de betre£fende thyristor een puIs van vol

doende vermogen beschikbaar is.

De pulsen uit A
1

tIm A6 hebben de in £ig.II.7.1. vereiste vorm.

Met P3 wordt 0( ingesteld op de waarde D<max, behorende bij het

vereiste stroombereik (zie par.II.6.).

Met P
4

wordt het herontsteekgedeelte op de juiste lengte ingesteld.

Ps stelt een minimale pulsduur in.

Bet is duidelijk dat deze schakeling een bepaalde maximale waarde van

ex , CXgrens kan produeeren.

~grens wordt ingesteld door

u
1) de verhouding v

K
I de hoogte van de re£erentie spanningen.

u gk
2) de minimale puIsduur ~min, in te stellen m.b.v. PS.

~rens zal steeds moeten voldoen aan het in par.II.6. gestelde:

160
0 < Ot.. < 175

0
•

11.8. De bouw van de wisselrichter.

11.8.1. De stuurelektronika.

Deze is gebouwd volgens het scheMa van fig.II.7.2.

Tijdens de bouw is nog de volgende aanvulling aangebracht:

De referentie-spanningen, betrokken uit het ster-driehoek transforma

tortje zijn met behulp van instelbare spanningsdelers in grootte

regelbaar gemaakt. Dit was noodzakelijk omdat deze re£erentie-spanningen

onderling in amplitude verschilden. In fig.II.8.1. is deze wijziging

aangegeven; de instelling geschiedt met behulp van P6, P
7

en Ps.
Aldus gebouwd vertoont de schakeling de volgende onregelmatigheid:

Aan de uitgang van A
7

verschijnt een pulsreeks bestaande uit zes pUlsen

per periode van de netspanning. Deze zes pulsen blijken onderling in

lengte te verschillen z~dat de aan de hand hiervan samengestelde

ontsteekpulsen niet allemaal gelijkvormig zUn. Dit is niet geheel te

verhelpen met de instelmogelijkheid d.m.v. P6 , P
7

en Fa·
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Bovendien vertoBen de pulsen een voortdurende varia tie in de pUls

breedte (jitter).

proerondervindelijk zal worden nagegaan in boeverre deze verscbijnselen

binderl~K zijn voor de goede werking van de wisselricbter.

+"---__--t

U
f3

o

lig. II. 8.1-

De instelling van de relerentie-spanningen.

11.8.2. De vermosenselektronika.

Deze is gebouwd volgens het schema van fig.11.2.1.

De volgende komponenten zijn gekozen:

K L4 • 88 mR, bestaande uit twee spoelen in serie, met ijzeren kern.

De weers tand hiervan is RL4 • 0,7 II .
K C1 • 100 pF, samengesteld uit vier kondensatoren parallel ter

grootte van 25 pF ieder, geschikt voor 900 V.

K De tbyristoren zijn van bet type BTY 95, waarvan de specifikaties

vermeld staan op bijlage 2.

K Aan de uitgang zit een drierasen transformator geschikt voor 15 kVA,

die aangesloten wordt op bet driefase draaistroom net ( U.220 V),
en aan de wisselrichterzijde aftakmogelijkheden beeft voor reap.

U • 220 V, U • 88 V en U • 44 V.

Zoals in lig.11.6. is berekend bedraagt de impedantie van deze

trafo: X • 0,2 fl. De obmse weerstand is it • O,6Q. per lase.c r
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11.8.3. Aansluiting van de vermogenselektronika op de stuurelektronika.

Deze aansluiting kan problemen in verband met de juiste fasevolgorde

geven. Als leidraad hierbij dient fig.II.2.1. en fig.II.7.1.

Voor de duidelijkheid zijn de voor de aansluiting belangrijke gegevens

nog eens in fig.II.8.2a. bijeen gebracht.

In £ig.II.8.2b. is schematisch de volgorde van de spanningen aan de

uitgangen van V, tim V6 weergegeven. De dubbel gearceerde gebiedjes

geven aan wanneer een puls op een van de uitgangen N, tim N6 verschljnt.

Een dergelijke puls vertegenvoordigt het ontsteekgebied van een

tweetal thyristoren. Dit is in tabel II nog eens opgetekend. Zoals

gezegd krijgt elke thyristor een puls, samengesteld uit tyee onsteek

pulsen en tyee herontsteekpulsen, zoals aangegeven in £ig.II.7.1.

Deze samengestelde pulsen verschijnen op de uitgangen van A, tim A6 •

Met behulp van tabel II kan uitgezocht worden welke puls van de reeks

A
1

tim A
6

behoort bij welke thyristor. Een kontrole op de juiste

aansluiting is bijvoorbeeld:

Indien chronologisch gerangschikt)worden achtereeD/Volgens

ontstoken de thyristoren T, - T6 - T2 - T4 - T) - T5 •

11.8.4. Het beproeven van de wisselrichter.

,) De wisselrichter is met de netzijde aangesloten op de aftakking

van de tra£o waarvoor U • 88 V. Aan de gelijkspanningszijde wordt

nog geen bron aangesloten. Nu blijkt dat C, opgeladen vordt tot

ongeveer '80 V.
Het verloop van stroom i 2 is veergegeven in fig.II.8.3., tezamen

met de ontsteekpuls van een van de thyristoren.

"
5 6-- .... --~.

'--

J
3 4
--."--'l-~ ..

fig. II •8 .3.

Het verloop van i 2 in rust-bedrij£ van de visselrichter.
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fig.II.8.2a.

J.

I

u 31
+

+ Ug
Detinitie VAn de polariteit van de spanningen in de

vermogenselektronika.

I I
I I

: T4 T2 : T4 T3 '

• I

£ig.Il.8.2b.

Yerloop van enige spanningen in de vermogenselektronika

en de stuurelektronika.

Tabel II.

De overlapping van

V6 en V4
V2 en V3
V4 en VS
V3 en V1
V5 en V6
Y1 en V2

gee£t het ontsteek
gebied voor:

T4 en 1'2
T4 en 13
T5 en T3
T5 en T1
16 en T1
T6 en 1'2

waarbinnen het begin valt
1~ de ontsteekpuls voor:

T4
T3
T5
T1
16
T2

'------------------'----------
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Het opladen van C, Yordt als volgt verklaard:

Wanneer de thyristor een sperspanning voert en tegelijkertijd

een ontsteekpuls op de poort krijgt toegevoerd, dan zal er

tengevolge van de transistorverkiag van de thyristor een stroam

in sperrichting gaan lopen, groter dan de sperstroom. Op deze

vijze verkt de mutator als gelijkrichter.

Vanneer de spanning op C1 boog genoeg is, zal, op de normale

ontsteekmomenten, een tweetal thyristoren kunnen gaan geleiden

zodat C, veer ontlaadt. Er stelt zicb een evenvicht in tussen

laden en ontladen en de spanning op C1 blij£t konstant.

Verkleining van <X (met P3) veroorzaakt daling van tTg • evenzo

een verkorting van de herontsteekpuls (met P4).

Uit £ig.II.8.3. valt verder nog op te maken dat in sommige

gevallen (met name bij stroompiek 1, 2 en 5) de stroom plotseling

a£breekt. Dit is te verklaren, doordat op het einde van het

eerste gedeelte van de ontsteekpuls (dat ongeveer 0,5 msec

duurt), de stroom in deze gevallen niet boven de klinkstroom

van de betref£ende thyristoren uit komt. Als de ontsteekpuls

(tijdelijk) verdWijnt blokkeert in deze gevallen de tbyristor.

Bij de stroompieken 3, 4 en 6 is dit kennelijk niet bet geval en

blij£t de stroom dOOrvloeien.

Bovendien is te zien dat de lekstromen tengevolge van de

transistorverking, niet in alle gevallen even groot sijn.

De overige verschillen tussen de stroompieken zijn te verklaren

uit de verscbillen in oDtsteekmoment, veroozaakt door het verschijn

sel beschreven in par.II.S.1. Door middel van P6 tim Pa zijn deze

verschillen grotendeels, doch niet geheel, op te heffen.

2) Vervolgens is de schakeling met de gel~~spanningszijde aangeslo

ten op een regelbare voedingsbron van 300 V en 5 A.

De schakeling blijkt naar beboren te Yerken; leemtevrij bedrijf

treedt op als i 2 ::::::::; 1 A. TesteD bij veel grotere stromen laat deze

bron niet toe.

In leemtebedrij£ blijken de zes stroompieken per periode van de

netspanning een verscbil in amplitude te vertonen dat zicb

konsekWent periodiek herbaalt. Het blijkt enigszins, maar ook nu
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weer niet geheel, te verhelpen te zijn met behulp van P6 ~m Pa•
Zie fig.II.8.4.

2 msec
-t~

1,5

1,0

.io,s.
12(A)

I 0

fi 9 •II •a.4.

Stroom door de wisselrichter in leemtebedrijf.

3) De schakeling is ook beproefd op die aftakking van de transforma

tor waarvoor geldt: U. 220 V, echter aIleen zonder bron aan

de gelijkspanningszijde.

Ook au vordt C1 opgeladen, dit keer tot oageveer 450 V.

De situatie is verder analoog met die, beschreven onder 1).

4) Beproeving met een gelijkspanningsbron aan de gelijJcspiUmingszijde is ach..

te~e~egeblevenvegens het (op dat moment) niet voorhanden zijn van

een geschikte bron.

Besloten is de hele schakeling (chopper en wisselrichter) in

bedrijf te stellen, zodat de chopper als gelijkspanningsbron

fungeert. De bevindingen met dit experiment staan in boofdstuk III.
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Nadat in de beide vorige hoo£dstukken resp. de chopper en de

visselrichter aan de orde zijn geveest, wordt in dit hoofdstuk

beschreven de realisatie van een proefschakeling, gebaseerd op de

gegevens van beide vorige hoofdstukken.

In £ig.III.1. is nogmaals een schema van het hele systeem veergegeven.

+

generAtor

'1

chopper visselrichter
fig.III.1.

De gehele schakeling•

net

• Als spanningsbron fungeert een gelijkstroommachine, die een stroom

van 145 A en een spanning van 220 V kan leveren, aangedreven door

een synchrone machine. Variatie in de klemspanning vordt verkregen

door regeling van de veldvoeding van de gelijkstroommacbine.

Deze bron vertoont Veliswaar ~en Ander gedrag dan cen generator,

aangedreven door een vindmolen, maar voor het testen van de

schakeling vat betre£t het elektrisch gedrag, is deze bron goed

bruikbaar.

Indian een regelsysteem beproe£d gaat worden zal een andere bron

gebruikt moeten vorden. Immers, bij de nu gebrulkte bron is het

toerental van de generator konstant en varieert het veld, en bij

een vindmolen-generator kombinatie is het veld in principe konstant

en varieert het toerental van de generator.
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Regeltechnische aspekten Yorden overigens hier nog buiten beschou

wing gelaten.

M De schakeling wordt via een driefasen-transformator aangesloten

op het net. Deze transformator is beschreven in par.II.7.

111.2. De stuurelektronika.

De chopper.

Hiervoor is deaelfde schakeling gebruikt als voor de proefschakeling,

beschreven in par.1.2.2.

Ten behoeve van het starten is een uitbreiding aangebracht, zoals
tweergegeven in fig.111.2. De punten A en A korresponderen met die

in fig.I.2.2.1.

fig.1II.2.

Startinrichting van de chopper.

De werking is als volgt:

Als schakelaar 53 in stand 1 staat is de uitgang van het bistabiele

element gevormd door Na 4 en Na 5 hoog, zodat de pulsreeks uit A ook
Iop A verschijnt. Staat 53 in stand 2, dan is de uitgang van Na 5 laag,

zodat ook A' laag is. De pulsreeks uit A is bestemd voor TH, en

zodoende kan de ontsteking van TH gestart vorden door S3 van stand 2

naar stand 1 te zetten.

Ten behoeve van omslingerthyristor TE2 is een vierde emittervolger

aangebracht die dezelfde pulsreeks als die, bestemd voor TD krijgt

toegevoerd.

Het volledige, Aldus verkregen schema is weergegeven in £ig.llI.3.

De inrichting voor het verkrijgen van een extra Korte pula (zie par.

1.2.2.) vordt hier niet meer gebruikt.
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De stuurschakeliag, ~oals beschreven in par.II.5. wordt ongewljzigd

gebruikt. Er moet goed gelet vorden op de juiste overeenkomst tussen

de reterentiespanningen en de d66r te schakelen spanningen U12 ' U23 en

u31 •

111.3. De vermogenselektronikaj de keuze van de komponenten.

Aangezien de in par.1. 3. 5. berekende komponenten niet direkt Vaar'

banden zijn, is de schakeling opgebouwd met komponenten, gekozen uit

het in de vakgroep aanwezige materiaal.

L,.
Mogelijkheden: a) luchtspoel bestaande uit 40 pla.tte spoelen opgesteld

in torusvorm.

b) spoel met ijzeren, gelamelleerde E-l kern en ins tel

bare luchtspleet.

ad a) Hiervan hebben vier naast elkaar liggende spoelen een zel£

induktie van 18 mH (in serie geschakeld) en een Weerstand van

0,74 Sl. Deze waarde van R is hoger dan de vereiste waarde

(R < °,35 .n.) en om die reden gaan we over naar mogelijkheid 'b).

ad b) Deze spael hee£t bij een luchtspleet van 0,1 mm een induktiviteit

van ongeveer 20 mH (gemeten bij een wisselstroom van 0,5 A).

Niet bekend is hoeveel windingen deze spoel heett en bij welke

stroo~ verzadiging van het ij~er optreedt. Beslotenwordt de~e

spoel te gebruiken en experimenteel de verzadiging (met name

de daardoor veroorzaakte afname van L1) te bepalen.

De Weerstand van de spoel is o,o3S2 en voldoet dus aan de eis.

Deze spoel blij}:t bij bekrachtiging met een grote wisselstroom

( ie££~ 5 A) een ondraaglijk geluid te produceren en is daarom

in de Kelder geplaatst.

2e L2 (omslingerspoel)

Beschikbaar is een spoel waarvoor geldt: ~, = O,025Jl, met ijzeren,

gelamelleerde kern en luchtspleet zodanig dat L ... 513 pH.
In eerste instantie is deze spael gebruikt. De waarde van L is echter
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te groot (gesteld vas dat L2 • 220 pH) en ook deze spoel maakt veel

lawaai. Daarom is overgegaan naar een tweede mogelijkheid: Een

luchtspoel in torotde-vorm,(een van de zes door Bohlander tijdens zijn

afstudeerwerk gemaakt t.b.v. een inverterinstallatie).

Deze spoel heeft diverse a£takmogelijkheden. Gekozen is voor die a£tak

king die oplevert: L2 • 260 pH. RL2 • 0,115 Sl.
Roevel deze vaarde veel groter is dan de vereiste vaarde (~2 < 0,0211

zie par.I.3.6.2.) vordt bij gebrek aan beter voorlopig toch biermee

gewerkt.

Rierdoor zal een spazmingsval D. U bij het omslingeren ontstaan die als

volgt kan vorden berekend:

met • 520 V volgt hieruit

3e C1 •

6.U ~ 35 V.

is, net als in de proe£scnakeling, gamengesteld uit vier parallel ge

schakelde kondensatoren van 25 fF en 900 V ieder. Zodoende bedraagt

C1 100 rF.

4
e

C2 ·(doOtkondensator).

In de proefscnakeling is een ~pe gebruikt vaarvoor o.a. geldt:

C • 5 pF • V • 500 V , I • 12 A.

In par.I.3. is berekend dat de e££ektieve vaarde van de stroom door

de kondensator 26,8 A kan bedragen. Bovendien vordt de spanning over

de kondensator groter dan 500 V (530 V en hoger). Om aan deze eisen

te voldoen vorden vier van deze kondensatoren geschakeld zoals

veergegeven in £ig.I11.3.

_r1( I~
YI~I~

5/-1 F 5~F £ig. I II. 3.

Samenstelling van C2 •

Zodoende is C2 • 5 pF.
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se L
4

•

De spoel in de wisselrichter is dezel£de zoals beschreven in par.II.9.

en bedraagt: L4 • 88 mH RL4 III 0,7 SL •

De thyristoren zUn, zoals eerder vermeld, voor de chopper:

vier exemplaren van het type BBC 78 10iU2; voor de wisselrichter:

zes exe.plaren van het type BTY 95 • zoals in par.III.5. noodzakelijx

bleek, zijn deze later vervangen door eveneens het (snellere) ~pe

BBC 78 10iU2.

De speci£ikaties staan op bijlage 1 en 2.

De diode is een type geschikt voor een sperspanning van 1400 V en

verdere speci£lkaties overeenkomend met BYY 76 ; zie bijlage 3.

111.4. Het bedienen van de schakeling.

De schakeling, in zijn geheel opgebouvd, biedt de volgende bedienings

Dlogelijlchedell:

1) regeling van T(in) ~ Dit gebeurt met P1 resp. P2 uit de stuur-

2) regeling van T ~ elektronika van de chopper (zie £ig. I1I . 3.)

Hierdoor is het mogelijk dat: 0.9 Illsec( T (10 msec

(T vordt vast ingesteld op T-1msec) 0,05T < T( in) < 0,9T.

3) regeling van ~ l
4) regeling lengte berontsteekpuls

Dit gebeurt met P
3

resp. P
4

uit

de stuurelektronika van de

visselrichter.

C( kan vorden inges.teld tussen 1700
. <. 0{ < 1300

•

resp. 1700 « ex < 135
0

•

athankel~~ van de stand van de trimpotentiometers P6' P7 , PS ' aan

de ingang van de stuurschakeling.

5) scbakelaar 51 verbindt bron U1 met de schakeling.

6) schakelaar 52 verbindt de uitgang van de visselrichter met de

uitgangstrans£ormator.

7) schakelaar 8
3

onder<1rukt al dan niet de pulsen voor Ta en Tg 1

(resp. in stand 2 en 1).

8) De hoogte van spanning U1 kan (in deze opstelling) geregeld varden

met behulp van de veldregeling van de gebruikte generator.
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IIt.5. De sehakeling in bedrij£.

Het in bedrij£ stellen van de schakeling gaat als volgt:

10 uitgangssituatie: 51 en 52 onderbroken, 53 in stand 2.

20 52 vordt gesloten. C1 zal nu opladen tot een spanning van ongeveer

450 V. zoals besehreven in par.II.9. (CX is ingesteld op een zo

hoog mogelijke vaarde).

30 5, vordt gesloten. S3 staat in stand 2, dus Ta en TEl krijgen geen

pulsen. TD v~l en hierdoor zal C2 opgeladen Worden tot de vaard.

U,. TE2 krijgt ook pulseB .aar die Borteren geen e££ekt.

40 S3 vordt in stand 1 gezet. TH en TEl vorden binnen T see na het

omzetten van 53 ontstoken. 11 groeit aan vanaf de v.arde nul en

Vc zal via TEl omslingeren van Vc : U, tot Vc = -U1 zodat

doofspanning besehikbaar is wanneer ~(in) see later TD ontsteekt.

De sehakeling is nu in bedrijt.

Er zijn nu, a£hankelijk van de instelling van T( in) en U1 drie bedrUfs

gebieden te onderseheiden.

a) De diode D geleidt niet.

De wisselrichter is in rusttoestand ( zie boven onder 2°).

De chopper neemt een klein vermogen Opt

Tijdens T( om2 neemt de spanning op 02 niet zover toe dat Vc gelij}:

wordt aan U2•

Dit betekent dat het door de chopper opgenomen vermogen gedi••i

peerd wordt in de weerstand van de komponenten. In de verliesvrije

situatie zal tijdens Tom2 ,Ve omslingeren van Ve = -U1 tot Vc • +3U1
(na de eerste doving). Bij de volgende doving is zodoende -3Ul
besehikbaar die vervolgens omslingert tot +9Ul • Na verloop van

tijd zal Vc alt~d groter moeten worden dan U2•

In deze praktische situatie verloopt V na het starten zoalsc
veergegeven op fig.III.5.1.

b) De diode geleidt tijdens T(laad); wisselriehter in leemtebedrijf.

c) Idem; wisselrichter in leemtevrij bedrij£.
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fig.IlI.5."

Verloop van V na starten.c

De schakeling is allereerst beproefd, aangesloten op die aftakking

van de uitgangstransformator di~ een fase-spanning beeft van 88 V.

ZOdoende heePt U2 een vaarde van ongeveer: 200 V.

In deze situatie vertoonden zich de volgende euvels:

A) In de chopper b1ijkt dat Da a£loop van T(oml) (oms1ingering via

TEl) T82 spontaan in ge1eiding komt. Vc maakt hierdoor een extra

omslingering via TE2 en indien T(in) >3T(om2) :a1, aangezien de

ontsteekpuls op TEl tijdens T(in) voortduurt, TEl opnieuw ontsteken

en V tot de juiste negatieve waarde terugslingeren.
c

Is T(in) korter, of ontsteekt TE2 nu v~~r een keer spontaan, dan

is op het etnde van T(in) mogelijkerwijs geen doofspanning beschik

baar zodat TH blij£t geleiden en de beveiliging aanspreekt.

De verklaring voor dit spontaan ontsteken is, dat tengevolge van

het afbreken van de sperstroom I RR op het moment van doven van TEf ,

over L2 een hoge waarde van L2 di/dt ontstaat die een vaarde van

dV/dt over TE2 veroorzaakt, hoger dan toegestaan.

Hierop ontsteekt T82 •

De remedie is het aanbrengen van een passend R-C lid over TE1//TE2 •

Zie fig.III.'.2.

Experimenteel is vastgesteld dat a1s RB • 34 n. en CB • 0,1 pF
het gewenste resultaat verkregen vordt.

Als leidraad bij deze dimensionering is gesteld dat, als I RR door

~ moet vloeien, I RR RB , 1000 V, de maximale spanning toelaatbaar

over TEl of TE2 • Aangezien I RR ~ 30 A bOUldt dit in:
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Ca wordt zo gekozen dat de kring Ca, ~, L2 en C2 ten naaste bij

kritisch is gedempt.

Dus L2
CB • 4~ • 0,9 pF.

Ra
Deze waarde van CB had echter veel dissipatie in Ra tot gevolg,

zodat uiteindelijk de waarde 0,1 pF is gekozen.

-
-- ~1k'''r-- - J

( , 'J I
I I I

''''. ,) I_____ , ~--_.1

1: ,,' I

E2
Eig.III.5.2.

Dempcircuit over TE1 en TE2 •

a) De wisselrichter vertoont moeilijkheden nabij de overgang van

leemte naar leemtevrij bedrijE. Van deze storing is het beste een

indruk te verkrijgen aan de hand van Eig.III.8. De storing leidt

niet tot aanspreken van de beveiliging en treedt aIleen bij

genoemde overgang Ope Daar v66r en daarna is de werking storingvrij.

Een verklaring is te vinden in het gedrag tijdens leemtebedrijE.

Duidelijk is te zien (£ig.111.5.3.) dat sommige thyristorparen aan

het einde van de gegeven ontsteekpuls nag niet de klinkstroom

voeren en dus Veer doven. Dit veroorzaakt een dV!dt die tot

ontsteken van een ongevenste thyristor leidt. De zo ontstane

kortsluiting wordt veggewerkt door de volgende thyristorparen.

De remedie hiertegen is aok hier: Aanbrengen van R-C leden.

Proetondervindel.ijk bli,jkt C. 0,012 pF en R. 6Sj.goed resultaat

te hebben.

De schakeling werkt Aldus toegerust, kwalitatie£ gezien, naar benoren.

L-______________________ .~-
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1A

fl------......11. ~ leemtebedrUf

storing
01---+-----10-------""--4---------4-------+---....1-

1A

~----------IL----- ......-----------......;;leemtevrijbedrij£

.......4-~--.........--I~--....I,.- .....----II--~---J--l----I--+--~onts teekpulsen
200T nuct.

£ig. In. 5•3•

Uitbeelding van de storing in de wissel

richter.

Vervolgens is de schakeling beproefd, aangesloten op een spanning

van 220 V per fase; d.Y.z. U2 is ongeveer 500 V.

Nu blijkt dat op het moment dat de overgang van bedrij£sgebied a)

naar b) plaats moet vinden, d.w.z., dat de diode moet gaan geleiden,

onmiddelijk de beveiliging aanspreekt en de diode vernield wordt.

Dit verschijnsel is een gevolg van het z.g. Ithole-storage ll effekt.

Wanneer de diode geleidt en TH ontstoken wordt, zal snel een

spanning in sperrichting over de diode komen te staan. Komt deze

spanning te snel, dan zullen zich nog veel ladingsdragers in het

diode tablet bevinden en is de sperlaag nog niet of slechts gedeel

telijk opgebouwd. De stroom die de overtollige ladingsdragers a/voert,

zal hoog zijn (de "reverse recovery current I RR") en zeker wanneer

ernog maar een klein geleidingsgebied in de grenslaag over is,

zal plaatselijk sterke verhitting van de grenslaag op kunnen treden,

zodat de diode vernield kan worden.
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De remedie hiertegen is het aanbrengen van een kleine verzadig

bare zelfinduktie L in serie met een kapaciteit C parallel aan
s s

de diode, zoals weergegeven in fig.111.5.4.

iO D LS 12

:;J --
l • - ..

S- V + fig.III.5.4.
D De beveiliging van de diode.

L zal een snelle stroomtoename verhinderen en gedurende eniges
psec de terugkerende spanning op zich nemen. Wanneer de sperlaag

geheel gevormd is zal C een geleidelijke toename van de spannings
verzorgen, mits juist gedimensioneerd.

L wordt gerealiseerd met behulp van enige ferrietringen, aangebrachts
rond de toevoerdraad van D. Het blijkt dat 6 ringen een goed resultaat

hebben, tezamen met een kondensator van 1,6 p.F

De juiste dimensionering is proefondervindelijk vastgesteld door

de schakeling aan te sluiten op U2 = 200 V, en te trachten

maximaal resultaat te behalen met verschillende kombinaties van

L en C •s s
In fig.lll.5.5. zijn enige foto~s te zien van situaties waarin steeds

andere waarden van L en C gebruikt zijn. Uit de foto~s bl~xt
s s

dat de situatie waarin C • 1,6 uF en L bestaat uit zess r S

terrietringen, het gunstigste resultaat wordt behaald.

Niettemin zal steeds vermogen in de diode gedissipeerd worden, vanneer

de spanning terugkeert terwijl zich nog vrije ladingsdragers in de

diode bevinden.

Indien nog beter resultaat verkregen moet worden kan gezocht worden

naar diodes die een geringere hoeveelheid vrije ladingsdragers

hebben en daardoor sneller doyen.
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Al deze figuren zijn fotografisch
opgenomen van oscilloscoop PM3253

kanaal A: i D via transfo shunt
10 A/div.

kanaal B: VD via 10xverz\iakker
200V/div.

zodoende levert AxB PD : 2kW/div.

£ig.III.5.5. Ret e££ekt van de diode
beveil iging.

op t • to 'Wordt TH ontstoken.

Tf 1 i; ,; ~.ti~: [:ii; i
r

; ;,' :t, IJ
jj
:0llll~~W;ffiH+1i1::,r+jU4jii~ ~f '

:'lj. r --1 ~I- t :1 ,t fIi lfnilttd j Ii. ~d"rl.h

il
". ., .,'" :.; r: " .,,: .... ~I,~ .) ~ ", I L: l
l~ ; 'nl:rf ;::: ... ;':,"V .~: -: ~:t~
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Vervolgens vertoont de schakeling uitgerust met deze diode beveili

ging en aangesloten op U2 ~ 500 V veer dezellde storingen zoals

beschreven bij U2 :::= 200 V.

a) De chopper: TE2 ontsteekt vederom spontaan.

Xu ecbter blijtt de vaarde van de sperstroom door TE1 zO groot te

zijn dat bet niet lukt een geschikt 1-0 lid te vinden.

De oplossing vordt gevonden in het dubbel uitvoeren van L2 :

(zie fig.III.5.6.) L2 in serie met TE1 , L
3

in serie met TE2 •

fig.III.5.6.

L3 is identiek aan L2• L3 • L2 • 260 pH ,

b) De wisselrichter:vertoont weer op de overgang van leemte- naar

leemtevrij bedrij£ de eerder bescbreven storing. Nu echter spreekt

onmiddelijx de beveiliging aan, zodat leemtevrij bedrij£ niet

bereikt wordt.

Zoals gezegd (fig.III.5.3.) treedt deze storiag op, doordat de

stroom door de pas ontstoken thyristor weer a£breekt tengevolge

van het tijdelijk onderbreken van de ontsteekpuls.

Een remedie tegen deze storing ligt daarom voor de band:

De ontsteekpuls niet meer tijdelijk onderbreken maar per periode ~6n

aaneengesloten ontsteekpuls per thyristor toedienen.

De tijdelijke onderbreking vas bedoeld om de gate-dissipatie in de

thyristoren te beperken. Zonder principieel bezwaar kan dus de stuur

elektronika vorden gevijzigd zodat kontinue pulsen worden afgegeven.

Deze wijziging is uitgevoerd en staat beschreven in par.III.6.

Het gunstige gevolg van de vijziging is te zien in fig.III.5.7.,
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vaarin de stroom i 2 in "rustbedrijf" van de wisselrichter is afgebeeld,

resp. met kontinue- en met onderbroken ontsteekpulsen.

onderbroken pul9

--~

_ _ _1_1--__----11I1....-_......._ ......_

4(
E
a
o..-

-t~

_ I _ -' _ ..L ~.......__l___...J...._ __&._

kon tinue pul 9

lig.III.5.7.

Ontsteking met kontinue- en met onderbrokea pulsen

in "rustbedrijf".

Op deze wijze gestuurd, verloopt de overgang van leemte- naar

leemtevrij bedrijf zonder problemen. R-C leden over de thyristoren

beinvloeden deze werking niet.

Niettemin, storing blijlt w~l optreden; hetzij onvervachts in steeds

andere werkpunten, hetzij bij het naderen van steeds eenzelfde werk

punt. (Met verkpunt bedoelen we hier: een kombinatie van E en T(in) ,
r

ingesteld op een bepaalde vaarde, en de daarbij behorende i 1 , i 2 en U2).

Onderlinge vervisseling of vervanging van thyristoren of

pulsversterkerkastjes van de wisselricater, beinvloedt deze storing

w&l (andere storings-verkpunten) maar heft deze zeker niet Ope
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Lichte verbetering trad op

door de snellere types BBC

bij veel hogere vaardes van

toen de types BTY 95 vervangen werden

CS 78 10iU 2/3. De storing treedt nu op

E of T( in).r
Zoals in par.II.8.1. beschreven is varieert de grootte van de

ontsteekhoek Q( enigszins in de tijd (jitter). Bovendien is ex niet

voor aIle thyristoren hetzel/de. Dit laatste is, zoals gezegd, niet

geheel weg te werken met behulp van P6' P7 en Pe, maar w~l met een

kleine variant hierop, te veten zes in plaats van drie ins telbare

spanningsdelers, e!n voor elke komparator V
1

tim V
6

•

Dit geeft de instelmogel~xheden P6 tim P11.

Dankzij deze uitbreiding is 0( heel goed gelijk in te stellen voor elke

thyristor, door zb af te regelen dat de zes stroompulsen per periode

in i
2

aIle even groot zijn.

De storing treedt nu nauwelijks meer op als U2 • 200 Vi echter nog

v~l als U2 • 500 V.

Vermoedelijk zal storingvrij bedrijf pas optreden als ook de jitter

is opgeheven. De oorzaak van deze varia ties in ~ is echter onduidelijk

en moet gezocht vorden in de komparatoren en spanningsvariaties in

de ingangssignalen of de voeding. WeI is duidelijk geworden dat niet

netspanningsvariaties, doorverkend op Ug~ de oorzaak zijn. Het blijkt

dat de optredende CX-variaties niet vergezeld gaan met variaties in

Ug: ' die groo t genoeg zi,iB om de vaargenolften ex -variaties te

veroorzaken.

Dit laatste is binnen dit afstudeerwerk niet verder onderzocht.
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111.6. De wijziging van de stuurelektronika van de wisselrichter.

Aan de hand van fig.III.6.1. wordt aangegeven op welke wijze 66n

aaneengesloten pUls per periode en per thyristor opgewekt kan

worden. De oude schakeling wekt pulsen op van de vorm Pu ; het is
a

nu de bedoeling pulsen van het type p~ te verkrijgen.

Stel dat ~ bedoeld is voor T" dan valt p~ geheel binnen PUc'

de puIs afkomstig van v,. (zie ook fig.II.7.2. en fig.II.7.3.).

Indien we aan de voorzijde en de achterzijde van V1 een puIs van de

juiste lengte kunnen aftrekken, dan heeben we de gevraagde puIs, P~,

opgewekt. Deze tvee af te trekken pulsen noemen We resp. Pud en PUe

en zijn eenvoudig te verkrijgen wanneer we bedenken dat Pu een van de
e

"oude" ontsteekpulsen is en PUd het verschil van een van deze pulsen

en een van de pulsen N, tim N6•

In f19.1Il.6.2. is schematisch de schakeling a£gebeeld die het boven

staande uitvoert.

De instelmogelijkheden P4 (instelling herintsteekpuls) en P5 (instelling

minimale pulsduur) zijn hiermee komen te vervallen.

P6' P7 en Fa zijn uitgebreid met P9' P10 en P", zodat nu van elke

thyristor a£zonderlijk het ontsteekmqment gekorrigeerd kan worden.

Met P
3

kan, net als in de oude schakeling, het ontsteekmoment voor

aIle thyristoren tegelijk worden ingesteld.

Met behulp van deze instelmogelijkheden kan ex waarden aannemen tussen

123
0 <. 0( <177

0
•
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Pu
al----I~__....-I~'"'-_--.l:~.::;;".

\ :

:/ :~:

Puc
... ~ .__~..~_~_~_~_~_~,r---------...,..~..",._~.~._~.~_~... _.. _.... __ ._.__

V3 : V1

fig. III. 6. 1

Gewijzigde pulsopwekking.
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Gewijzigde stuurelektronika van de wisselrichter.
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Fig. III.6.2.
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Om een indruk te krijgen van enige kWantitatieve prestaties van

vooral de chopper zijn een aantal metingen verricht.

Echter. gezien de storingsgevoeligheid van de scbakeling indien

aangesloten op 220 V fasespanning, zijn de metingen verricht, aange

sloten op de 88 V aftakking van de uitgangstrans£ormator.

De gemeten waarde van deze spanning is: U. 93 V.

0( is ingesteld op 1720 zodat in deze situatie geldt:

Uw • -Uocoscx. • - kW.93.cos 172
0 = 215,4 V

Indien we de maximale stromen toelaten zoals bedoeld te vloeien bij

"220 V" bedrljf wanneer 15 kW getransporteerd moet "'orden, dan zal

in deze situatie niet meer dan 6 A 7 kW geleverd kunnen worden.

De schakeling waarin gemeten is en de gemeten grootheden, zijn

nogmaals schematisch afgebeeld in fig.IV.'.

u,

fig.IV.1.

De meetschakeling.

De volgende metingen zijn uitgevoerd:

a) Meting van de gemiddelde waarden van i" i 2 , U1 en U2 als

funktie van E , met T(in) als parameter.
r

Bovendien is de toename A i, van i, gedurende T( in) gemeten.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 95 van

rapport nr. EM 76-12

b) Meting van de e££ektieve vaarden van i
1

, i
2

, U, en U
2

en van de

vermogens

vaarin ~ i, • i - i .max m1n

U..,T( in)L,. 1\',-,1,

en

.,...

Pin • f ~ i,U,dt
.,.

Puit • f ! i,U,dt
(]

als fUnktie van E met T(in) als parameter.
r

ad a) ~i, is gemeten door Met behulp van een transfo-shunt 1
1

ticht-

baar te maken op het oscilloscoop-scherm en aldus de vaarden van

i . ,i en i~ 2 a£ te lezen.m1n max ~om

Tegelijxertijd zijD i, en U, met draaispoelmeters gemeten.

Met deze meting is bepaald:

De op deze vUze verkregen vaarden van L1 zijn veergegeven in grafiek 1,

als funktie van it'

Duidelijk is hierin te zien hoe L, bij toenemende gemiddelde bekrachti

gingsstrooM verzadigt.

Indien i, ~ , A heeft L, de vaarde 25 mH; verzadiging treedt echter

al duidelijk op als i, > 1 A, zodat we kunnen stellen dat deze

spoel voor een definitieve schakeling niet bruikbaar is, aangezien

in par.I.3.5. gesteld is dat L
1

tenminste 20 mH moet bedragen.

1, m.b.v. i , • t(i + i )max Tom2

Deze waarde van i
1

vertoont een afwijking van niet meer dan 6 %met

de m.b.v. de draaispoelmeter gemeten vaarde.

Oit resultaat betekent dat de benadering van i, zoals voorgesteld in

par.I.3.5., toelaatbaar is.

Vervolgens zijn de meetresultaten van it' i 2 , U, en U2 ' gemeten met

de draaispoelmeters, verwerkt in twee grafieken.

Grafielc 2 toont i , als lunktie van u, met T(in) als parameter.

Graliek 3 toont de verzameling van punten (U2 ' T2).

Door deze verzameling is een rechte lijn getrokken die, zoals wordt

aangenomen het meeste past bij deze meetwaarden. Voor deze lijn kunnen
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opstellen. R2 kan vervolgens bepaald worden door de helling van de

rechte uit grafiek 3 te meten.

Aldus blij):t:

R2 • 1.8.D..

We moeten bedenken dat de grootte van R
2

wordt bepaald door R
L4

,

de grootte van de kommutatie reaktantie ~Xc en eventuele overige

obmse verliezen in de wisselrichter of het net.

De uiteenlopende waarden van U2 bij eenzeltde stroomsterkte i 2 zljn,

behalve van meet£outen. ook het gevolg van varia ties in de ontsteek

hoek (J... Deze varia ties kunnen niet teruggebracht worden op net

spanningsvariaties. De oorzaak ligt in de stuurschakeling, en weI in

spanningsvariaties aan de ingang van de komparatoren V, tim V6 of

de komparator V
7

•

Dit is niet verder onderzocht.

Ret in gra£iek 2 weergegeven gedrag van de schakeling, kunnen we

dan nu vergelijken met dat van de ideale chopper, zoals dat beschreven

is in par.I.3.5. Daarin is atgeleid:

E -~uW
i , •

r
2R, + (S R

I 2

i , • ~ i 2

Vergelijking tussen bet ideale en het praktisch gerealiseerde geval

kan als voIgt geschieden:

1, en i 2 vervangen we door i , en i 2

U.W
,. ,. II -u cos 0<

0

\-J • ,. ..
~ . 1-

T( in)
T

R1
/I /I II R + RL1r
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Wanneer het verband tussen de gemeten groo~heden i

"

U

"

R2 , RL1 en0

volledig met de ideale schakeling overeen zou komen, dan zou gelden:

U, ... ~U cos ""
• 0
1 •

1 02R2" RL1

Het verloop van i , als funktie van U, met ~ als parameter, zoals

door deze uitdrukking wordt bepaald, is geschetst in grafiek 4.

Veor (1 zijn met ui t grafiek 2 vergelijkbare waarden genomen.

Voor R2 is de uit grafiek 3 afgelezen waarde van 1,8 51 gekozen.

Voor RL1 is de gemeten waarde van 0,03 -SL van speel L, gebruikt.

Om vergelijking van grafiek 4 met grafiek 3 te vergemakkelijken, zijn

in tabel IV.1. de helling en de nulpunten van de rechten uit grafiek 4

resp. van de doorgetrokken rechte gedeelten van de krommen uit

grafiek 3 gegeven. In de laatste kolom van deze tabel is het verschil

tussen deze hellingen gegeven.

Dit verschil kan geinterpreteerd worden (afgezien van meet-onnauw

keurigheden) als een extra, van ~ afhankelijke, weerstand tengevolge

van de overige chopperverliezen.

Een uitgebreide meting tel' bevestiging van deze interpretatie is

niet verdeI' verricht.

Tet de meet-onnauwkeurigheden behoort bijvoorbeeld de Iichte toename

van T bij toenemende waarde van T( in). Hierdoor verschil t (3 in het

gemeten geval enigszins (1 l 2 %) met de berekende ~-waarde.

De in de meetschakeling gedefinieerde U, komt dus niet overeen

met de in par.I.3.5. gebruikte waarde.
I

I
I

I
i

I
I

JIll
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Tabel IV.3. Vergelijking van gemeten en berekende waarden.

helling (SL) nul pun ten (v)

verschil in

T( in),..sec: ~ grafiek 4 grafiek 2 gratiek 2 gra£iek 4 helling (nJ

100 0,9 1 ,488 1,90 175 193,5 0,41

150 0,85 1,330 1 ,78 155 182,75 0,45

200 0,8 1,182 1,67 150 172,0 0,49

300 0,7 0,932 1,36 130 150,3 0,43

400 0,6 0,678 1,04 104 129,0 0,36

500 0,5 0,480 0,71 87 107,5 0,23

600 0,4 0,318 0,53 72 86,0 0,21

700 0,3 0,192 0,44 50 64,5 0,25

800 0,2 0,102 0,25 30 43,0 0,15

870 0,13 0,060 0,17 15 27,9 0,11

Vergelljking van gra£iek 2 met gra£iek 4 op deze wijze rechtvaardigt

tenslotte de konklusie dat het choppergedrag voor hogere stroom

waarden verklaard kan worden vanuit het ideale choppergedrag. Bij

lagere stroomwaarden is i 1 niet meer leemtevrij en klopt de ideale

beschrijving niet langer.

ad b) De meting van de e£fektieve waarden van i 1 , U1 , i 2 en U2 is

uitgevoerd met watt-meters, type integra 6 (E. Marek), en

werd bemoeilijkt door het onstabiele gedrag van de stromen i 1 en i 2 :

Wanneer E
r

en T(in) op een zekere waarde zijn ingesteld, nemen i
1

en i 2
geen vaste waarde aan maar varieren 3 tot 5 % rond een bepaalde

waarde. Deze varia tie treedt min of meer sprongsgewijze op, en maakt

het moeilijk de bij zekere T(in) en Er horende waarden van i 1 , U1 , i 2 en

U2 te meten.

In gra£iek 5 is de verzameling van de gemeten punten (Pin,Puit)

getekend. De getrokken lijaen in de:e gratiek geven de punten aan
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vaarvoor het rendement een konstante grootte heeft. Uit

blijkt, dat het rendement voor alle punten, uitgezonderd

groter is dan 75 % en gemiddeld ongeveer 85 % bedraagt.

deze grafiek

66n punt,

De resultaten van deze meting geven te weinig informatie om iets

te kunnen zeggen over het verband tvssen het rendement, T(in) en E
r

of om aan te kunnen geven welke verkpunten het hoogste rendement

opleveren..

Hiertoe zullen meer metingen voor uitgevoerd moeten vorden waaronder

vooral ook van bet vermogen dat per komponent gedissipeerd wordt.
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Er is een schakeling gebouvd bestaande uit een laag-hoog chopper

en een visselrichter', vaamee energie-overdracht kan plaatsvinden

van een gelijkstroomgenerator naar het draaistroomnet, tot een

vermogen van 8 kW.

Er is een regelvoorschri£t opgesteld om, indien de generator

aangedreven vordt door een win~olen, mogelijk te maken het bedrij£s

punt aan te houden, vaarin de Windmolen het hoogste rendement hee£t.

De laag-hoog chopper kan vorden beschouvd als een gelijkspannings

trans£ormator met overzetverhouding:

n T - T( in)
1-.) • T

Er is een voorschri£t opgesteld voor de ontsteekhoek ~ van de

wisselrichter, om, a£hankeIijk van de netparameters, de netimpedantie

en het maximaal at te geven vermogen, een bedrij£ mogelijk te maken

dat kippen uitsluit en tevens een minimaal blindvermogen van het net

vraagt.

De metingen hebben het volgende aangetoond:

- Het gedrag van de chopper vertoont goede gelijkenis met het gedrag

van de ideale chopper zoals beschreven in par.I.3.5.

Door het aanbrengen van een extra omslingerketen over C2 is deze

gelUten!s veel grater dan bij de eerstgebouwde proetschakeling

het geval Vas.

De benadering van de gemiddelde waarde van i, door

i, • !(i. + i~ 2) is geoorloo£d.min .LOIR

- De spoel die in deze schakeling gebruikt is, verzadigt bij te lage

stroomwaarden. In par.I.3.6. is een spoel beschreven die in

deze situatie moet voldoen; dit moet nag praktisch worden

onderzocht.

- Het eigen verbruik van de chopper kan verminderd vorden door voor

de omslingerspoelen L2 en L3 exemplaren te nemen met een lagere

Weerstand. (zie par.I.3.6.).

Uitgebreide metingen van het per komponent gedissipeerde vermogen

moeten nog vorden uitgevoerd.
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Ten aanzien van bet gedrag van de chopper kan bet volgende nog

gekonkludeerd worden:

- Het doyen van de diode D vereist aandacht: Tengevolge van het

"hole storage" effekt kan hoge dissipatie in de diode optreden.

Het aanbrengen van een kleine verzadigbare spoel in serie met en

een kondensator parallel aan de diode, voorkomt vernieling.

- Het gebruik van ~~n omslingerspoel in de plaats van L2 en L
3

is

ekonomisch gunstig, maar vereist zorgvuldige dimensionering van

een dempcircuit over de nu parallel geschakelde thyristoren TE1
en TS2 ' teneinde te voorkomen dat vroegtijdige ontsteking van

1E2 optreedt als gevolg van de door het doYen van TE1 ontstane hoge

induktiespanningspieken over L
2

_
3

•

- De stuurelektronika van de chopper voldoet in deze schakeling.

Met behulp van een tien-slagen-potentiometer is het mogelUk de

overzetverhouding ~ voldoende nauwkeurig en stabiel in te stellen.

De gebruikte oscillator heeft het nadeel dat de IrekWentie

enigszins toeneemt bij hogere ~ vaarden.

ren aanzien van de wisselrichter:

Het is mogelijk chopper en visselrichter aan elkaar gekoppeld te

laten werken; er treden echter op diverse manieren storingen Ope Er

is geen komplee t inzicht gekregen iJl. de oorzaken van deze s toringen.

WeI is gebleken :

- Er trad storing op doordat de thyristoren ontstoken werden met ge

deeltelijk onderdrukte pulsen. Een wijziging in de stuurelektronika

zodat ten aaneengesloten puIs per periode en per thyristor wordt

opgewekt, heeft deze storing laten verdWijnen.

- De stuurschakeling produceert een ~ -waarde die niet konstant

blijft maar door een nog niet acbterhaalde oorzaak ove~ ongeveer 2°

varieert (jitter).

- De thyristoren hebben niet aIle hetzelfde ontsteekmoment. Met

ecn extra voorziening is het mogelijk gemaakt deze onderlinge

verschillen vrijwel weg te verken, waama aanzienlijk Minder storing

optreedt.

- ODderlinge vervisseling of vervanging van de thyristoren of de
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pulsversterkers beinvloedt de storing maar heft deze zeker niet

op. Dit geldt ook voor het al dan niet aanbrengen van R-C leden

over de thyristoren ("'~l noodzakelijk voor beveiliging tegen over

spanningen en dergelijKe).

- Iortsluiting in de wisselrichter heeft tot gevolg dat in de chopper

C2 niet meer tot de juiste doofspanning oplaadt t zodat TH blijft ge

leiden en de chopper kortsluit.

BeW'aking van U2 t z:odanig dat \I1anneer U2 te laag wordt, TD een

puIs krijgt toegevoerd en de pUlsen voor TH onderdrukt worden, moet

deze laatste kortsluiting kunnen vermijden.

Het werk kan worden voortgezet door:

a) Ontwerp en bouw van een regelschakeling waarmee T(in) wordt

bepaald t zodanig dat bijvoorbeeld i 2 op een bepaalde van te 'loren

ingestelde waarde wordt gehouden of dat i 2 op een maximale waarde

wordt ingesteld. Zodoende kan het maximale vermogen dat door het

systeem mOlen-generator-omzetter-net aan de wind op dat moment

onttrokken kan worden, verkregen worden.

b) Het wijzigen van de stuurelektronika zodanig dat de oscillator

in de choppers~ring een frekW'entie heeft onafhankelijK van T(in)

en dat de ~ -variaties in de wisselrichtersturing worden opgeheven.

c) Oitgebreide metingen aan de chopper teneinde meer inZlcht in de

praktische werking te verkrijgen, met name in het per komponent

gedissipeerde vermogen.

d) Het konstrueren van spoelen met de vereiste miaimale weerstand

en minimale verliezen in het kernmateriaal of tengevolge van

stroomverdringing.
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Bijlage 2.

T!chPi,che ,eqevens va! in blokken in,ebouwde hal£,eleiders.

Type: BBC CS 78 10 ia 2

.per eigenschappen : sperspanning U • 1000 V..p

lekstroom I • 15 mA.lek
geleidiags eigenscbappen : gem. stroom zonder

luchtlcoeling

gem 9 troom me t

luc~tkoeling :

piek doorlaatstroom:

max. belastings integraal:

houds trOom :

II • 80 A.
gem

I't • 80 A.gem

I piek "'" 1350 A.

i
2dt • 7900 A2s.

• 100 mAe

klink.troom: • '? mAe

stuur eigenschappen t ontsteekspanning:

ontstee1cstroom:

maximale gate dissipatie:

dynamische eigenschappen : max. stroomst~ging:

max. spanningsstijging:

hersteltijd na doven:

tJgk • 3 V.

I gk =- 150 mAe

p • 5 w.
g

di/dt. 150 Alps

dv/dt • 1000 Vips

t, )- 20 Fec
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Btjlage 3.

Technische gegevens van in blokken iDsebouwde hal£seleiders.

Type: an 76

(BYZ 14)

ontsteekspanning:

gem. s troom zonder

piek doorlaatstroom:

maximale gate dissipaties

u • 500 V.sp

I lek • 1,7 mAo

I' • 40 A•gem

Itt • 40 A.gem

Ipiek • 200 A.

i 2dt 2
• 2250 A s.

I h
liZ d.

I
k • mAe

Ugk • V.

I gk • mA.

p, • ... W.
9

di/dt • A/ps

dV/dt. V/ps

..

max. belastings integraal:

houdstroolll:

sperspanning

leks trooftl

luchtlcoeling

ontsteekstroom:

max. stroomstijging:

max. spanningsstijging:

gem. s troOftl me t

1uchtkoel illg

klinkstroolftS

geleidings eigenschappen

sper eigenschappen

stuur eigenschappen

dynamische eigenschappen
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NENNMASSE DEft.C . FORMI6EN SCHALTUN6EN

SCHALTUNGEN AUS 35/100 UNO 10/100 STARKEM BANOEISEN

06 1 FA 10 D
08 1 ,'A 10 F
10 FA 10 H
10 FA 10 I

FA 35 D
FA 35 F
FA 35 H
FA 35 I

FA 35 Q
FA 35 Q
FA 35 Q
FA 35 Q

FA 35 T
FA 35 T
FA 35 T
FA 35 T

FA 35 U
FA 35 U
FA 35 U
FA 35 U

FA 35 V
FA 35 V
'(A 35 V
FA 35 V

FA 35 X
FA 35 X
FA 35 X
FA 35 X

FA 35 Z
FA 35 Z
FA 35 Z
FA 35 Z

Bauart I 'I Aussen-Abo Band-: Wick- I ' Durch-; Ist- !.".rtrI••nl 'I 1st·
Bandstlrite 'I' Fenster messungen breitej lunge- IRadius schnlttl, IQuer- Nlchl1ll'ltu••, Cewicht In Cr i Quer-

_________ stlrite __ Kraft- schnitt In Witt tar 1 I schnltt

_o,_35._m_m__
I
__o_.l_o_m_m_J A B I E F _C_I__D_I_R_ ~~~) 1~~iI2Jo '~~~~I~DDDj Min, i' Max. il~O~~

I I til FDr 1 Schilt I I
06 14 X 6.5 26,6 X 19,1 6,4 6,3 I 0,0 5.94 0.363 0.9 I' 16 I 0.31
08 17X 8 I 33X24 8 8 0.8 7,4 0.577 1.9 33 ! 0.56
10 22 X 10 " 42 X 3::> 10 10 0,8 9,4 0,90 3.8 , 64 0,87
10 29xll 49x31 10 10 1.2 10.9. 0,90 6.31 75 0.87

13 FA 10 0 13 38X13 54X29 13 8 1,6 12,4 0,97 9: 90 lIS 0.94
19 FA 10 0 19 38X13 54x29 19 8 1,6 12,4 1.41 14 130 165 1,37
25 FA 10 Q 25 38X13 54x29 25 8 1.6 12,4 1.86 18 180 220 1,80
38IFA 10 0 38 38X13 54x29 38 8 1.6 12.4 2.83 28' 270 330 2.75

131FA 10 T 13 51 X16 71 X36 13 10 1.6 16,3 1,21 19.5 i 150 180 1.17
191FA 10 T 19 51 X 16 71 x35 19 10 1,6 16,3 1.77 29 i 220 265 1,72
25

1
FA 10 T 25 51X16 71x36 25 10 1.6 16.3 2,33 37 I 290 350 2,26

32(Al0T 32 51X16 71x36 32 10 1.6 16,3 2,98 47 i 370 445 2.89

191FA 10 U 19 57x19 77x39 19 10 3 17.8 1,77 33 240 290 1,72
25 FA 10 U 25 57X19 77x39 25 10 3 17.8 I 2,33 43 320 380 2,26
32 FA 10 U 32 57X19 77X39 32 10 3 17,8 2.98 54 410 480 2.89
38lA'10 U 38 57X19 77X39 38 10 3 17.8 3.54 72 480 580 3.43

221FA ,0 V 22 63x22 89x48 22 I 13 3 20,6 2.66 67 420 490 2,58
29 FA 10 V 29 63x22 89x48 -3829 I 13 3 20.6 3.51 89 I 550 650 3.40
3BIFA 10 V 38 63X22 89x48 13 3 20.6 4.60 113 I 730 850 4.46
51 (A 10 V 51 63X..22 89X48 51 1.3 3 I 20.6 6,15 148 I 980 1.140 5.97

19 1FA 10 X 19 76x29 108x61 19 16 3 25.5 2,83 109 i 550 640 2.75
291FA 10 X 29 76X29 108x61 29 16 3 25.5 4,32 163 850 970 4.19
3B FA 10 X 38 76X29 l08X61 3B 16 3 25,5 5,67 218 1.100 1.270 5.50
51 FA 10 X 51 76X29 108X61 51 16 3 25,5 7,60 288 1.500 1.700 7,37

I
251FA 10 Z 25 89X35 127x73 25 19 3 30,3 4,42 213 .1.030 1.160 4,29
3B ,FA 10 Z 38 89X35 127 X73 38 19 3' 30,3 6.71 353 1.570 1.770 6.51
51 'FA 10 Z 51 89x35 127X73 51 I 19 3 30,3 9.01 448 2.110 2.370 8.74
70 FA 10 Z 70 89x35 127x7J 70 I 19 3 30,3 12.37 598 2.900 3.250 12,-

FA 35 AD 32 FA 10 AD 32 114X44 164X94 32 25 3 39 7,43 598 2.240 2.490 7.21
FA 35 AD 51 'FA 10 AD 51 114X44 164X·94 51 25 3 39 11.85 948 I', 3.570 3.960 11.49

FA 35 AI 32 FA 10 AJ 32 145X56 209X 120 I 32 32 3 49.7 9.5 3.500 3.900 9.23
FA 35 AI 51 FA 10 AI 51 145X56 209'< 120 I51 32 3 I 49,7 15,2 ! 5.000 6.100 14.72

FA 35 AP 32 FA 10 AP 32 180X70 260X15::> 32 40 I 3
3

I 62 11.9 I,' 5500 6.000 111,54
FA 35 AP 51 FA 10 AP 51 180X70 260X150 51 40 62 1'9 8900 9500 )1840. I' .

NOTA: Zur Gewichtsermittlung der Schaltungen aus 10/100 Bandeisen genugt es,
das angegebene Gewicht mit dem Faktor 0,97 zu multiplizleren.

D R Toleranzen
A und E
B
C
D
F

«C ..-Keme
-0+3
-0 + 2
-0 + 1
-0 + 1
-0 + 2

D A D AUF ANFRAGE: SONOERSCHALTUNGEN
EISENKERNE AUS ORIENTIERTEM

35/100 UNO 10/100 BLECH
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Bijlage 6.

1,2 /
- Ig Igrena,a=;

1050

a=o

1,0,
I,

I
/

I
/ 1200

I
/

/ 1350

a=s
.... B .C=

.... -:z. A..... 3~
~....-......---------

0,4

0,6

0,8

De uitwendige karakteristieken van een 3-fase,

zespulsige brugmutator. lUi t L1)

311,1 124,4 62,2

enige numerieke waarden van de spanningen in de mutator.

transforma to» aftakkingen

44De ef£ektieve vaarde van de

tasespanning U
9

De topwaarde van u
9

De etfektieve waarde van de

gekoppelde spanning ugk
De topwaarde van Ugk
De gemiddelde waarde van de

mutatorspanning u a1sO(. 0
9

: (u )e£t • U •
9 .. Ie

u • V2.U •
9

(u k)ett. \[3u •
.. 9
ugk -'J2.\J)u.

Ugo • ~\1.\J3u.

220

220 V

381,0

538 "9

514,6

88

88 V

152,4

215,6

205,8

44 V

76,2

107,8

102,9
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1ijst met gebruikte sYJ!bolen

Hoord thyris tor

Doofthyris tor

omslingerthyristor

extra omslingerthyristor

hootddiode

hulpdiode

De thyris toren :in de visselrichter

buttercondensator

Dootcondensator

Choppel"spoel

omslingerspoel

extra omslingerspoel

wisselrichterspoel

netreactantie

weerstand in het primaire choppercircuit

II .." secundaire Ie

weerstand van resp. L1 tim L
4

schakelcyclusduur van de chopper

het gedeelte van T dat TH geleidt

" " .. TilTH spert

omslingertijd van C2
terugslingertljd van C2
ontsteekhoek van de wisselrichter

transtormatieverhouding in de chopper

doofhoek van de thyristoren

overlappingshoek tijdens kommutatie

arbeidstaktor van de schakeling

hersteltijd na doven

schakelaars om de omzetter in en uit te schakelen

instelling van T(in)

instelling van T

ins tell ing van lX

(pr}

(pr)
(mH)

( IIlH)

(mIl)

( l1lH)

(n)

en,.)
(n)

R
L2

(Sl)
( sec)

(sec)

(sec)

(sec)

(sec)

.,.
~H

TO
T

E1
T
E2

D1 , D

D
2

T
1

C1
C2
T.',
L.,..
L

3
L4
X ,,,>L

c: c
R,
R

2
R

lL1
tim

T

T(in)

T( ui t)

T(om1)

T(om2)

0(

a
K
JA
A,4oC
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1"4

P5
p6 t/. P11

U
1

(V)

U2 (V)

V
AO

(V)

V
BO

(V)

V (V)
c

Uw' Ug (V)
Uo (V)

U (V)

uf1 t/m u£3 (V)

u12'~3,u31 (V)
~ ~:'*()

u12'~3,u31 V
U (V)

v
N

1
tim N

20
V

1
tim V

9
A1 tim A7

instelling herontsteekpuls

ins telling minimale pulsduur

Instelling hoogte re£erentiespanningen

spanning aan de ingang van de ch9Pper

spanning aan de uitgang van de chopper

spanning over de hootdthyristor

spanning over de doo/thyristor

spanning over de dootcondensator

spanning aa~ de ingang van de visselricnter

nullastspanning van de mutator

ettektieve vaarde van de netspanning

momentane waarde van detasespanningen

momentane waarde van de getoppelde spnningen

momentane,Jiaarde van de re£erentiespanningen

detektieniveau t.b.v. de referentiespanningen

uitgang van de nandpoorten in de sturing

uitgang van de comparatoren in de sturing

uitgang van de optellers in de sturing

i 1
(A) stroom door L1

i 2 (A) stroom door L4
is (A) stroom door L

3
i m (A) stroom door T

U
i D (A) stroam door D

1
I (A) et£ektieve waarde van i 29
i£1 tim i£3 (A) momentane waarde van de netstromen

Iii (A) stroom door een doveade haltgeleider

E (V) rotatiespanning vande generatorr
I (A) rotorstroom van de generatorr
I (A) bekrachtiging van de generator

s
R en) rotor Weerstand van de generator

r
P. (w) het vermogen dat de chopper ins-aat

111

:ruit
(w) het vermogel! dat de chopper ui tgaat
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2
It (Nmsec )

C (Vsec/A)

n G( rad/sec)

k
on M( rad/sec)

T (Nm)
e

T
M

(Nm)

r (Nm/sec)'M
t w (Nm/sec)

F"W (m)

v (m/sec)

Pw (kg/m
3

)

draad

van het kernmateriaal

machineconstante van de generator

toerental van d.e generator

overbrenging tussen mole~en generator-as

toerental van de Molen

koppel van elektromechanische oorsprong in de

generator

koppel aam de molenas

vermogen beschikbaar aan de rnolenas

vennogen dat d.e 1i:inc door het wiekenvlak st'Uurt

straal van de wieken

windsnelheid

dichtheid van de lucht

koppelcoe££icient

vermogenscoefficient

snellopendheid

evenredigheidsconstante tussen koppel en toeren

tal bij optimaal bedrij£

aantal windingen van een spoel

soortelijke weerstand van het gebruikte

oppervlak van de draaddoorsnede

pemeabiliteit van lucht

rela tieve pemeabil i tei. t

betre£fende de spoelkern:

N

~R Cnm)
2

Adr(m )

/1-0 (Vsec/A
Q
m

3
)

lir
afmetingen

a (m)

h (m)

£ (m)

9 (m)

e (m)

1 (m)
e

A (m)e
1 (m)

gem

i . (A )M1n
i max (A)

i Tom2(A)

vensterbreedte

vens terhoo9te

dikte van de kern

breedte van deker:n

dikte van deluchtspleet

e££ektieve magnetische veglengte

e£fektieve flux-op,ervlak

gemiddelde draadlengte in de kern

grootte van i
1

aan bet begin van T( in)

grootte van i
1

aan het einde van T(in)

grootte van i
1

aan het einde van T(om2)
I

J
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