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The subject of this thesis was:
a research into the generation of a threephase 50 Hz AC-voltage with a
small harmonic distortion. A start was made with the realisation of
such an inverter on laboratory scale.
The first phase of the project has been a research into literature on
the subject. As a result of this research a pulsewidth-modulated
voltage-Jource-inverter was selected, which was designed for a power
rating of 33 kW, using transistors as power-switches.

During the second phase a design was made for the base-drive of the
transistors (MJ 10051, a darlington transistor suitable for 850 V and
75 A). The base-drive which has been realised, was tested with good
results at a col 1ector-emitter-vol tage of 200 V, using a low-loss
snubber-network.

Finally one arm of a threephase bridge-inverter was realised, using
this base-drive, transistors and snubbers.

The control circuit of the inverter (timediscrete-state-control) is
using feedback of the (filtered) output voltage, which is compared
with a sinusoidal reference voltage. The output voltage of the inverter
shows a fourier spectrum of a noise-like character (tested at 100 V, 5 A),
with a largest amplitude of the higher harmoni~s of about 1 % of the
amplitude of the 50 Hz-component.
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SAMENVATTING
Dit afstudeerprojekt betreft een onderzoek naar invertoren voor de opwek-

,king van een driefasen 50 Hz wissel spanning met geringe harmonische ver
vorming. Er is een begin gemaakt met de realisatie van een dergelijke
invertor op laboratorium-schaal.
De eerste fase van het projekt was een literatuuronderzoek. Naar aan
leiding daarvan is gekozen voar een pulsbreedte-gemoduleerde spannings
invertor, waarin transistoren als vermogensschakelaars gebruikt worden.
De invertor is in principe geschikt voor een vermogen van 33 kW.
De tweede fase was het ontwerp van een basissturing voor de transistoren
(MJ 10051, een darlington transistor geschikt voor 850 V en 75 A). De
gerealiseerde basissturing is getest bij een collector-emitter-spanning
van 200 V, een collectorstroom van 30 A en een schakelfrequentie van
20 kHz en valdoet uitstekend. Hierbij is gebruik gemaakt van een verlies
arm snubbernetwerk.
Tenslotte is met deze basissturing, transistoren en snubbers e~n brugtak
van een driefasensysteem gerealiseerd. De besturing van de invertor (tijd
diskrete-toestandssturing) maakt gebruik van terugkoppeling van de (gefil
terde) uitgangsspanning van de invertor en vergelijkt deze met een
sinusoidale wenswaarde. De uitgangsspanning van deze invertor (getest bij
100 V, 5 A) vertoont een fourier spektrum met een ruisachtig karakter,
waarbij de grootste amplitude van de hogere harmanischen rond de 1 % van
die van de 50 Hz-komponent ligt.
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VOORWOORD
Dit is het rapport van mijn afstudeerwerk aan de Technische Hogeschool
Eindhoven.
Zoals uit het rapport zal blijken, betreft dit afstudeerwerk een onderzoek
naar een energie-omzetter ten behoeve van een windenergie-systeem. In dit
voorwoord zal ik mijn persoonlijke verantwoording voor dit afstudeeronder
zoek uiteenzetten.

De redenen waarom ik voor dit afstudeeronderzoek heb gekozen zijn de volgende:
- Ik vind hat belangrijk dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de (moge

lijkheden van) toepassing van duurzame energiebronnen, zoals wind-, zonne
en waterkracht-energie bij onze energievoorziening.
Het gebruik van fossiele brandstoffen brengt grate milieubezwaren met zich
mee en de voorraden zijn eindig. Het gebruik van kernenergie vind ik on
aanvaardbaar vanwege de veiligheidsrisiko's die dit oplevert, het onop
geloste afvalprobleem en politieke bezwaren, zoals het gevaar voor proli
feratie en het gevaar dat ons land afglijdt in de richting van een politie
staat die nodig is am meerdere centraleste kunnen bouwen, bewaken en
bedrijven.

De energie-omzetter uit dit onderzoek is bij uitstek geschikt voor decentrale
energie-opwekking. Mede uit oogpunt van energiebesparing denk ik dat een
bepaalde mate van decentrale energie-opwekking te prefereren valt boven
centrale opwekking op enkele plaatsen. Mijns inziens leidt een kleinere
afstand (figuurlijk gezien) tussen opwekking en konsument tot een meer
verantwoorde omgang met elektrische energie.
Een van de argu~nten van de elektriciteitsproducenten am terugleveren van
elektrische energie aan het openbare elektriciteitsnet niet te stimuleren,
is dat de tot nu toe gebruikelijke systemen een grate netvervuiling ver
oorzaken. Oplossing van dit probleem zou toepassing van windenergie voor
de elektriciteitsopwekking weer een stap verder brengen.

In dit afstudeeronderzoek hoop ik een bijdrage te leveren aan het vergroten
van de kansen voor toepassing van windenergie bij (decentrale) elektriciteits
opwekking.

Bij het literatuuronderzoek wat een deel van dit afstudeeronderzoek uitmaakte,
is mij opgevallen dat een groat gedeelte van het onderzoek dat op dit terrein
gedaan wordt, gericht is op militaire toepassingen.
Ik vind militair onderzoek onaanvaardbaar, niet al1een vanwege het gevaar
voor de mensheid dat uitgaat van verdere perfektionering van en de steeds
grotere aantallen aan wapensystemen, maar vooral oak vanwege het schrij
nend kontrast tussen de enorme hoeveelheden geld en kennis die in militair
onderzoek en militaire produktie geinvesteerd worden en de geringe hoeveel
heid die besteed wordt aan de oplossing van de honger-, energie- en armoede
problemen in de (derde) wereld.
Het is mijn verantwoordelijkheid in de eerste plaats als mens, maar zeker
oak als wetenschapper am aan deze onrechtvaardigheid wat te doen.

Daarom is het mijn standpunt dat de resultaten van dit onderzoek niet
gebruikt magen worden voor militair onderzoek of militaire produktie.
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Ik vind dan ook dat van de resultaten van dit afstudeerwerk (b.v. het
afstudeerrapport) geen gebruik zou mogen worden gemaakt door bedrijven

,of instellingen die geheel of gedeeltelijk aan militair onderzoek of
militaire produktie doen of door bedrijven waarvan dochter- of zuster
ondernemingen betrokken zijn bij militair onderzoek.
Strikt juridisch gezien kan dit gebruik niet worden voorkomen. doordat
de Technische Hogeschool Eindhoven zich op het standpunt stelt dat alle
onderzoek wat hier plaats vindt. openbaar dient te zijn. Maar ik hoop
dat dit voorwoord er mede toe kan bijdragen een diskussie op gang te
brengen. die er toe zal leiden dat de regelingen met betrekking tot onder
zoek. zoals die hier gelden, aangepast worden zodat er in de toekomst
rekening gehouden kan worden met "gewetensbezwaren" zoals ik die in het
voorgaande heb proberen te verwoorden.
Verder hoop ik dat degenen die gebruik willen maken van dit rapport,
rekening zullen houden met mijn standpunt betreffende het gebruik van
de resultaten van dit afstudeerwerk.

Tenslotte wil ik nog enige mensen bedanken die mij erg geholpen hebben
bij het doen van dit afstudeerwerk:
de heer Offringa voor de vele raad en praktische tips die tot het succes
van dit projekt bijgedragen hebben. de heren Schot en De Zeeuw VDor de
hulp bij de theoretische aspekten van het onderwerp en de totstandkoming
van dit rapport. de laboratoriumleiding voor de hulp bij het realiseren
van de proefopstelling en de hele vakgroep EMV voor de prettige samen
werking.

Verder wil ik bedanken mijn ouders. Cees. Dick. Marij. Hans en Paula voor
hun nooit aflatende steun en liefde. zonder welke ik mijn studie nooit had
kunnen volbrengen. Ook wil ik alle medewerkers/sters van de Vredeswinkel
Eindhoven bedanken voor het overnemen van mijn taken, wanneer ik zo nodig
weer eens moest studeren.

Last but not least wil ik Els Gerritsen bedanken voor het uittypen van dit
rapport.

Eindhoven, 4.11.1985 Harry Karis
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Het doel van dit afstudeerprojekt is:
door middel van (literatuur-)onderzoek inzicht te verkrijgen in verschil
lende typen invertoren voor de opwekking van een driefasen 50 Hz wissel
spanning en het realiseren van een laboratoriumuitvoering van het meest
geschikt geachte type invertor.
Tijdens het onderzoek zal een keuze gemaakt dienen te worden betreffende
een type invertor dat geschikt is om een door een windturbine opgewekte
gelijkspanning om te zetten in een driefasen, zo goed mogelijk enkelvoudig
harmonische; 50 Hz wisselspanning.

In dit rapport zal verslag gedaan worden van de verschillende fasen van het
afstudeerprojekt.
Allereerst wordt een overzicht gegeven van de bevindingen gedaan tijdens het
literatuuronderzoek. Aan de orde komen hierbij o.a. de verschillende aspekten
waarop de aangetroffen invertorsystemen beoordeeld zijn. Dan volgt de moti
vering van de definitieve keuze voor een bepaald systeem. De keuze is uit
eindelijk gevallen op een driefasen brug-invertor met transistoren als hoog
fequent schakelelementen.
Vervolgens zal het gedrag van de vermogenstransistoren als schakelaar aan de
orde komen en de eisen voor de basissturing van de transistoren, welke daar
uit voortvloeien. Daarna zal de realiserin~ van een basissturing beschreven
worden. Tenslotte zal een volledig eenfase 1nvertorsysteem (~en brugtak van
het driefasensysteem) besproken worden.

Zoals in hoofdstuk IV zal blijken, is uiteindelijk ~en brugtak van een
driefasen-invertor gerealiseerd. De gebruikte transistoren zijn geschikt
voor een maximale kontinu-stroom van 75 A. Hierbij dient opgemerkt te wor
den dat uit de literatuur gebleken is, dat parallel schakelen van dit soort
transistoren vrij weinig problemen oplevert, mits voor een goede basis
sturing zorg gedragen wordt. Met het voorgestelde systeem zou b.v. bij
parallelschakelen van 3 transistoren een invertor voor een maximaal vermogen
van 100 kW gerealiseerd kunnen worden.
De geringe harmonische vervorming wordt bereikt door de schakelfrequentie
van de transistoren hoog te kiezen (de gerealiseerde invertor kan werken
met een schakelfrequentie van 20 kHz). Hierdoor is het mogelijk de sinus
vorm zeer goed te benaderen.

Het verslag wordt afgesloten met konklusies en aanbevelingen voar nader
onderzoek.

, ~ :.,:~ ~.'" .: - '
, •. _..·c,.,..~"J'"""i
'.' ,,;-~'~l,

,.~~~
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1.1. Overzicht van de mogelijkheden

Het onderzoek naar invertoren heeft ten gevolge van de vraag naar steeds
'betere aandrijftechnieken van motoren een grote vlucht genomen. Maar ook
bij het benutten van wind- en zonne-energie is de invertor als energie
omzetter van groot belang.

In het onderzoek naar invertoren dat de laatste jaren heeft plaats gevonden,
zijn enkele duidelijke tendenzen te onderkennen.
Een van de belangrijkste is, dat met de ontwikkeling van de pulsbreedte
modulatietec~nieken en het voortschrijden van de halfgeleidertechnologie
er een tendens is in de richting van een steeds hogere schakelfrequentie.
Dit heeft als voordeel dat de gebruikte passieve komponenten steeds kleiner
kunnen worden.
Het toepassen van (op het gebied van grotere vermogens) nieuwe elementen
zoals transistor of MOSFET heeft tot toepassing van hogere schakelfrequenties
in invertorinstallaties geleid.

Een andere trend is, dat de microprocessor als invertorsturing en systeem
bewaker zijn intrede heeft gedaan, wat een groot scala aan extra mogelijk
heden voor pulsbreedte-gemoduleerde systemen opgeleverd heeft.
In het navolgende zal een kort expose gegeven worden van de meest voorkomende
invertoren.

Grofweg kan een inde]ing in drieen gemaakt worden voar de meest voorkomende
invertorsystemen.
Ten eerste zijn er die, welke "konventionele" invertorsystemen genaemd zouden
kunnen worden. Dit zijn invertoren die een rechthoekvormige uitgangs-stroom
of -spanning hebben; met behulp van filters worden hogere harmonischen ver
wijderd, zodat een min of meer sinusvormige uitgangsgrootheid verkregen wordt.
Dit systeem heeft als voordeel dat het zeer betrouwbaar is, omdat het een
voudig en robuust van samenstelling is. Een nadeel is dat de filters het
rendement aanzienlijk doen dalen en dat het volume van de benodigde spoelen
en condensatoren relatief groot is. Verder is het adequaat verwijderen van
hogere harmonischen op deze manier moeilijk~ met alle nare gevolgen vandien.
Een voorbeeld van een dergelijk systeem is gegeven in figuur 1.1.
In 1it. [V.3], [V.4] en [V.5] wordt hierop nader ingegaan.

gelijkspannings
zijde

invertor laag door
laatfilter

filters afgestemd op
bepaalde harmonischen

Figuur 1.1.: "konventionele" invertor
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In figuur 1.1. is als voorbeeld een konventionele spannings-invertor getekend.
De invertor wordt gevoed door een gelijkspanningsbron en geeft een blokvor
mige spanning af. Door kombinaties van laagdoorlaatfilters en filters afge-

'stemd op bepaalde harmonischen wordt deze blokspanning omgezet in een sinus
vormige spanning.

Een andere belangrijke kategorie invertoren kreeert een benadering van de
sinusvorm van de uitgangsspanning door middel van optelling van de uitgangs
spanningen van verscheidene deel-invertoren die allen ten opzichte van elkaar
in fase verschoven zijn. De deel-invertoren kunnen dan alle van het konven
tionele type zijn. Dit wordt trapvormige benadering van de sinusvorm genoernd.
Wanneer gebruik gemaakt wordt van vele deelinvertoren is het aandeel van
hogere harmonischen in het uitgangssignaal vrij gering, zodat met kleine
filters volstaan kan worden.
De nadelen van deze invertor bij gebruik voor lagere vermogens zijn, dat
de besturing komplex is, dat er meestal een (dure) transformator met meer
dere aftakkingen nodig is, dat er veel vermogensschakelaars (thyristoren)
nodig zijn en dat door het parallel schakelen van vele kl,einere invertoren
het rendement laag is.
Dit type invertor vindt vooral toepassing bij vermogens in de orde van MW's,
omdat dan toch al vaak verschillende deel-invertoren aanwezig zijn in ver
band met de grenzen die gesteld zijn aan de belastbaarheid van b.v. thyris
toren, zodat de voorgaande bezwaren niet meer van toepassing zijn.
In figuur 1.2. is een voorbeeld van dit type invertor gegeven.
De figuur is afkomstig uit Lit. [111.3]. Meer informatie over dit type
invertoren is te vinden in Lit. [IIL1J, [TIL2], [IIL3], [IIL5] en
[IlL?].

~<YNER CENTER

X-STEPS V-STEPS

NOTE: X • bi-later31
liemiconduc~or switch

L1NE-fo-NEUTRAL VOLT ACE

Figuur 1.2.: Trapvormige benadering van de sinusvorm
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De werking van de invertor van figuur 1.2. is als volgt:
de bruginvertor onder POWERCENTER wekt een blokspanning CENTER op, welke
in breedte tussen de 60 en 120 elektrische graden kan varieren.
Tussen het positieve blok en het negatieve blok CENTER wordt d.m.v. de
stappentransformator en de schakelaars onder V-steps een aflopende trap
vormige spanning opgewekt. Tussen het negatieve en het positieve blok
gebeurt hetzelfde, maar dan m.b.v. de schakelaars onder X-steps.

De tegenwoordig meest gepropageerde invertoren zijn de pulsbreedte-gemodu
leerde invertoren. Hierbij wordt de invertor gestuurd met pulsen van een
veel hogere frequentie dan die van de gewenste uitgangsspanning. De uit
gangsspanning van de invertor. heeft een pulsvormig karakter, waarbij de
breedte van de puls varieert.
Door deze variatie een bepaalde regelmaat te geven, is een zeer goede
benadering van de sinusvorm mogelijk. Er zijn verschillende manieren om
die variatie gestalte te geven.
Een mogelijkheid is om de pulsbreedte sinusvormig te varieren.
Een andere mogelijkheid is om aan de hand van een fourieranalyse van het
uitgangssignaal een optimaal pulspatroon te berekenen, waarbij bfwel
bepaalde harmonischen volledig geelimineerd worden, bfwel de totale har
monische vervorming zo klein mogelijk gemaakt wordt.
Een derde mogelijkheid is om de pulsbreedte te bepalen door vergelijking
van het uitgangssignaal met een referentiespanning.
Al deze methoden hebben hoge schakelfreQuenties voor de halfgeleiders, die
in de inver~or gebruikt worden, gemeen.

va JlJlJlflJUUUUUlJlJlIlIlru d

~JlJlnnnJlJ1JUlnJU1nnfUU1J~ ·

Vy

e.wri. Jl
.4.,. 
~IQ~

INVERTER

ANALOGUE ~----~
CONTROL
SeCTION I----{

SMOOTHING
CAPACITOR

cb,..

.15V

... 12V

"--,-..---12V

Figuur 1.3.: Sinusvorm;g pulsbreedte-gemoduleerde invertor
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De voordelen van deze systemen Z1Jn o.a.: een zeer goede benadering van
de sinusvorm, een zeer snel reageren op verstoringen zowel aan de wissel
spannings- als aan de gelijkspanningszijde en door toepassing van hoge

'frequenties een kompakte bouwwijze.
Een nadeel is dat over het algemeen een vrij komplex besturingscircuit
verei st is.

In figuur L3. is een voorbeeld .van een sinusvormig pulsbreedte-gemoduleerd
systeem gegeven.

Figuur L3 ..is afkomstig uit Lit. [VIL?]. In Lit. [A.4], [VIL?], [VILS],
[VI.6] en [IV.S] is meer informatie over pulsbreedte-gemoduleerde systemen
gegeven.
De werking van de invertor uit figuur I.3. is als volgt:
Aan de hand van de gewenste uitgangsspanning voert de analogue control
section een sinusvormige referentiespanning toe aan de digital control
section. Daarin worden door vergelijking van die referentiespanning met
de carrier de besturingspulsen voor de thyristoren bepaald. Na versterking
door de pulse amplifier worden deze aan de thyristoren van de invertor
toegevoerd. In figuur I.3. zijn eveneens de carrier-spanning, de uitgangs
spanningen VR, Vy en VB (fasespanningen) en de uitgangsspanning VR_y
(lijnspanning) weergegeven.

Naast deze drie mogelijkheden zijn er nog vele anderen, waarvan enkelen
het vermelden waard zijn.
Bij pulsbreedte-gemoduleerde invertoren zi~n systemen ontwikkeld, die
enkele nadelen, zoals de aanwezigheid van een grote transformator wan~eer

galvanische scheiding tussen gelijkspannings- en wisselspannings-zijde
gewenst is of de noodzaak van een groot aantal (dure) hoogfrequent half
geleiders, trachten te ondervangen.

In figuur I.4. is een voorbeeld gegeven (afkomstig uit Lit. [V.?]) van
een invertor die gebruik maakt van een hoogfreQuente tussentrap.

iL

+ Eu l
T1 T2

01 02

ARRAY
240 V ac

+
0

T3 T4
03 D4

Figuur 1.4.: Invertor met hoogfrequent tussentrap

. .
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De werking van deze schakeling is als volgt:
De transistorbruginvertor werkt op een hoge frequentie (10 - 20 kHz).
D.m.v. pulsbreedte-modulatie wordt de vorm en grootte van de sekundaire

'stroom van de hoogfrequent transformator T1 bepaald. Er wordt een zodanige
pulsbreedte modulatie toegepast. dat de stroom iL die door L vloeit een
dubbelzijdig gelijkgerichte sinusvorm bezit.
De thyristorinvertor werkt met een frequentie van 50 Hz en heeft tot taak
uit iL weer een volledige sinusvormige stroom samen te stellen. Omdat de
stroom aan het einde van iedere halve periode nul wordt, kan in deze
invertor natuurlijke kommutatie toegepast worden.

In figuur 1.5. is een eenvoudiger uitvoering van dit principe weergegeven,
afkomstig uit Lit. [11.3].

Figuur 1.5.: Invertor met hoogfrequent chopper

De werking van deze schakeling is als volgt:
Met behulp van transistor Q wordt de stroom door de transformator zodanig
gemoduleerd, dat deze weer Ket dUbbelzijdig gelijkgerichte sinusvormige
karakter heeft. Met behulp van de thyristoren Q1 en Q2 wordt hieruit weer
een volledig sinusvormige stroom verkregen.
Ook in dit geval wordt gebruik gemaakt van een hoogfrequent transformator.

Tenslotte wordt in figuur 1.6. nog een voorbeeld gegeven van een uitermate
komplex systeem, afkomstig uit Lit. [VII.3].
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Figuur I.6.: Invertor met geoptimaliseerde struktuur en schakelregiem

Uit een algemeen model voor een schakelende konvertor is met behulp van
een toestand-ruimte-variabelen-beschouwing een optimale struktuur afge
leid voor een invertor met sinusvormige uitgangsspanning. Uit deze
beschouwing volgt ook een bepaald schakelregiem voor de schakelaars in
de invertor.
De linkerhelft van het blokdiagram produceert de juiste besturingssignalen
voor dit schakelregiem, de rechterhelft konverteert de uitgangsvariabelen
naar toestands-ruimte-variabelen. Het zal duidelijk zijn dat dit soort
besturingen uitermate geschikt zijn voor microprocessor besturing.

Naast qe al genoemde systemen zijn er ook nog voorstellen gedaan voor
toepassing van "exotische" systemen als een invertor waarbij gebruik gemaakt
wordt van hogere harmonische stromen om een sinusvormige uitgangsgrootheid
te verkrijgen (Lit. [VIII.3] en [VIII.4] of een systeem waarbij aktieve
filtering toegepast wordt (Lit. [VIII.2]), maar deze oplossingen lijken
minder veelbelovend.

Tot besluit wordt in tabel 1.1. een overzicht gegeven van de positieve
en negatieve punten van de meest voorkomende invertorsystemen.

: l--
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systeem

konventionele
invertor

trapvormige
sinusvorm
benaderi ng .

pulsbreedte
gemoduleerde
invertor

pos i ti eve punten

eenvoudig, robuust
simpele besturing

lage belasting komponenten
goede sinusvorm
geschikt voor zeer hoge
vermogens

goede sinusvorm, goed
rendement, snelle regeling
bij verstoringen

negatieve punten

grote passieve filters
hoge harmonische ver
vorming, gevaar voor
resonantieverschijnselen

veel komponenten nodig
gekompliceerde besturing
dure transformator nodig

komplexe besturing
hoge belasting van de

. komponenten

Tabel 1.1.: Overzicht invertorsystemen

.'
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1.2. Eisen te stellen aan het invertorsysteem

Er moet bij de keuze voor een bepaald systeem rekening ge.houden worden met
verschillende aspekten. In het navolgende zullen die aspekten aan de orde
komen en zullen de eisen te stellen aan het systeem nader uitgewerkt worden.

De eisen die aan het systeem gesteld moe ten worden, zijn in de omschrijving
van dit afstudeerprojekt nog niet nauwkeurtg genoeg beschreven om een ver
antwoorde keuze te maken. Daarom een poging om die eisen wat scherper te
formu 1eren.

Het invertorsysteem is bedoeld om de spanning geleverd door een duurzame
energiebron, zoals een windmolen of een serie aktieve zonnecellen, om te
zetten in een wissel spanning, geschikt voor de voeding van een autonoom net
of voor teruglevering aan het openbare elektriciteitsnet. (Kbnkreet wordt
in dit projekt uitgegaan van een door een windmolen aangedreven gelijkstroom
generator met regelbare bekrachtiging~ hierbij wordt aangenomen dat de aan
geboden gelijkspanning een vaste waarde heeft)

Een van de gestelde elsen is: het systeem moet geschikt zijn voor schaalver
groting.
Er is echter een groot verschil tussen ~ntwerpen voor invertoren voor toe
passing bij vermogens in de orde van 1 MVA en hoger en voor invertoren van
lagere vermogens, tot enkele honderden kVA. Ten gevolge van het voortschrij
den van de techniek zijn binnen afzienbare·tijd met dezelfde systemen als
welke nu voor lagere vermogens toegepast worden invertorsystemen voor ver
mogens van rond de 1 MVA te verwachten.
Het verschil zit niet zozeer in de technische haalbaarheid van een bepaald
ontwerp, als wel in de ekonomische aspekten van het ontwerp. (Bij grotere
vermcgens is er niet te ontkomen aan het gebruik van meerdere invertoren
parallel geschakeld. Bij lage vermegens kan wel volstaan worden met gebruik
van een invertor. Bij grote vermogens heeft het benaderen van de sinusvorm
van de uitgangsspanning door gebruik te maken van parallel geschakelde in
vertoren geen toevoeging van extra vermogenskomponenten tot gevolg.)

Aangezien er gesproken wordt over systemen voor energiekonversie van duur
zame energiebronnen, is de toepassing van vermogens tot 100 kVA op grotere
schaal .in de naaste toekomst waarschijnlijker dan toepassing van vermogens
in de orde van t1 VA IS.
Bovendien is de toepassing van systemen voor lagere vermogens meer geschikt
voor kleinschalig en decentraal gebruik - en dus, mijns inziens, wenselijker 
dan toepassing van systemen voor grotere vermogens, zeker wanneer de kosten
van de benodigde investeringen in de beschouwing betrokken worden.

Uit het voorgaande volgt, waarom de keuze gemaakt is dat het te ontwerpen
systeem aan de volgende eisen meet voldoen:

- ingangsspanning konstant (rond 500 of 600 V)
- vermogen 25 kVA
- uitgangsspanning 3 fasen, 380 V, sinus, 50 Hz
- totale harmonische vervorming lager dan 2 %
- geschikt voor zowel autonoom bedrijf als koppeling met het openbaarcnet
- geschikt voor levering en opname van blindvermogen
- in principe geschikt te maken voor vermogens tot 200 kYA
- goed rendement (> 90 %)
- licht, goe~koop en robuust.
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1.3. Keuze van een invertorsysteem

Enkele aspekten waarin invertoren verschillen, zijn tot nu toe onbesproken
gebleven. Dit zijn o.a. de vragen:
dient de invertor gebruik te maken van stroombronvoeding of van spannings
bronvoeding en dient er gebruik gemaakt te worden van kommutatie door het
net of van gedwongen komrnutatie ?
Deze mogelijkheden staan natuur1ijk niet los van e1kaar of van de toegepaste
invertorstruktuur. B.v. een spanningsinvertor za1 vrijwe1 altijd gebruik '
maken van gedwongen kommutatie. In het geva1 van pu1sbreedte modu1atie is
natuurlijk alleen gedwongen kommutatie moge1ijk.

De positieve en negatieve punten van de verschi11ende moge1ijkheden zijn:
- netqekommuteerde invertor

De besturing van deze invertor is zeer eenvoudig en er zijn slechts weinig
komponenten nodig. Netvariaties kunnen echter leiden tot kommutatiefouten:
golfvorm en fase van de stroom zijn moeilijk te regelen (deze hangen af
van de passieve komponenten die gebruikt worden) en er is geen autonoom
bedrijf mogel ijk,
invertor met gedwongen komrnutatie
Autonoom bedrijf is mogelijk, een goede regeling van de fase van de stroom
is moge1ijk. Een nadeel is, dat synchronisatie met het net noodzakelijk is
en dat de besturing komplex is.

Bij het vergelijken van een spannings- en een stroominvertor wordt uitgegaan
van invertoren met gedwongen komrnutatie.
- stroominvertor

Bij dit type invertor vindt aanpassing aan het wisselspanningsnet plaats
door middel van een smoorspoel aan de gelijkspanningszijde van de invertor.
In vergelijking met de spanningsinvertor zijn er in dit geval dus minder
spoelen nodig. Wanneer gebruik gemaakt wordt van pulsbreedte modulatie kan
de grootte en de fase van de uitgangsstroom onafhankelijk van de spanning
aan de wisselspanningszijde geregeld worden (mits de smoorspoel groot
genoeg is) en dus is opname of afgave van blindvermogen met dit type in
vertor eenvoudig te regelen. Een nadeel is dat dit type minder geschikt
is voor autonoom bedrijf (tenzij in kombinatie met een synchrone machine)
omdat vrijwel al1e elektrische apparatuur ontworpen is voor een net met
een spanningsbronkarakter.
spanningsinvertor
Dit type is geschikt voor autonoom bedrijf; aanpassing aan het net geschiedt
door middel van een smoorspoel per fase aan de wisselspanningszijde. Bij
pulsbreedte modulatie zijn grootte en fase van de uitgangsspanning onaf
hankelijk van de netspanning aan de wisselspanningszijde te regelen. Daar
door is bij teruglevering van energie aan het net het blindvermogen goed
te regel en.
Nadelen ten opzichte van de stroominvertor zijn o.a. het feit dat er meer

smoorspoelen nodig zijn en het feit dat een goede synchronisatie met
de netspanning noodzakelijk is.
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Een van de belangrijkste punten, de regel ing van het blindvermogen, zal
voor het geval van een pulsbreedte gemoduleerde stroom- en spannings
invertor in figuur 1.7 - 1.12 nader toegel icht worden. (Ter wille van de
eenvoud gebeurt dit aan de hand van een eenfase invertor, voor driefasen
invertoren gelden identieke overwegingen).

Stroomi nvertor
In figuur 1.7 is het principe-schema van de stroominvertor getekend.

-l

Figuur 1.7: De stroominvertor

De invertor wordt uit gelijkspanningsbron U via de smoorspoel ~ gevoed.
Via pulsbreedte modulatie wordt de grootte en fase van uitgangs~troom iuitgeregeld. De uitgangsspanning van de invertor wordt opgedrukt door het
net en de netspanning bedraagt Un' Het spanningsverschil dat tussen gelijk
spannings- en wisselspannings-ziJde bestaat, wordt opgevangen door X . In
figuur 1.8 zijn enige bedrijfstoestanden van de invertor gegeven (ErLwordt
van uitgegaan dat iuit netjes sinusvormig is) .
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Figuur 1.8: Bedrijfstoestanden stroominvertor
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De netspanning Un wordt langs de reeele as gekozen.
Wanneer de uitgangsstroom voorijlt op de netspanning (iuit) dan levert de
invertor reeel vermogen aan het net en neemt de invertor blindvermogen op
uit het net. (sin ~I negatief)
Wanneer de uitgangsstroom naijlt op de netspanning (iuit) dan levert de
invertor zowel reeel als blindvermogen aan het net. Dus door het fasever
schil tussen iuit en Un te varieren kan het blindvermogen wat aan het net
afgegeven wordt, geregeld worden.

Spanningsinvertor
In figuur 1.9 is het principeschema van de spanningsinvertor gegeven.

- u... •. 1-----
L :II.

h",u!:or
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~
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Figuur 1.9: De spanningsinvertor

De invertor wordt rechtstreeks uit de gel ijkspanningsbron U gevoed. Conden
sator C dient ter kompensatie van eventuele induktiviteit van de spannings
bron en toevoerdraden.
Via pulsbreedte modulatie (en filtering) wordt de grootte en fase van de
uitgangsspanning Uuit bepaald. De grootte van iUit en de fa~e wordt bepaald
door XL en het verschil in grootte en fase tussen Uuit en Un.
De impedantie Z van de smoorspoel bedraagt jXL en UL = Un - Uuit •
In figuur 1.10 - 1.12 zijn enkele bedrijfstoestanden van deze invertor
gegeven.
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Figuur 1.10: Nullast
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In de toestand van figuur I.10 geldt dat Un exakt gelijk is aan Uuit '
Dit betekent dat er geen stroom door XL vloeit en dat er geen
energie-uitwisseling plaats vindt tussen invertor en net.
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Figuur I.11: Uitwisseling van reeel vermogen

In de situatie van figuur I.11 is het spanningsverschil Un - Uuit zodanit
dat iuit langs de reeele as valt.
(De spanning ~l =~ - ~it = jXL2uit staat loodrecht op ~)

Wanneer de uitgangsspanning voorijlt op Un (Uuit) dan is iuit in fase met
Un en levert de invertor reeel vermogen.
Wanneer de uitgangsspanning naijlt op Un (U~it) dan is i~it in tegenfase
met Un en neemt de invertor reeel vermogen op.

t--""'"74:----~---~ we

P:--'-;"'~----r--"IoJ"

Figuur I.12: Uitwisseling van blindvermogen

- f"
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In de situatie van figuur 1.12 zijn ~'t en ~ juist in fase.
Wanneer Un kleiner is dan Uuit, dan lJlt i Ult 90° in fase na op ~ en
levert de invertor blindvermogen aan het net. Wanneer Un groter is dan
Uuit, dan ijlt iuit 90° in fase voor op ~ en neemt de invertor blind
vermogen op uit-het net.
Dus de imaginaire komponent van Quit bepaalt het geleverde reeele ver
mogen en het verschil tussen de reeele komponent van Quit en ~ bepaalt
het geleverde blindvermogen.

Op grond van de voor- en nadelen van de verschillende systemen, zoals die
in de voorgaande paragraaf op een rij gezet zijn, valt de keuze voor een
invertorsysteem op een pulsbreedte- emoduleerde s anningsinvertor.
De doorslaggevende argumenten ler lJ zlJn:
deze invertor is zonder meer geschikt voor zowel autonoom bedrijf als
koppeling met het net, hij biedt de beste mogelijkheden om zonder al te
uitgebreide vermogenscircuits een sinusvormige uitgangsspanning met
geringe harmonische vervorming te leveren, de gebruikte technieken worden
al met goed resultaat in kommercieel verkrijgbare invertoren toegepast en
dit systeem biedt de mogelijkheid tot verbetering en verfijning van de
besturing.

In Lit. [1.3], [11.3], [11.4], [IV.5] en [VI.7] Z1Jn de overwegingen te
vinden, waarvan in deze paragraaf gebruik gemaakt is.

..



rapport !"Ir. EMV 85-29
1. 14biZ.Afdeling der Elektrotechniek

Vakgroep Eleklromecnanlca en Vermogenseleklronica

i---------------------.-

!
;

i

-.• =
Tecnnlsche Hogesc!looi Eindhoven

1.4. Besturing van de invertor

Zoals in 1.1. al is opgemerkt. ZlJn er bij pulsbreedte-modulatie verschil
lende besturingssystemen mogelijk.

Allereerst is het mogelijk de tijdstippen waarop de uitgangsspanning veran
dert. van tevoren vast te leggen. In figuur 1.13 is dit principe (gestileerd)
weergegeven.

Figuur 1.13: Genereren van stuurpulsen op vaste tijdstippen,
In Lit. [1.3]. [1.6] en [IV.2] is deze methode van stur~n beschreven.
De tijdstippen Ot. 02' ° .•. etc. in figuur 1.13 worden bij deze methode
zodanig gekozen dat 5ijv6orbeeld de totale harmonische vervorming in het
uitgangssignaal zo laag mogelijk is ofwel bepaalde geselekteerde harmo-
nischen uit Uuit volkomen verdwijnen. Wanneer het aantal pulsen per peri ode
tijd T hoog genoeg is, blijven slechts harmonischen met een ,hoog rangnummer
over. zodat een klein filter voldoende is om ze te wijzigen. Wanneer °1,°2 ...
geheel vastliggen, dan zijn de grootte en frequentie van de uitgangsspanning
niet meer te veranderen. Met een verfijning op deze methode van sturen is
dat wel mogelijk. n.l. met behulp van een adaptief systeem kunnen de schakel
tijdstippen per peri ode berekend worden, afhankelijk van de gevraagde
grootte en frequentie. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van een micro
processor. Op deze manier is de uitgangsspanning toch regelbaar.

Een tweede, veel voorkomende, methode is de pulsen te genereren door ver
gelijking van de gewenste sinusvorm (Ur~f) met een hoogfrequent draaggolf
(Ud), veelal een driehoekspanning. In flguur 1.14 is deze methode (gesti
leerd) weergegeven. Een beschrijving van deze methode van sturing is b.v.
te vinden in Lit. [A.3].
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Figuur 1.14: Genereren van stuurpulsen m.b.v. een draaggolf

Bij deze methode van sturing worden de tijdstippen waarop de uitgangsspanning
van de invertor verandert, bepaald door het vergelijken van de sinusvormige
referentiespanning met een hoogfrequent draaggolf. Is de spanning Ud groter
dan Uref dan is Uuit negatief, is Ud kleiner dan Uref dan is Uuit positief.
Op deze wijze worat op een eenvouaige manier een slnusvormige pursbreedte
modulatie verkregen.'Wanneer de frequentie van .de draaggolf hoog genoeg is
(groter dan 10 x de frequentie van Ur f)' is het aandeel van harmonischen
in het uitgangssignaal laag. Bij een driefasensysteem verdwijnen de 3e , 6e~
ge etc. harmonische wanneer de verhouding tussen de draaggolffrequentie en
de netfrequentie een veelvoud van 3 is.

Een derde methode maakt gebruik van een vorm van terugkoppeling.
Het principe daarvan is (gestileerd) weergegeven in figuur 1.15.
In Lit. [11.2], [V.8] en [VII.4] zijn systemen beschreven, die deze vorm
van besturing gebruiken.

oH-II+----......----"'7"~"

Figuur I.15: Genereren van stuurpulsen d.m.v. terugkoppeling



De (gefilterde) uitgangsspanning van de invertor, UUit, wordt vergeleken
met een sinusvormige referentiespanning.
Is deze wenswaarde groter dan U it' dan wordt de uitgang, Uo' van de in
vertor negatief, is de wenswaar~e kleiner, dan wordt Uo posltief. Op deze
manier kan de sinusvorm zeer goed benaderd worden. Een verbetering op dit
systeem is, de timing van de schakeltijdstippen tijddiskreet te laten ver
lopen, of anders gezegd: er kan alleen op bepaalde (equidistante) tijd
stippen een verandering in de toestand van de uitgangswaarde optreden. Dit
zorgt er voor dat de regeling stabieler wordt en een minimale in- en uit
tijd voor de schakelelementen gegarandeerd is.

I.IIE Afdeling der Elektrotechniek biz. 1.16 I
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Bij de huidige stand van de techniek spitst de keuze voor een vermogens
schakelaar voor pulsbreedte gemoduleerde invertoren zich toe op de eerste
drie van bovengenoemde halfgeleiders.
Er zijn nog geen vermogens-FET's beschikbaar voar direkte toepassing in
het driefasen wisselspanningsnet van 380 V.
Bovendien is de ontwikkeling van vermogens-FET's zo nieuw dat er nog geen
goed overzicht betreffende de te verwachten problemen bij implementatie te
vinden is.
Om een indikatie van de mogelijkheden van de andere drie elementen te geven,
zijn enkele gegevens in tabel 1.2. gerangschikt.

grootst mogelijke
beschikbare snelheid doorlaatspanning prijsindikatie
elementen

snell e voor een spanning hersteltijd thyri stor voor
thyristor van 900 V + 15 - 25 llS UT Q:! 2 V 900 V/13S A

een max ima 1e - f 200,--
stroom van 1300 A

transistor 850 V - 50 A opslagtijd UT Q:! 2 V transistor
. 450 V - 100 A ~2,5-1011S 850 V/sO A

. f 70,--

G.T.O. 1200 V - 60 A herstel tijd G.T.O.
200 A periodiek + 5 llS UT Q:! 4 V 1200 Vj27 A
uitschakelbaar - f 120.--

I
.

Tabel 1.2

Afgezien van deze kenmerken zijn er nog enkele aanvullende kanttekeningen
te maken bij genoemde halfgeleiders.

De thyristor heeft het voordeel dat hij goed bestand is tegen overbelasting
en vr;j eenvoudig te ontsteken is. De transistor heeft het voordeel geschikt
te zijn voor hogere frequenties, iets lagere doorlaatverliezen te hebben
en te kunnen worden uitgeschakeld door het wegnemen van de basisstroom.
De G.T.a. is eveneens geschikt voor hogere frequenties en is uitschakelbaar.
Nadelen van de thyristor zijn de noodzaak voor een doofcircuit en de daaruit
voortvloeiende hogere verliezen. Van de transistor zijn de nadelen de geringere
overbelastbaarheid dan van een thyristor en de noodzaak van een aanzienlijke
kontinue basisstroom tijdens geleiding.
Nadelen van de G.T.O. zijn het feit dat voor uitschakelen een zeer grote
negatieve gatestroom vereist is en de noodzaak van een kontinue gatestroom
tijdens geleiding.
Er valt nog op te merken dat vele typen vermogenstransistoren op eenvoudige
wijze parallel geschakeld kunnen worden.
Wanneer deze transistoren op een koellichaam gemonteerd worden, is een goede
stroomverdeling vaak al gewaarborgd.
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In een vergelijking van voor- en nadelen verdienen de transistor en snelle
thyristor een lichte voorkeur boven de G.T.D. om de volgende redenen:
Voor het uitschakelen van de G.T.D. z;jn stromen nodig in de orde van
eenderde van de hoofdstroQm. Bijvoorbeeld voor het uitschakelen van een
hoofdstroom van 90 A is een kortstondige negatieve gatestroom van 28 A
nodig bij de G.T.D. 990 A van AEG. Het stuurcircuit zal dus zeker voor
hogere frequenties vr;j ingewikkeld van on twerp worden.
Bovendien lijkt men de techniek en de problemen van snelle thyristor- of
transistor-invertoren al beter onder de knie te hebben getuige de veelheid
aan veelbelovende ontwerpen en verslagen van toepassingen die bij onderzoek
van de 1i tera tuu rover dit onderwerp aangetroffen worden.,
Een verder nadeel van de G.T.D. is het feit dat dit element nog maar pas op
de markt is en nog moeilijk verkrijgbaar is.

Blijft over de keus tussen snell~ thyristor of transistor. Aan de hand van
een vergelijking van de geschatte kosten voor een thyristor-driefasen
bruginvertor (McMurray-Bedford-type) en een driefasen-bruginvertor met
trans i s toren .

In figuur 1.16 is het vermogensgedeelte getekend van een systeem met tran
sistoren en in figuur 1.17 met snelle thyristoren.

Kosten systeem 1 (transistoren) (schatting)
2 filter kondensa~oren a 1 200,-- = 1 400,--
3 spoelen (beperking di/dt) a 1 200,-- = 1 600.--
18 transistoren + diode a 1 70,-- = 1 1260,·-
3 smoorspoelen a f 200,-- = 1 600,--
besturing 1 3000,--
beveil iging 1 8000,--

Totaa1 114000,--

Kosten systeem 2 (thyristoren) (schatting)

2 filterkondensatoren a f 200,-- = f 400.--
6 komnuta ti e a f 200,-- = f 1200,--
3 kommutatie spoelen a f 200,-- = f 600,--
6 thyr;storen a 1 200,-- = f 1200,--
6 di oden a 1 100,-- = 1 600,--
3 smoorspoelen a 1 200,-- = f 600,--
bestur;ng f 2000,--
beveil iging f 4000,--

Totaal f 11000,--

QE'E~!:~i!!g~!!:

1) De transistorinvertor maakt gebruik van drie transistoren voor 50 A
parallel geschakeld als schakelelementen.

2) De kasten voor beveiligingscircuits en snubbers zijn voor de transistor
invertor hoger omdat beveiliging kritischer is in dit geval; ook snubbers
zijn in dit circuit belangrijker. Verder is de basisbesturing voor tran
sistoren uitgebreider dan de gatestruring voor thyristoren.
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3) De McMurray-BedforJ-1nvertor van figuur 1.17 ;s minder geschikt voor
hogere frequenties. Met een toevoeging van twee extra thyristoren en
smoorspoelen per brugtak aan het kommutatiecircuit is dit op te lossen.

De uiteindelijke keuze valt op een seann;n~SbrOngevOede-driefasen-brUg

invertor met transistoren, die gebrUlk maa t van pulsbreedte-modulatie
volqens het prlncipe van tenuakopeeling van de uitgangsspanning met
tijddiskrete veranderlng van e ultgangstoestand.

In het volgende hoofdstuk zal een ontwerp voor een dergelijke invertor
gepresenteerd worden.

H
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Hoofdstuk II: Beschrijving van het te realiseren systeem

Zoals in hoofdstuk I beschreven, is de beste keuze voor een invertor
systeem met geringe harmonische vervorming een pulsbreedte-gemoduleerde
invertor. Als transistor in deze schakeling zal gebruik gemaakt worden
van de darlingtontransistor MJ 10051 van Motorola. Deze transistor is
al voorzien van een vrijloopdiode. De gegevens van deze transistor zijn
te vinden in bijlage 3.

In figuur 11.1. is het vermogensgedeelte van de invertor gegeven.
De kombinatie T1, D1 tim T6, D6 zijn 6 darlingtons MJ 10051. Over elke
transistor is een snubbernetwerk aangebracht om spanningspieken op te
vangen en om de uitschakelverliezen te beperken. In iedere tak van de
driefasenbrug is een extra smoorspoel LQ aangebracht. Deze spoel heeft
als funktie om de stijgsnelheid van de stroom te beperken bij kortslui
ting, zodat de beveiliging de tijd krijgt in te grijpen, voordat de
stroom een te grote waarde bereikt. Tussen de uitgang van de invertor en
het driefasennet zijn drie smoorspoelen L1 tim L3 geschakeld. De drie
filters bestaande uit RF en CF geven de spanningen UA' UBen Ucvoor
terugkoppeling naar de besturing van de invertor.

In figuur 11.2. is een blokschema voor de besturing van de invertor
gegeven. Voor de besturing worden drie referentiespanningen Uref A' Uref B
en Ur f C opgewekt, die zo goed mogelijk enkelvoudig harmoniscn . .
zijn,e. een frequentie van 50 Hz hebben en een onderling faseverschil
van precies 120 elektrische graden. Een synchronisatieschakeling zorgt er
voor dat Uref A' U ef B en U ef C synchroon lopen met de fasespanningen UA'
UB en Uc . r. r. van het driefasennet.

Voor elke fase is er een afzonderlijk regelsysteem, dat de referentiespan
ning vergelijkt met de filterspanning U* en daaruit de signa1en kreeert
die voor de sturing van de transistor nodig zijn.
Een logische schakeling zorgt er voor dat alleen op, door een apart klok
signaal, bepaalde tijdstippen de trekstand van de invertor kan veranderen.
Bovendien zorgt de logika er voor dat de transistoren uitgeschakeld worden
wanneer de beveiliging ingrijpt en dat niet beide transistoren van ~~n

brugtak gelijktijdig in geleiding kunnen zijn.

De beveiliging grijpt in wanneer de fasestromen iA, i~ of iC een maximum
waarde overschrijden, de stroom geleverd door de geliJkstroommachine, I,
te groot wordt of de collector-emitter-spanning van een der transistoren
tijdens geleiding een te hoge waarde aanneemt, waaruit blijkt dat de
transistor niet meer in verzadiging of quasi-verzadiging is.

Verder grijpt de beveiliging natuurlijk in wanneer de uitgangsspanning
van de invertor niet met het net gesynchroniseerd is.

De stuursignalen voor de transistoren worden toegevoerd aan een basis
stuurschakeling, welke de basisstromen van de vereiste vorm en grootte
aan de basis van de transistoren levert.

Bij het ontwerp van dit sy~teem is gebruik gemaakt van Lit. [VI.B],
[VI.9], [VI.14].
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In de volgende hoofdstukken zullen de verschillende onderdelen van het
systeem nader worden besproken.

In het uiteindelijk te realiseren systeem zal de spanning 2 u een waarde
van 500 V bezitten, zullen de fasestromen iA' is en iC een waarde van
50 A (RMS) hebben en zal de klokfrequentie tussen 20 en 50 kHz liggen.
De transistoren zijn overbelastbaar tot 150 A, dus de beveiliging zal
moe ten ingrijpen voordat de stroom deze waarde bereikt heeft. Verder
dient er voor gezorgd te worden dat de spanning over collector en emit
ter van de transistoren de waarde 850 V niet overschrijdt.
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Hoofdstuk III: De vermogenstransistor als schakelaar

De transistor die in de invertor gebruikt gaat worden, de MJ 10051, is een
darlington transistor. De toepassing van transistoren en darlington-tran
sistoren in invertorschakelingen zoals die van figuur 11.1., stelt bijzondere
eisen aan zowel de basissturing als de beveiliging van de transistor, omdat
deze door de kombinatie van hoge spanning en grote stroom bij een hoge scha
kelfrequentie zwaar belast wordt.

In het geval van de invertor uit figuur 11.1. betekent dit een werkspanning
van 500 V, een effektieve waarde van de stroom van 50 A en een schakelfre
quentie van 25 kHz. Oat de MJ 10051 deze belasting aankan, mage blijken uit
enkele gegevens van de transistor welke in tabel IIL1. gerangschikt zijn.

tabel II I. 1

max i maa1 toe1aa tba re spanning Vceo 850 Vin doorlaatrichting =

maximaal toe1aa tba re continue Ic 75 Astroom (Tc = 25 °C) =

maximaal toe1aa tba re piekstroom Ic 150 A(Tc = 25 °C) =

typische uitschakeltijd bij
induktieve last t sv + t c = 5 ).IS

(Vce = 300 VlIc = 50 AII5 =
5A/Tj = 25 °C)

Om een beeld te krijgen van de eisen die aan de basissturing voor de tran
sistoren in deze invertor gesteld moeten worden, zal eerst de werking van
de vermogenstransistor bekeken worden.
De verschijnselen die daarbij besproken worden. doen zich zowel bij tran
sistoren als bij darlingtons voar. Daaram kan voar beide typen een gelijk
soortige basissturing ontwarpen worden.
Op de specifieke eisen die darlingtons stellen zal nog nader ingegaan worden
aan het eind van dit hoofdstuk.
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111.1. De werking van de vermogenstransistor

In figuur III.1. is de opbouw van een NP~N-vermogens-transistor weergegeven.
De transistor bestaat uit vier lagen silicium: een emitter van n-type mate
riaal, een basis van p-type materiaal en een collector opgebouwd uit een
brede laag laaggedoteerd n-type silicium en een smalle laag hooggedoteerd
n-type silicium.
Typische verontreinigingsconcentraties zijn respectievelijk:
10 18 cm-3, 10 18 cm-3, 10 15 cm-3 en 1020 cm-3•
De werking van de transistor zal bekeken worden aan de hand van een schakel
cyclus voor de transistor in de schakeling van figuur 111.2.
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De transistor schakelt de stroom welke door de smoorspoel met vrijloopdiode
loopt. In figuur 111.3. is het verloop van Uce~ i c en ib als funktie.~van de
tijd tijdens deze schakelcyclus gestileerd weergegeven. -'"
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Op t = to wordt de transistor ingeschakeld door een sprongvormige verandering
van de basisstroom van ib = 0 naar ib = ibl.
Na een zekere inschakelvertragingstijd td begint ic op t = t1 te stijgen en
neemt de stroom door de vrijloopdiode, iF, af.
Op t = t2 is de stroom door OF gelijk aan nul geworden en vangt de herstel
tijd van de diode (trr ) aan. Op t = t3 is er voldoende lading uit de diode
afgevoerd en begint deze te sperren, waardoor Uce daalt. Op t = t4 spert de
diode volledig, maar is er nog niet voldoende ruimtelading in de basis en
collector van de transistor aanwezig om deze volledig in verzadiging te
sturen, waardoor Uce groter dan Uce,sat blijft. Op t = ts is de transistor
volledig in verzadiging.

Op t = t6 wordt de transistor uitgeschakeld doordat-ib negatief wordt.
Gedurende de opslagtijd, t sv , neemt de ruimtelading in de transistor af,
waardoor Uce toeneemt, ~aar de trc1sistor in geleiding blijft. Op t = t7
begint de transistor te sperren en gedurende de afvaltijd, tf, neemt ic
af tot nul en neemt Uce toe tot de waarde van de voedingsspanning.
Bij de voorgaande beschrijving is aangenomen dat de schakeling in leemte
vrij bedrijf werkt. de zelfinduktie van de smoorspoel hoog is en de weer
stand klein.

Aan de hand van figuur I11.4. kan op eenvoudige wijze inzicht verkregen
worden in de werking van de transistor in geleidende toestand.
In de ic-Uce-karakteristieken (fig. 1II.4a) zijn drie verschillende werk
gebieden te-onderscheiden: het lineaire gebied, het gebied van quasi-~er

z~diging en verzadiging.

Wanneer de transistor vanuit stroomloze toestand gaat gel eiden, zal het
werkpunt eerst in het lineaire gebied liggen.
De basis-emitter-overgang is dan voorwaarts en de collector-basis-overgang
in sperrichting gepolariseerd.

De basis-emitter-overgang injekteert minderheidsladingdragers (n) in de
basis. Door rekombinatie vormen die een deel van de basisstroom. Bovendien
ontstaat er daardoor een diffusiestroom van minderheidsladingdragers in de
richting van de collector.
De minderheidsladingdragers die de collector-basis-overgang bereiken, steken
deze onder invloed van het elektrisch veld over en bereiken door geleidin~

het collectorkontakt.
Omdat de transistor een grote collectorzone met lage donorconcentratie bezit,
ondervindt de collectorstroom een relatief grote weerstand die een aanzien
lijke spanningsval over de collectorzone bewerkstelligt. In figuur I1I.4.b.
is de situatie bij geleiding in het lineaire bereik getekend.

Vervolgens komt de transistor in de toestand van quasi-verzadiging. Uce is
dan zover gedaald, dat ook de collector-basis-overgang voorwaarts gepolari
seerd is. Dit heeft als gevolg dat vanuit de basis minderheidsladingdragers
(p) in het n-gebied van de collector geinjekteerd worden. (Er worden natuur
lijk ook n-ladingdragers in de basis geinjekteerd, maar omdat bij een voor
waarts gepolariseerde overgang de grootte van de injektie evenredig is met
de verontreinigingsgraad is deze injektie in omgekeerde richting niet van
belang).
De in de collector geinjekteerde p-lading veroorzaakt in de buurt van de
overgang een inversie van het n-gebied tot p-gebied, waarbij door de grotere
concentratie van lading de geleidbaarheid toeneemt. Schijnbaar breidt de
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basis zich uit in de collectorzone.
In figuur III.4.c. is deze toestand getekend. De spanningsval is in dit
geval nog vrij groot omdat er nog steeds geleiding plaatsvindt door een
gedeelte van de n-zone van de collector.

Wordt de basisstroom nu verhoogd,'dan wordt het aantal geinjekteerde
p-ladingdragers in de collectorzone nog groter en breidt de basis zich
uit. Wanneer de schijnbare basis zich over het gehele n-gebied uitstrekt,
is de transistor volledig verzadigd en is de spanningsval over de tran
sistor zeer laag geworden. In figuur III.4.d. is deze toestand getekend.
Verdere verhoging van de basisstroom heeft geen invloed meer op Uce , maar
verhoogt slechts de concentratie van minderheidsladingdragers in de col
lector. De transistor bevindt zich dan in de toestand van oververzadiging
(figuur III.4.e.).

Wanneer de schakeling in leemtevrij bedrijf werkt, meet bij het inschakelen
van de transistor voor het volgende zorg gedragen worden:

Omdat vanwege het ladingsdragersstuweffekt in de vrijloopdiode op t = t1
de collectorstroom zeer snel zal toenemen (de diode vormt even een kort
sluiting), moet er voor gezorgd worden dat bij inschakelen de basisstroom
zo groot mogelijk is.
In dat geval is het mogelijk om de collector zeer snel met ladingdragers
te overstromen, zodat de transistor snel het lineaire gebied zal verlaten,
waar de hoogste verliezen optreden.

In figuur 111.5. is een en ander in beeld gebracht.
(trr = hersteltijd van de diode, Qrr = stuwlading in de diode)
In figuur III.5.a. is het trajekt te zien dat het werkpunt in de ic - Uce
karakteristieken aflegt bij inschakelen. In figuur III.5.b. is het inscha
kelen te zien met een basisstroom ib1'
In figuur III.5.c. is te zien dat met een hogere basisstroom, ib2, het
inschakelen sneller verloopt en dat de transistor sneller in verzadiging
gaat.

Het uitschakelen van de transistor vindt plaats door de polariteit van
de basisstroom om te keren. Wanneer de collectorstroom van de transistor
begint af te nemen, zal deze door de vrijloopdiode overgenomen worden en
zal de spanning over de diode snel dalen en Uce dus snel stijgen. Alleen
wanneer de transistor optimaal uitschakelt, zal de tijd waarin de stroom
afneemt ongeveer even groot zijn als de tijd waarin Uce toeneemt.
Bij het uitschakelen van de transistor in {over-)verzadigde toestand kun
nen verschillende verschijnselen optreden, afhankelijk van de gebruikte
basisstroom.
Wanneer de basisstroom negatief wordt, worden de minderheids-ladingdragers
in de basis (n) via het basiskontakt afgevoerd en verdwijnen de minderheids
ladingdragers in de collector (p) door recombinatie en via de collector
stroom. De basis-emitter- en de collector-basis-overgang worden weer invers
gepolariseerd.

Wanneer het negatief worden van de basisstroom te langzaam verloopt, zal de
transistor via verzadiging, quasi-verzadiging en het lineaire gebied de
gesperde toestand bereiken. Bij deze manier van uitschakelen is de dissi
patie groot omdat de collectorstroom nog niet veel is afgenomen, terwijl
Uce al zijn eindwaarde heeft bereikt. In figuur III.6.a. is deze manier
van uitschakelen in beeld gebracht.
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Figuur rrI.6.d.:

Wanneer bij het uitschakelen de basisstroom te snel negatief wordt,
neemt de collectorstroom aanvankelijk wel snel af. Maar op het moment
dat alle lading al uit de basis afgevoerd is en de basis-emitter-overgang
al spert, is er nog lading in de collector-zone aanwezig.
Deze lading kan alleen afgevoerd worden door de collectorstroom en door
recombinatie in de collector. Omdat de basis-emitter-overgang al spert,
loopt de collectorstroom door de basis en verloopt die recombinatie dus
vrij traag. Dit verschijnsel wordt "tail ing" genoemd. Ook in dit geval
is de dissipatie bij uitschakelen groot. In figuur III.6.b. is uitscha
kelen via dit proces weergegeven. (op t = t] is de basis-emitter-junctie
gesperd)

Bij optimaal uitschakelen zal het sperren van de beide overgangen gelijk
tijdig plaatsvinden, doordat de basisstroom juist zo snel afneemt, dat
het afvoeren van de lading uit de basis en uit de collector op hetzelfde
tijdstip voltooid is. Bij deze manier van uitschakelen is de dissipatie
veel kleiner dan in de voorgaande gevallen. In figuur III.6.c. is uit
schakelen in deze situatie getekend.
In figuur III.6.d. zijn de trajekten in het ic - Uce - diagram voor
de verschillende manieren van uitschakelen getekend.

1 is uitschakelen met de langzame afname van de basisstroom
2 is uitschakelen met te snelle afname van de basisstroom
3 is optimaal uitschakelen.

De grootte van de opslagtijd, t sv , bij uitschakelen van de transistor
stelt grenzen aan het frequentiebereik. Tijdens de afvaltijd, tf, vindt
de grootste dissipatie plaats.
De opslagtijd is sterk afhankelijk van het werkpunt van de transistor in
de i c - Uce - karakteristiek. In figuur 111.7 is een en ander aan de hand
van de karakteristieken en het stroom- en spanningsverloop nader geillus
treerd.
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Wanneer de transistor in verzadigde toestand werkt (v), moet er veel meer
lading uit basis en collector afgevoerd worden, dan wanneer de transistor
in quasi-verzadigingstoestand is (q). t sv is in de situatie v dus groter
dan in de situatie q.

Zoals al opgemerkt wordt de afvaltijd sterk beinvloed door de wijze waarop
de transistor uitgeschakeld wordt. Behalve verlenging van tf door het
al beschreven effekt van tailing, kan deze verlenging ook optreden door
parasitaire effekten in de transistor. Een hoge dUce/dt kan over de para
sitaire capaciteiten in de transistor voor voldoende basisstroom zorgen
om eveneens tot tailing van de collectorstroom te leiden.
Dit effekt is te vermijden door Ubc tijdens uitschakelen kleiner dan - 2.5 V
te maken. Dit heeft eveneens het voordeel dat de transistor niet plotseling
in geleiding kan kamen tijdens een snelle sprong in Uce tengevolge van
dezelfde parasitaire capaciteiten. In figuur 111.8 is dit effekt in figuren
weergegeven.

De optimale basissturing voor de transistor dient dus aan de volgende kriteria
te voldoen:
- bij inschakelen dient dib/dt zo groot mogelijk te zijn,

bij inschakelen dient ib een faktor Kgroter te zijn dan de voor de
toestand "in" benodigde basisstroom,
in de toestand "in ll dient de basisstroom juist de waarde ib = ic/hFE te
bezitte~ (hFE is de gelijkstroomversterkingsfaktor van de transistor),
opdat de transistor in het ouasi-verzadigde gebied werkt,
bij het uitschakelen dient de negatieve basisstroom een faktor Mgroter
te zijn dan de basisstroom in de toestand "in"~

- er moet voor worden gezorgd dat beide p-n-overgangen gelijktijdig sperren,
- bij het uitschakelen en de toestand uit moet Ube < - 2.5 Vgelden.

In figuur III.9 zijn de "ideale" basis-stroom en -spanning getekend als
funktie van de tijd.

De gebruikte darlington transistor MJ 10051 stelt dezelfde eisen aan de
basisbesturing. Het verschil met een transistor is, dat de parasitaire
capaciteiten ill een darlington door de grotere stroomversterking een
grotere rol spelen. De darlington is dus gevoeliger voar een hoge dUce/dt
en heeft een iets grotere opslagtijd, zodat een ideale aansturing in dit
geval nog belangrijker is.

Bij het samenstellen van deze paragraaf is voornamelijk gebruik gemaakt
van L[IV.14J, L[VI.16) en L[VI.l7].
Een deel van de figuren is afkomstig uit L[VI-16].



,.-------------------- ------ .-- ------ -- -- - --------

rapport nr_ :: M .'
-.• =
Tecnn'sche Hogescnool [",nano"en

Afdeling der Elektrotechniek
laKgroep Elektromechanlca en Vermogenselektronlca

"A---------i l e1c
.,..-:l--------1 les

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

OIZ_ <. '_. \ ......

u=~ :
l'~tS:~

J... .. ,.~u ':fc. ~... .1

i' Ii, ~ II:. ... ~f.t""

t ..li:-~ ~--t-

~ ... ~"'Q.,: .. e.'I.~",;'j

.. a. d~ 2 ~ (~t!""J

\o ...cl ...d....l ~(f;.' r

1, ~'": i ,..--- ..._,
I i. -

I I I
I f :

Ii" .IJt 'q) .

Ie

_ ~~~l''': "D"'LGl;, i,,~
--__-..-QiC;~\L1r_.u:r -1''-. ,-

IIChal

I

- ( ....Y"a.-.cJ.i'i.,,~) _. .

.. - 4'{~u.u.,< lJI·_:1-4.. - -- -



r------ --.------.~----!-- -- ---- .,.- -,

! ••=
Tecnnlscne Hogescnool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
VaKgroep Eiektrornechan,ca en Verrnogenselektronlca

biz. 3.13

rapport nr.

I

". \F=t

Ie .

IE ,
1

~::=~+}----

II:

.. ~I!!

/
/

'----'-_I'

o~_.L-_":'-_---+--+---------+----'>l:

_.M

I
;
I.. _-lJ,"1: ~ _

"".: I:: ... c.\.u:lJo..a..1c.. "'" '.

I
I

L

,
_ J

I

J
I

-1
I ... I't...::. --. ,yo.. - - •

__ .. i~~£...&'-&~"'_

O~-t---+-----!.-.,;1t----------t-- ....
I
~



·IIE
"'eCN~IScne ,"ogescnoOI Elnchoven

Afdeling der Elektrotechniek
VaKgroep Elektromechanlca en Vermogenselektronlca

OIZ 1. L'-t

rapport nr

III.2. antwerp voor een basissturing

Een mogelijke manier om de kr~teria die in III.l. genoemd zijn, te verwezen
lijken, is de basissturing welke beschreven I"/ordt in Lit. [VT..8] en [VI.g].
De schakeling werkt volgens het principe van de proportionele basissturing
en wordt ook wel collector-vang-schakeling genoemd.
In principe werkt.deze schakeling als volgt (zie figuur 111.10):

.
_L;»

-i
c:
t +

U
CL

.

Figuur III.l0: De proportionele basissturing

De stroom i die aan de basis toegevoerd wordt, verdeelt zich over twee
stroompaden, n.l. door 01 en O2, De basisstroom ib veroorzaakt een span
ningsval U01 en de stroom iO veroorzaakt een spanningsval U02. Er wordt
verondersteld dat de transistor in quasi-verzadiging is. Oit betekent dat
i c alleen afhangt van het uitwendig circuit en dat Ucb bepaald wordt door
de grootte van de basisstroom. Er geldt: Ucb = UOl - U02'

Wanneer ib zo groot wordt dat Ueb kleiner wordt dan U01 - U02' gaat er
meer stroom door 02 lopen, zodat ib afneemt. Als ib zo klein wordt dat
Ucb groter wordt dan U01 - U02' dan neemt iO af en ib toe. Oit is dus
een stabiele situatie. Ueb en dus ook Uce wordt bepaald door het span
ningsverschil U01 - U02. Door het toevoegen of weglaten van dioden kan
dus het werkpunt van de transistor op een bepaalde plaats in de karak
teristieken vastgelegd worden, zodanig dat er geen groot overschot van
ladingsdragers in de transistor aanwezig is. De opslagtijd is in dit
geval dus zo klein moge-ijk en het vrijwel gelijktijdig sperren van
beide p-n-overgangen bij uitschakelen is gewaarborgd.

Bij inschakelen zal eerst alle stroom door 01 vloeien, totdat de tran
sistor in quasi-verzadiging is en de collectorspanning zo laag geworden
is, dat U02 positief wordt en 02 kan geleiden. Een praktische uitwerking
van deze schakeling is gegeven In figuur 111.11.

De werking van de schakeling is als volgt:
Wanneer transistor T meet geleiden, is de schakelaar Si gesloten en Su
geopend. De stroom i die dan door n2 loopt, zorgt er voor dat er, van
wege de in de secundaire windingen vloeiende stroom, een positieve basis
stroom ib gaat lopeno
Moet de transistor uitgeschakeld worden, dan wordt Si geopend en Su
gesloten. Hierdoor gaat er een negatieve basisstroom lopeno Even daarna
wordt Su weer geopend en loopt er geen basisstroom meer.
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Figuur 111.11: De col lectorvangschakel ing

Omdat het aantal windingen n3 gelijk is aan n4 en beide wikkelingen dezelfde
flux omvatten (aangenomen dat v66r het inschakelen van Si beide wikkelingen
spanningsloos waren), is de spanning over beide wikkelingen gelijk.

Oaaruit valt af te leiden dat:
Ucb = Ubc - UD2 en

Uce = 2U bc - UD2 ·

Volgens hetzelfde proces als in de schakeling van figuur 111.10 wordt nu
oak weer Ucb en ib geregeld, waarbij de spanning over de basis-emitter in
de plaats gekomen is van UD1.
De t~ansistor blijft dus in quasi-verzadiging, afhankelijk van het span
ningsverschil tussen U02 en Ube .

Bij inschakelen zal ook weer de maximale stroom door de basis lopeno Deze
bedraagt:

i bmax = (n 2/n4)i = (n2/n)i

Tijdens geleiding zal de waarde van i b bepaald worden door i c en
Ube - UD2·
T1Jdens het uitschakelen zal de basisstroom een mindere waarde hebben van:

i bmin = -(n 1/n3)i = -(n 1/n)i

In figuur 111.12 is de verwachte basisstroom te zien.

Tot zover de werking van de schakeling.

," - - ....-~.-
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Figuur 111.12: De te verwachten basisstroom

Het belangrijkste onderdeel van deze schakeling is de transformator TR.
De eisen waaraan deze moet voldoen zijn o.a.:
1) de hysteresislus van het kernmateriaal dient erg smal te zijn (lage

verliezen) omdat bij hoge freQuenties ( 20 kHz) gewerkt wordt,
2) de magnetische induktie waarbij verzadiging optreedt, ctient groot te

zijn, zoda~ de afmetingen van de kern klein kunnen blijven,
3) de remanente magnetische induktie, Br • ctient laag te zijn ten opzichte

van de magnetische induktie bij verzadiging, Bs . zodat bij unipolaire \
pulsmagnetisatie een grote verandering van de lnduktie ter beschikking
is.

Twee soorten kernmateriaal die geschikt lijken en voorradig zlJn, ZlJn:
een ringbandkern van supermalloy (T 6592) en een pulstransformator met
kernmateriaal permax F (ZKB 409).
In figuur 111.13 zijn de hysteresis krommen van beide materialen op ctezelfcte
schaal te zien.

Cer. • ••r."~",. I
'tn. ·'nl" ~__,....-

•

Figuur 111.13: Hysteresis krommen van permax F en supermalloy
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Om het voorgestelde antwerp te testen, is allereerst een stuurschakeling
gerealiseerd, die is opgebauwd rond een transformator met een kern van
supermalloy en 4 wikkelingen met 4 windingen elk.
Het schema van deze schakeling is te zien in figuur 111.14.

..
_ soV

DUII"1
.~ Lc.

r-----..~-I l

I
I Llu-
1

:-r 1
I "':1' OCo~"

c,_J .1,_

r- -

" .. I] "ns
1i··~~~I~-I

I] "., +1 :
UI,ot. I,

L __

,.,v

Re- 11<2.

_ ~t • - o. ~'! .. F

Figuur 111.14: De basissturing voor de transistor MJ 10051

De werking van de schakeling is als volgt:
De functiegenerator wekt een unipolaire blokspanning op van 10 V met een
frequentie van 20 kHz. Deze spanning Vs is het stuursignaal voor de scha
kelaar 5i - De monostabiele multivibrator 4528 geeft op ;edere neergaande
flank van het stuursignaal Vs een puls, waarvan de duur bepaald wordt
door Rt en Ct- Deze puls zorgt er voor dat Su tijdens het uitschakelen
gaat geleiden, zodat de benodigde negatieve basisstroom ontstaat.
De transistor MJ 2955 zorgt er voor dat er een konstante stroom van 1 A
door n1 of n2 gaat vloeien als respektievelijk de FET's $u of $; gaan
geleiden.
De transformator bestaat uit een kern van vier op elkaar gestapelde
ringkerntjes van supermalloy, n1, n2' n3 en n4 zijn 4 windingen montage
draad. Enkele meetresultaten met deze schakeling zijn te z;en in figuur
III.15.
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Uit de metingen blijkt het volgende:
Bij het inschakelen treedt in de collectorstroom de karakter.istieke piek
van het herstelverschijnsel in de vrijloopdiode op. De basisstroom ver
toont eveneens de voorspelde piekwaarde, waarna deze met een slingerver
schijnsel afneemt tot de zeer lage waarde die benodigd is om de tran
sistor bij deze collectorstroom in quasi-verzadiging te houden. Bij het
uitschakelen treedt de negatieve basisstroom piek op. (Nadat de transistor
uitgeschakeld is vloeit er nog negatieve basisstroom door het weerstands
netwerk van de darlington, totdat Su geopend is) Ook bij het uitschakelen
treden slingerverschijnselen op, veroorzaakt door parasitaire capaciteiten
en induktiviteit van toevoerdraden. Over de opslagtijd en effekten van
tailing is bij deze stromen nog weinig zinnigs te zeggen.

De schakeling van figuur 111.14 valt op verschillende punten te verbeteren.
Omdat er beperkingen zijn aan Bmax in de transformator en B evenwijdig is
met Ju dt, is de maximale pulsduur waarbij de transformator ingeschakeld
kan zijn, eveneens beperkt. Ook moet de vorm van de basisstroom op het
moment van inschakelen nog verder verbeterd worden.
am het eerstgenoemde bezwaar te ondervangen, is de volgende uitbreiding
van de schakeling mogelijk (figuur 111.16).

De werking van deze schake1ing is als volgt:
In dit geval wordt de benodigde basisstroom afwisselend geleverd door de
transformatoren TE, en TE2. Doordat van beide trafo's de sekundaire wik
kelingen via dioden met de transistor verbonden zijn, is de basisstroom
de som van ib1 en ib2'
Voor de toestand "in" dienen de FEr's TE1 en TE2 afwisselend geleidend
gemaakt te worden.
De negatieve basisstroom wordt verzorgd door transformator TA en FET TA'
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Figuur 111.16: Verbeterde stuurschakeling
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111.3. Verbetering van de basissturinq

Gebaseerd op de schakel ing van figuur 111.14 is een komplete basissturing
gerealiseerd, zoals die in figuur 111.18 qetekend is.
Alle transformatoren daarin zijn pulstransformatoren ZKB 409, met
n1:n 2:n3 = 1:1:1 en n4:n5 = 2: 1.
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Figuur 111.18: Verbeterde basissturing

Het verdient voorkeur om de schakeling zo kompakt mogelijk op te bouwen om
storingen te vermijden. Daarom is voor het opwekken van de stuursignalen
u1' u2 en u3 afgezien va~ het gebruik van een externe funktiegenerator.
Het schema van de stuurschakeling is gegeven in figuur 111.19.

De schakeling werkt als volgt:
de ~R 2206 is een monolitische funktiegenerator, die zo aangesloten is dat
hij~~en blokspanning genereert. De frequentie van deze blokspanning wordt
bepaald door Rt en Ct en is in dit geval 180 kHz (signaal tA). Dit signaal
wordt door 8 gedeeld, zodat er een blokspanning met een frequentie van
22.5 kHz ontstaat (to). Door dit signaal in een and-poort logisch te ver
menigvuldigen met tA ontstaan de blokspanningen U, en Uz"
De neergaande flank van signaal to triggert de monostabiele multivibrator
4528 en zo ontstaat signaal U3.
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Figuur 111.19: Opwekken van de stuursignalen

am te voorkomen dat er deuken in de basisstroom ontstaan, zorgt het netwerk
van de diode, condensator en weerstand er voor dat de neergaande flanken van
U1 en Uz vertraagd worden. Hierdoor overlappen Ul en U2 elkaar iets. Dit is
toegestaan omdat de basisstroom opgewekt wordt door het afwisselend schakelen
van twee transformatoren.
Beide FET's zorgen er voor dat Ul en U2 vanaf het moment van uitschakelen
nul zijn. Op deze manier worden de signalen Ul, U2 en U3 voor de FET's F1,
F2 en F3 (figuur 111.18) geproduceerd. In figuur 111.20 zijn de resultaten
gegeven van metingen op verschillende punten in de schakeling van figuur
II1.19.

Met deze schakeling wordt een transistor MJ 10051 gestuurd, welke de stroom
door een draadgewonden weerstand van 3.3 n bepaalt. In figuur 111.21 is het
schema van deze schakeling gegeven.
am de transistor bij het uitschakelen te ontlasten, is parallel aan de
collector-emitter-aansluitingen een snubber geschakeld. Deze snubber
(weerstand, diode, condensator) beperkt de stijgsnelheid van Uce ' waardoor
de uitschakelverliezen kleiner worden.
Op de werking van de snubber wordt in bijlage 2 uitgebreid ingegaan.

In figuur 111.22 zijn de in de schakeling gemeten spanningen en stromen
weergegeven. Uit de metingen kunnen de volgende konklusies getrokken
worden.

- Uit figuur III.22a blijkt dat ic snel afvalt bij uitschakelen. De
oscillaties die in het circuit van figuur 111.14 optraden (zie fig. 111.1S)
zijn verdwenen. Bij inschakelen 1 van de transistor wordt de collector
stroom verhoogd met de ontlaadstroom van de condensator in de snubber. 10
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- Uit figuur 111.22b blijkt dat de basisstroom voldoet aan de kriteria die
in paragraaf I1I.2 opgesteld zijn; een grote inschakelpiek 2, propor
tionele stroom bij geleiding 4 en een grote uitschakelpiek. 5 Het valt
op dat de basisstroom na inschakelen tijdelijk zeer klein wordt 3 . Dit
is een gevolg van het feit dat de transistor door de grote basisstroom
bij inschakelen snel in verzadiging of zelfs in oververzadiging gaat.
Wanneer deze overtollige lading ten gevolge van de collectorstroom ver
dwenen is, is er pas weer basisstroom nodig. Nadat de collectorstroom
bij uitschakelen nul geworden is, vloeit er nog een negatieve basisstroom
door het netwerk van weerstand en diode in de darlington 6 .

- Uit figuur 111.22c en d blijkt dat de laststroom i L door de snubber over
genomen wordt na uitschakelen 7 en 11 . Bij het uitschakelen van de
stroom treedt tengevolge van de snubber een overshoot op in spanning Uce
en stroom iL en is 8, 9 en 12. Dit wordt in bijlage 2 nader ver
klaard.

- Uit figuur 111.22e blijkt dat bij inschakelen 13 Uce snel afneemt tot
de verzadigingswaarde 14 en nog een tijdje verzadiga blijft. Bij uit
schakelen stijgt Uce met een snelheid die door de snubber bepaald wordt.

16 De piek in Uce 17 wordt veroorzaakt doordat OF even in geleiding
komt, voordat de snubber de stroom iL overneemt. Hierdoor ontstaat er
een inbreuk op de spanning over de diode en dus een piek in Uce ' De
stroompiek door OF zorgt voor een kleine inbreuk op de stroom iL 7.
(zie oak bijlage 2)

- Ube in figuur 111.22f voldoet nag niet helemaal aan de gestelde kriteria.
Gedurende de uitperiode is de waarde van Ube nul en niet ! - 2 t S V zoals
gewenst is. Door de basisstroompiek bij inschakelen is er een kleine ver
hoging van Ube 18. Bij uitschakelen 19 neemt Ube af doordat de basis
emitter-overgangen in de darlington gaan sperren en de stroom vloeit
uiteindelijk door de inqebouwde weerstand en diode in de darlington 20.

Alle figuren zijn gemeten met een PM 3305 digitale geheugen-oscilloscoop
gekoppeld aan een PM 8148 X-Y-recorder.

In de volgende paragraaf zal het gedrag van de schakeling bij grotere
stromen en' spanning bekeken worden.

.- - ~-\
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111.4: Gedrag bij grote stroom en hoge spanning

In de voorgaande paragraaf is de werking en de opbouw van de basisstuur
schakeling beschreven. De transistor MJ 10051 is met deze schakeling bij
lage stroom en spanning getest. In deze paragraaf zal het gedrag van de
transistor bij hogere spanning en stroom bekeken worden.

In het begin wordt voor de voeding van het testcircuit (een eentransistor
chopper) gebruik gemaakt van een spanningsbron voor maximaal 60 V en 50 A.
In figuur 111.23 is het schema van het testcircuit gegeven.

Figuur 111.23: Transistor chopper

T transistor + diode MJ 10051
OF vrijloopdiode DSD 17
R/L 1as t 1.2 n/30 A
Sn verliesarm snubbernetwerk (zie figuur III.24)
s beveiligi~gsautomaat Telemechanique
Ub gelijkspanningsbron 60 VISO A
C filtercondensator 1200 ~F

--- I ------
I - -~-

-----f- --

I

Dioden: ISOPAC 0404
Condensatoren: 2 x 1 ~F

(Bosch MPK) in serie =0.5 ~F

Figuur III.24: Verl iesanne snubber
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Het gedrag van de transistor met de basissturing van figuur 111.18 bij
grotere stromen is terug te vinden in figuur 111.25.

Uit figuur III.25a blijkt dat bij inschakelen (t4) de transistor slechts
langzaam in (quasi-)verzadiging komt (tijdsinterval t s - t4). Uitschakelen
begint op t = tl en duurt tot t = t2 waarna er ten gevolge van de snubber
een overshoot optreedt in Uce tussen t2 en t3. De slingeringen in Uce op
t = t3 worden veroorzaakt door de snubber. Het aansluiten van de (geaarde)
meetprobe van de oscilloscoop verergert deze storing sterk.
De werking van de snubber wordt verklaard in bijlage 2.

Uit figuur 1II.25b lijkt dat bij uitschakelen, na t = t2. de collector
stroom niet helemaal tot nul gedaald is. De negatieve basisstroom is in
dit geval niet groot genoeg om alle overtollige ladingdragers uit de basis
af te voeren. waardoor de basis-emitter-overgang kan gaan sperren.
De slingeringen op t3 en na t = t4 worden veroorzaakt door het aansluiten
van de meetprobe.

Verbetering van het uitschakelgedrag van de transistor is te verkrijgen met
de schakeling van figuur 111.26. Ten opzichte van de tot nu toe gebruikte
stuurschakel ing zijn de volgende veranderingen aangebracht:
- door de weerstand van 10 n in de voedingsl ijn naar TR3 te vervangen door

5 ~ en de voedingsspanning. ~. op te voeren naar 20 Vwordt de negatieve
basisstroom groter gemaakt.

- in plaats van transformator TR3 zijn nu twee pulstransformatoren. TR3 en
TR4. parallel geschakeld gebruikt.
Omdat de impedantie van deze transformatoren t.o.v. 5 n niet te verwaar
lozen is. heeft het parallel schakelen van de primaire windingen een
grotere stroom ten gevolge. Dus ook de uitschakelpiek wordt hierdoor
groter. (Een nog grotere negatieve basisstroom zou bereikt kunnen worden
door de transformatoren primair in serie en secundair parallel te schake
1en. )

- in par. 111.1 is gesteld dat een negatieve kracht Ube kleiner dan ~ 2,5 V
noodzakelijk is.
Door middel van een extra spanningsbron van 5 V en een extra FET, F4, is
gezorgd voor deze negatieve Ube tijdens de uitperiode.
De werking van deze schakeling is als volgt:
Wanneer de transistor uitgeschakeld wordt, dan wordt Uuit + 10 Vgemaakt.
Via de optocoupler en de buffers (deze zorgen voor rechte flanken) wordt
de gata-source-spanning van F4 + 10 V. Hierdoor gaat de FET geleiden,
zodat Ube negatief wordt. De condensator en dient er voor om de spanning
van de spanningsbron te stabiliseren.

- door het weglaten van de extra diode in de basistoevoerleiding (diode Di)
wordt Uce tijdens de geleiding een stuk lager, waardoor de dissipatie
van de transistor afneemt.

Om het effekt van deze verbeteringen te illustreren zijn de metingen van
figuur 111.27 en 111.28 gedaan. Deze en alle volgende metingen zijn uit
gevoerd met een PM 3305 digitale geheugenoscilloscoop, gekoppeld aan een
IBM personal computer met plotter. De bijzonderheden van dit meetsysteem
worden besproken in bijlage 1.
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In figuur III.27a en b zijn collectorstroom en basisstroom bij gebruik van
de basissturing van figuur 111,18 gegeven. In figuur III.27c en d zijn
col 1ectorstroom en basisstroom gegeven voor gebruik van de basissturing
uit figuur 111.26, echter zonder de voorziening voor een negatieve Ube
tijdens de uit-periode en met diode 01'
Uit deze metingen blijkt dat het verhogen van de negatieve basisstroom
van 1 A tot 4 A een vermindering van de uitschakeltijd tsv+tf van ~ SO %
tot gevolg heeft.
Gedurende het tijdsinterval t2 loopt er basisstroom door het weerstands
en diode-netwerk van de darlington.
Bij deze metingen valt op dat tengevolge van het weglaten van meetprobes
(de stromen zijn met een tektronix stroomtang gemeten) vrijwel alle
storing in ic verdwenen is. De nog aanwezige storing over de hele tijdas
is bitruis van de oscilloscoop.

In figuur 111.28 zijn de resultat~n gegeven van metingen met dezelfde
schakeling als welke in figuur III.27c en d gebruikt is. Over deze meting
valt op te merken:
Bij inschakelen treedt tussen t1 en t2 een piek op in ic ten gevolge van
het reverse-recovery effekt in diode OF (fig. III.28a). Tussen t1 en t3
is de transistor nog niet in verzadiging, wat aanleiding geeft tot de
maximale basisstroom (fig. III. 28c) een hoge Uce (fig. III.28b) en ver
hoogde dissipatie (figuur III.28c). Tussen t1 en t4 wordt de omslinger
stroom van de snubbe~ aan i e toegevoegd. Uitschakelen vindt plaats tussen
ts en t6. .
De spanning Ube neemt dan af omdat steeds meer stroom door hetweerstands
netwerk gaat lopen, in plaats van door de transistoren. Tussen t6 en t8
looot alle basisstroom in de darlington door het weerstandsnetwerk. Op
t = t8 treedt een overshoot op in Ube ten gevolge van de induktie van de
pulstrafo's en het capacitieve karakter van de basis.

De slingeringen rond t7 worden veroorzaakt door de snubber en het aansluiten
van een meetprobe (ditmaal ongeaard).
De slingeringen in Uce na t = t7 worden veroorzaakt door het ontladen van
de condensatoren tot de voedingsspanning.
De piek in Uce op t = t6 wordt veroorzaakt doordat diode OF even in gelei
ding komt voordat de snubber de stroom overneemt. (zie bijlage 2)

De konklusie uit deze metingen is dat het schakelgedrag van de transistor
met deze sturing goed is, maar dat de dissipatie in de transistor nog aan
de hoge kant is.

Voor de schakeling uit figuur 111.26, waarbij alle genoemde verbeteringen
ten opzichte van het oorspronkelijke schema aangebracht zijn, is een print
plaat ontworpen.
Het schema van de schakeling, zoals die op de printplaat opgebouwd is, is
te zien in figuur 111.29. Ten opzichte van de schakeling van figuur 26 is
nog een verandering aangebracht, n.l. de weerstand van 5 n in de emitter
le;jing van de transistor 2N29S5 is vervangen door 2.S n, zodat de maximaal
bereikbare basisstroom 2 A bedraagt.
In figuur 111.29 is de bedradingszijde van de printplaat weergegeven. Bij
deze schakeling is gebruik gemaakt van telkens twee FET's B0522 parallel
geschakeld voor de schakelaars F1 tim F3. F4 is een enkele FET B0522. De
transformatoren TR1 tim TR4 zijn pulstransformatoren van het type:
ZKB 418/104-01PF.
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'Om niet het risiko te lopen dat de transistor bij hogere stromen niet
genoeg warmte kan dissiperen is een berekening gemaakt voor de grootte
van het benodigde koellichaam. •

zijn:
150°C (Ti)

0.25 °C/W (~ejc)
500 W(Tc = 25°C)

voor hogere temperaturen dan 25°C)

De thermische gegevens van de MJ 10051
maximale junctietemperatuur
thermische weerstand junctie-case
maximale dissipatie
(te verminderen met 4 W/oC

Voor de warmtehuishouding van een hoogfrequent schakeltransistor geldt de
volgende vergelijking:

Tj = [Rajc + R0ca ] . [(E in + Euit)fs + PF] + Ta
waarbij R0ca de warmteweerstand case-omgeving

Ein en Euit de in- en uit-schakelverliesenergie
f s de schakelfrequentie
PF de doorlaatverliezen en
Ta de omgevingstemperatuur zijn.

Omdat in dit geval de totale dissipatie van de transistor gemeten kan worden,
wordt (fin + Euit)fs + PF vervangen door de totale dissipatie PT'

Omwerken van bovenstaande vergelijking leidt tot:
T. - T

R = J a - R0ca PT 8jc
Wordt T. rna = 110°C en T = 35°C gesteld, dan is het verband tussen
Reca.rna~· x en PT bekend. a •max

-,!.~.1-.. ---'-
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In onderstaande tabel zijn voor verschillende waarden van de maximale
dissipatie PTmax de maximale waarden van Reca voor een koellichaam ge
geven, welke veor een qoede werking van de schakeling noodzakelijk zijn.

150
200

250

Reca,max ~C/W

0.25
0.125
0.05

Uit deze tabel blijkt het belang van een goede beh:rsing van PT en de
noodzaak voor een groot koellichaam met geferceerde koeling.
Koellichamen die voldoen zijn o.a.:
Semikron P3/300F en Fischer Elektronik SK24 LA3, beide voorzien van een
ventilator. De SK24 verdient de voorkeur omdat bij dit model de transis
tor zelf in de luchtstroom gemonteerd wordt, wat voor extra koeling van
het huis zorgt.
De gegevens van beide koellichamen zijn te vinden in bijlage 3.

Gebruikmakend van de basissturing van figuur 111.29 en een transistor
MJ 10051 gemonteerd op een koelblok P3/300F is de schakeling van figuur
111.30 gerealiseerd.

R/L

c

os

s

Figuur 111.30: Testschakeling

:
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Hierin is s
z
R
OF
sn
T
os
c

beveiligingsautomaat Telemechanique
silized smeltveiligheid 35 A
lastweerstand 5.6nj54.5 A
Isopac 0404
verliesarme snubber (zie figuur 111.24)
transistor MJ 10051
overspanningsbeveiliging (zie figuur 111.31)
filtercondensator 1200 ~F

.----..---.,1 +
"!loO

1-0,,"

'".....yrH\oO~_. _

_ -""...J.e.

_c.y c5$8

Figuur III.31: Overspanningsbeveiliging

Voor de vrijloopdiode is gebruik gemaakt van een diodemodule van SEMTECH t
n.l. de ISOPAC 0404. geschikt voor 800 V en 30 A kontinu-stroom met een
reverse-recovery-tijd van 150 ns.
am de transistor tegen overspanning te beschermen is er een extra beveili
ging aangebracht. voor het geval er iets misgaat met de snubber (figuur 111.31)

Bij een spanning boven de 700 V gaat de B.O.O. geleiden en brengt daarmee de
snelle thyristor CS 38 in geleiding t waardoor de spanning tussen + en 
terugvalt naar de doorlaatspanning van de thyristor. De stroom vloeit nu door
de thyristor en wanneer deze groot genoeg geworden is branden de smeltveilig
heden in de schakeling door. Op deze manier wordt de transistor beveiligd.

am de schakeling bij hogere spanning te testen t is voor de voeding van de
schakeling gebruik gemaakt van een machineset in het laboratorium. Een gelijk
stroommachine met externe bekrachtiging en aangedreven door een synchrone
machine 1evert een voedingsspanning t welke met de bekrachtiging regelbaar is
tussen 0 en 400 V.
De resultaten van metingen aan deze schakeling zijn weergegeven in figuur
III.32.

De konklusies uit de metingen zijn de volgende:
- Bij inschakelen t op t = t1t blijkt dat er vrijwel geen overlapping van

Uce en .i c optreedt. De basisstroom is groat genoeg am de transistor bij
inschakelen vrijwel meteen te verzadigen.
Vandaar dat de verliesenergie bij inschakelen niet erg groot is. De piek
in ic tengevolge van het reverse-recovery-effekt in OF is eveneens vrij
klein.

_ if
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Tussen t1 en t2 vloeit de omslingerstroom van de snubber tegelijk met de
laststroom door de transistor. Voor deze spanning en stroom is de snubber
goed gedimensioneerd, want de omslingertijd en de maximale omslingerstroom
vormen geen enkel probleem voor de transistor.

- De doorlaat verliezen tussen t1 en t3 bedragen ongeveer 0.5 % van het
momentaan geleverd vermogen.

- Tussen t3 en t4 vindt het uitschakelen plaats in + 2.5 ~S. Het uitschakel
verlies vermogen is zeer goed beperkt door de snuober en bedraagt maximaal
+ 175 W.

- Na het uitschakelen treedt er tengevolge van het niet gelijktijdig sperren
van de basis-emitter en basis-collector-overgang tailing op. De stroomwaarde
daarbij is echter zeer laag en binnen + 8 ~S is de collectorstroom gelijk
aan nul geworden. De proportionele basTssturing voldoet dus goed.

- Op t ~ ts treedt er een kleine piek op in de basisstroom ten gevolge van
slingeringen bij het uitschakelen van ib. Deze vinden plaats door het uit
schakelen van de stroom in de slingerkring gevormd door de transformatoren
TR3 en TR4, eN en de basis-emitter-overgang van de transistor. Door paral
lel aan basis-emitter een condensator van 100 nF aan te brengen, wordt
het geval van kritische demping benaderd.

- Op t ~ t6 treden slingeringen in i c en uce op ten gevolge van de snubber
en het aansluiten van de meetprobe. Deze storingen werken eveneens in
geringe mate door in het stuurcircuit (wanneer meetprobes aangesloten wor
den) .

- De konklusie is dat een chopper voor 3 kW, 20 kHz geen enkel probleem voor
de transistor vormt.
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111.5: Konklusies

De konklusies die uit de metingen in dit hoofdstuk getrokken kunnen worden,
zijn als volgt samen te vatten:

1) Het principe van proportionele basissturing voldoet uitstekend om snelle
uitschakeltijden te realiseren met de gebruikte transistoren. Een van de
voordelen van dit principe is dat geen aandacht besteed hoeft te worden
aan de grootte en stijgsnelheid van de basisstroompiek bij uitschakelen.

2) De gerealiseerde basissturing is in staat om de MlS10051 goed te laten
functioneren voor collectorstromen tot + 40 A. Rond de 40 A begint de
lage maximumwaarde van de basisstroom (1 A) weer een rol te spelen, waar
door de transistor niet snel genoeg in verzadiging komt.
Om met dezelfde schakeling grotere basisstromen op te wekken, zal de
schakeling drastisch veranderd dienen te worden. In principe is dit zeer
goed mogelijk, maar daarnaar is geen verder onderzoek gedaan.

3) De konklusie onder 2 houdt in dat een stroombewaking in dient te grijpen
bij ongeveer 40 tot 50 A collectorstroom, om te voorkomen dat de tran
sistor in zijn lineaire gebied komt.

4) De storingen die inwerken op het stuurcircuit hebben geen nadelige gevolgen
voor het gebruik van deze konfiguratie in een invertor, zolang na het
uitschakelen van een transistor een dode tijd van minimaal 15 \lS in acht
genomen wordt, alvorens de andere transistor in dezelfde brugtak in te
schakelen.

5) Het is mogelijk om een brugtak van een invertor samen met de basisstu
ringen op een koelblok te monteren, zodat een zeer kompakte opstelling
verkregen wordt.

6) De gebruikte snubber voldoet uitstekend bij het beperken van spannings
pieken in Uce en van de uitschakelverliezen.
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~oofdstuk IV: Een brugtak van het driefasensysteem

De basissturing en de transistoren zoals die in Hoofdstuk III getest Z1Jn
in een chopper, kunnen ook gebruikt worden in het invertorsysteem. Voordat
er een driefasen invertor mee samengesteld kan worden, zal eerst het gedrag
van de transistor en basissturing in een brugtak bekeken worden.
Ook het principe van de opwekking van de besturingspulsen voor de transis
toren zal eerst voor een brugtak bekeken worden. In feite is dit geval,
omdat er gebruik gemaakt wordt van een spanningsbron met (kunstmatige)
middenaftakking, een dubbel-eenfase-invertor.

In figuur IV.1 is het vermogensgedeelte van dit systeem samen met het blok
schema van de besturing weergegeven. De werking van de dubbel-eenfase
invertor wordt bekend verondersteld. Parallel aan de collector-emitter
aansluitingen van de transistoren zijn de in hoofdstuk III reeds ter sprake
gekomen verliesarme snubbers (5N1 en 5N2) geschakeld. De (pulsbreedte
gemoduleerde) blokspanning die deze invertor levert, wordt aan een filter
toegevoerd, waardoor de (in het ideale geval) sinusvormige uitgangsspanning
U* ontstaat. De uitgang van de invertor wordt belast met weerstand RL.

De besturing van de invertor vergelijkt de uitgangsspanning U* met de sinus
oldale referentiespanning Uref en bepaalt aan de hand daarvan de in- en uit
tijden van beide transistoren T1 en T2. Uref is afkomstig van een externe
funktiegenerator en is 50 Hz (de netfrequentie) gekozen.
De blokken 53 en 54 zetten de signalen die afkomstig zijn van de besturing
om in de gewenste gate-spanningen voor de FET's in de basisturingen 51 en 52.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van de hoogfrequent blokspanning afkomstig van
de funktiegenerator.
De basissturingen 51 en 52 zijn de schakelingen op printplaat, welke in
par. 111.4 besproken zijn.
In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op het principe en de uitwerking
van de invertorsturing en op de resultaten, die met het systeem verkregen
zi jn.
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IV.l: Besturing van een brugtak

Zoals al is opgemerkt in paragraaf 1.4. en in hoofdstuk II, wordt voor de
besturing van de invertor gebruik gemaakt van terugkoppeling met de uit
gangsspanning. In figuur IV.2. is het principe van deze methode van sturing
uitgewerkt.
De uitgangsspanning Uo van de invertor kan de waarden U+ en U- aannemen.
De stuursignalen Ts l en Ts2 voor beide transistoren van de brugtak worden
op de volgende wijze verkregen:
de gefilterde uitgangsspanning U* en de referentiewaarde voor de spanning,
de enkelvoudig harmonische sinus Uref. worden met elkaar vergeleken. Is U*
grater dan Uref + ~V = Vl, dan dient de spanning U* kleiner te worden, dus
Uo moet de waarde U- aannemen. Is U* kleiner dan Uref - ~V = V2, dan meet
U* grater worden en moet Uo dus de waarde U aannemen. Wanneer Uo = U+ dan
dient Ts l haag en Ts2 laag te zijn en wanneer Uo = U- dan moet Ts2 haag en
Ts l laag zijn. De besturingssignalen Ts l en Ts2 kunnen dus met behulp van
een eenvoudige tweepuntsregeling uit Uref en U* afgeleid worden.
In figuur IV.2 is dit gestileerd uitgewerkt .
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Figuur IV.2: De werking van de besturing
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Deze regeling heeft echter enige onprettige eigenschappen.
Een daarvan is het feit dat wanneer ~V erg klein is (wat voor een goede
benadering van de sinusvorm van U* gewenst is), de tijden waarin T1 of T2
moeten geleiden zeer klein kunnen worden. Deze tijden zijn afhankelijk van
~V, de eigenschappen van het filter en de grootte van Uref. Dit is een
ongewenste situatie omdat voor een goede uitschakeling van de transistoren
een minimale uit-tijd vereist is en voor de goede werking van de snubbers
een minimale in-tijd noodzakelijk is (zie bijlage 2). Een oplossing voor
dit probleem is gegeven in de artikelen lit. [VI.B] en [VI.9].
De daar beschreven besturing gaat er van uit dat er slechts een verandering
in de uitgangstoestand van de invertor (T1 geleidt of T2 geleidt) kan plaats
vinden op van tevoren bepaalde tijdstippen.
Deze tijdstippen waarop de uitgangstoestand van de invertor kan veranderen,
worden bepaald door een kloksignaal van konstante frequentie, tc. Dit
betekent dat V niet meer van tevoren bepaald wordt. maar afhankelijk wordt
van te, de eigenschappen van het filter en de grootte van Uref.
In figuur IV.3 is het principe van deze methode gestileerd gegeven.
Deze regeling wordt TIJDDISKRETE TOESTANDSTURING genoemd.
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Figuur IV.3: Tijddiskrete toestandsturing
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In het geval van een tweepuntsregeling wordt een goede benadering van de
sinusvorm verkregen door ~V klein te kiezen, waardaor de schakelfrequentie
hoog wordt. In het geval van tijddiskrete toestandsturing wordt de sinus
vorm goed benaderd door de klokfrequentie hoag te kiezen, waardoor ~V

klein wardt.

De voordelen van deze besturing boven andere genaemde systemen (1.4) zijn
o. a. :

de besturing is eenvaudig met CMOS-poortschakelingen te realiseren.
Hiermee is een redelijke ongevoeligheid voar staringen te bereiken (ook
voor frequenites boven de 20 kHz). Bovendien zijn op eenvoudige wijze
beveiligingen tegen kortsluiting of averbelasting aan de besturing toe
te voegen.
doordat de uitgangsspanning teruqgekoppeld wordt, is een goede spannings
bewaking en stabiliteit van het systeem mogelijk.
het dynamisch gedrag van het systeem kan beinvloed worden door de over
drachtsfunktie van de terugkoppellus te beinvloeden.

In figuur IV.4. is een schakeling gegeven, waarmee de tijddiskrete toestand
sturing te realiseren is. De werking van de schakeling is als volgt: wanneer
Uref > U*, dan is het uitgangssignaal van comparator CMP hoog, wanneer
Uref < U* dan is dat signaal laag. Dit signaal wordt toegevoerd aan de
D-flip-flop FF1. Deze flip-flop heeft als eigenschap dat het signaal, wat
aan D aangeboden wordt. slechts aan de uitgang Q doorgegeven wordt, wanneer
het kloksignaal te verandert van laag naar hoog. In alle andere gevallen
blijft Q zijn waarde behouden. Voor FF2 geldt hetzelfde. (Er zijn afzon
derlijke flip-flops voor beide transistoren gebruikt om bij het beveiligen
van de schakeling de mogelijkheid te hebben de beide transistoren onafhan
kelijk van elkaar te kunnen beinvloeden) Verandering in de signalen Ts1 en
Ts2 treedt slechts o? wanneer het ingangssignaal D veranderd is en de klok
van laag naar hoag gaat. Dit kamt overeen met de situatie getekend in
figuur IV.3.
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Figuur IV.4: Tijddiskrete toestandssturing
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Om nu te zorgen dat wanneer b.v. T1 uitgeschakeld wordt, T2 niet meteen
ingeschakeld wordt zodat het uitschakelproces van T1 kan verlopen zonder
een kortsluiting over de brugtak te veroorzaken, is de schakeling van
figuur IV.S ontworpen.
Aan de hand van figuur IV.6 zal de werking van de schakeling uitgelegd
worden. In figuur IV.6a zijn gestileerd de spanningen Uref en U* als
funktie van de tijd gegeven.

De comparator CMP vergelijkt de spanningen Uref en U*. Voor een betrouw
bare werking is het nodig dat deze comparator een zekere hysterese bezit.
Dit is in figuur IV.6a weergegeven door de lijnen Uref + ~U en Uref - ~U.

Op de tijdstippen 1, 2, 3,4 etc. verandert de uitgangsspanning van de
comparator. Zo ontstaan de spanningen D en Dl .
FF1 en FF2 synchroniseren D en D' met tc en zo ontstaan de spanningen T1
en T2 (figuur IV,b). De schakeling na beide flip-flopls stelt een wacht
tijd van een klokpuls in, voordat TS2 hoog kan worden nadat TS1 laag gewor
den is of andersom. Dit gebeurt door de twee signalen E1 en E2 te genereren,
welke een verbod instellen voor resp. Ts1 en Ts2 om hoog te zijn wanneer
de andere transistor geleidt of wanneer de wachttijd van een klokpuls nog
niet verlopen is.

Het instellen van de wachttijd gebeurt als volgt:
De schuifregisters R1 en R2 genereren de signalen T01 en TD2 die exakt een
klokpuls verxraagd zijn ten opzichte van T1 e~ T2. Door middel van een
nand-poort worden hieruit de signalen E, en E2 gekreeerd, die laag zijn
tijdens de wachttijd na het uitschakelen van T1 of T2' Door deze signalen
te kombineren met T1 en 12 ontstaan de signalen E2 en E1 welke aangeven
wanneer de andere transistor ingeschakeld mag worden.
Uit het voorbeeld van figuur IV.6 valt op te merken dat deze in dit geval
samen vallen met de tijd waarop T1 en T2 werkelijk geleiden. Een andere
situatie i s b. v. :
V66r het inschakelen zijn D en 0' beide nul; dit levert dan op dat Ts1
en Ts2 nul zijn, maar dat E1 en E2 hoog zijn.

Om deze schakeling te testen, is gebruik gemaakt van de invertor van
figuur IV.7. De klokfrequentie wordt bepaald door een externe funktie
generator en is ingesteld op 20 kHz. Uref is eveneens afkomstig uit een
funktiegenerator en is een 50 Hz sinusvormige spanning.

De invertor bestaat uit een brugtak van twee FET's (80 522) met vrijloop
dioden. Om de gates van de FETls galvanisch gescheiden te sturen, wordt
gebruik gemaakt van twee 6N135 optecouplers gevolgd door een buffer om
de flanken van het stuursignaal steiler te maken.
De CMOS-buffer 40107 levert een voldoende grote stroom om de dioden van de
optocouplers te sturen. Er is gebruik gemaakt van een eenvoudig R-C-filter
om het signaal U* op te wekken. In figuur IV.8 is de referentiespanning
Uref weergegeven, samen met de verschilspanning U* - Uref. Uit deze meting
blijkt dat ~V = U* - Uref klei~ is ten opzichte van Uref.
Figuur IV.9 geeft de gefilterde spanning U* (onder) en de uitgangsspanning
Uo (boven). Het valt op dat door het invoeren van een wachttijd in de
stuurschakeling rend het maximum van Uref slechts T1 en rond het minimum
van Uref slechts T2 in geleiding komt. Tijdens de wachttijd van een klok
puls is b.v. rond het maximum van Uref de spanning u* alweer tot onder
Uref gedaald, zodat TZ niet in geleiding kan komen.
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Figuur IV.5: Uitgebreide tijddiskrete toestandssturing
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Figuur IV.10 geeft de sehakeling van de blokken 53 en 54 uit figuur IV.1.
Deze hebben ten doel de signalen Ts1 en Ts2 te veranderen in zodanige
signalen, dat de FET's F1, F2' F3 en F4 van de basissturing op de juiste
wijze aangestuurd worden.
De sehakelingen zijn geheel analoog aan die welke in figuur 111.19 gegeven
is en in paragraaf rrI.3. besproken is.

De funktiegenerator uit het bloksehema van figuur IV.1., de XR 2206,
genereert de signalen tA welke de afwisseling tussen beide pulstransfor
matoren voor de positieve basisstroom verzorgt.
Door het signaal tA door 8 te delen, ontstaat het kloksignaal t e .
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]V.2.: De opbouw van een brugtak

Met de in de vorige paragraaf beschreven besturing is vol gens het blokschema
van figuur IV.1. een brugtak van de invertor gerealiseerd.
In eerste instantie zijn beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting
nog niet in de schakeling toegepast. Ook is de bewaking van de verzadigings
spanning van de transistoren nog niet gerealiseerd.

In tiguur IV.11. is het schema van het vermogensgedeelte van de invertor
gegeven. Ook hier zijn weer de verliesarme snubbers toegepast, bestaande
uit dioden 01, 02 en Do, condensatoren C1 en C2 en spoel Lo. Ook is de
overspanningsbeveiliging uit figuur 111.31 toegepast voor de beveiliging
van deze testopstelling. De beide transistoren ~J.10051 zijn met de bij
behorende basissturing op een koellichaam P3/300F gernonteerd. De sturing
voor de FET's van de basissturing is voor elke transistor afzonderlijk op
een print gemonteerd, welke via een konnektor met de basissturing verbonden
is. De tijddiskrete toestandsturing is op een experimenteerprint gemonteerd
en via afgeschermde draden met de basissturing verbonden. De referentiewaarde
voor de uitgangsspanning wordt door een funktiegenerator PM 5127 opgewekt.
De gefilterde uitgangsspanning wordt via een spanningsdeler 1 : 10 aan de
besturing aangeboden. De weerstanden van 5.6 ~ over de generator vormen een
spanningsdeler, die er voor zorgt dat de negatieve en positieve voedings
spann~g even groot zijn. De beide kondensatoren zijn te klein om deze
spanningsverdeling te handhaven, wanneer er een grotere uitgangsstroom
gevraagd wordt.

Beide spoelen Lq zijn aan de schakeling toegevoegd om in het geval dat
beide fransistoren in geleiding komen de stijgsnelheid van de kortsluit
stroom te beperken.
Aan de hand van figuur IV.12 kan de minimale grootte van Lq bepaald worden.

Figuur IY.12: Kortsluiting
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In dit voorbeeld wordt er vanuit gegaan dat er een overstroombeveiliging
in het circuit opgenomen is, die aanspreekt bij ic = icmax •
Normaal zal de stroom door een transistor van de brugtak vloeien van t = t1
tot t = t5 zonder i cmax te overschrijden.
Stel op t = t2 9aat de andere transistor in geleiding en ontstaat er een
kortsluiting. Op het moment t3 dat ic i cmax overschrijdt)spreekt de bevei
1iging aan.

Vanwege de tijddiskrete toestandsturing is er een verschil tussen het tijd
stip t3 waarop de beveiliging aanspreekt en t4 waarop de beveiliging werke
lijk ingrijpt en de transistor gaat sperren. Bij de gebruikte klokfrequentie
bedraagt t4 - t3 maximaal 50 ~s (vermeerderd met de stuwtijd van de transis
tor) .
Voor de MX)10051 gelden de grenzen i cmax = 75 A en ~i = 75 A.
Bij een voedingsspanning van 500 V geeft dit een Lq van:

U = L di/dt .. U = 2 LQ ~i/~t ~

L - U~t - 500.50 10-6 = 170 ~H
Q -m- 2.75

Er geldt dan di/dt = 1.5 A/~s.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat deze maximale stroom van 150 A alleen is
toegestaan als de basisstroom voldoende groot is om Uce zo laag te houden dat
het werkpunt van de transistor in de icuce-karakteristiek binnen het "veilige
werkgeb ied" va It.

Hoewel in de schakeling van figuur IV.11 nog geen overstroomdetektie is toe
gepast, hebben beide spoelen LQ toch een nuttige funktie. De smeltveiligheden
s1 branden door wanneer i 2 t een bepaalde waarde overschrijdt. Een zeer snelle
stijging van i zou dus de transistoren kunnen vernielen, zonder dat s1 door
brandt. Vandaar dat een beperking van di/dt ook in dit geval zinvol is. De
maximale i2t van s1 moet dan zijn

i2dt
~t

= f (" ~i)2dt=(i2 +i ~i+1/3~;Z)~tlcmax + ~t max maxo

dus iZt ~[i2max + imax~i + 1/3 ~i2]~t } (~t = t4 - t 3)

~i/~t = U/2LQ
2LQ~i " 2LQ~iZ 2LQ~i3

iZt < i Zmax -U- + lmax U + 3U

Voor de schakeling van figuur IV.11 geldt: U = 200 V. LQ = 250 ~H,

i cmax =-30 A ~i = 120 A. Hieruit volgt i 2t < 2.8 A2s.
De kleinst mogelijke iZt met een smeltveiligheid silized is 60 AZs. Deze
beveiliging is dus onvoldoende.
De beide dioden DQ funktioneren als vrijloopdioden voor de smoorspoelen LQ.
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Het gedrag van het filter kan verklaard worden aan de hand van figuur IV.13.

" ~l--':.+-

L F- =- 'el _H
1.4.

'L~- c F e ~srF

•
Figuur IV.13: Het filter

dZU*
Voor U* geldt: LFCF~ + U* = Uo
dus voor een sprongvormig verloop van Uo zal U* sinusvormige slingeringen
vertonen met een frequentie

1
f o = 2nVl

F
C
F

= 500 Hz.

0--1: 
fl

I

Bij het in bedrijf stellen van de schakeling van figuur IV.11 bleek dat de
draden van de stuurschakeling naar de basissturing zoveel storing oppikten
dat de schakeling niet funktioneerde. Om deze storing te verminderen is de
stuurschakeling aangepast volgens fig. IV.14.

, 't.OJL.

~ ...... 1-

1f~ 'ff~:~---~-~=:'F± -
"'~- ..~u 'ul \01-

priOl)t 1. vhb,,,,d.:"'j ~t"'\I'\t 2. _

Figuur IV.14: Aanpassing stuurschakeling

De signalen tA (uit figuur IV.l0), Ts1 en Ts2 (uit figuur IV.5) worden niet
rechtstreeks via een kabel van print 1 (tijddiskrete toestandssturing) naar
print 2 (blokken 53 of 54) gestuurd, maar via de nand-buffer 40107. De uit
gang van de buffer is de drain van de uitgangsFET. De source van deze FET
is verbonden met aarde. Wanneer Ts1 hoog is, dan geleidt de FET, is Tsl laag
dan spert hij •.
Wanneer de FET geleidt, dan is de ingang van de invertor via de verbinding
en de FET met aarde verbonden en is Tsl dus hoog.
Wanneer de FET spert, dan is de ingang via de weerstand met de positieve
voedingsspanning verbonden en is Ts1 dus laag.

De verbindingskabel dient nu niet meer om een spanning van print 1 naar
print 2 door te geven, maar slechts een stroom te geleiden (Ts l hoog) of
niet (Ts1 laag). Dit heeft een aanzienlijke vermindering van de storings
gevoeligheid tot gevolg.
Oeze maatregel is voldoende om de storing weg te halen en de schakeling
goed te laten funktioneren.

In figuur IV.15 zijn de resultaten van metingen aan de schakeling te zien.
De metingen zijn opgetekend met een 06000 waveform analyzer, gekoppeld aan
een plotter.
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In figuur IV.15a z1Jn de uitgangsspanning U* en de referentiespanning Uref
gegeven. Duidelijk zijn in U* de slingeringen met frequentie fo ~ 500 Hz
te onderkennen.
Verder valt op dat zowel voor positieve als negatieve Uref de grafiek van U*
die van Uref vrijwel niet overschrijdt.
Dit wordt als volgt veroorzaakt:

De amplitude van de slingering zowel naar positieve als naar negatieve
richting wordt bepaald door het spanningsverschil tussen voedingsspanning
en U*.
B.v. voor de negatieve halve periode geldt: het spanningsverschil in negatieve
richting wordt bepaald door het verschil tussen U* en de negatieve voedings
spanning. Dit verschil is klein omdat U* ~ - U bij het minimum van Uref erg
klein is; het spanningsverschil in positieve richting wordt bepaald door het
spanningsverschil tussen u* (= - U) en de positieve voedingsspanning. Dit
spanningsverschil is nu dus groot.
Hierdoor treedt er dus een verschil op in amplitude van de slingering in
positieve en negatieve richting.

Met de waveformanalyzer is een fourieranalyse gemaakt. In fig. 15b zijn
de amplituden van de hogere harmonischen, F.~.als funktie van de frequentie
gegeven. Zoals te verwachten valt. zijn de harmonischen boven ~OO Hz sterk
vertegenwoordigd. De grootste vervorming zit in het gebied tussen fo en 4fo•

Een verbetering van het gedrag van het filter is te verkrijgen (ten koste
van hogere verliezen) door een zodanige demping aan te brengen, dat hp.t
filter bij een sprongvormige verandering van de ingangsspanning kritische
demping vertoont.
Hierdoor worden slingeringen vermeden en kan de mogelijkheid tot snel scha
kelen van de invertor beter benut worden.
Hiertoe wordt een dempingsweerstand van 30 n(RF in figuur IV.11) parallel
aan LF aangebracht.
De resultaten die met deze schakeling verkregen worden, zijn gegeven in
figuur IV. 15 c en d.

Vergelijking van figuur IV.a en c laat zien dat de rimpel in U* kleiner
geworden is en dat de schakelfrequentie verhoogd is.
Dit is ook op te merken uit de figuren IV.15 b en d. Hp.t toevoegen van de
weerstand aan het filter heeft tot gevolg dat het frequentie-spektrum van U*
als het ware meer uitgesmeerd wordt langs de frequentie-as.

Ook hier treedt natuurlijk rond de maxima en minima van Uref het verschijn
sel op dat de afwijking van U* ten opzichte van Uref in de ene richting
groter is dan in de andere. U* heeft echter een meer lineair verloop gekre
gen, waarbij de helling du/dt afhangt van het verschil tussen u* en de
positieve of negatieve voedingsspanning.

(De pieken in figuur IV.15 a en c zijn afkomstig van storingen bij de
sampling van de D6000; zij treden zowel in Uref als in U* op)

In figuur IV.16 tIm IV.18 zijn de resultaten gegeven van metingen aan de
invertor bij verschillende waarden van Uref. In figuur IV.16a, 17a en 18a
zijn U* en Uref gegeven.
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In figuur IV.16b. 17b en 18b ZlJn de amplituden van de harrnonische kompo
nenten van Uref gegeven en in figuur IV.16c, 17c en 18c hetzelfde van U*.
Uit deze metingen kunnen de volgende konklusies getrokken worden:
- De rimpel in de spanning is afhankelijk van de waarde van Uref (bij vaste

voedingsspanning U) en wordt kleiner naarmate het verschil tussen U* en
de voedingsspanning kleiner wordt. Een groot verschil tussen U* en de
voedingsspanning heeft een grote du/dt tot gevolg. Omdat er maar invaste
intervallen geschakeld kan worden, betekent dat een grotere rimpel dan
wanneer du/dt kleiner is.
Uit de fourier-analyse van U* valt op te maken dat een kleinere rimpel
in U* tot gevolg heeft dat de harrnonische vervorming over een groter
frequentiebereik is uitgesrneerd en dat de amplituden van de hogere har
monischen la~er zijn. Uit de metingen kan verder gekonkludeerd worden dat
de vervorrning een ruisachtig karakter heeft.
De amplitude van de eerste harmonische van Uref (50 Hz) is groter dan die
van 1/10 U*. Oit is een gevolg van het feit dat U* niet evenwichtig rand
een sinusvorm slingert, maar dat de slingeringen in de ene richting grater
zijn dan in de andere. De amplitude van 1110 U* is daardaor lager dan Uref .
In figuur IV 18a is waar te nernen dat U* begrensd wordt door de voedings
spanning U, maar dat die binnen zekere rnarges geen sterk nadelig effekt
heeft op de benadering van de sinusvorm. Oat blijkt ook uit de fourier
analyse van figuur IV.18c.

Tenslotte zijn in figuur IV.19 en IV.~O iuit en i c als funktie van de tijd
gegeven.
Uit figuur IV.19 blijkt dat de lastweerstand geen sterk induktief karakter
heeft omdat er nog steeds in rimpel in iuit aanwezig is (iuit is ap een
andere schaal en met een ander plotter weergegeven dan U* in figuur IV16 l r
en 18). •

In figuur IV.20 is ic weergegeven rond een nuldoorgang van U*. Ook hier
blijkt dat ic overeen komt met de verwachte stroomvorm.
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Uit de metingen van voorgaande paragrafen kunnen de volgende konklusies
getrokken worden:

1) Het is mogelijk op de voorgestelde manier een goed werkende invertor
schakeling te realiseren. De gekonstrueerdc invertor is zonder bevei
ligingen getest ~oor een machinespanning van 200 V bij een uitgangs
stroom van + 5 A piekwaarde.
Om zonder gevaar voor de transistoren de waarde van 500 V voor de
machinespanning en 30 A voor de piekwaarde van de uitgangsstroom te
halen, dient er een kortsluitstroomdetektfe en eventueel een verzadi
gingsbewaking toegevoegd te worden aan de schakeling.

2) Er is een ontstoring aangebracht in de vorm van buffers tussen de stuur
schakeling en de sturing voor de FET's van de basissturing. Deze voldoet
uitstekend. Een verdere ontstoring zou nog aangebracht kunnen worden tussen
de sturing en de gates van de genoemde FET's.

3) De goede benadering van de sinusvorm is zeer sterk afhankelijk van het
filter. Er kan nog gezocht worden naar een filter wat beter voldoet (minder
d; ss i pa t; e) .
Van een toegevoerd vermogen van 300 Waan het filter wordt slechts 190 W
aan de last toegevoerd.

4) De klokfrequentie van de toestandsturing kan nog zeker met een faktor
twee verhoogd worden, wat tot een betere sinusvorm van U* leidt. De dade
tijd tussen het schakelen van twee transistoren bedraagt nu minimaal 50 ~s.

Dit kan zonder bezwaar teruggebracht worden tot 25 ~s.

5) Van alle gebruikte besturingsprints zijn ontwerpen voor printplaten gemaakt
door een MTS-stagiaire.
Toepassing van deze prints zal de schakeling minder gevaelig voor storingen
maken.
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Hoofdstuk V: Besluit

Konklusies
De opzet van dit afstudeerprojekt was:
Het besturderen van de literatuur met betrekking tot invertoren met geringe
harmonische vervorming en het konstrueren van een invertor voor een drie
fasen-SO Hz-wisselspanning met geringe hannonische vervorming op laboratorium
schaa1.
Deze doelstelling is niet helemaal gerealiseerd. Er is een prototype van een
brugtak van de invertor met de bijbehorende besturing gerealiseerd, echter
zonder de benodigde beveiligingen. Dit prototype voldoet aan de verwachtingen
en laat zien dat het voorgestelde ontwerp goede mogelijkheden tot realisatie
biedt.

De konklusies uit het literatuuronderzoek luiden kort samengevat:
* Voor invertoren bedoeld voor de voeding van een autonoom net of de terug

levering aan het openbare elektriciteitsnet is er een tendens om gebruik
te maken van invertoren met hoge schakelfrequenties. Dit heeft als voor
deel dat een goede benadering van de sinusvorm van de uitgangsspanning
relatief eenvoudig is en dat de benodigde passieve komponenten zoals
spoelen en kondensatoren beduidend kleinere afmetingen kunnen hebben.

* Een andere tendens is om voor vennogens beneden de 0.5 MW gebruik te
maken van schakelelementen als G.T.O.'s, unipolaire transistoren (FET's)
en bipolaire transistoren. Tot op heden kunnen met G.T.O.'s grotere ver
mogens geschakeld worden dan met bipolaire transistoren of met FET's.
Met FET's zijn de snelste schakeltijden haalbaar. Vergeleken met FET's
en G.T.O. '5 liggen de bipolaire transistoren wat mogelijkheden betreft
daar tussenin, maar zij hebben het voordeel dat ze relatief goedkoop
en vlot leverbaar zijn.

Op basis hiervan is gekozen voor een ontwerp van een transistor-spannings
invertor met pulsbreedte-gemoduleerde uitgangsspanning.
De pulsbreedte wordt bepaald door middel van terugkoppeling van de gefil
terde uitgangsspanning en vergelijking met een sinusoidaal referentie-
5 ignaa1.

De goede werking van de transistoren in deze invertor is zeer sterk afhan
kelijk van de basissturing. De gekozen transistoren, de darlington-transis
tor MJ 10051, is in principe geschikt voor een maximale spanning bij sperren
van 850 V en een maximale kontinu-stroom van 75 A. Deze waarden kunnen alleen
ten volle benut worden bij schakelfrequenties van 20 kHz en hoger wanneer
er gezorgd wordt voor een optimale basissturing.

Het grootste gedeelte van het praktische werk bij dit afstudeerprojekt is
dan ook gericht geweest op het konstrueren van een zo goed mogelijke basis
sturing.
Er is een basissturing gerealiseerd waarmee het mogelijk is bij een spanning
van 200 V een stroom van 30 A door een transistor te laten in- en uit
schakelen met een frequentie van 20 kHz.
Wanneer zorg gedragen wordt voor een goede lay-out van de stuurscha«eling
en het vermogenscircuit levert dit vennogen geen enkel probleem op voor de
transistor. De dissipatie bedraagt dan ongeveer 25 A 30 W.
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De maximale stroom die de transistor met deze basissturing nog met redelijke
verliezen kan voeren, bedraagt ongeveer 40 A. Het opvoeren van de spanning
van 200 naar 500 V zal tot een verhoging van de dissipatie leiden, maar geen
extra problemen voor de basissturing veroorzaken.
Een nadeel van de gebruikte transist.or is dat de inwendige thermische weer
stand van junctie naar huis al O.ZsoC/W bedraagt. Dit houdt in dat de
koeling van de transistor vrij fors uitgevoerd meet zijn om nog een rede-
1ijke dissipatie toe te laten (b.v. 250 W, de helft van de maximaal toege
stane dissipatie).

Met deze transistoren en basissturing is, zoals gezegd, een brugtak gerea
liseerd. De uitvoering van de schakeling is la, dat een brugtak plus de
bijbehorende basissturingen als een module gebruikt kunnen worden. Het
geheel is op een koellichaam gemonteerd.
De besturing voert de signalen Ts 1 en :52, welke bepalen wanneer Tl en
TZ geleiden, aan de module toe. Verder zorgt de besturing voor een hoog
frequente blokgolf, welke het schakelen tussen de twee pulstransformatoren,
die voor de positieve basisstroom zorgen, regelt. Zie figuur V.1.
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Figuur V.l: Besturing een brugtak

Deze signalen worden alle via buffers aan de basissturing toegevoerd, waar
door een aanzienlijke verlaging van de storingsgevoeligheid bereikt is.
De uitgangsspanning van de invertor wordt met een L, R, C-netwerk gefilterd.
De komplete schakeling werkt in principe als een vermogensversterker voor
Uref. Er vindt nog een redelijke benadering van Uref plaats, wanneer de
frequentie van Uref ongeveer 1/10 van de schakelfrequentie van de invertor
bedraagt. Bovendien heeft de aard van het filter grote invloed op de uit
gangsspanning.
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De schakeling is getest voor een spanning van 200 V en een uitgangsstroom
van 5 A. De schakeling voldoet uitstekend. Uit een fourieranalyse blijkt
dat de grootste amplitude van de hogere harmonischen ongeveer 1 % van de
amplitude van de eerste harmonische bedraagt. De verdeling van hogere
harmonischen in het frequentiedomein heeft een ruisachtig karakter. Dit
wordt veroorzaakt door het feit dat er niet met een vaste schakelfrequentie
gewerkt wordt.

Sinnen het tijdsbestek van dit afstudeerprojekt is het niet meer mogelijk
gebleken de benodigde beveiligingen voor de invertor te realiseren.
Voor een goede werking onder alle omstandigheden zijn nodig:
een stroombewaking, welke beide transistoren uitschakelt wanneer de uit
gangsstroom te hoog wordt of wanneer er een kortsluiting over de brugtak
optreedt,
een spanningsbewakina, welke de transistor uitschakelt wanneer de col lector
emitter-spanning tij ens geleiding boven een maximumwaarde uitkomt.

Aanbevelingen voor verder onderzoek
- Zoals uit het voorgaande al gekonkludeerd kan worden, verdient het aanbe

veling een stroombewaking en een spanningsbewaking voor de invertor te
ontwerpen en te realiseren. De benodigde voedingsspanning voor de uitein
delijke invertor zou geleverd kunnen worden door twee gelijkstroommachines
in serie geschakeld. Een andere mogelijkheid is, gebruik te maken van een
transformator met een middenaftakking gevolgd door twee gelijkrichters.

- Er zal een besturing voor een driefasensysteem gerealiseerd dienen te wor
den. In figuur V.2. is een mogelijkheid daartoe aangegeven. Elke brugtak
is opgebouwd uit twee transistoren met basissturingen. Door middel van
schakelaar Sref is te kiezen voor autonoom bedrijf (au) of koppeling met
het net (TE). Sij koppeling met het net werkt de besturing als volgt:
Met transformator Tref worden de spanningen Lr, L? en L3 opgewekt, die
evenredig zijn met de fasespanningen van het driefasennet. Deze span
ningen dienen als basis voor het opwekken van de referentiespanningen
Uref,A' Uref,S en Uref,C'

Met behulp van de tijddiskrete toestandregelingen TDT 1• TDTZ en TDT3
worden de stuursignalen Ts 1 tim T5 6 voor de invertor zodanig bepaala
dat UA, UBen Ucgelijk z1Jn aan de referentiespanningen. De transfor-
matie verhouding van Tref is gelijk aan die van T*~ dus voor
het geval dat Uref,A = L1, Uref,B = Li en Uref,C = Lj geldt: de uitgangs-
spanningen van de invertor zijn gelijk aan de fasespanningen van het net.
Wanneer de vermogensregeling ingesteld wordt op een bepaald te leveren
schijnbaar vermogen, dan geven de regelingen P1, Pz en P3 Uref A tim
Uref <: een zodanige verandering van ampl itude en fase ' "

, ten opzichte van Lt tim L • dat ten gevolge van het dan ontstane
verschil in fase en amplitude tu~sen UA tim Uc en L1 tim L3 het gevraagde
vermogen geleverd wordt.
Om een mooie symmetrische uitgangsspanning te krijgen wordt de klokfre
quentie gelijk gekozen aan een veelvoud van 50 Hz wat deelbaar door drie
is. Verder wordt de klok met een van de fasespanningen gesynchroniseerd.
Bij autonoom bedrijf werkt de sturing op de volgende manier:
De schakelaar Sref staat in de stand AU.

'''". " .



----_.._--_._------~.._-------- .. _- •.._-----._-----------.-_.__...._------

re s""f 1 7'or.

"-r- 1: U'1,. ~IS,

u· f-

1_\ ,.... " 1$1... I."

1-
I--t- IIL1t.

TE ~ TDr1.

I.\~
......
~~ 7>2 '4.4 a f-- Ts )
~ 1.(.'" ~-rs'f

l3 "'-I -' 1<1. ...

T' TPTJ
r

1---1--+-+---11 Ur"l,
c--l u..~

~·I
L oJ II
/..1- I

0

L, <0
m
'"I
0
~

0
2-

I I I S k:t,
m
:5
0-

"......... ~......,,- ~

.I II
0
c:

.. ·.,..Q.·O m
::>

;
tAco..

W» < ~Dl,.. -<0 0.
tl4 a ct

I '"-0 ::J

~ i ll:c"-
~CQ
~ 0.a tD
3 ~

m m()

~ 1 I
~ Ii'Dl
::>
~

I~i- Til Tis
() -Dl ~

i- f. '" 0
OJ -..J ") < ct

~ '" (')

if =;:: ,.......J ~ i - 3 ::J"
:t j 0 ::J
.t <0 iii"m
C'

'i:'- f "1- f ::>
~

"1&1,- i '"• .. .1 ~
.J:l ..A m

1
~

1 I i a
I :?

()
III

~EPRO""

figuur V.2: Besturing driefasen-invertor

iil IT
-0 r"
-0
o
~ (Jl
::> •
, .po.
IT1

~
co
(Jl

I
N
1.0

'--------------------------------------------- ---- -------_.__._ ..~_.



•••TecnnlSct1e Hogescnool E,ndt1oven

-1--------------

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromecnantca en Vermogenselektronlca

biz. S. 5.
rapport nr EMV 85-29

In de EPROM zijn drie sinussen van gelijke grootte die exakt 120 0 in fase
verschoven zijn, geprogrammeerd. De periodetijd bedraagt exakt 20 ms.
Deze spanningen dienen in dit geval als basis voor de referentiespannin
gen. De vermogensregeling is buiten werking en Pl, P2 en P3 zijn zodanig
ingesteld dat Uref A tim Uref C een zodanige grootte hebben, dat de uit
gangsspanningen van de invertor 380 V bedragen ten opzichte van elkaar
120 0 in fase verschoven zijn. De klok wordt in dit geval op een van de
spanningen uit de EPROM gesynchroniseerd.

- Het L-R-C-fi1ter dat gebruikt wordt voor het filteren van de uitgangsspan
ning is zeker niet optimaal. Er zal gezocht moeten worden naar een (zo
mogelijk verliesarm) filter, dat b.v. het gedrag van een eerste orde R-C
filter vertoont.

- Een ander onderdeel wat nog nadere aandacht verdient, is het opnieuw
dimensioneren van de stuurschakeling, zodat ook bij grotere collector
stromen dan 40 A nog een goede bas;ssturing plaats kan hebben.
Eventueel kan ook nog een ander ontwerp voor de bas;sstur;ng worden over
wogen. Lit. [A.5] biedt daartoe een goede aanzet.

- Een ander punt van onderzoek kan een vergelijking tussen verschillende
besturingssystemen betreffen, waarbij dan zaken als komplexiteit van de
besturing, dynamisch gedrag en harmonische vervorming van de u;tgangs
spanning met deze besturing aan de orde kunnen komen.

- Bovendien leent deze opstelling zich goed tot het geven van een demon
stratie over nieuwe ontwikkelingen in de vermogens-elektronika. In dit
kader zou de invertor b.v. gebruikt kunnen worden voor het aandrijven
van een asynchrone machine.
Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat de grote hoeveelheid gelijk
spanningsvoedingen die nodig zijn voor het voeden van de stuurschakeling
vervangen dient te worden door ~~n (hoogfrequent) gelijkspannings-gelijk
spannings-omzetter waarbij gebruik gemaakt wordt van een transformator met
verschillende aftakkingen.

.-.......~~~:
,- ~~
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Bijlage 1. Meetsysteem

Met de Philips PM 3305 is het mogelijk om de signalen die aan de ingang
van de oscilloscoop aangeboden worden, op te slaan in een digitaal geheugen.
Daartoe wordt het ingangssignaal bemonsterd met een frequentie van 2 MHz.
De signal en, zoals die op het scherm te zien zijn, worden in de vorm van
een reeks getallen opgeslagen. Het oscilloscoop-beeld bestaat uit 4093
monsters. De Y-coordinaat wordt aangegeven door een getal tussen 0 en 255,
wat overeenkomt met 10 divisions. De oscilloscoop zelf bezit de mogelijkheid
om de signalen die op die manier in het geheugen opgeslagen zijn, door mid
del van een digitaal-analoog omzetter, aan een X-Y-schrijver aan te bieden.

Door deze oscilloscoop van een andere optie te laten voorzien, de zogenaamde
IEEE 488-bus, is het mogelijk geworden am direkt gegevens in het geheugen
van de oscilloscoop te schrijven of daaruit op te halen. Met behulp van
speciale programmateuur, de IEEE 4888 INTERFACE waarmee de kommunikatie
tussen de oscilloscoop en een IBM personal computer geregeld wordt, is
het mogelijk om de gemeten signalen weg te schrijven op floppy-disk.
Daardoor kunnen metingen bewaard blijven en bovendien kunnen er nu allerlei
bewerkingen zoals het vermenigvuldigen van twee signalen, het bepalen van
de gemiddelde waarde van een signaal etc. uitgevoerd worden. Hiervoor kun
nen in BASIC eenvoudige programma's geschreven worden.

Ook is het mogelijk om de opgeslagen gegevens met een HP plotter op papier
te zetten. De kommunikatie tussen PC en plotter·wordt geregeJd met het
RS 323 INTERFACE programma.

.=EI
Tecnnlscne Hogescnool Eindhoven
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In figuur B.1 is het blokschema van het systeem te zien'. Een nadeel van dit
systeem is dat de verwerking van de gegevens, zoals het inlezen van een
file van disk naar werkgeheugen vrij lang duurt. Deze tijd kan aanmerkelijk
bekort worden als de programmals in BASIC met behulp van een BASIC COMPILER
omgezet worden in machinetaal.
Het in de vakgroep ontwikkelde systeem heeft de volgende mogelijkheden:
- Signalen kunnen van en naar de oscilloscoop geschreven worden,
- De signalen van kanaal A en kanaal B op het oscilloscoopscherm kunnen met

elkaar vermenigvuldigd worden. Het resultaat van deze vermenigvuldiging
kan weer op het scherm verschijnen of met behulp van een plotter opgete
kend worden (wanneer b.v. kanaal A de stroom door en kanaal B de spanning
over een transistor weergeeft, dan kan hiermee de momentane dissipatie
van de transistor uitgerekend en zichtbaar gemaakt worden.

- De gemiddelde waarde van een signaal kan bepaald worden en er kan een
fourieranalyse uitgevoerd worden.

- De opgeslagen signalen kunnen met behulp van een plotter opgetekend worden.
- De absolute waarde van een signaal kan bepaald worden.
- Verder is het mogelijk door speciale kommando·s aan de plotter b.v. een

assenkruis en tekst aan de optekening van een signaal toe te voegen.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden met dit systeem, maar deze zijn nog
niet allemaal verkend omdat het systeem nog maar pas in gebruik is. Op de
volgende bladzijden zijn ter illustratie enkele eenvoudige programmals
gegeven. De eerste twee programma's zijn voor de besturing van de plotter
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MO = geheugen van een oscilloscoop

0A' 08 = floppy-diskdrives
P = programma verwerking
W = werkgeheugen
MP = geheugen van plotter

Figuur 8.1

(het afdrukken van een assenkruis en tekst). Het derde programma regelt
de kommunikatie tussen oscilloscoop en PC en het uitvoeren van een ver
menigvuldiging van twee kanalen. (Het 1EEE-488 programma dat als sub
routine aan dit programma is toegevoegd, is weggelaten)
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Bij1age 2: Beschrijving van de uitschake1snubber

De uitschake1snubber heeft ten doe1 de dissipatie van de transistor tijdens
het uitschakelen te beperken. Dit gebeurt door de stijgsnelheid van de co1
lector-emitterspanning te verlagen.
In figuur B.2. is het principe van deze methode weergegeven.

'4c&,fc
,- - - - - - - u(.~

?----,

l. ..

,,- - lA.c.~
;'

o-F-="""'""'=-:..-.;.......----_

o •

Figuur B.2: Het effekt van een snubber

In Lit. [VI.14] zijn enkele moge1ijkheden voor een snubber genoemd.
Aan de hand van dit artikel is gekozen vaar een snubber die in principe
ver1iesvrij is en de transistor bij inschakelen slechts gering zal belasten.
In het navolgende zal eerst een konventionele R-C-D-snubber en daarna de
genoemde ver1iesvrije snubber worden beschreven.

De R-C-~snubber

In figuur Be3. is het schema van deze snubber gegeven •

..---_..-----:......---,
5
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Figuur B,3: De R-C-D-snubber
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De werking van de snubber is als volgt:
Er wordt verondersteld dat alle dioden en de transistor ideaal schakelende
elementen zijn (Ron = UF = 0).

+ u(t) = 0 voer t < 0 (to = 0)
u(t) = U voer t > 0

Figuur B.4: Inschakelen van de spanning

Op t = to wordt S gesloten. V66r t = to geldt Uce = Uc = 0 en ic = iL = is = O.
Wanneer S gesloten wordt. wordt C opgeladen via de last en diode D. I
In figuur B.~. is weergegeven in welk circuit de stroom loopt.

De stroom 's(t) verloopt vol gens de vergelijking
dZi s d'

(*) LC~ + RLC ~ + is = C~ zolang is ~ 0

Zander diode D zouden is en spanning Uc volgens een periediek gedempte tril
ling verlopen wanneer RZL < 4L/C. Voor het circuit uit figuur IrI.21
(par. 1[1.3) geldt:
R = 3.3 n. C = 0.68 ~F. Voor L > 2 ~H treedt dus gedempte trilling Ope Omdat
alleen de induktiviteit van de bedrading al in deze grootte orde ligt, is
hieraan vrijwel altijd voldaan.
Zonder vrijloopdiode OF zal de spanning in dit geval oplapen tot een waarde
groter dan U. Op het moment dat i = 0 zal tengevolge van diode 0 het sli~er

verschijnsel ophouden.
Omdat Uc > U op dit moment. t1' zal C zich via R ontladen volgens de verge
lijking:

d2 i s d''s _ C dUCt)
(**) LC '"(ff2 + (RL + R)C dt + is - .~

Omdat in dit geval de weerstand (RL + R)2 > 4L/C zal Uc zonder sl~ngering

afnemen.
·"':'·"-'x.•

Met vri j 1oopdiode OF 1igt de si tuati e anders. Wanneer Uc grater dari;·;iU~:et~19t>;
te worden, gaat OF geleiden en neemt de stroom iL over. De spanninfue:'·,blijft.?
daardoor gel ijk aan U. .:F·~E-;jj;~;,c._3:~{·~:"~J);?;{1'

rn figuur B.S. zijn deze beide situaties in beeld gebracht. . -. ¥j:",:f;'-;~-i(,~, '/f
. ~;::" :,-:;r- ~:
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Figuur B.5: Inschakelen van de spanning

Wanneer de dioden niet ideaal verondersteld worden en de induktiviteit van de
draden een rol speelt, zal ook met een vrijloopdiode een overshoot in de
spanning Uce optrede~.

Het overnemen van de stroom door OF zal een bepaalde tijd in beslag nernen.
In die tijd zal Ys nog niet nul zijn en zal Uce verder stijgen. Het ontladen
van C zal daarna plaatsvinden via R en OF. Hoewel deze ontlaadstroom niet
door RL en l vloeit. zal er toch slingering in deze strbom optreden ten
gevolge van bedradingsinduktiviteiten. In figuur B.6 is deze situatie. gegeven.

~ - _. -IM---

Figuur B.6: Inschakelen rnet niet ideale dioden

Vervolgens wordt op t = t2 de transistor T in geleiding gebracht.
De spanning Uce daalt tot de (quasi-) verzadigingsspanning voor de transistor
T. De stroom iL neemt volgens een exponentiele funktie toe en C ontlaadt zich
via transistor T tot de waarde Uce,sat. In figuur B.7 is deze situatie gete
kend.

Het verloop van ie' iL en Uc is weergegeven in figuur B.8.



---------~- ..-...=

71'''' =e~ ·Z" =;

--- -- ------------------------1
Afdeling der Elektrotechniek 'OIZ B. 2.4 .

'
IVaKgroep Elektromechanlca en VermogenseJektronlca rapport fir_ EMV 85-29
I

+

o

Er geldt:
i c = ;, - is

Uce,sat
\ = R

- U [t - t2]
exp.- R

C

Figuur B.7: Inschakelen van transistor T
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Figuur B.8: Stroom en spanning bij inschakelen T

Tenslotte moet nog de situatie in stationaire toestand bekeken worden, wanneer
de stroom iL geen leemtes vertoont. Bij het inschakelen van transistor T op
t = t3. zal er een stroompiek in ic optreden vanwege het reverse-recovery
effekt in diode OF. Het verloop van ic en Uc tijdens dit inschakelen is het
zelfde als in figuur B.B.
Bij het uitschakelen van T op t = t4 treedt de situatie van figuur B-9. op.

+

Figuur B.9: Uitschakelen in stationaire toestand
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Op het tijdstip t = t4 wanneer de transistor gaat sperren, wordt de stroom
door de transistor overgenomen door de tak met de diode en de condensator
(de dioden worden weer ideaal verondersteld). Hierbij treedt vrijwel geen
verandering in iL op, dus op t = t4 geldt: i c = 0 en iL ~ is.
Uc zal dus weer gaan stijgen tengevolge van de laadstroom is.
Totdat Uc = U zullen RL' L en C weer een slingerkring vormen, waarin het
verloop van stroom en spanning door vergelijking (*) ~orden bepaald. Wanneer
Uc = U wordt de stroom overgenomen door de vrijloopdiode OF.
Wanneer de dioden niet ideaal zijn, treden dezelfde effekten op als beschreven
bij figuur 6.6. De spanning en stroom bij uitschakelen zullen dan ook over
eenkomen met figuur 8.6.
In figuur 8.10 is het stroom- en spanningsverloop in stationaire toestand
voor het ideale geval gegeven.

--l---......~--- .....~-~ l-

~
t

~

~

t..s -t., ts ~.
_t~

-----------

Figuur B.10: Gestileerd verloop van spanning en stroom in stationaire toestand
met ideale dioden.

Voor de berekening van de waarden van de benodigde komponenten wordt een ver
eenvoudigd verloop van stroom is en spanning Uc aangenomen, n.l. dat van
figuur B.11.

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

~- ~~~......-_-_."'""! ._~~__.. . ~ - ~_/__--'-~-c-_-

----t-----!-l..--.....~-----+e----·---

I
!

+.
Figuur 6.11: Vereenvoudigd verloop is en Uc

Deze situatie komt overeen met L ==.
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Er geldt nu:

Q = iL(t5 - t4) = C(U - Uce,sat) ~

iLtot
C =-toU

Voor het circuit uit par. 111.3 is iL = 10 A, toU max = 50 V
dus

C ~ 1/5 tot ~ voor C = 0.68 wF tot ~ 4 wS

Bovendien geldt voor t = t3 (inschakelen T):
is = - t..U/R

dus voor R = 5 n i = - 10 A
smin

In figuur B.12 zijn de resultaten van de metingen aan deze snubber weergegeven.,
De konklusies die uit deze metingen getrokken kunnen worden zijn als volgt: '
- Inschakelen van de transistor op t = t3 heeft het verwachte verloop van

ic en is tot gevolg (figuur B.12.c en B.12.a). De verklaring hiervoor is,
dat de transistor op het moment van inschakelen nog niet meteen in quasi
verzadiging is, waardoor Uce nog een vrij hoge waarde heeft. U op t = t3
is dus lager dan 50 V, waardoor ook ismin een kleinere waarde heeft.

- Uit figuur B.12.b. blijkt dat de verwachte overshoot in Uc rond t = t5
optreedt. Het ontladen van C tot Uc = U gaat niet met slingeringen gepaard.

- In figuur B.12.d. is het verloop van iL gegeven.
De slingeringen in iL. ic en is zijn een gevolg van het aansluiten van de
(geaarde) meetprobe waarmee Uc gemeten werd.

In figuur B.13. zijn weergegeven de spanning (Uce, fig. B.t3.a), de stroom
ic (figuur B.13.b) en het gedissipeerde vermogen in de transistor P
(figuur B.13.c) voor het geval geen snubber gebruikt is. In figuur B.14
zijn dezelfde metingen gedaan, maar nu wel met het gebruik van de snubber.

De konklusies die uit deze metingen getrokken kunnen worden zijn als volgt:
- Vergelijking van figuur B.13.c en B.14.c levert op dat de snubber een

drastische beperking van de piek in de dissipatie bij het uitschakelen
(t4) tot gevolg heeft.
Vergelijking van figuur B.13.a en B.14.a leert dat de snubber de overshoot
in de spanning Uce bij uitschakelen goed beperkt. De piek tijdens t4 in
figuur B.14.a wordt veroorzaakt door het feit dat de laststroom op t = t4
even door diode OF overgenomen wordt, voordat de snubber de stroom gaat
geleiden. Hierdoor treedt er een spanningsval over de diode OF op, waar
door er even een piek in Uce optreedt.
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De verliesarme uitschakelsnubber

In figuur B.15 is het schema gegeven van een snubber die opgebouwd is uit
een combinatie van spoelen. condensatoren en dioden .

.---
S

~ L~

r ~F'
t,L. voor t < to = 0

.!\ alle stromen spanningen." en...... zijn nul~ \.lea.. ..
e1.

r
C1 = C2 = 1/2 C

\A L.

j
icL

~

IJ..

;·L-r

Figuur B.15: De verliesarm~ snubber

De werking van deze schakeling is als volgt:
(Alle dioden ideaal verondersteld)
Op t = to wordt de schakelaar S gesloten. Via de last, 0 en C1 wordt een
slingerkring gevormd waardoor C1 opgeladen wordt.
De eindsituatie is dan Uc1 = Uce = Ux = U, Uc2 = 0 en alle stromen zijn nul.
In figuur B.16 is dit uitgewerkt.

.,

_.- ._._--,-~-----

o

---"--------.-
-r;f------;;:::,.,--_t

L~

~
.:"......

~ "-- ..
e1.

1
L.

Da

\l..

;·L

. lI.e.

I
r

Figuur B.16: Inschakelen van de spanning
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Op t = t2 gaat transistor T geleiden. De stroom iL neemt exponentieel toe.
Condensator C1 ontlaadt zich via de slingerkring gevormd door C1, Lo. Do.
C2 en T.
In figuur B.17 is deze situatie geschetst.

s

r
I

•
~1.

t
L.

ic l n.
to t IJ.a1.\(&

- '.
~~L-r

De stroom io voldoet aan de
vergelijking:

C • C d2 i
(***) L( 1 2) G+C1 + C2 (]t2

met op t = t 2 Uc1 = u

t ~ t 3 i o = 0
(vanwege Do)

Figuur B.17: Inschakelen van T
.
Le ~I

____-'A -:r-,-----------

~~--__r------~L-- cs.......10-'----------""">
b . _. t~ ~~~ .~ ~~ . .~.__._ _ ~ .. __~ I~

~t ~~

-t---~------~s> 4.

. . .
.....--- Lc~LO~L"

Figuur 8.18: Stromen en spanningen bij insehakelen T

De eindsituatie voor dit geval is iL = U/RL = i e • i o = 0

Ut2 = - U Uc1 = 0 Ux = U
(wanneer alle komponenten ideaal verondersteld worden)

Voor de stationaire toestand geldt weer het volgende (i L leemtevrij en
L == verondersteld).
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Zolang Uce (en Uc1) < U is OF nog niet in geleiding. De laststroom vloeit
dan vanaf het moment van uitschakelen t4 in het circuit gevormd door C2
02,01 en Cl' In figuur B.19 is dit weergegeven.

s

r
I

1

Op t = t4 Uc1 = a
Uc2 = U
Ux = U

daarna geldt:

i 1 + i 2 = \
Uc1 - Uc2 = U

i 1
dUc1= c1 err-

i2
dU c2= C2 err-

Figuur B.19: Uitschakelen van T
dU c1 dUce dU c2Er geldt: Uc1 = Uce ~ Uc2 = Uce U-err- = err- =-or-

dUceOmdat C1 = C2 = 1/2 C geldt i 1 = i 2 en i L = C -ar-
De eindsituatie van het uitschakelproces is nu:
i L = iF' de vrijloopdiode heeft ~e st~oom overgenomen
U 1 = U = U U 2 = a u = U '1 = '2 = ac ce c x
In figuur B.20 is het verloop van spanning en stroom weergegeven .

. -~-- .
c.,

---u,. - ---------..,_--- ----- - - --.---- ---------

--\.i ----r----~ -~---.... ---------

~_t____!_~--------.. O_+-..I-- ...J-__.....--o--+~--_........-----+
to, k\ ~ ~.. t-s ·At·)

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

Figuur B.20: Uitschakelen in stationaire toestand (L = ~)
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Wanneer de komponenten niet ideaal ZlJn en L * = dan zal het verloop van i1
en i2 gepaard gaan met slingerverschijnselen. De amplitude van i1 en i2 zal
kleiner zijn dan is in figuur B.10. bij dezelfde waarden van U, RL en L
omdat C1 = 1/2 C.
Er geldt nog steeds i rt-i2 = iL en Uc1 - Uc2 0< U.

lQ~~~g~~l~Q=~gQ=r=jQ=~~gki~Qgj~~=~~~~~gQg;

In dit geval wordt T ingeschakeld op t = t6. Ook dan treedt een piek op in
ic ten gevolge van het reverse-recovery-effekt in OF op t = t6 is Ucl = U,
Uc2 = O. Na inschakelen gaat er weer een omslingerstroom io lopen, die bij
iL ofJ~eteld wordt. Dus i c = iL + i o. Deze situatie is al in figuur B.17
en 8.18 getekend.

Berekening van de komponenten
Uitgaande van de vergelijkingen:

C1 = C2 to = nvlo ~ C1

. dU ce ~u
1 L = 2C 1-~ = C ~t

~ L i 2 = ~ C U2o 0max 1 ,
ZlJn de grootten vanC1 en Lo te bepalen.
Uiteraard moet to < 50 ~s gelden, wat de minimale in-tijd is.

~Umax = 500 V. i Lmax = 75 A stel ~t = 10 ~s

C = 1.5 ~F. De dichtsbijzijnde voorradige waarde van Cl en C2 is 0.5 ~F +
C = 1 ~F.

Om iomax te beperken tot b.v. 10 A is dan een Lo noodzakelijk van

C1U2
L = , 2 = 1,25 mHo 1

0 max

~ to = rrVlLoCl ~ 55 ~s. Dus Cl moet kleiner gekozen worden bij dezelfde
i omax of i omax groter bij dezelfde Cl om een kleinere to te verkrijgen,
zodat voldaan is aan

to ~ 50 ~s.

In fig'uur B.21 •. is een schakel ing gegeven waarmee metingen zijn uitgevoerd.
Voor de snubber geldt;

C2 = C1 = 0.22 ~F, Lo = 60 ~H, U = 200 V i Lmax = 30 A
.. t.t Qt 3 ~s i 0 ~ 12 A to ~ 9 ~s
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01, O2, DO, OF = OSO 17~800

C1 = C2 = 0.22 ~F

Lo = 60 ~H luchtspoel
last = 5.6 n, 50 A
C = 2 x 638 ~F

S = beveiligingskast
z = si1 i zed

U = 200 V
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Figuur B.21: De snubber in praktijk

Het result~at van de metingen aan deze schakeling is gegeven in figuur B.22.
De konklusies die uit deze metingen getrokken kunnen worden, zijn de volgende:
- Uit figuur B.22a en B.22h blijkt dat de stroompiek op t = t2 ten gevolge

van het reverse-recovery-effekt in OF niet excessief is. Bovendien is de
induktiviteit van de bedrading al voldoende om er voor te zorgen dat ic
en Uce elkaar niet al te veel overlappen tijdens het inschakelen, getuige
de minimale piek in de dissipatie bij inschakelen op t = t2 (figuur B.22.h).
Ook de spanningspiek in Ucl (figuur B.22.d) is een gevolg van reverse
recovery in OF.
Tussen t2 en t3 treedt het omslingeren van de lading van Cl naar C2 op.
Stroom en spanning komen goed overeen met het theoretisch verwachte
verloop.
Tussen t2 en t3 is in figuur B.22.a de piek te zien, die ten gevolge van
het omslingeren bij iL opgeteld wordt~ in figuur B.22.d en B.22.f het om
slingeren van de lading van C1 naar C2.
Tussen t3 en t4 verandert de lading op de condensatoren niet en is ic = iL,
i1 en i2 zijn 0 zoals verwacht.
Op t = t4 wordt de transistor uitgeschakeld. Uce en Uc1 vertonen weer
overshoot omdat het overnemen van de laststroom die eerst door C1 en C2
vloeide, door OF niet instantaan gebeurt. De pi~k op t = t4 in Uce is een
gevolg van het feit dat het in geleiding gaan van 01 en 02 enige tijd
duurt en dat OF inmiddels even in geleiding gekomen is, waardoor de span
ning over OF even een deuk vertoont, die de piek in Uce tot gevolg heeft.
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Uit figuur B.ZZ.c en B.ZZ.e valt op te merken dat i1 en iZ tussen t4 en
t6 niet het verloop van figuur B.ZO vertonen. L * = dus wordt het verloop
van i1 en iZ bepaald door de slingeringen gevormd door RL, L, C1 en CZ.
i1 en iZ vertonen dan ook een sinusvormige gedempte slingering. Maar er
geldt nog steeds i1 + iZ = iL'

- Ook geldt nog steeds Ue1 - UeZ ~ U. Omdat Ue1 groter dan U wordt, wordt
UeZ na t = t5 negatief.

- Na t = t6 ontladen C1 en CZ zich totdat Uc1 = U en UeZ = O. Dit gaat ook
met slingeringen gepaard, die duidelijk op te merken zijn in figuur B.2Z.e
en B.ZZ.e. tussen t6 en tZ.

- In figuur B.22.g zijn de stroompiek tijdens t = t4en het feit dat het
overnemen van de laststroom na t = t6 enige ~s in beslag neemt duidelijk
te onderkennen.
Op t = t2 is de (;n dit geval natuurlijk negatieve) reverse-reeovery-stroom
te zien.

- De hoogfrequent slingeringen die optreden na t = t6 in ie, Uee en het
gedissipeerd vermogen~ worden zoals in par. 111.4. is opgemerkt veroor
zaakt door het aansluiten van de meetprobe van de oscilloscoop. Het blijkt
dat de schakeling vrij gevoelig is voor het aanbrengen van zoln probe met
een capacitief karakter.

De eonelusie is~ dat deze snubber uitstekend voldoet en dat de slingerver
schijnselen die optreden vanwege het niet ideaal zijn van de komponenten,
geen afbreuk doen aan de goede werking van de schakeling.
Tens10tte is in figuur B. 23 nog de configuratie van deze snubber getekend
voor het geval de collector van de transistor aan de positieve klem van de
voeding is aangesloten en de last tussen de emitter en de negatieve klem
van de voeding.
De werking van deze schakeling is natuurlijk exakt dezelfde als die van
figuur B.15.

.-'- . .
Figuur B.23: Inverse van de uitschakelsnubber
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THeRMAL CHARACTERISTICS

Thermo.. R.si...".,.. JunctIon '0 CI..,R8Je

Collector

50 KVA HIGH SPEED SWITCHMODE TRANSISTOR
50,Ampere Operating Cunent

The MJ10051 Oe,lill910n lrenlilllor ill designed 'or indulllria'
service under p,actica' operalingenvironmenl' requiring' ..t
swilching speed for highly efficienl sYlllems operatingal high
frequency such as In"erter., PWM conlrollers and olher high
frequency sYSlem OQ8faling from 460 V line!&-

MiA 1"~1810f'S1...labte .. ...,.,....f...,.L

0.003· thta,. A40t.. ,.." Nurno. a, 23878001.

O.OOtI' "'oct. -_l'a"N_ .'23871lOO2.

Note« •

t A 8.11 .... 11......!'I., of a .72- 0.0.. 0.205·'.0.• 0.024- t"'iell; an4 150 pound. f1."1
r.comnteMe4 ludl IS PI,. .o.M12520. a",a,labt. from "Iho"a' Oile Sca""" Oi•.•
Jet ""'..... A.... Hill'lde ,. J. 07205.

2. Th. te_ totque til_Id-1M Ilft\ltN to 20 ,n.•lb. 1I"....POO"ect to~ rotatIOn at ttl. (.,."...".

I" rhe-~. The tOfQVe m.,. be lf~r"Hd [0 SO ,nAb If l..-on .s uMd 10 pr...-.c
rOtetlO" Th. ""e •• mum o.".tr.(lo" of In_ acr... anoilld b_ liMit_. to 0.15-,

MECHANICAL AAnNGS

Aeli,. Ve'... Unit

Moun.ing TOrqu. ITo hH' sink WI.h 10·3l Screw, 20 in.-II)
{Nor. II

Lead Torque (Le8d to bu. with 1/4·20 Screwl 20 In.·11)
{Nor. 21

P.r Unit w.ivhl 120 grams

.."'~ ....,.......
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UnitMe.

MJ 10051 - MJ 10052

TypMin

DVNAMIC CHARACTERISTICS

III PutM T••. Pul.. WIdth of 300 Ill'" IS"'" C'WC1e "'2.0'4

OutPut CopeCllence

(Vce' 10 Vdc. IE' O. f te... 1.0 kHzl

ON CHARACTERISTICS 111

ELECTRICAL CHARACTER ISTICS ITC =25·C unle.. otherwlM noted)

SAFE OPERATING AREA

OFF CHARACTERISTICS

MAXIMUM RATINGS (Contrnuedl

DC Current Gain "FE
IIC s 50 A!Jc. VCE =50 V!Jc1 25 - -
(lc =50 A. VCE = '0 VI 40 - -

Collector-Emitt.r SlturlttOn Voltlga VCElSOIl V!Jc
IIC s 50 A.d•• la =5.0 AI - - 2.0
(lc =75 A!Jc. IS s 15 Al - - 5.0
IIc s 50 A.de. Ie =5.0 A. TC = l00"Cl - - 2.5

e.....Emtn.r S.turltion Voltlge VSE(utl V!Jc
IIC' 50 Ade. 'e : 50 A!Jc1 - - 3.0
(Ie' 50 A!Jc. Ie =5.0 Ade. TC' l00"Cl - - 3.0

ELfCTRICAL RATINGS

Reling Symbol Vol... Unit

Collector·En"".,, Vol..;e MJ10051 Vceo 850 Vd.
MJ10052 750

Collector·EmitlOr Volte;e (R8E = 10 OIlms) VCER 900 Vde

CollectOr.a... Vollege VCS 900 Vdc

Emlner-So.. Voltogo VES 8.0 Vdc

Collector Current Ope.."n;. TC = , 25·C IC 50 A.
- Continuous. TC:' 25°C 75
- Pel.. AeCMttitl~. TC:. 254 C 150
- Pea.. NonrepetitlYe. Tc: 25°C 250

alse Current - Continuous 18 50 A.
- Pea.. NonrepetlllY8 100

Totll Devlce.Dlssipatlon @ TC:. 25°C Po 500 Wanl
Derote obo'" 25·C 4.0 W/·C
For 1.minute overlold 667 Wan.

Operating JunctIon and Stora..,. remp«etur. Range TJ. TSt; -55 to .,50 ·C
For 1eminute overload -55 to -200

coUeaor·Emrner Su.""n1ng Voltage (' ) MJ10051 VCEOisuSI 850 - - Vd.
(lC' 250 mA.de. IS =01 MJl0052 750 - -

Collector Cutoff Current ICEV mAde
(VCE' 900 Vdc. VSElolf,' 1.5 Vdcl - - 20
(VCE' 900 V!Jc. VSE(otf) = '.5 V!Jc. TC = '50"CI - - 10

Emmer Cutoff Current IESO - - 950 mAde
(VES • 4.0 V!Jc. IC =01

I Cho,oetenne Symbol

-.. s'" .. '

~:-

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

~ii~'

-"";'~



MJ 10051 - MJ 10052

1.,
ELECTRICAL CHARACTERISTICS \ComlnuedItTc, 2S·C un'... 01"__ noled!
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TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
FIGUAE , - DC.CUARENT GAIN FIGUAE Z - DC CURAENT GAIN
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SWITCHING CHAAACnRISTICS
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FlowM' OlulQation (18 2 0) Po - - 250 W

Fo.....'d VOI18va 11 I IIF = SO AI VF I - 2.7 5.0 V

Reyer•• RecO'4ry Tim.- t" - 0.2 1.0 ...
Id'dtt = SO .0./"I. IF = 50 A. VSElo!/l =5.0 VI

Fot"llJlrerd Turn·On Time 'on - 0.1 1.0 ..,
,Compli.nc. Vallava = SO v. IF = 50 AI

Sinql. Cvcl. SU'll. Curr.nt 160 Hz! IFSM - - 500 ...
Revet'. Aecovery Current IAMlAECl - 7.0 25 ...

(IF = 50 .... d./dt = SO A/ ,,01

A........ LoecI

Oelav Time
(VCC' 300 Vdc. 'C = 50 A. lSI = 5.0 A. Id - 0.03 0.25 ".RiM Time t, 1.Z 5.0 ".Slo,age Tima VSEloIfl' 50 v. to' 50 ",.

t. i.;S 10 "I
!=aH Time DulY Cyel. " 2.0"(,1

tf 1.5 5.0 ".
'ndUC1i.. LoMi. ClanIfMd

StO,.oa Tim.
"CM' 5OA. TJ.1QOOC tlV - 5.0 15 ...

Crossover Time te ;So 1u ".Storlge rime VCEM =300 v. VSEI';ffl = 5.0 v.
t.v 3.5 10 "I

Crollavet' Ti me lSI = 5.0 A, TJ =25°C
te 1.5 5.0 ".

!
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TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

FIGURE 8 - EMITTER·COLLECTOR OIOOE
FORWARO VOLTAGE
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MJ 10051 - MJ 10052

,IGURE & - BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE

I'

TYPICAL SWITCHING CHARACTERISTICS

FIGURE 7 - INOUCTIVE SWITCHING MEASUREMENTS FIGURE B - INOUCTIVE SWITCHING TIMES
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FIGURE 10 - TURN·OFF SWITCHING TIMES
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MJ 10051 - MJ10052

TAlLe1 - RllOA AND INDUCTIVE SWlTCMINQ D"lVE" SCMIMAnC
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FIGURE 1Z - REVERSE RECOVERV WAVIPORM

is shown in Figure 7 to aid on the visual identity 01
thlSe terms.

For the designer. Ihere is minimal SW'lching loss
during 1I0rage time and the predominanl swilching
power losses occur during Ihe crossover inlerval and can
be obtained using Ihe standard equation from AN·222A:

PSWT =1/2 VCC'dlelt
In general. Iry • Ifi '" Ie. However. al 10_ lesl cur......
Ihis relalionshlp may not be valid.

As is common wilh mOSlSwilching transiSlor', rniSli"
switching is specified at 25°C and hIS become a benclt
mar~ for designers. However. for designers of hig"
frequency converter circuits•.me user'Ofiented specifica
lions which make thiS a "SWITCHMODE" lransistor a"
Ihe inductive swilching speeds (Ie and Isvl w"ic" s,.
guaranleed at l00"C.

SWITCHING TIMES NOTE

"Adjoin - V -" ,hOi V8Eloftl • SV._._i.... l ... RBse... IFi-. 141.

~1c"1o "' ./
4~~B1"5.U /

TJ 0 25"C ./'"
I

".,..,
V

~
,.,

2
..........

,U ,U .U ,g &.g ,U U

FIGURE 11 - PEIoK REVERSE BloSE CURRENT

An enlarged portion of Ih. inductiv. swilchlng wav.form

In resistive switching circuits. nse. fall. and storage
t,mes have been defined and apply to both Currenl and
vollage waveforms since they are in phase. However,
for Inducliveloads which are common to SWITCHMOOE
power supp'ies and molor controls. current and voltage
'flf8veforms are not in phase. Therefore. separate mea5ure...
ments must be made on each waveform to determine
the total SWllching time. For this reason. the folloWing
new terms have been defined.

tsv =Vollage Storage Time. 90% IS1 to 10 % VCEM
Irv =Vollage Rise Time. 10-90"" VCEM
Ifi =Current Fall Time. 9O-10"lt ICM
tli =Current Tail. 10-2% ICM
Ie =Crossover Time, IO'llo VCEM 10 10'lf. 'CM
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T'" S.f. Oster.ting Ar•• figur•••hown in Figure. 13 .nd 14
.,..pec:ifMtd for the.. devic.. under the tnt conditioM Mown.

H 10 20 I, 100 100

VCE. COUICTOR-IMITTEF VOlTAGllVOLTSI

SAFE OPERATING AREA INFORMATION

FORWARD BIAS
There are twO liml,ations on the power handling ability

of a tranSistor: average function temperature and second
breakdown. Safe operaling area curves indicate IC-VCE
limns of the tranSIstor that muSt be observed for reliable
operat,on; i.e.• the tlansistor muSt not be subjected to
greater disslpatron than the curves indicate.

The data of Figure 13 is based on TC = 25°C; TJ(pkl
IS vanable depending on power level. Second breakdown
pulse limIts are valid for duty cycles to 10% but must be
de-ated when TC ~ 2ScC. Second breakdown limitations
do not derate the same as thermal limitations. Allowable;
current at the voltages shown on Figure 13 may be found
at any case temperature by using the appropriate curve on
Figure 15.

TJ(pk, may be calculaled from the data in FIgure 20.
AI hIgh case temperatures,lhermallimit~lonswllireduce
Ihe power that can be handled to values less than the
Iimltallons imposed by second breakdown.

500 850

10,1011
!Turn-Oft S..ft1'llftOI

FIGURE 13 - MAXIMUM FORWARD-BIAS
SAFE OPERATING AREA (FBSOAI
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TYPE I OLSOA
Type 1OLSOA applies when maximum Collector current

is hmrted and known. A good example isa circuit where an
inductor is insened between the transistor and the bus.
which hmits the rate of rise of collectot current to a known
value. lithe transistor is thtln turned oH within a SIltIclfied
amount of time, the magnitude of collector CU rrent is also
known. Figure 16 d8l)icts the Type I OLSOA rating forthe
devices. Maximum allowable cofleCtor-e"'irter vnltage
versus collector current is ploned for several pulse widths.
(Pulse width is defined as the time lag between the fault

lcomin"'" on bile... .,....

REVERSE BIAS
For ,nductlve loads. high voltage and high current

must be sustained simultaneously during lurn-oH. in most
cases. with the base to emitter I unction reverse-biased.
Under these condillon s the collector vollage must be held
to a safe level at or below a specIfic value of collector
current. Th,scan be accomplished by several means such
as active clamping, RC snubbIng, load lone shaping. elC.
The safe level for these devices is speCified as Reverse-Bias
Safe Opertltlng Area and represents the voltage-current
condition allowable during reverse-bIased tum-oH. This
rating 's verrfied under clamped conditions so Ihat the
deVIce is never subjected [0 an avalanche mode Figure 14
gIves the RBSOA characteristics.

OVERLOAD SAFE OPERATING AREA
The forward· bias safe operating area (FBSOAI specifica·

tlon gIven ,n Figure 13 adequately descrrbes transistor
capabIlity for normal repetitive operatIon. When shon crr
cuit or fault conditions occur. these tra nsistor specification s
are not always adequate. A specllication called over.load
safe operating area (OLSOA) has been develoPtld to descrrbe
the transistorS abihty to survive under fault conditions.
OLSOA is specified under tWO types of condie,ons.
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Mol 10051 - MJ 10052

OVERLOAD CHARACTERISTICS

FIGURE l' - OVERLOAD SA'E OPERAnNO AREA
TYPE I (OlSOA,

FIGURE 17 - OVERLOAD SAFE OPERATING AREA
TYPE II (OLSOAI TYPE I C

TYPE II
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MJ 10051 - MJ 10052

SAFE OPERATING AREA INFORMATION lcontrnuecll

TYPE I OLSOA (continued)

coMlition aMI tha ramoval of bue drive.) Storage time of
tha transIstor tlBS been factored into the curve. Therefore.
"",th bus voltage and maximum collector current known.
Figure 16definesthe maximum time which can be allowed
fot fault detection and shutdown of base drive.

Type I OLSOA IS measured in a common-base Circuit
(Figure 18) which allows precise definition of collector
eminer voltage and collector current. This is Ihe same
circuil thaI is used 10 measure forward-bias safe operatong

,r8a.

TYPE II OLSOA
Type II OlSOA allPlies When muimum collector current

is not limited by circuit design. but is Iimiled only by the
gain of Ihe transistor. Therefore, collector current does not
IPpear on Ihe Type II OlSOA curve. ThiS curve defines a
safe region of operation from the informalion that is usuelly
Ivailable 10 the designer.

This information is normally bue drive, bus voltage and
lime. In terms of Ihe OlSOA curve, bus voltage isessumed
to be worst-case collector-eminer voltage. and lime is
defined to bethe same pulse width that was described for
Type I OlSOA. Using these variables. maximum collector
emitter voltage versus base drive is pIonI'd for several
values of pulse width. A safe region of operetion is thus

delermined by Ihe circui! paramelers. Type II OLSOA, as
shown in Figure 17. is measured in Ihe circuit shown in
Figure 19. and measuremenl is made as follows: Base
currenl IS applied while the collector is open, allowing a
highly overdriven saturated condition. Next. a stiff voltage
source is applied to the collector. The rising voltage althe
collector of Ihe tranSistor triggers a delay function. Al the
end of this delay, base drive is removed. The delay time is
the variable on the Type II OlSOA curve. The storage time
of the tranSistor IS thereby faCtored inlo Ihe ral,"g.

There are several addiliona' aspects to be conSidered
regarding OLSOA. The fltsl consideration is thaI OLSOA is
strictly a NONREP!-nnVE ralong.11 is.nlendedtodescribe
Ihe survivab,l'lyof the transIstor during an accidenul over
load and is nol intended 10 describe a stress level which
can be sustained indefinitely. The numbef of nonrepetilive
faults for which OlSOA is defined for the deVIces are 100
occurrences. Another factor is the form of lurn-off biBS.
For the devices, turn-off bias has relatively linle effect on
its OlSOA capabilily. This observetion is valid /Tom IB2 =0
(sohlto VBEtolll =5 V (stoff).

OLSOA is subjactto the same derallng with temperature
as normal FBSOA. The second breakdown derallng CU"'B IS
applied to the allowable current at any given voltage. uSIng
the same procedure that is followed WIth pulsed FBSOA.

• I·.
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...tt...... '.

FIGURE 20' - THERMAL RESPONSf
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MJ 10051 - MJ 10052
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INTERMETALL
D.-n fOr Entwk*lungwnuater BDS22
MAC 6244-14-20, Ausgabe Februar 1978

Gewicht ca. 1,5 g MaBe in mm

Bild 1: Kunststoffgeh:iuse
ahnlich 34 A 3 nach DIN 41 869

So!.fte 1

2 3

BUd 2:
Schaltbild

N-Kanal-VMOS-Leistungstransistor

Selbsts perrender Leistungs - Feldeffekttransistor
vom Anreicherungstyp .

Besondere Eigenschaften:

hoher Eingangswiderstand

hohe Leistungsverstarkung

kurze. Schaltzeiten

keine MinoriUitstrager-Speicherzeit

ansteuerbar durch MOS-ICs

keine thermische InstabiliUit

kein second breakdown

Gate gegen Oberlastung geschtitzt

leicht untereinander parallelschaltbar

induktive Last direkt steuerbar

Kiihlfahne ist mit Drain verbunden

Grenzwerte

Drain-Source-Spannung U
DSS

60 V

Drain-Gate -Spannung %os 60 V

Drain-Strom (dauernd) ID
1,5 A

Gate-Strom (durch die Schutzdiode) IG
10 IDA

Gate-Source-Spannung UGS
15 V

VerlusUeistung
bei T :: 25 °C P

tot
1,75 W

U
bei T :: 25 °c P

tot
10 W

G
Kristalltemperatur T j

150 °c

Lagerungstemperaturbereich T S
-55•.•+150- ·,-OC

_.__ ••~ ._. __ ._ R --_..----

ED 304 - 5
_burg T....... (Om) -5171 Telu 07-72718
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'~~_M_A_L_CHARAC IE RIS rl~s) ,-__---'r-__--' I

16 AMPERE
POWER TRANSISTOR

PNP SILICON POWER TRANSISTOR PNP SILICON

60 VOLTS
., ,dt:slgned fOI gen"iI,pulfJooae sWllchlng cIfld implifier iPphcal10nL

150 WATTS

os 3111
• DC Cullen t GBin -

hFE' 20·IOllIIC· 4.0Adc

• Co'ldctor·Emitter Sa'uriltton VoJla~., -
VCEI"'l) • I.' Vdc 1M.. ' (jIIC ,. 40 Adc

• EJlCeUenl S~f. Ope-liling AIIiI~

Comple-ment lO Motorola's, "Ep.-e ...~ -- Trans,i$lor.2NJ055•

~MAlCl,;1UM RA T1NGS
~.

S'Ilmbclt v...... UnllR~tln..

V( Fe} 60 Vdc
CIJII~LlO' EmdU!I VOlt~

VCER 10 VOCCOll.~(<Jt Em,lI.r Volt ..~

VCI 100 VOCCUIIlf(; 101" 8a.. Voll.

VE8 10 VOCEm,II.,·e.. '1011....

'e 15 "OcCOUI!'t:IOI Currl~nt - ConUnl.loul

Ad<'8 10fJ ... Current

$T'tU I
TOIaI Oev..-:. OI ....~..tlOn @ TC • lSo C Po 150 W.n.

r-r_~-±lr
"": lA$iOllti W/"c lillllllUOll',.aht dobu.... 2S,oC
C;...$I l:'Illt.C1OIlTJ • TIlg ·65 to ·200 °c

L l: .",,-=.,,-,:,::_ ~ ] _lJl",J3Ilny ~'ld 510rl'" J...I'Il,;llon

l ,~(1II)e'.lyrd A~fl~ t I, •., .

O,. S.f, OJM'lIlng A,., Curvn lod,,; ..t. IC-vCE InrHlS bl!IO,,",

..... 'hd' lh. dINU,:. wIll no, .nl" "cood.. ., tu ..kdQ n Collefl':'1

loed ilM~ fOI" tpee;i'IC Cl/CUIU muU f,.l1 o'\I'lh.n Ih ppj,..:,.lll. Sol'.
I\,.iI 10 ~old C,uI.ng. CII.Utoph,;; ~,.,h.lf' To '"\I,H' opetll.on
be1olf'll In, n'....lmyl" T J. po...... l.mp"ah.Ir' 01'''1'''11 muu b. ub·

MNed tor balh II.oed., 11.1. ilnd "''''''' PO........ condilion..

ED 11\4 - a

fiGURE. 2 - AC fiVE. REGlON SAFE OPERA TlNO AREA

vel rULUCTO" '''-11 r,,, VOLT .....1 ,VOLTSI

·1"<1,~.'e1o JlaOtc n ...,,,.,~,, u •••

Ilf ."'" r ... 1I .. 1•• "".." lOO ...,.'J"h C •••• ~ I"
,~" r ., d.I,n.... ~. If•• j' ".n .... ", ..... '........ ' ..........'.,..... "",,, ..

ED 1115 - I
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Th.,1 .... rwo hmlt.ton. on thl po""" h..,dltnw .-bllilY 0' •
Ir~ ..."or. iV.' iuncllon 'Imptfal""r.....d Ikund but_down
S.f. "'P'erillog c",,,,.. indkA'1 'eVCE tlml1l ollh. uao,.UQ(
d1ac mutt 0. obMnI'ed 'Of ,.Iiabl.. aper....on; i.I.. ,hi Iran .."or
my.1 nol t. albiecmd to ......, diuapallon Ihlft the o.tf"" lnd..: ••.

The Gatl ot '9" !Ii ,. be.o on TJlplli~ • 200: TC " .cl.
d..-ndtng on condirulf.... s..:-ond bt....do""" p""l. Iomn wa
'Of d..,ly cycll. 10 '0' pro..j~ TJh*' 'b~C. T Jlpllil rney bI
\...clodel*" "om 'M da" 16'1 fi\PIrl 4, AI h1til c_ Il'rftgtfl''''''U.
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FIGURI 5 - ACTIVi·REGION SAFt OPERATING AREA
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ON CHARACTERISTICS til

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 4TC .. 25QC ",nl.u other"",,. nollkJl

\:ollectOf Emili.' SUiuitlillQ Vol&~. II) VCEO'....I 60 - V.k

1Ir; • 100 mAde, Ie .. O.

C",UtlcIQ,·Em.lI.f a.u..do.....n VOlt~.ITI 8VC£A lO - Vdc;

fie" 100mAtJc. f1JE • IOOOf\mJI

Cull.CIOl C~,loll Curr.nl 'CEO O.l mA(Jc

IVCE .. 30 Vde. la - 0»

C.)IIKIO( C..,IQIf c.urrsnt ICfX mAde

'VCE" 100 '.Ide. VaEloW ~ 1.5 Vdet - 10
t'lCE .. 100 Vc1C:. "aEtolll .. 15 Vde. TC • ,SOOCt - 50

Emiue, Cutoff CUfteO' '£80 .- 50 mAde
IVa,E • J 0 VOC. Ie • 01

L Ch.r.:I.,in.c SymOOI Min M.. UOII
OF';:F--;C:7H;-;A:-;:R;-;A:-;:C:::T::E-:::R7.IS::T;;IC=S~===--------L-....!!=~..1---=::--L----==_....L._=~---.J

OL.";url't'lIG.tu• hFE
!Ie -" Q Arlo:, Vi.:~ - .. 0 \td.;1 20 lO
lie' 10 Alk. VCE ~ 40 Vlid 50

~---
Co,!aclOf i:mluer Safl.lf4110" Vollag~ VCE luU VtJC

lie ' 4 0 Ad«:. t ... 400 mA,joel 11
lie 10 Adc'. 18 .. 3.3 1\",:1 J.O

~".E-;z.,,, ,)" Volt. "BE lont 1.8 Vdc
. lie I ~Adc. 'ICE" 4 a '/1:::1

DYNAMIC CHARACTERISTICS
~.

C',rI8n, G,l,n Betndvwld1h P,oa"<:1 'T 4.0 MH,
lIe o Ii A.4c. VeE. ~ 10 '/d\... , '" , 0 MHO

.i1"~UillJll.1 Curr.nf G,ln h" 15
tic 10 A&. Vce <" 4 0 Vd«;. f cia kH.l1

$.'J.tll $--Jl1411;Uu4nt Gain C.,lolf Frtl1utocy '<>0 10 >H.

IVCE ·40 VrJc, IC ... 10 Adc.' .. 10 kHzJ

!Il'" .... r"l! 1'1,11 •• W.alh::S' )00 ~ •. OulV C~, I."S ~ D'.

V(t COlL£CTllR EM.nUI VOL 'AGE [Val lSI

FIGUHE 1 - S~HCHI/'I(G TlME JE~rCIRCV" FIGVRE J - TURN ON riME
FIGURE' - TURN Off riME FIGURI "I - CAPAC_ TANCE

'QQ10laI.I.'.
VI. Af;VllllSE Val TA.(i1 IVOL Tlil
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LJ t ..
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I'00

UI

101I
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FICiURIE • - DC CUARlNT GAIN 'IOURE. - COLLECTOR SATURATION REGION

MJE2955

j
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I

J

t..

:~ ..

1IO VOLTS
80 WATTS

.,.'/
? ~

J>" •.
.'

MARCH 19lIlI- os Jill

10 AMPERE
POWER TRANSISTOR

PNPSILICON

If leed bend,n. II requIred, u.e lui'.ble
clempa Ot other IUpport. betw.'" Ir.n·
6illor ca.a .nO poinl or b.nd'.

When mouncln. U'. de"lce, t:qrql.le not
10' eJiceed 8.0.n ·Ib

....•
\. ' ~

n..r .-- 1,"'...1..'11_ ... .,..,.h.....; ~.Ut"oI ••,..,..I..;"'I"IICI_
........"_ 1k0ft--. ............,.,. ,.,~.tI ft.I~ ..-.1_.. Ie .
vce. I,Mlq ",I , WI""'_ rt- ......... be
.......... Iof, ~__;l .., ..............--.- ..-",._1"-'1"'_1"_

Ilo' _WI DlI ', 1 _
'J4,l<1 • 1~. fC , ......
MtItA ,·- , ...,.. Qo",._ ...
fQfclv ,~QIICJ'iI,..Cl ••.a.dr,jll"ll

~':C : ~t::~~";' -:I~~=
_tIWft. Jh I ..... " ...~ .......,~

tI'Ie~ ~ .. ".'~IO•••
__ ,,,-,, """ I WI_~ by- ......

• DC Currlnt G.in Specified to 10 Amperes

• High Current·G.in-8indwidth Product 
IT • 2.0 MHz'IMinl 0 IC - 1000 mAde

I Thermopedt High·Efficiency Compect Peck.go

• Complement 10 NPN MJE JQ5f>

HIGH POWER PNP SILICON TRANSISTOR

fiGURE 1 - ACTIVE REGION SAfE OPERA TlNG AREAS

deiigned for use in general·p~rpose otmpljl'er and switching
applications.

MAXIMUM RATINGS--------
ROling Symbol Volu. Uni.

Colleclor-EmHter VOlI.l6e VCEO dO Vd<:

Colleccor-Bast!' Volu,p YCO 10 Vd<

€milh.'r-Base Volta¥l YEO 5.0 Vac

CvlleoctoC' C'-lCft!'nt - Con[ lnuoul 'C 10 A4c

9ue CUrle-nt C~Il( Lnuf,)u, 1
0

d.O A.dc

TQ(oU Ot-\'Ice 1Jl!llilp;ltiun iT
C ' Z5'C' Po !lQ Wont•

o.rol.lr .lbove 2~~ C 0.1111 W,·C

O~ ....hllg 1nd Sior:ll't!' JUllcll.on TJ.T.t& ·55 to >150 ·c
Tcmper:uur'-' ft....nl(~

THERMAL CHARACTERISTICS

Chorecfer;slic MaJc Unit

Thernl-l.l Kubaa.nce. Junchon to Ca,• I. II ·C,w

I '5.1. A,•• ell u\du:a.'" bW' F;Il~'. 1 - SuCh tharm" .,,,.:1 .........
l"m,u "....0'"' _0 mu" D. ........... _

t T'--"'~ 1101 ""o'orole I"c;

IU

'01...IN

• 10. 'cis

II. IA~E CUKItUIlT ImAJ

I. 10

FIGURE IJ - Eff(CTS Of BASE IEMITTE Fa RESlsr~NCE

•
I~.!}) I--L jI illl ,;. ,,,,,r

UtA ,;~HB• I
! I H "tI --;f: I rr;---r --

·m
!t I ,. , - 'I

- H-- --t-., \, ~_l

! I , .......
~i: . i I· ~- J I~. ~~- Ttj,

• "
1-/ i i

fiGURE 11 - TIEMPfRAfURE CO[ffIClfNTS

Ie, COllfCrQA culUtfliJ ,A""PI

~ u~

~.J.a

i ~I.S

i -1·1=±~H--t-11'ffll-
~ U l)''c,:--'-~.,::-'--!-:-..L.-,..,..,U-.WJC- .l...._,L•...l....

Sel'l'1lconduc:i'or Products Inc. --
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M01"OROLA

flCiURE 10 - "ON" VOLl AGE5

FIGURE U . COLLECTOR CU10Ff REGION
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ISOLATED
POWER RECTIFIER

PART #
.- ISOPAC0403

ISOPAC0404
ISOPAC0411

Your local Semtech Office is:

DATA SHEET

I

~. O..... OISOPAC4
l Coldplate 4 Rectifier

FEATURES:
- Electrically Isolated

- Metoxilite Hermetic seal
-15 Amp per Rectifier

- Single Hole Fixing



'-" ,.~-,.---------

TECHNICAL DATA

SPECIFICAnONS:
4 Separate Rectifiers each specified as:

REV.'

A
DIA.

ClEARANCE
FOR No.8 SCREW

-.--4--

C
DIA.

SlOT IN TERMINALS ARE
CAPABlEOf lWO20 AWG

WIRES (TYP 8MCES)

DIMENSIONS
MAX

IN. MM
A 1.20 30.48
B .13 3.30
C .62 15.74
0 .40 10.16
E .16 4.06
F .09 2.28
G .79 20.06

MTED
COPPER

BASE
BERYUA

INSlA.ATING
DISC

MTED
TERMINALS

- I!alnaa ~
,- - ..

IR@VI/WM VF@IF

Ptoduot"" 25"C 01'C VF trr
CUInnt ryp.. VfN/M IA;M IFSM Max Max Max IF Max
Rating NuInIMP- Volts ~11lJS~ ~ ~ Volls ~11lJS ns

I() ISOPAOJ403 lOOl - 150 1 30 1.1 3 -
=15A ISOPAC0404 400 - 150 , 30 1.1 3 150
@T"PIote 1SOPAC0411 150 - 150 10 500 0.97 5 30
=55"C

NOns:
1. Operating and storage temperaI\Jre - 550C to +175OC.

2. Mounting plate isolation 1kV at N.T.P.

3. 1'hermallmpedance 30C1Watt per Junction.
4. Cathode to isolating disc standard.

5. Terminals designed for 2 wire connectfon 2OAWG.

6. Assemble ISOPAC to heatsink and solder connections
with 75 Watt iron and 63137 solder.

7. Avoid contamination of Insulating surfaces.

8. Ratings and characteristics given are for individual
rectifier elemen1s.

9. Any numberof rectifiers can be used in parallel on
individual cold plates. It is recommended that
paralleling interconnection is remote from ISOPAC on
separate ferminal and wires are of equal length and
gauge. When rectifiers are used in parallel the
following applies:

10 = n IF(AV)

105M = 0.83(n IFSM}
IR = nlR

VFfor n rectifiers is as VF for one but at n IF.

APRIL 1984
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~. 1,

I'
I

.' I , I "II,. I ' ....

co. ....
c".""

--..- "'--,.--,

Flj. !I - r ..~M IIQ_ CI/"'P"_
c"-toc,..-",oC•

Flj. 5 - r~,w. ",....,r_"'~", ,,.,
~/"'.. ,...r...~t.

-: ..I't ""I"rc

\ .
I •
~.. " .
I: ~'
i "': -

Fi,. ill - r"~,,,....,........~ ...
'''''~;__ ",_II: or ........
III "",... t.

'it, 4 - ......_m aolf"""'fiII (»tve-J.nt......
eflw#..r..""'a,

CD4518B. CD4520B Type.

. .-"--".'-.

IS
]

• v
JS

I

".. Ill~-' 10.1 ...

Fl• • - r",w. _,_,"-<1_. I,."..enc,

.... IMI¥JI" ..QJ'...

"". J - r..~. UI'A"<IIO"" """'''4- IIIMJc.,.,,--.

:·~~I~~ ~.:..:~~:::'-"4--=--+-:,"",.+------":;1·...:....--+-=-+-=--+:;.-j
I v'I. M._. 1.5.13.6" ..

.o..lpolIVO". 0.5 S 4. .• S
~ ....·In.'. 0.10 10 t t5 t t5 10
! YQH "In. 0.1' 15 , .. H 1.... IS

·o..1fII,l1 Vol'.. Q,I 1 0.05 0 O.QlI
i I.~~~.:~~ \-...:....+.~.~,Q+,::,.+--~.~..;----+-+..;.~I-:.;:,..:=-f

0.15 ,I 001 0 0.01

!"":::'~:'Ift( \-;:.;:-+...::..::,".+~"'.+'·;::I~;:+=;·;=:~'~=;~.:;·,2=-t..:;~:::~::+O;, I=;;+""'~I+-"--i
L!~1~QL~..~..:·=-t}t~I=t~.~'"4=~II4=~·t't~·d='~·~::tu~j]~.:t:jl~··4~~OI.IP\UH,... 4.1 0.1 , -G -0.11 -0.42 -4J1 -0.1. _I oM

llloYrClI 2.' O,S • -2 -1.8 -IJ -1,11 -'I -J,2

1
c..11ft1. '.1 0.•0 to -II -I,s -II -0.8 -11 -21'

IQttM'" 131 0.11 15 -42 -4 -2 -2.• -14 _II

~ Onka 0.6. I • Ito ISO 0.01 I

!
c..,...: 0,10 10 10 10 JOG lDO O.CM 10

'00 M.J1. ti==t:"~lltj'~lt~..ct~j~eoo~!j~t==1~."~p."~,,,
0.20 20 100 100 :JDCD 1000 - 001 100

QI ...... 04·.

1 ...........~ ...

""". '. '"(.11-0&1 .. · .. ..."
~. · " ...... · '. ..... · '. ..... · " ......" , .. ........
'" · . ""'".

If'GlI' .....,

CD411"'C~
TUMlIU.L AIIIGHMUIT

CD.1_C~

'UNCT'ONAl DUt.gflAM

-~-1 ......... ' -.-.. -
'''r-'
~.~-e.",....
..~e ......,. .:::.... _..'".:.

_...-
".. J- r,,~wr,.,""'("...J('IIIf'II"

e....... '..-'...c..

AppliQt;on.:
• hil:l:. tyNllwGnouI .

• 'a.tata rippI. COtl ...

• Ff..."."cy ..Y.....

....""
-II 11lOC
.... 1 -e

..... t•• ,6lJO'c

~.II. ·10'1/
-0,110 VOO 000,1 v

"....
. . . . .. IOQ",.
0.... u-.t¥., 13 ",wJOC •• 2QD"*"

. . . . , .. tolD"*"
...... '--tw .1 12 tl'tlfJOC I. 200"*"

' .. l- ......_ " ... I.....Je"'flWftf
efwnJe,., ...

..r

F.~ru,...:

• M.II~ ,_-
..MH.. typlcel " ,0V

.....IIh:I" ...,.,.

• ly""' InWftlll c.rry ......

• lDO'l' Ofqy~IIlUI' t:roV

• ..I i"puI c:un--t oI11J,A. .t 11 V
~ hall Wi.......tw. ,.,.;
u. nAn llV MIl WC

• Noi.. DIM_niDI'. "'. ~l"",tur.
......~: lV.,VPO-IV

~ V.. Vpo "'10 V

a.IVnVOO-lIV

• SOV. la-V I.V .........11: n ...

• ......., syrnrnecrical oWlput
cNraewi..c.

• Muu.u .-.yl.........." 0' JEOf.C Ten...",.
Se&nd... No, 11A•.•" ...... SptO.iGldoll.
'Of o...iption 01'" ",1.. CMOI o.Yl

r
·__'_·_~_...:T,::,.":::'C;H...:T",AOl='_r- -'

CLOCK INAaU 11I!IIT ACTKIN

~-.'''''''''''-,,"-,-'

F" , - r~lJC. _,..., IG,. 1_., elM......cltM.".,q

MAXIMUM RATINGI. AbrtlhJfW-M~,mwmV.',*-=

~Vs::I~~.~:~:~~:~~~I
INPUT VOlT ...GI RANG•• AlllNPUTI
DC IN,uT CUFlFlINT. ANY ONI IN'uT
POWER [,156I'ATION"R ''''CIl GI I'D':

f .. T -40 14 -",etc l'AC GI TY'I II . .
for TA 00'0 ••IIC "''''C" Gt Iy,t (I , .

f .. TA • -56 III .10000c 1'",C""'GI' "'11I'11 O.f'
f .. TA •• 10010 •• Uacl'...C.....GI TV'U D. f.

DIVICI 01$$"'" rlON 'IiLll ouThJT TLlIAN$riTOA
'OA TA .. 'ULL. ''''C''AGI,U'''lfIlAY\lRf F1"'NGll.u 'P'tI Tv"_

OULlI.r.TlflIG-n"'IFl ...TURllllANGIIT ...a.
'AC"AGt ""I.i 0, f. ~
''''CXAGE Tn. • •

~~~...Tc;a.;~:~~:~~~~:I~~G.~~~tINGI.·
A,dl__ II •• t liD inc*' 11.118 *0,11'-' f,__ .. 10' .....

Th. RCA·CD461 It Dull BCD Up-Co""t.,
and C04520 Quill 8in,tV Up-CounI4J 'ach
conlin of two id!lntit4&, Int41rnelly q'~
NUl .·It. <:ounll,.. Thti ,!)Untili' lil.....
D-IVPt 'lip-flop' h.,ing inllrchanttlblf
CLOCK ~ ENABLE hnh lor inalmenl'",
on Iii"" the po."i,."QtQ1nt 01 Mglll __ ilO'i"l
trCOlltoon. FQI lmgll·1jj'\11 opililion 1~

ENABLE input " meinl,in.d high IOd ,he
to n", idllaflClu on 'adl polhivl.,oinl
t uon 0' Ih' CLOCK. 1M COl.Inl.'1 .,t
dUlld by hlth 1,..11 on their RESET Ii......

The CQUntif can be ca.;'" In the r,p"".
mode by l;unn""nQ Q4 10 lhe ,nabl, i"put
of the 5>..bUl1I1COI toljj'\ur .....hil. tht CLOCK
InPloil of the IIU.,. II hehllow.

Th. C046118 6nd C04520B lyP" are IIoIP"
pti-<l in IIHud h.'fNhC dull·in-lin, Clh"wNC
padl.•• 10 and F ...W••aJ. Ie-...ca duM
in·hne p1altic Ucll.l9t1 IE ~lfilC), ~ In
chip 'Olm IH wlfiltl.

Hig/>-Voillgo Typal20-Voh R.tingl

CD46188 Dual BCD Up-Counll<
CD46208 DUll Binary Up-Coun.,

CD4518B. CD4520B Typ..

COS/MaS Dual Up-Counters
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DYNAMIC ILaeTAICAL CHARACTI.UITICI. T....alaC;
I""", ',.,,-10 ft•• Cl -60 fI', Rl -200 "n

CHARACTERIS',C TEIT CONDITIONS LIMITS UNITI
Voo

V Min. r••. .....
PrOPI9AlIDn O",y T,,",,. IPHl' IplH 5 - 280 580

Dod! 0' (n."" 10 GulPUI '0 115 230
IS 80 '80
5 )]0 6SO

(hMIIO (k,tpul 10 130 225
15 go 110
5 '00 200

Tr..""I'ort T.ml, ITHL IILH 10 SO '00
15 40 80
5 15 J

" ..,mum Clock '"pul fr,q ..cncv. 'el '0 ) 6 M...
15 4 8
5 '00 200

hhmmum Cll)Ck Puh. w.o"". 1W '0 SO 100
'5 15 10

Clock Ri.. or Fill T,..... I, Of I.: 5.10 15
'5 5

..
5 - '25 1SO

MmMnY'ft R... , '\11.. Width. 'w 10 SS 110
15 40 80
5 200 400

M.Otm\l", En~l4i P\lI .. W,alh. 'W 10 100 200
15 10 "0

lopu, Cap.KiUflU. C,~ AnV It'illul 5 1.S ,F

ClOCk InP'l1 RI" or 5 15

Fill Time. 'rd. 'rei 10 5 .-
'5 5

RECOMMENDED a.PiRATINQ CONDITIONS I' ~A .aoe.lac...... Not".
'Ot ,"ui""'Ift ,e1i~.tyo. IIQM...... opeI.tiftt conclillDfl' "'..... bit Mtee'''' 10 ....
oIMu.ion 'I ....,. _let- •• fallow.....Ift... ;

CD4518B. CD4520B T~p••

CHARACTIERIIiTIC Voo liMn. UNiTt

'VI Min. ......
Supply V..:aIU~ R~ tFot TA.F~l P~,k.·

J '8 Vr,mJM'iIUfi A.....~l

5 400 -
(nab'. P"I .. Width, IW 10 200 - n.

IS '40 -
5 200 -

Qodr.. Pul" Wialh , IW '0 100 nl

15 10,
"Oock '"put F'.qulncy. tel '0 .. J MH.

IS •, - '8
Ctoe" R, .. or F.II TI~.lfCL or'teL :~

, ..- I
5 2SO -

A...tP'l·,•• WKlltl,IW '0 110 - nl

15 80 -

--



ELECTRICAL CHARACTERJSTlCS
Toal CondilloN' TOIl Circuit or Fi.. 2, v+ - I2V. TA - 2f - 0.01 ~F, RI - 100 teO, R2 - 10 ten ll- 2S ten u......

olher...lae .pocifi.d 51 open for Irian"" ...d for alRewaY.,

I

I
!

ii
I

• .L. /r J A.. II ./ --i· [7

I· IV
I,!P'.• • • • • ........

No', I. o.."",r .4Mp/1...do "_edy proporrloltel '0 til -. RJ ... "" I. SHl'lIwIl.
No.. 2, FO' nyxl_m "",pUNdt ",but" RJ 01100./4 ,.,."... "_""" _/11"10'" ..Ib"'"

"·:-~"~'WL

CH"R"CTERISTICS
XR-2206/XR·2206W XR·nO lC

UlIITS CONDITIONS
WIN. TYP. "AX. ..I.... TYP. MAX.

Supply Valli"
Sin", Supply 10 26 10 26 V
Splil Supply is til ts til V

Supply Cu"enl J2 17 14 20 mA 1l1~·OteO

Oscillalor Section
Wax. Operllin. FrequoncJ O.S I 0.5 I "H. C-looo pF.II-. KO
Low..t Pr"h~aa Frequ.ncy 0.01 0.01 Ha COSO Id'. R 1-2 wn
FreqlMlKY ""un,,)' il i4 U • orr" rg-I/IlIC
'rrmpcraturr Stability ilO *'0 i20 ppm/"C o CS;TAS;""C,a.-1l2-20teO
Supply Sen.llivity 0.01 0.1 0.01 fo/V VLOW - 10V. VHIGH - 20V,

R.-a2-20KO

SweC:p Ihnle 1000:1 2000:1 2000:1 fH - fL fHilal-lteO
fLell- 2 wO

Sweep Linearity
fL - I kHl, fH - 10 kH.10: I Sweep 2 2 "1000: I Sweep I I " fL - 100 Ha. fH - 100 kHz

FW Villortlon 0.1 0.1 " tI"" Devtatlon
Recommended Timine Componel\t.

Timin. Capacitor: C 0.001 100 0.001 100 ~F SO.fi..... '
Tlmin. Resislors: al ... R2 I 2000 I 2000 ItO

TrianIJ./Sincwav. Output ~Nol.I,F"'l
Tnanllc Output 160 160 ImV/ItO Fia- 2 S I Op.n
Sincw.wc Output 40 60 10 60 ImV/Kn Fi.. 2 5 I Clooed
tdilll.. Output Swinl 6 6 Vpp
Output Impedance 600 600 n
TrianIJe Linearity I I "Amplilude Stabilily 0.5 0.5 pp,J~

For 1000, I S.....p
Sinew.v. "",plilud. StabWty 4100 4100 S.. Nol. 2

Sinewav. Distortion al-10 Ita
Without Adjustment U 2.5 " S•• Filun
Wilh Adjustmcnt 0.4 1.0 Q.S I.S '" Se. fiau..

Amplihade Modulatio.l
Inpullmpedanee SO 100 SO 100 itO
Moduaalion aanae 100 100 "Carricr Suppression SS SS dB
Uncantv 2 2 " For 9S% modulalion

Square Wave Output Meuured al Pin II
Amplitude 12 12 Vpp
Risc Ttme 2S0 250 naec CL-IOpF
Fill Time SO '0 NOC CL-tOpF
Saluratioll Voltale 0.2 0.4 0.1 0.6 V IL - 2 m"
Lukalc eucrcn. 0.1 20 0.1 100 /lA VII- 26V

FSK Key,", L..el (Pin 9) 0.' 1.4 2.4 0.' 1.4 2.4 V Se. Soction on Clrcuil Conlrob
Reforence Bypa.. Volla.e 2.9 1.1 1.3 2.5 ) 1.S V Weuured at Pin 10.

MAY 11177

26V
7S0mW

SmWi"C
6mA

-6SoC 10 +1S0·C

_SSoC 10 +IUoC
O·C 10 +7SoC
O°C 10 +7S°C
O°C 10 +7SoC
O°C 10 +7S·C

Operatlna Temperature Ihn.

figur.l.

'ac","•• Typoa
(lHIn DIP)

Ceramic
Ceramic
Plaalic
Ceramic
'laslic

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM

XR·2206M
XR·n06N
XR·n06P
XR·2206CN
XR·2206CP

AVAILABLE TYPES

PUINumb..

Power Supply
Power DiJsipatioD
. Derale above 2SoC

Tolal Timin. CurrenI
Ston,e Temperature

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Monolithic Function Generator

EQUIVALENT SCHEMATIC DIAGRAM

~ SlfleWive Disunlion (THO .S~) 
Insensitive to si&J1llsweep

,.-dl<1I1 Slab,lily (20 ppmtC. lyp)
.•. J< Sweep R.nge (2000 I. Iyp)
L iw Supply Sonli""ly 10.01'iI>IV.lYP)
~ .oc-ar Amplitude ~otJulation

\ Jlu".blo Duly·Cycle (1% 10 99%)
I'lL "omp,Hlblc fSK Controls
.\ J< Supply Rang< (I0V 10 26V)

~:J'"
~._-..-

FEATURES

rhe XR-2206 is a monolithic fUllctlon .en.r.lor "'Iejraled cilcLliI capable of producina hlp quality a"'e. Iquua. tri&n.... ramp
_Cod pulse wlveforms of hip alabWty .nd accuracy. The oulput wav.forma can be bolh amplilude and frequ.ncy modulaled by
'" <.Iernal volla.e. Frequency of operation can be lelecled ulemally over. ran.. of 0.01 Hz 10 more than I "Hz.

fho XR-2206 is ideally luiled for communJcationa. "'alrumenlalion. and fUJIclion .eneralor applicaltona requirina ai.Duaoldai
. "e. AM. FM or FSK .enerllion. It hu a typical drill specification of 20 ppmfC. The oscWalor frequency can be linearly .wepl

. or a 2000: I frequency nn.e with an exlernal control Yoha.. with yery lilUe affeci on distortion.

~, shown in Fi.ure I. lhe monolilhlc circuit Is compriJed of four funcliouJ blocks: a Yolta.e-<:ontroU.d OIcWalor (VCO); an
,:ulog mulliplier and .ine..haper; a unity aai.D buffer amplifier; and a 101 of cUfrOnlswitcbel. The inlernal currenl lwilch.. lIanafer
.c.< oscillitor cunenl 10 anyone of lhe Iwo eXlernai timin. reaialon 10 produce Iwo dlscreU frequenclea lelecled by tb.lopc level
" Ine FSK inpullerminal (pin 9).

\PPlICATIONS

)" neform Generation
Sine, Square, Trianj,le, Ramp

,'.\ c:c=p Gc:neration

\ \t/fM Generation
.; K and PSK Generation

, ·.\IlJII~·to-Frequency Conversion
\ _)n~ Gr.neralion

~"I!t.e·Lo"ke,,* Loops

9 _ S

q
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F~,. U. ClrcuU ror ""'.. lAd Ramp Goner.Uon

PUUIl AND RAMP GENERATION
Pi..... 14 oho•• u.. circulc (or p..... and ramp ...v.rorm
pa.nllon. In tblo mod. o( operation, til. FSIt kaylnalorrnl
nil (pin 9) ia ohort.d 10 eh. oquu.·...v. ouepul (pin II); .nd
Ih. clleull .ulom.llca1Iy lr.qu.ncy-shl(1 ken IIMI( b.t•••n
Iwo IIp I. (raquonole. durin. Ih. polltiv••nd n."ll...oIa.
ouepul (orrn•. n. pul....ldeh IlId lbo duty cyd. c.n be
.<l/IYI.d (rom I,. 10 99,. by lb. cbolce of al .nd a1. Th.
.a1uu o( III .nd III ohould b.ln eb. ran.. o( I KG to 1 MO.

.:.,d Ila provld.. th. liD...rl/lIIlm.nl (or til••IVdora

.ymm.try. lb••rIIIYlm.nl proced.... is u (0110••:
I. Sal Ila .t lJli4-polnl IlId .rl/1IIl IlA ror mlnlmu. d~

10rtiOll.
1. Willa IlA ..I u .bov., .rl/IYI aa 10 (...Ib.r roduce

4Ia1ottloll.

TIUANGLI WAVE GENERATION

T1la clrcul.. o( F....... II IlId 11 C&Il b. conv.rt.d Co IrI&nal.
• ••• a_.lion by t1mply o...a clrculeina pina I) and 14
(I.•.• SI opea). AmpUlud. o( lb. Irian", 10 .ppro&lm.llly
twice lb....... oUlpul.

PSI: GENEJlATION
F...... 13 aho•• lb. circuli COll.llecdoa (or IinUlOidai PSIt
0I..,a1 IOnantioo. M..k IIId .pace (roqu.ncl.. <:III b. ind....n.
d.nUy .rl/IYI.d by the cbolce o( IimInJ r....lon III ..d Ill;
ADd th. QUlput II pb__nllnuoUi duriD. aanolUo.... lb.
k.1lnc alpal 10 applied Co pin 9. T1la clleull cen be con'.rIId
10 .pUt-supply oper.lIon by t1mply rep/acina .....und willa V-.

..
r....

typlcol di.lurlion (THO) is < 1.S.... IIlow.r slo..... d~

tortion iI delired. additional I(ijUitmenti ClD be providad
IA delcrihed in che followtn. lectlon.

9 - 7

Flllut U. CilcuU (or 5iMW..... GnClulion With MirWn... HumoaJ.c
Oilloilion. (R) Determinel output Swinl - S. Fit- ])

Ol1fPl1f DC LEVEL CONfROL
Tho dc 1•••1 .t th. output (ptn 1) 10 .pprodmslcly Ibo 11m.
.. tb. dc bill .1 pin 3. la Flaunt II, i1 d 13. pin 3 II
blued mid-••y b.lw••n V+ .nd around, 10 oUlpul
dc l.v.1 o( "V+/l.

APPLICATIONS INFORMATION

S1NEWAVE GENEJl.ATlON
A) WichouI hl.mll A<l/lYbD.al

fia.... II .bows tho c1rcuil connlctioa (or lOaanUaa •
oinUIOIdal output from th. Xa·1106. n. pol...lIom.l..
a I .1 pin 7 provld.. eb. d.lind (Rquancy tUlllq. n.
maximum oUlput .wlna 10 an.l.r thlll V+/l ...d lhe

The circulc of Fl'Ufe II cln be conyer ted to IPUC ,vppl,
opcrltlon simply by repladnl aU around connecdoM with
V For .plll ,up ply operation, R3 can b. dlr.clly
connecttd to Ifound.

B) With Eluernal AdjullmeDI
The harmonic con lent of linvlOidal ouCpvt can be redvud
to '"'!I.S" by .dditional .djUiemants u ohown In Pta.... 11.
Th. pol.nllom.l.r aA .oljuslI til......-sh.pin. noltlor;

......

Fllule I C. Circuit fur SiMWIYC CeneuUon Wilhout Ex..rnal
AdjtUlnusol. (51.:': fill. ) rUf choi" or R)}

lelitton is IClivated. If pia. !if ia opclD-<'ucu1t.d or CODllected t.
•• bi•• vollllO;;' lV, only R.lllctiVi. SlmU.r1y, ilt....oIt.,.
Iavol .1 pin 9 is .. I V, only R1 ia .ctiVlt.d. Thus, the ""el
fr.quoncy c.n b. key.d b.ew.ln Iwo 1..a1., (I ...d (1 • ,:

(I • I/a IC and (1 • l/a1e
For .plit-supply oper.tion, the k.yln. volt... .1 pin 9 10
relerenced co V -

!
"I

..n
OC~'''''A''''

FIp,.6. Nonnalizcel Ourpu,
Amplitude VI DC Biu ..e
AM Inpu. (Pia I).

Fil\lre 9. Frequency Dem VI

Temper"hue

..

Fl&ur. 10. Cbcua' Conru:cllon for frequency Sweep

FREQUENCY-SHlFT IC.EYING
The XA.·l106 CIA be operaced with cwo separate timin. relis
tOlt l Rl and RZ. connected to che timinl pinl 7 and 8. respec
liv.ly, .s 5I1own in flaur. 13. D.pendina on eh. polarity o(
che 1000c lipd at pin 9 1 eUher one or the olher of these timin.

OUTPllT CHARACTERISTICS:
Output Amplitude: Maximum output amplih.:de il inversely
porporcional co ex.ternal reaistor R) CORRected to PlD 3 (See
fi.. 3). for linewlve ovtpuC, ampucude is approximately
60 mV peak p.r 1'0 o( R3; for lri.n.... th. peak amplitud.
is .pproximat.ly 160 mV p.ak p.r 1'0 of R3. Thus, (or
e..mpl•• R3 • 50 1'0 would produc••pproxim.tely UV
slou.oidal output .mplilud•.

Amplilud. Modul.llon: Oueput amplitude <:a4 b. modul.t.d
by .pplyin. a dc bi...nd • modul.lin. sil\DaI 10 Pin I. lh.
Ine.mal imp.dance .1 PIn I is .pproxim.t.ly 1001'0. Outpul
•mplilud. vari.. lin.xrly with th. appli.d voll.a••1 Pin I, (or
valu.. o( dc bl.. at this pin, wllhin t4 voill o( V+/2 hown
in fla. 6. As this bl.. l.v.l.ppro.ch.. V+/2. til. ph o( th.
oulput .il\DaI is revened; and Ih••mplitud••oe.lhrouah ••ro.
This prop.rty is .wt.ble (OJ ph..e-shi(t k.yin. and .uppnssed·
carrier AM leneratioD. Total dynamic ran._ of Implicude
moduillion Is .pproxim.l.ly S5 dB.

Note: AM contro! mUll be used in conjunccion with a well~

relullted lupply lince tho outpuC ampUcude now becom.. a
(unction o( V+.

q _ '5

..

.
.. ",.III I

r---'r- Vov' ·0.1 \/11..... NI,-I. -1'.1.1
,

I,

~, - l--1-- r---. . .. ... .... ..
Fi,ure I. SI,plw..,e Di"ortlon 1'1

Opeluina Frequeocy Witb TUnlna
C,paciton Var~ed

Flaur. S. R YI a.ciUlillon Frequency

!
i 1000"U

j

'r

nOll (mA)
(. C lJiF) H.

Filure 1. Trimmed Distordon VI

Timillj Rni,tol

Fi,urc 4. Supply Currenl VI

Supply Vollaao, Timlna R

· ,.,...,-L· 11I·......O.OlllolllllIIl....
Ol,ro,ulOfll,U ...u,

,

"" ....... ---·

"L.__.":::.l_~_ ..::-----,~---!
'Ice I""

i
jl ,.I----J,.L=--+--:J..-:;...f----l

Frequency of oscillation is porportionu to the totGI timinl
-:urrent IT drawn hom ~n 7 or 8

(0· -!..- I"RC
Jild can be adjusted by Ylryinl either R Or C. The reeom
:n~nded uJues of R for I liven frequency unio are shown
.n F'aurc S. Tempcrlcure~stlbilitJ .. opUml.lm for
~ Kn < R < 200 Kn. R.comm.nd.d v.lues of C ore (,om
1000 pF 10 100 IJf.

FREQUENCY SWEEP AND MODULATION

Tlmin. terminus (pin, 7 or 8) afc low impedance point. IDd
.He l1\tcmally biased It +lV, with (clpectlo pin 12, frequency
\'.lriu hnearly with IT oYer I wide tanlt: of current values. Crom
I IJA to 3 rnA. The fr.qu.ncy c.n b. controll.d by .pplyin••
.;oulrol voltaalc, Ve. co the activated timinl pin .. ShOWD in
haur. 10. The f,.qu.ncy o( oscUlaeion is ,el.t.d to Ve IS:

(. -!..- [I + -!.. ( I_Ve)l H.
RC Re 3 'J

'Nhcre Vc is an yoltl. The voltllc-co-frequency convertion
jain, 'K. is liven M;

K. a(/ave • - 0.32 H./V
RCC

"OlE: For sd. op.r.lion of eh. circuie IT should b.limit.d
'0 <;;3 mAo

lJE~CRIPTJON OF CIRCUIT CONTROLS

FREQUENCY OF OPERATION:
The: frequency of oscillation. fo• is determined by the external
:Imins capacitor C acrol.l pins S IncS 6, IncS by the timina resiJ
tvr R conneded to either pin 7 or piA 8. The frequency it
~vcn as



FUNCTlONAL QIAGRAIool

CD40107B Types

Features:
• 32 ti'"" sundard B-Series output cumm

dri... sinking ~lity - 138 mA typo
o VOO • 10 V, Ves· 1 V

• 100% *tid for quietclnt current at 20 V
• Meximum input current 01 1 lolA at 18 V

o_full~t~,..:
100 nA at 18 V and 2SOC

• SoV, 1OOY, and 1SoV .-.metric ratln.
• Noia mat'lJin, full pacK. tllmpenrture

ran~, RL to Veo· 10 kS1:
1 Vat Veo·5V
2 V at VOO • 10 V

2.5 V at VOD • 15 V
• Meets all requirements of JEOEC Tantam.

Standard No.1 3A. "Standard Specifications
for Description of 'Il' Sarin CMOS D..icaI"

:oS/MOS Dual 2-lnput
~ND Buffer/Driver
-I\"vo1tagll Type (2Q.Volt Rating)

~CA.C040107B is a dual 2·;nput NANO
.,. dr"er containing two Independent 2·
....NAND buffers with open-arain single
~~nei transiitor outPUts~. This de'l~ce
-. OS a wired·OR capabllotY and high
-'t.,nk current capabIlitY (136 mA typo
.... '10 V. VOS' 1 VI. The C04Cl07B
•• ~~,ed Ln the a·lead dual·in·line plastic
"~: DIP' package IE ,uHixl. 14·lead her·
~.", frlt.,eal ceramic package iF suffix),
"nch,pform (1-1 .uffixl.

I, ,

, i!
i I·r
!

j"

I>I,f.,.
il!

.! ; i,
ji .. o .~

;;; Ji1..
~

, .,
"' TO~ 10lM1C1 '4.1'141 ("011-V

.acs·1~

.....-

, 0 ,
:In.,,·TO·~ 'I'OI,,'<W5CIYOSI-'fI

F~-"'In;_ ....""'t/_Iritt/tJ
cul'rWtt ch-.cNfts'ticL

F'-g.2 - Typ;aJ OII(D'ur low (,inlt)
eul'tWnt cnMX,.,i.tia.

Applications
• Dr;v;n, m.vs, lamPi, LEDt
• Linadri_
• level IIIi"... lup 01 down)

lOOmW

-55 tQ +l25°C
-40 to +85:C

-65 to .'50 C

-0.5 '0 -20 V
-0.5 to VOO +0.5 V

tlOmA

-ReQUltet extef"'"
pull-up r"~IQr

(Rt) to Voo·

-Nitnour PloIlI-up
retislor IJ.1utel.

TRUTHTA8L"
A B C
0 0 I' z·
1 0 I' Z"
0 1 I' 7#

1 1 0

• •• .' • r:) SOOmW
Derltl Lln....IV.t 11 mWI eta 200 mW

• '/II' SOOmW
Otrare L,nearly., 12 mWJ C to 200 rnW

CHARACTERISTIC
LIMITS

UNITS
MIN. MAX.

l..ootY,VOltage Range (For TA :
~~II P""kage.Temper.,u·re Rangel J 18 V

U.XIMUM RATINGS, AbsolUfP-Maximunt Values:
(lUPPLY.VOLTAGE RANGE.IVool

'IOltl," r,f.reneed to V55 Tarm;"..,
·.../T '<OLTAG.. RANG... ALL INPUTS
, ~PUTCURRENT. ANY ON" INPUT
-'eR OISSIPATION PER PACKAGE IPOI:

'''' T ' -40 10 -eo'C IPACKAG .. TYPE ..,
'" T '-eo to +1I5'C IPACKAGE TYPE ..,
' .. T , -55 10 -loo'C IPACKAGE TYPE FI
·"T -100 to .'1S·C !PACKAGE TYP" FI .

~II(E OISSIPATION PER OUTPUT TRANSISTOR
'~R TA' FULL PACKAG"'TEMPERATURE RANGE IAII Pock_ Tv_'

'!....nNG.TEMPERATURE RANGE ITAI'
"CKAGE TYPES F. H .
"CKAGE TYP" E ... .

:~."'GE TeMPERATURE RANGE IT.. I . .
"0 Te....PERATURE (DURING SOLO~RING':
'11l ttance 1/18 ± 1/ J2: Inch (1.59 ±0.79 mm) from ease for 10 1 ",-x.

"---- 339

~(CO"'MeNDEO OPERATING CONDITIONS
~'7 """imum r/1/iabiliry. nominal oPMating conditions should btl .-I«Cfld

....ror»rarion is iII_IfS within rhp fol/owing rlnges'

----.__- __...._ .....-.."..--.....----- . ....,....~_ •.•• .....:.:.••A!O" ..;:.....~ - _._..:..__., ' .•--- ~-_.- _-0 .;~~...... _. "
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CD401078 Types

, ...

DYNAMIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS ~ TA· 25OC. CL·50 pF• Input t,.If· 20 M

TEST CONDITIONS UMITS

CHARACTE RISTI C VDD UNITS

Vola Typ. Max.

Propagation Delav: 5 tOO 200

High·to·Low. tpHL RLe • 120 n 10 45 90 ns
15 30 60

5 100 200

Low-ta-High. tpLH RLe ·'20n 10 60 120 "'
15 50 100

Transition Time:
5 50 100

RLe ·,20n 10 20 40 ns
High·to-Low. tTHL

15 10 20

5 50 100

Low-ta-Hi~, tTLH RLe ·,20n 10 35 70 ns

15 25 50

Average Input ~itance.CIN Any Input 5 7.5 pF

Average Output Capacitance. COUT Any OutPUt 30 - pF

e RL is ..temal pull-up resistor to VDD.

1.OM~cc..J-" .-n.....

.....

....-

F;"S - TypicM~_,.,.,_ ••"'tICtiotI of 1 _

A-

co

1- ~

IIU-"
L.

;<,,:

,. 1-_0IIipt0t/tNr ........

"., CDofOt01BE.

wi ... ... "
..". F1IIUIUIIIICTCft)- ..-

,....11- TypiQl_ dio6il»fiGtl .
furtc:tiGtI of~t"-"'Y.

'l
~ nwra&'"-I' n.... e..:;

I ,
io· I ~ ! -
!
~ I .. \.

~J .. .p ~.p" ~ : -2 ~-+- 'i ±~~ -I.,. =.11
I -I C... ·50 ,,--

; /I .11;1 CL- I' .,...:...-

.r /,' ....~.... ... .... .

e Measured with ext.mal pull..,p resinor. RL ·,0kn to VDD.

LIMITS AT INDICATED TEMPERATURES lOCI
CONDITIONS lvalu...t-65.+25. +125 Apply to F.H .........

CHARACTER· Vel.... ~ -40. +211. -+85 Apply to E Pedl8ge UNITSISTIC
Vo VIN VOD +25
(VI IVI (VI -65 -40 .. +125 Min. TVp. Mox.

Quintent O..i - 0.5 5 t t 30 30 - 0.02 1

Current - 0.10 10 2 2 60 60 - 0.02 2
jl.A

100 Max. - 0.15 15 4 4 120 120 - 0.02· 4

- 0.20 20 20 20 600 600 0.04 20

Output Low
0.4 0.5 5 21 20 14 12 16 32 -

(Sink I Curr.... 1 0.5 5 44 42 30 25 34 68 -
'OL Min. 0.5 0,10 10 49 46 32 28 37 74 -

1 0.10 10 89 ISS 60 51 68 136 mA
0.5 0,15 15 68 63 44 38 50 100 -

Outout High
~Sou!"ee)

No Internal PuIl·Up DeviceCurrent
'OHMin.

Input Low 4.5 - 5 1.5 - - 1.5
Voitagt 9 - 10 3 - - 3

V,LMa••" 13.5 - 15 4 - - 4
V

Input High 0.5.4.5 - 5 3.5 3.5 - -
Voltage 19 - 10 7 7 - -

VIH Min.- 1.5,13.5 - 15 11 11 -
Input Curr.nt

tID'SIINM... - 0.18 18 tO,l to.l tl :tl - to.l /IA

Output Lelka..
10-4Current 18 0.18 18 2 2 20 20 - 2 /IA

'OZMa.,

STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS

i i
I
I

;' !
1!

! I
!
i

L ;I·

I ,,

! i
i I

Li .: ~

L~ !\

"_ .... ~....,!h .~.
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34528
DUAL RETRIGGERABLE RESE11ABLE

MONOSTABLE MULTlVlBRATOR

nit

DESCRIPTION - The 34628 it • 0 .., R.tr~ •__.._ ... Man....... MullIYlbm«• ..,.
MultWiDrotot till on ICIiw LOW Input liQl... cdw HIGH In (1,1. III -. LOW ca.r OJ.-.
Input (~l. .. Output 101. ia~ 1m end two cannoatItW.IM •.- ..........._u Ic..t. c..tlR...1. An ••am.! Ii....... -...-.__ c... end;

c..tlR..t d on ••_1 rwiItor m_ be ",,".-ad end Vl)Q.

... HIGH.t OW t_lion_on the iQ Input _ I 10 LOW or. LQW.le.HIIIH c.
on the I, Input _ me 10 Input i. HIGH tl.. pUlIe (L-U on tile Q 0.... .
• l1I9Miw pu" (H-L-HI on tile ~ Output . .- Input (~I iI HiOtt. A LOllI OIl ..
CIIIt' Oired Input (COl tot_ me Q Output HIGH end Ifthibla 8IIV fwUlIr ,~.'
untIl the C_ 01_ Input (eol it HI

~
• RESETTAaE ~V
• TRIGGER ON E~~T04.OW TRANSITION ON To OR A LOW.TQ.HtQH

TRANSITION ON .

• CQlMtLEMENTA: AVAILA8LE

PIN NAMES

iO.. iiib
'lI.I'b
fO•• Cllb
a..~
a;.at.
c..te. c..tb
c..t/R..... c..t/R.xtb

FUNCTION
Input IH-\. Tnw-dl
Input CL-H T......dl
C'" Oi_ Input (Actiw LOWI
Output
CompI.....WV Output iActlw LOWI
E_Coc*:itor Connectlano
E..-I CII>oci_/R__ c:on-t_

..

CONN£TION DlMIlMI
DIP (TOP VIIW)

TRUTH TABU

~.

ro I, CO OPERAnON
_L L H Tr;.,.

H L-H H Tit....

X X L ~

H • HIOHL_
I. • LOWL.-
_I.. HIOH· LOW Tr__
1._ • I.OW- HIOH T_UOft
X ·0....•• c..

4-78
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34015
DUAL 4-BIT STATIC SHIFT REGISTER

DESCRIPTION - The 34015 IS a Dual Edge-T,iggered 4·Bit Static Shift Register (Serial·to-Parallel
Con..... 'er). Each Shift Regiue, has a Se,ial Data Inlil" (0), a Clock Input ICPI. fou, fully buffet'lld

_____ parallel Outputl 100-031 and an o-nding 8Synchronoul Malta, R_ Input IMRI.

Information present On the .,.iel Data Input '0) is shifted into the tim regift.,. POlition. and all the
data ,n 'he 'egoster os shifted one position to the ,ight on the LOW·to·HIGH trantition 01 tna Clock
Input ICPl

A HIGH on the Malter Resat InQUt (MRI cl_1 th. ,egilter and fOrcaf the Outputl 100-031 LOW.
,ndependent 01 tna Clock and Oat. Inputl (CP end 01.

• TYPICAL SHIFT FREOUENCY Of 14 MHz AT VDD· 10 V
• ASYNCHRONOUS MASTER RESET
• SERIAL TO-PARALLEL DATA TRANSFER
• FULLY BUFFERED OUTPUTS fROM EACH STAGE

LOGIC SYMBOL

34015

,. 4 ] 10

u '3 17 11 Z

CONNECTION DIAGRAM
DIP \TOP VIEW}

Vee.a Pin 18

VSS • Pin S

NOTe.
The F lecgek ven.ion h.. tne ler~

pinouts (ConnllCfion Ot....m) .. ttt_
Du•• In· Line P.ckaoe.

o0,.

Se<ial Dat8 Input
Mast. Retet .Input IActi"" HIGH)
Clock InputlL-H Edge-T,ipred)
P....llel OutQUt.
Parallel OutpUll

"DO· Pin t6
vss. PinS

Q-Pln Numoef'

(yY-''''----t.:>o---t------l--....--+--..,j

C) r_'::..__--l>o-...._-+ ~-+---4--+_--..,j

(/'~-".::.·D>()o-<c:..----....-----....-----....-----...

PIN NAMES
DA.DB
MHJ\.a.tRB
CPA.CPB
°OA.O'A.02A.03A
OoB,O'B.<12B.03BICOG'" OOAO__

I
\ C ~o'-f><,....qI>----4
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FAIRCHILD CMOS • 34049 • 34050

34049 HEX INVERTING BUFFER. 34050 HEX NON·INVERTING BUFFER

DESCRIPTION - TI,.... CMOS hulle" provido high cu.-ront output eapobility suitable for drivIng TTL or high capacitanco 10000s. Sil'Cl input

""".'l8' in exc...s 01 ,he bulle'" supply ""Itoge ore _mitted. these buffo.. mey also be used to eonvert logic '_Is of up to 15 V to standard
TTL It'lyp.l:.. Th. 34049 provides 'IX Inverting buff,n, ttle 34050 lix AOn..tnverting buffe"_ Their guara-nteed fan ou-t into common biPOtar iogic
~Ip.mpnts ISo ",hown in Table 1.

~9

LOGIC AND CONNEcTION DIAGRAM
DIP (TO,. VIEWI

34050
LOGIC AND CONNECTION DIAGRAM

DIP (TOP VIEWI

NOTE:
Tt-te F let()8k ve"ion h.. tn. s.m.
pinouts (Connection Oi.....m) 8' th.
Duel 'n·l tn. Peckeoe.

TABLE 1
G......-.d fon out "f 3<1041. 340150 into common 'Ollie fomdift

INPUT PROTECTION

' ...... 1 :"ff)'

"'tOll'l_1 't'lllX.IC

f"'IPIII~'''''HMS'I)''\

,"'In",,;:>

NOTE: Typic.' 8r..kdown VOlteqe

0' DiOde 01 i. 20 v.

DRIVEN ELEMENT 'GUARANTEED

FAN OUT

Standard TTL. OTL 2

9LS,93L, 74LS 9

74L 16

Condition,: VOO • Vee· 5.0 t 0.25 V
VOl. 0<; 0.5 v. T A • 0 to 7!1· C

DC CHARACTERISTICS: Voo aa shown. VSS: OV. 34049XM and34060XM

11:ST CONomONS

VOUT : 2.5 V for Voo : 5 V

l"INts 8t 0 or VOD
per Function

VOO :15V UNITS 11:MP

MIN TYP MAX ,

rnA MIN

rnA 25"C

rnA MAX

-5.2 mA MIN
-4.7 rnA 25"C
-3.6 rnA MAX

24.5 rnA MIN

22.0 rnA 25"C

16.8 mA MAX

mA MIN

mA 25"C

rnA MAX

UMITS

60

3_75

3_0

2_'

PARAM
ETER

OU'PUI
HIGH

I Curtent

'Ol

I
SYMBOL

I-t-
I Output

I LOW
I Cur,ent - -+--+----.,r--+--+_---+--+--+_---~---+_-------------

I 3_3 I VOUT : 0.4 V for VOO : 4_5 V

-I.. ~: 5~l :u;:.:~~ or V
oo

: Quiescent I --+----.,1--+---+--4--+--+----+-.---+-------------
I I P..-r I 031 0.5 0.' MIN.260 C All inputs c:ommon

I
DO I SUllIlly ,I 2O-01i 30.0 6.0 jIA MAX end .,0 V or VOD

_____I_Current _---l.__....L.._.....J__-'__.J..._.....J__-' ..J.. -'__________ I

l._~:T~_ ::'~~.:OC Ch.'''''~ Ii..... in ,hi__ti"n un_ 3o&OOOS.,ietCMOS F"",i'v Ch.,_erin/cL =J

4-81
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34013
DUAL D FLIP-FLOP

-

CLSCRIPTIOH _ T~. 34013 IS a CMOS oUI' 0 Fiop-Floll which IS ....tri...d .nd ,.tu.... in...
.""dan' Sal OtrlCt. Cl•• Direct. and Clock 'nllUtJ. Oat. II ec:capUKI ""- the Clock i. LOW end
'rallsft'rret1 to thlt output on the POIitiveagoing edge of the Clock. The aetiw HIGH .ynchronOUI
C' ••r ooreet lCD' and Sa. Direct (SO) ar. inde",,"dent Ind ownide the 0 or Clock inllUlJ. The
OUtputs .r~ buffered for best system performance.

LOGIC SYMBOL

34013

,------;

PIN NAMES

J
CP
$0
CD
Q

Q

0... InllUt
Clock InllU' IL-H Edge-Triggeredl
Atynchro""". Sa. Direct Input (Acti.... HIGHI
Aayncn.onou. CI.r oirec. InllUt {Actlw HIGHI
True OUtput

Comptemerrt Output
10-';"'--'

"00 - PIn 14
"SS • Pin 7

"

",
<

r,,
34013

Tl'1unt TABLE

INPUTS OUTPUTS

So CD CP 0 Qn+l ~n.'

H L X X H L
L H X X L H
H H X X H H

L L .r L L H
L L .r H H L

L. • t..owt........
.. -HIGH 1.._
S • Po-iCht.Golni Trln..don

X • Don't Car.

0n+' • Stlte After Clock p"ttv. Tr"".ldon

4-10

CONNECTION DIAGRAM
01' (TOP VIEWI

34013

NOT.:
The , Ietll8k ••roIon ~. m. ..me
plnoull ,COM_Ion 01__1 .. t ...

Dual 'n.\"I". 'ec~

....1.'•• $: •



FAIRCHILD CMOS e 34011 e 34012

34011 QUAD 2·INPUT NAND GATE e 34012 DUAL 4-INPUT NAND GATE

DESCRIPTION - These CMOS logic ele...... ts provide the positi... input NANO function. The outputs ... fullV buffered for highut "_
Immunity and pattern insensitivity af outPUt impedance.

"..- --~
34011. 34012

I
LOGIC ANO CONNECTION DIAGRAM LOGIC AND CONNECTION DIAGRAM

DIP (TOP VIEW) DIP (TOP VIEWI

I r:;Rr.:lf7.lf7.l1ol1ol ~r.1r.1J7.1f7.lIolr.,

li6JLaJ NOTE:
~ J I

I
The Platpak ..,.,.iOftt h.... the .-ft. pinoua
(Connectton Ol....-n~ .. t .... Dual In·L.a".

~r=Pl
Pack.a9t.

r ~ 1 I
~LJ~L:JL:JL:JI.,:) LJUJUJLJLJt.;.J1.;;l'.

DC CHARACTERISTICS: VOO as shown. VSS : a V
I

UMITS .
SYMBOL PARAMETER VOO : 5V VOO: 10V VOO"15V UNITS TEMP TEST CONDlTlOHS

MIN TYP MAX MIN TVP MAX MIN TYP MAX

Quiescent
XC

0.5 5.0 1.0
tiA

MIN.2t5"C AIIinputa_

100
Po_ 15.0 30.0 8.0 MAX Md M 0 V ", Voo
Supply 0.05 0.1 0.02 MIN.215"C

XM "" MAXCurrent 3.0 8.0 1.2

NOT~: Addi'tionel DC Ch........k:••r. lined in mi. WC1:ton una- 3«100S." CMOS F.....yC~

AC CHARACTERISnCS: VOO .. shown. Vss " 0 V. TA " 25"C. 34011 only

LIMITS

SYMBOL PARAMETER VOO "5V VOO" 10V VOO" 15 V UNITS TESTCONOlT1OHS

MIN TVP MAX MIN TVP MAX MIN TYP MAX
--

tpLH "rOP"lP'tion O.'ay 40 75 20 40 15 ..
IpHL 40 75 20 40 15 lie ~" 15pF

I ,
'TLH Output Tranaition 215 715 10 40 8 215 lie lnout Tmteition nrc-" 20 ne

ITHL Time 2S 75 10 40 8 215 ..
'PLH Proplt9Mion O.lay 80 110 25 80 20 ..
tpHL 80 110 25 80 20 ne ~"l5OpF

tTLH OutPUt Trans,t"'" 60 1315 JO 70 20 45 lie Inpul TrenelCIan nrc- " 20 ne

ITHL Time 80 1315 JO 70 20 46 ne

AC CHARACn:RIsncS: VOO lIS s'-n. VSS " 0 V. TA =25"C. 34012 only

LIMITS

SYMBOL PARAMETER VOO" 5V VOO" 10V VOO"15V UNITS TEST CONOlTlONS

MIN TVP MAX MIN TVP MAX MIN TYP MAX

IPLH PrQP"lP'lion Ottley 54 76 24 40 18 ..
~L - 81 75 23 40 15 na CL " 15 pF

ITLH OU\IXltTrensition 22 7S 18 40 11 21 .. Input Traneidan n..- " 20 ".

'niL Tim. 31 75 12 40 8 25 lie

tPlH PtQP"lP'lion 0 • ..." 73 110 33 80 24 ".

tf'lolL 85 110 31 80 20 na Ct. =150 pF

ITLH Output Transition 76 135 37 70 27 45 ne Input T..nsIIIon TifM8 " 20 ne

'THL Tim. 67 135 25 70 17 46 ns

NOTE; P"O..-tiOft deI.vtl.nd output t,....tlon timea ar....aphlC8tly ......t.ct In tN• .et1on under 34OOOs-e. CMOS ,..,.1.., aa.ractwllda.

..

4-8
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Features
• HIGH SPEED: 1 Mblt/.
• TTL COMPATIBLE
• RECOGNIZED UND£R THE COMPONENT

PROGRAM OF UNDERWRITERS
LABORATORIES, INC. (FILE NO. E55361)

• HIGH COMMON MODe TRANSIENT IMMUNITY:
1000V/".

• 3DOOVdc INSULATION VOLTAG!:
• 2 MHz BANDWIDTH
• OPEN COLLECTOR OUTPUT

Description
These diode-Iransislor oplOcouplElrs use a IiOht emltt,ng
diode and an inleoraled phOlon dElI"Cl0r 10 provlde3000V oc
eleclncal insulation belween ,nput ano output. Separate
connection tor the photoo,oda olas and oUlput Iranaistor
collector improve Ille speed up to a hundred Iomes Ihal 01 a
conventional photo-translslor coupler oy redUCIng the balle
collector cepacilsncl.

in. ISN13!' is suitao/e tor use in TTL/CMOS. TTL/LSTTl or
wide bandwidlh analog appllcaUons. Current Iranater ratio
(CTR; tor the 6/11135 is 7'llt minimum at I, • 16 mAo

Tile 6N136 is suitable tor lIigll speed TTLITTL applications. It.
stenclerd 16 mA TTL sink curre,,1 through the inpul LEO will
provide enough output current lor 1 TTL loed and a 5.6 "0
pull-up resistor CTR 01 the 6NI36 Is 19'1lo minimum at I, •
16 mA.

The HCPL-2502 is suilable lor use In applicationa where
matched or kno...n CTR is desired. eTA is 15 10 22' at IF •
16 mA.

'JEDEC Aegis'_ O.ta. IT.... HCPL·2S02. is not ,,,,,,~lItred.1

Applications
• U... Recei"" - Hl;h common mode trentient immunity

C>1 OOOV /IJI) end low inQUt-outPUt cepecitanct (O.6pF I.
• High $pMd Louie Ground llOlltion - TTlITTl. TTL!

LTTl, TTL/CMOS, TTLllSTTL
.• Replla SI_ PtIototransinor IlOIatDt. - Pin. 2-7 of the

6N 135/6 series conform to pins 1-6 of 6 pin photot,ansistor
coupierL Pin 8 can be tiad to eny lVeilabte bin volt.IVB of
1.5V to 16V for high speed OlJ8I'atlon.

• Rep'_ Pul.. Tranrfo'nMn - Save board spIICII and _igllt.
• Analov Signll Ground Itofatlon - Int"9fated photon ~

te<.10r providK Improved linearity Ollar phototren"stor type

Absolute Maximum Ratings"
Storagto Temperature ...• _•.••....• _. -6S"C to +12S"C
Operating Temperature ..•...• _.....•• -65·C to l00·C
Lead Solder Tempeflltunt ...••••••... 260"C tor 101

(1.6mm below -'i"ll pie...,
Aver. tnput Current - IF • . • . . • • • • • . • . • .• 26mAllI
Peak Input Currwnt - IF ••••••••••••••••••• &OmA12!

(5O'iti duty ~I•• 1 me pu_ width)
Peek Transient Input Currwnt -.F .- ..... 1.0A

«1 IJI pullOl width, 300ppsl
R_ Input Volt. - VR (Pin 3·21 . . . . . . . . . . . .. 6V
Input Power Dissipation • • • • • • • • • • • • • • • • •• t16mW131
A__• Output CuOTSnt - 10 (Pin 61 ••••••••••.• SmA
P.k OutpUt Cun-ent .•.•.• _...•••••••••.••• 18mA
Emitter-B_ "'_ Vot~ (Pin ~71. . . . . . . . . • • •. SV
Supply W1d Output Voltage - Vee (Pin 8-61. Vo (Pin 8-61
_. __ ....•• _......••.....•.. _.. _. -o.5V to 16V
Base Cunwnt - Ie {Pin 71 .•..... _•...•..... " SmA
Output Power Dissipation •••.•.••••...•••• l00rnw141

s.. no... tol--.o_

-..._--- --- -...-----.._-- £F -501 __--1--- --" ._---~..,.----~.-,---=- .._---- --
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Kippdiode
Breakover diode
Diode de retournement

~ 7~ C!-:

r "vao lao (Vao) 10 IH VH I.v"," ISM
21 dv/dt Ts TVJ R'hJA Masse Fig.

TVJ = T. = TVJ = 1) mass
25~ C 80' C 50· C 25' C 25< C 50' C 50< C masse

Typ/type V mA mA ~tA mA V A A V/\lS 'C ·C 'C/W 9 Nr. t
!

BOD 1-04 400V !
BOD 1-05 500V

~BOD 1-06 600V
BOD 1-07 700V

;
t

BOD 1-08 800V 1 0.7 1 5 2 0.3 200 >1000 0,8 9 1 IBOD 1-09 900V (0.8 x
BOD 1-10 1000V Vao)

1BOD 1-11 1100V
BOD 1-12 1200V -40" -40" 80 BOD1 IBOD 1-13 1300V + 125 +90 -11L"
BOD 1-14 1400V =50V -30L 2,3
BOD 1-15 1500V 20 9
BOD 1-16 1600V
BOD 1-17 1700V
BOD 1-18 1800V >1500 BOO1
BOD 1-19 1900V -11R··
BOD 1-20 2000V
BOD 1-21 2100V 1 0.7 <80 10 4-8 0,3 200 -40R

BOD 1-22 2200V =15 9
BOD 1-23 2300V (0.8 x
BOD 1-24 2400V Vao) >2000 I
BOD 1-25 2500V J

BOD 1-26 2600V
BOD 1-28 2800V >2500

BOD 1-30 3000V
BOD 1-32 3200V

=100V >3000
BOD 1-34 3400V
BOD 1-36 3600V
BOD 1-38 3800V >3500
BOD 1-40 4000V

J

• IFig. 2 ]
Fig. 2
Kenntinie der Kippdiode Characteristic of breakover diode CaracteristiQue de la diode c!;

retournement

Fig. 3
Schutz von Thyristorf'n Protection of thyristors Protection de thyristors

I I gegen Oberspannungen in against overvoltages in contre les surtensions
H I Blockierrichtung. the blocking direction. dans fe sens de blocage.

ISO

AusfOhrungsbeispiei einer Example of a simple emer- Exemple d'un circuit simple

/ U_ einfachen NOlZundung. gency triggering circuit d'allumage de secours

UH USO 787518
T Thyristor Thyristor Thyristor

R, A, Schutzwiderstand Protective resistor Aesistance de protection

Fig. 3
~ (0-20 Ohm je nach (0-20 ohm. depending (0-20 ohm en fonction des
~

OR2
Beschaltung) on values of A2 and C valeurs de A2 et de C)

~Z 0
0 Diode Ordinary diode Diode ordinaire

78 00

~7 T
A2 Protective network of Circuit de protection

'- : :C C Beschaltung thyristor

)
') AnschluB-Sllfte aut gedruckte SChallung gelatet
'} Connection pins sotdered to printed Circuit
') Leo connections etant lOuden II un circuit imprime.

9
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ZUNDUSERTRAGER
Standardtyp.nr.lh.
l.oU.r.pannung 500 V

Zur Ansteuerung von Holbleitenchaltern, wie Thyristoren, Trioc's usw., werden in Steuer· und Regel·
anlagen Impulsubertroger eingeselzt, die vorzugsweise der golvanischen Trennung des Sleuerkreisi15
vom laslkreis dienen.

Die Elemente unserer neuen 500 V·Reihe - einer Erweilerung unserer 380 Y·Reihe. (siehe Firmenblall
Z 001) zu hoherer Isolienpannung - sind fur diese Aufgaben besonden geeignet. Sie werden uber·
wiegend in Anlagen mit Betriebsspannungen bis 500 Y und in Regelschaltungen mit induktiver Last ver·
wendet, die erhohte Anforderungen an die Spannungdestigkeit der Obertrager stellen.

Fur die Anwendung sind folgende chorakleristische Merkmole wichtig:

• hohe Spannungsfestlgbi'
• geringe KoppelkapazltCi'
• kleine Bauform

Prinzipsc:holtbild

PrinziplCtlaltbild

• kuru Stroman,tieglZei'
• gute TemperaturitabilitCit
• einfache Montage

VACUUMSCHMELZE G M B H HAN A U

WIN! HAHJ.lh", HAHAU • GRONER WEa J1 • llfIANlWOKr, VACWM HANAU • lIU)(,04'..... TnUOHo (Illlll) ••,
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ZUNDUBER,RAGER

lIoUersponnuns 500 V

Uberslcht

In Erweiterung der bestehenden 380 V·Typenreihe (siehe fi.rmenblatt ZOOI) zu hOherer Iioliersponnung wurde eine neue

l:jndubertroger·Typenreihe 'ur Anlagen mit aetriebnponnungen bil SOO V entwickeh. Die Oberlroger dienen zur An

steuerung von HolbJeilerelemen'en, jnsbes~ndere von Thyristoren und Triou, und lollen vor oUem eine lachere gol~

\/cnische Trennung zwildlen Steuer- und Lostkreil gewahrleisten. Sie werden uberwiegend zUlommen mit Hochalrom

Thyristoren in Slarkllromanlogen, wie oual mit Tronsi staren und Trioes in eleklrilchen Schohgruppen der Regelungl

technik und fernsprechtechnik .eingesetzt.

Ahnlich der 380 V·Typenreihe wurden die Spannungszeitfldchen der neuen Obertrager im aereich von 100 bia 5000 J&Va
ncch den Normzahlen der Reihe R

Q
3 DIN 323 gestuh; sie kOnnen mit den Obe,.etlunglverhdltninen I I I, I : I : lund

I 1: 1 : I gelie'ert werden. Durch panende Zusommenschohung der Wicilungen out der gedruckte" Scholtung erholt

m.c:n daruber hinous ouch die Verholtnine 2: 1, 2: 1: 1 und 3: 1. Mit einer geringen Anzohl von Typen konn so den

F;:rdefungen eines breiten Anwendungsgebietll enhprochen werden.

D·e Oberlrager wurden mit dunnbondigen Ringbondkernen oua PERMAX· f oulgebout. Oi..er Werkstoff belitzt eine

sd"og ansleigende Hyslereseschleife mit niedrig.r RemanenJ: und hoher Soltigung und eignet aich bllande,. fur den

8e~rieb mit unipalaren Siromimpul5ln (noher. Angoben siehe firmenblolt M 031). aei KLEINER aAUFORM bllitzen die

U"erlrager eino HOHE SPANNUNGSZEITFlACHE.

D'o hahe Impul.pormoabililat 'an PERMAX Fund die Ringlarm dor Korne erm6glichen einen STREUARMEN AUFBAU

d.. Ubertragor, .a dal} KURZE STROMANSTlEGSZEITEN in dor Schaltung erreichl werden. GERINGE GlEICHSTROM

..... IDERSTANDE und eino GERINGE KOPPElKAPAZITAT ergobon .ich daruber hinau. aulgrund de. gun.ligen In

ch. klianshubes der Legierung, de.' bei gegebener Spannungsullflodle nur eine geringe Windungszohl der Widdungen

ertordert. 1m Vergleich lur 380 V·Reihe kannle 'lor oUem die Kappelkapazihit w..entlich verringert werden, so daB lich

der Einsatl dieser Oberlrager audl in 380 V·Anlogen empfiehll, falls enhprechende Forderungen geslelll werden.

O;e Elemente sind all Kunshtaffgie61inge mit festen AnschluBstiften ausgefuhrt und erlauben eine EINFACHE MON·

TAGE auf gedruolon PlaUen. Sie bo.i'.on oino HOHE SPANNUNGSFESTlGKEIT und .ind gogen mechani.ch-klima

lisd-te Einwirlcungen gut gl5chutzt, sie enhprechen hiedn der Anwendungsklaue GPf nach DIN ..0040. Zur Verbenerung

d':1 Krie<:hstromverhahena erhiehen aile Uberlrager mit Ausnohme des Elemenlea ZKB ..01 an der MantageRoche 0,8

bzw. I mm ~ahe Ab.tand.nacken (,gl. VDE 0110 § 7).

Die Kunshtofte, uberwiegend Epoxyd.Horze, und der I<ernwerllilaff geslotten den Einsotz delr Elemenle in einem

WElTEN TEMPERATURBEREICH. Fur die Ubo"lager in <lor ietligon Ausluhrung .ind Temperaluren 'an - 40 ·C bi.

"r S5 ac zulQssig; Elemente fur -55 ac bis +125 a( auf Anfroge.

Anderungen, 'f'orollem lolche, die der lechnischen Verbe"erung dienen, lind vorbehohen.

t Eingetrogen(ls Warenzeichen.

I "Utl_sClaUII
." __--1..- ......-..

(

ZUNDUIER'RAGER

I.ollerapannuns 500 V

'echnllche Doten

Die fur die Anwendung wichtigen Kenngr06en sind in d... falgend~ Tobelle zUlammengeslellt. Angaben zum Auf·

bau der Ubertrager, wie Sliltan.chl~B und Abme"ungen enthCiIt Blau 3-373.

Ut. RCul RCult l l, C. V..
ZKB-Nr. liN.) (Ohm) (Ohm) (mH) (~H) (pf} (WI

407/134-01-PF 1:1 100 0,2 0,2 0,5 0,4 20 0,5
461/001 -01- PF 1:\ 200 0,3 0,3 O,B 0,6 20 0,7
4611002-01-PF 1:1 500 0,6 0,6 4 1,0 50 0,7

( 4181103-01_PF I : I 1000 0,3 0,3 5 1,2 75 1,0
41611J6-01-PF I : I 2000 0,3 0,3 B 1,5 120 1,2
4431036 - 01 - PF I : I SOOO 0,4 0,4 16 2,2 200 1,8

461/003-01-PF I :I : I 200 0,2 0,3 O,B 0,5 25 0,7
4181IV-01-PF I :I :1 500 0,5 0,7 4 0,8 60 1,0

.., 41811Q.4-01-PF I , I :1 1000 0,3 0,5 5 0,8 SO 1,0
4161137 - 01 - PF I: I :I 2000 0,3 0,5 B 1,2 110 1,2
«31037 - 01 - PF 1:1 :1 5000 0,3 0,5 16 2,0 200 1.8

46l/oo4-01-PF I :I :I : I 200 0,2 0,1 0,8 0,4 30 0,7
4181102-01-PF I: I : I :I 500 0,2 0,3 1,2 0,5 35 1,0
4161135-01-PF I : I :1 : I 1000 0,2 0,3 I,B 0,6 50 1,2
4161138-01-PF I : I : I :I 2000 0,3 0,5 8 1,0 130 1,2
4'31040-01 - PF 1:1:1,1 SOOO 0,3 0,5 16 1,6 200 1,8

Fu.- aile Elemenle gilt: U" - 500 V

Verhollnia der Windungnohlen.

Ut. Mindl$lwert der an einer Wicklung im leerlouf erreichboren, zulauigen Spannunglleil-
floche bei unipolarem Betrieb; enhprich' bei Rechteekimpulsen dem Produlct QlJ. Spannunga·
amplitude und Pulsdauer.

l ( RCIilI G'eichltromwidentond der Primorwiddung (1) (RichtwerlJ
RCIIII Gleichstramwidentond der e,nzelnen Sekunddrwicifungen (Richtwert)

l Induktivitot einer Wi<:klung geme"en be, klein.r Aunteuerung (Richtwerl)

l. Streuinduktivila. einer Wicklung bei KuruchluB der ubrigen Wicilungen (Richtwert)

C. Koppelkapozital zwis.chen der Prim6r· und einer Sekundiirwicilung (Richtwert)
V.. Zulauige Gleichstromverlustleiltung bei 50 °c Umgebungltemperalur (Richtwert)

U" Zwischen den einzelnen Wjcklungen maximal zulauige Douenponnung (VOE 0550 Teil 1)

eei bipolarem aetrieb konn mil einer etwo I,S·'och hOheren Sponnungueitfliiche gerlJd,ne. werden, wenn in den

Impuhpouaen die Remonendoge .rreicht wi rd. Fur Wechselmogne.is;erung oder bei zUlaldicher Varmogneti,ierung

lie'll die zulouige Spannung;zei'ftache etwa um den Folliar 2,.5 uber dem Wert fur unipolore Anwendung.

Die Ausgonglkonlralle der Obertroger erfolg' un'er onwendunganohen ledingungen. UberprOfl werden Anltiegueit,
Oochschroge und Ampli.ude der Sekundanpannung des belalie len Obertroge,. (siehe Ilott "-JOlj.

Zur ae"rteilung der Sponnungsfestigkejt werden die Obertroger .iner Hachlponnungsp..ufung gem~8 Blo" .. - 221 unter
zagen.

10/70
L L

10/70
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ZUNDUBER'RAGEI

IloU.rspannung 500 V
AusfOhrung und Abm...ung.n

Die Zundubertroger lind all Kunshloffgie61inge QusgefOhrt. 5i, besitzen 4,5 mm longe, rauerv.nino•• Neusilb.r·An 4

.chluB.tifto, 0,6 mm blW. boi ZK8 4-43 0,8 mm dick. Fur dio Stiftab.lando wurdo dio halalianlyruppo 8 nach VOE 0110

zugrunde 90le9t. Dos A,ol'.rmo6 belrogt ,2,5 mm, die S.if.obs.ande sind mit to.2 mm toleriert. Mit Ausnohme del

Elementos ZKB tUJ7 sind all. Obet.roger on der Montag_noche mit 0,8 bzw. , mm hahen Absfondsnoaen QUlg.rusle'

(•. VOE 0110 § 1).

\
J

ZUNDUIEI'IAGII

.loU.rspannung 500 V

AusfOhrung und Abm.llung.n

Oio Sliftbologuny (Iieho Tabonol borOd<.ichtigl dio in VOE 0110 101lyoloylon Mindlltwlrtl dor Krioch.lrod<on. Forner

wurde darQu' g.od\t.t~ doS Quf.ihanderfolgende Widdungen ouf der gedruckten Smolt!Jng in .infad1.r W.isl durch
Einfugen von Bracken in R.ih. sasenall•• werden ItOnnen.

aefeslig.' werden die Element. mit den Anschl"Ostif'en; lediglich die 8ouform ZK8 ..16 bo,it.r:t l"IQtzlich ain S.

les.igun'gsloch mit 4,3 mm ¢ und die Form ZKB «J • inen 6 mm langen Gewindebolzen M".

!'~

Oi. lolgoode Skin. leigt die Elemen'. mit Blick ouf die Stiff,eite IMo6angoben in mm). Di. Abmessungen der

MonlogeflCiche sind so gewiihlt, da~ dos nadutfolgende Vi.lfoch. de. Rosterobs.onde. von 2,5 mm Iiicht Oberschrillen

wird. Oio anyeyebonon MaBo dor Bauhoh. (HI .ind Ma.imalmaOo "nd onhprochon dor IEC·Empfohlung Hr. 321.

mil Grundtyp I : 1 : I

mil Grundtyp I : I , I I I

a=1:2

o = I 13 blW. I ,I 12

Di. Primarwiddung 11) ist mit Ruduicht auf die Anl.eu.rung parallel gescholl.l.r Thyri.

sloren vers.ark. ousgefuhrl.

Beispiell

Oal Obo"o"uny.vorhaltnil 0 _ I : 3 orholl man mil ZKB 4431840- 01 - PF

(0 - I I I : I : I) durch ZUlammln.d>altung dor AnldllO..o 5 mil 6 und 1 mit 10.

Duren Reihenscnal.ung der Sttkunddrwiddungen lassen .iet. folgende Obene''1ungsverhoU

nisse mit den obigen Grundtypen verwirldidlen:

A = Anfang dor Wickluny

E = Endo dor Wickluny

u = V.rhohnil der Windungszohlen

<.

ZKB·Hr.
Slilibollfjung lOr dio AuofOhrunyon:

o - . 1 • 1 I 1 I • I •

A, 4 13
( ZK8 401 E, 1 8

A, 10 4 1 9 4 1 9
ZKB 461 E, 1 1 8 10 S 8 10

ZKB 418
A, 8 2 8 10 2 10 2 4 8-. E, S 1 5 1 3 I 3 5 9

ZK8416
A, 10 , 10 12 3 1 10
E, 1 1 11 1 4 8 II

ZK8 4-43 A, 10 10 12 12 4 10
E, I II I I 1 II

\
I

}-. :.- 10 _ 10-- ~

,22.- - 29,j - 2.5.,

H' 20 I.Jg~ 13.5 bet Ike 418/127 01 f'f

11(141.

l'

~rl.....
;:·1

'~

.1

T
.... I
(;! I
. ;.
I l

Ij ---J
In ._- ~ --- ~-

H·IQS H·IJ,S

ZU4G7 ZKI161

+, ----t-

!l 16
T....
l:i

1~

~1

H·20 I1.Jj

ZU416 ZUlU

L
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ZUN DUBEITIAGER

Iiolle"pannung 500 V

Garantiewert.

HOCHSPANNUNGSPIU'UNG

an Bauelementen,

Bauform ZKI

I .

Die Prufung wird bei RaumtemperohJr und einer r.lati....n luftf.uchte ...on wenig.r all 50 0/0 durchgefuhrt.

Do.....Bv.rfah,.n .nt.pridll dor Vondlrih ...Il T 21 A, Di. fin.t.Uworlo ridlton .idl nodi d., HOh. do, in d., An-

.
"

200pf

....-----O..U1ograph

220V:J:O

S

SOH. 0

Schaltskizze:

Bauel.mente mit ub.rwi.g.nd pot.ntialtrenn.nd.r Funlclion, wi. z. B. boli.rtron.formotar.n. werd.n - n.ben d...

eig.ntlidten Funlttion.prufung - nodi .in.r bnond.r.n HodnponnunglprOfung unt.rworf.n•. die Auhdtlu8 ub.r die

Du,dlldllagnpannungalo.tigk.il und do. Glimmvorhalt.n d•• Ub.rt,ag.n gibt (hi.nu •. audl VDE 0303 und VDE 0550).

wendung ...orli.g.nd.n bolienpannung, aho d.m Spannungspolential Iwi.chen den einleln.n Widc.lung.n, bzw. nadt

d.r H6h. d.r Nenns~nnung.mit d.r die einleln.n Widc.lung.n betrieben werd.n.

In de, AusgangskonlroUe werden die Obertrager nach 810n .. - 301 anwendunglnahe unt.r ohm,mer klaatung mit

R. :::;;; RJ = 10 Ohm geprufti belastet wird nur eine Sekundorwiddung. Di. folgendct Tab.lI. en,halt die vorlduAgen

Goranli.werte mit dar. lug.hariyan EinateUwerten.

Einstellwertcl Goronliewert.

ZKB,Nr, U, t. f, U, dU, 'r ,
(VI (~.l (HI) (V) (V) (~.)

407l134-01-PF 8 12,5 100 1,3 2 0,1 (461:001-01- PF B 25 100 1,2 2 0,15
461/002-01-PF 8 63 100 6,1 0,1 0,25
4181103-01-PF 8 125 100 1,2 1,2 0,3
416/136-01-PF 8 2SO SO 1,2 1,3 0,35
44J1036-01-PF 8 625 20 1,1 1,2 0,5

46If003-01-PF 8 25 100 1,3 2 0,15
4181127 - 01 - PF B 63 100 6,8 I 0,2-+ 418i104-01-PF B 125 100 1,2 1,2 0.3
4161137-01-PF 8 2SO SO 1,2 1,3 0.35
44J1037 -01- PF 8 625 20 1,2 1,2 0,5

4611004-01 - PF 8 25 100 1,4 2 0,15
4181l02-01-PF 8 63 100 1,4 2,2 0,18
4161135-01- PF 8 125 100 1,4 2,6 0,2
416/138-01-PF B 2S0 SO 7,2 1,3 0,35
44J1040 - 01 - PF 8 625 20 7,2 1,2 0,5

U1 =Amplitude de, Primorsponnung

tel = Douer des primaten Spannungsimpulses

fp ;;;; Puldolgefrequenl

Us = MindeJtamplitud. de, SekunddrspannunQ

AU. ::; maximol. Dochschrllge det Sekundanponnung

I, ::;;: maximale Impul,anstieglleit der Sekundonponnung

Fur aile Elemenle gilt: Ujl ... 500 V

Die Hochspannungsprufung wird so ...org.nommen, da8 eine "nmalis. Nodtprufung mit Up :::::; 3,5 ltV ... 50 HI..

rna•. 15 ,oc, DOl/or .Ialthaft i.t (.ioho Blall 4-211 .awio VDE,05S0, Toil I).

Andere fur die Anwendung wesentlichen Kenngro6en, wie Sponnungszeilfldchen. Slr.u- und Hauptindukti... itot, Kopp.l

Itapolilot und Gleichstromwiderstonde der Widdungen .ntholt das Blatt 3-372.

10110
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U. ~ Pruhponnung in kV IEffoklivw.,t)

Uil = Mindestwert d.r Glimmauss.lupannung in IcV.

U81 Iiegt mind.st.n. 20 bil 30 °/0 uber der lsalienpannung (Uil).

UII :::::; Zwischen d.n Widc.lungen im B.tri.b mo•. ll,llciuige Spannung

I., VDE 0550 Toil II

Die Sponnung Up. die nicht lum Ourchadllag fuhr.n darf, wird in voller H6h. on den Prufling gelegt. Nadt einer ...or

segebenen Zeit (3 bil 60 S.kunden) wird durch Offnen des Schalte,. S die Spannung am Prufling auf U i l r.duliert.

Die ...orher bei U, lU beobachlenden Glimmentladung.n mussen nach 1 bit 2 Sekund.n abgelclung.n lein. All Ma8

fur den Glimmvorgang dient dabei die Sponnung uber der Indulctivitat l d•• lC-Serienlchwingkreilel. Spannungen

und Prutzeit werden fur ied.n Ub.rtragertyp Qllondert festgelegl.

Eine Zweitprufung ist nodt VOE 0550 T.iI 1 unt.r a'lugnahm. auf die Erstprufung mit 20°/. ni.drigerer Pruflpannung

bei gleidter Prutzeit zuJciISig.

M3014-01 5/69
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AUSGANGSPRU.UNG
yon ImpullObertrasern, aauform ZKI,
unto. ohm.dlo, aol••tuna bol unlpol.,om aotrlob

Di.l.. M.6verfohren .rmOglichl ein. onwendunglnohc AUlgonlil,llonlroU. unipolar Ju belr.ibender Impullub.rfroger.

O.r P,ufling wird mit einem annuch.n Widentand bo(ol.et und - falls ., .rford.,lia. ill - "b., eine liIe'rennto Wid;.

lung m;t Gleich.lrom yorrnognetis'.rt. O.r Innenwid.rdond der Gleidutromquell. belrog' co. lid).

Di. Anlte"erung erlolgt ,.."it Sponnunglimputa.n gl.icher Pololiiol "nd kurto, Anl'i.guoit (t, lUg) = 4 15 ns). An-

aJiegueit. Dochlchr6ge und Amplit",de des ,.Il.undoren Sponnung,impub., werden ololillogrofj,ch liI.m n.

fur aU. Widdungen eriolgl eine r'u'ung Quf DurchgQI\Q. ric:htige Polorilal und "c:htigen Slihanlchlu6. Die Meuungen

werden im ollgemeinen bei Zimmerlemperotur ,-,orgen ommen lUI fertigung del 8aueleme""te werden nUl nac:h ZK·

Garantie vorgeprlifle Keme ,-,e,wendel.

Scttalt.kiue: ........... Oulllolilraph

In del Regel werden diese GroBen on der Wicklung mil der niedrig,'en Windunguohl be.timml. Gewohrlei.tungen

we,den 'ur Grenlwerte der drei Me6groBen Libemammen, und lwal;

5/69

., ::;; Grenzwert

I
l--

I
I
I
L-O,1·UJ

I,

u,

U1 ~ Grenzwerl

Einstellgr66en lind:

U, Amplilude de, Primauponnung (V~

I. Doue, del Spannunglimpullel hu)

'p Impuldo'ge'requenl (Hz)

J., Vormognelilierungn'rom tmA)

3012/02

Me6gr06en lind:

U2 ;: Amplitude der Se"-undollpannung IV)

~Ul ;;: Doc:h,c:hroge del le"-undoren Sponnunglimpulles (V)

., ~ Impullohl.iegneit bll)

Die ma.imol. Amplitude der Generaloll,pannung belragt co. 50 V. Die Wahl der Widen.ande RI und Ra hangt ,-,on

dem zu menenden Bauelementetyp ab. R) wird anwendunglOohe gewQhh. Ri dient zur Anpallung de, Generalon on

den re,uhierenden Ablchlu6widelltand del Dbertrageu

,
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2" Typenrelhen

2.1 Erlaulerungen zu den Typenrelhen

Die fur die Isolierspannung 380 V enlw,ckellen Typen
sind in 3 Tabellen zusammengeslelll.

2.1.1 Zllndlibertrager naell Tabelle 1

In dieser Tabelle sind Slandardlypen enthallen, deren
Spannungszellliachen im Bereich von 100 ... 5000 !.Vs
syslemallsch nach Reihe Ra 3 DIN 323 geslull sind.
Dam'l ergibl sich eIRe begrenzle Typenzahl mil den
Uberselzungsverhallnissen 1:1, 1;1: 1 und 1:1;1;1. Durch
verschledene Wicklungskombinationen erollnen sich Ein·
salzmoglichkeilen in einem breilen Anwendungsgebiel.
Durch Seroenschallung von Wicklungen miltels Brucken
aul den leilerplalten erhall man die Uberselzungsver
hallnlsse 2:1, 3:1 oder 2:1.1.

Die ZundiJberlrager der Slandardreihe nach Tabelle 1
sInd als Vorzugslypen ab lager lieferbar. Dazu gehoren
auch d,e in den Tabellen 2 und 3 telt gedrucklen Ele
mente.

Wir empfehlen diese Typen vor allem fUr Neuenlwick
lungen.

2.1.2 Zllndllberlrager nach Tabelle 2

Die Uberlrager der Tabelle 2 erganzen die Siandard
reihe nach Tabelle 1 vor allem hinslchllich des Obersel
zungsverhallnisses und der Spannungszeilflache. Einige
Elemente sind bel einer Isolierspannung bis 220 V fiir
ainen erweiterlen Temperaturbereich einsetzbar.

In der Typenbe.elellnunll bedeulen:

ZK8 409/020 - 01 PF 143

I
I tbrikalionsklnnzahl

Werksloffbezeichnung

Ausgabenummer

laulende Nummer

Baulorm

2.3 Mechanlach·kllmallache Elganacha"en

Unsare Zundiiberlrager sind als KunslsloffgieOlinge ge
gen mechanisch - klimatische Einwirkungen geschutzl
Ihr Aufbau und ihre Isolalion sind 'ur elnen welten Be·
triebstemperaturbereich -40"Cbis+85"C - s. auch An·
wendungsklasse GPF nach DIN 40040 - ausgelegl.

Auch die Oberlragungseigenschallen andern sich in die- (
sem Bereich nur wenig (s. dazu Erlaulerungen unler 4.7).

Aile Zundiibertrager haben bei unlpolarem Impulsbelrieb
im allgemeinen nur eine vernachlassigbar geringe Eigen
erwarmung.

Wenn in Sonderfallen. z. B. bei hohen Foigelrequenzen,
Erwarmungsprobl"me aullrelen, mussen spezielle Ab
sprachen gelroffen werden,

Tabelle 2:
Zllndiiberlrager, U,. = 380 V, U,• = 3,1 kV

(

Tabelle 1: ZUndUbertreller, Ui. =310 V, Up =3,1 kV; Standardtypen

Typenbezeldlnung 0 /,.4& l( lin C. Re. lUI P", An""lu&-
(~Vsl (mHI (~Hl (pFI I lI·tV (W) lenema

409i017-o1-PF 1 : 1 100 1,3 0.35 45 0,35 0,35 0.4 B

409:018-o1-PF 1: 1 200 3 0.5 75 0,8 0,8 0,4 B

421/096-03-PF 1 : 1 SIlO 8 0,11 110 0,7 0.7 0.8 B

418:07lHl2-PF 1: 1 1000 8 0,7 180 0,25 0,25 1.3 8

4181112-o2-PF 1 : 1 2000 II 1 250 0,3 0.3 2 B

420/089-02-PF 1 : 1 5000 17 1,7 450 0,35 0,35 3.5 B

4Oll'019-01-PF 1 : 1 : 1 100 1,3 0.3 45 0.25 0.35 0.4 C

40902O-o1-PF 1 : 1 : 1 200 3 0.4 80 0,4 0.85 0,4 C

421.097-OO-PF 1 : 1 : 1 SIlO 8 0.8 140 0.45 0.7 0,8 C

418080-02-PF 1: 1 : 1. .1000- 8 0,8 150 0,3 0,5 1,3 C:

418. 11:Hl2-PF 1 : 1 : 1 -'2000' II 0.8 270 0,25 0,4 2 C,

420'070-ll2-PF 1 : 1 : 1 5000 17 1,5 450 0.2 0.45 3,5 C

401,124-o2-PF 1 : 1 : 1 : 1 100 0,7 0.2 40 0,15 0.3 0.4 0

421 098-03-PF 1 : 1 : 1 : 1 200 1 0.25 50 0,15 0,3 0,8 0

418081-o2-PF 1 : 1 : 1 : 1 SIlO 1,5 0,35 80 0,15 0.3 1,3 0

418. 114-ll2-PF 1 : 1 : 1 : 1 1000 2,2 0,5 100 0,12 0.2 2 0

4181115-o2-PF 1 : 1 : 1 : 1 2000 9 0,8 280 0,25 0,45 2 0

420071-o2-PF 1 : 1 : 1 : 1 5000 17 1.4 SIlO 0,2 0.45 3.5 0-

") vorlaufige Dalen

2.1.3 Zllndllberlrager naell Tabelle 3

O,e Zunduberlrager dleser Relhe zeichnen sich durch
besonders kleine Koppelkapazitalen aus. Sie kommen
vor allem fur Schallungen mil sellr emplindlichen Thyrl·
sloren in Belrachl, urn dorl die durch Verschiebeslrome
bedonglen Fehlzundungen in den Impulspausen oder
auch Auckwirkungen auf die Steuerseite zu vermeiden.
In der Regel kann man wegen der Yorliegenden kleinen
Koppelkapazilalen aul eleklroslalische Schirme verzich'
len. Dies gill yor allem bei Isolierspannungen bls 380 V;
bei hoheren Isollerspannungen sind meisl Schirme er·
forderlich (s. Firmenblalt Z 010).

2.1.4 Erglln.ende Hinwelle

Wellere Typenreihen von Zundubertragern mil hoheren
Isolierspannungen. groOeren SpannungszeiUlachen und ....
z. T. mil eleklroslalischen Schirmen sind In UMeren Fir- ,
menblallern Z 003, Z 006 und Z 010 enlhallen.

Wenn daruber hlnaus fUr wichlige Anwendungen spe
zielle Zunduberlragertypen benoligl werden, billen wlr
urn Anfrage.

2.2 Typen und cleklrlad1e Dalen

Die folgenden Tabellen 1 •.. 3 enlhallen die Ziindiiber·
tragertypen mil ihren wichtigslen eleklrischen Dalen.

Die mechanischen Abmessungen und AnschluOschemen
konnnen der Tabelle 4 enlnommen werden.

Anderungen, vor allem solche, die der lechnischen Ver'
besserung dienen, sind vorbehallen.

TypenbezeidlOung ij 1".11 l, L,,11 C. Reo 1m P", Anschlu8- Belonder. Hinwei••

h'Vs) ImHI hoM) (pf) I II III IV (W) senema

!
408/001-03·PF 1 : 1 100 1,3 0.35 45 0,35 0,35 - - 0,4 B -
40IiQQZ-03-PP 1 : 1 200 3 , 0,5 75 0,8 0,8 - - 0.4 8 -
409.018-52-PF') 1 : 1 200 3 l ( 05 75 0.8 0,8 - - 0.4 8 U,,=22OV,8 -55°C 1 + 125°C, U.=1.9kV
407,037-04-PF 1: 1 240 3 0.5 75 0.8 0,8 - - 0,4 8, -
475/020'51-N2"1 1 : 1 15000 80 I 100 45 1.3 1,3 - - 2.0 B Impullinduktivitlt bet 1 me Dauer

418·007-04-PF 3: 1 1300 32

f

2 180 1.3 0.5 - - 2,0 8, -
4781103·51-NZ"1 3: 1 15000 400 40 eo 2,8 1 - - 3.0 8 ImpullindukUvitit bel 1 ml Dauer

407i293-o2-PF 1 : 1: 1 85 0.85 0,25 40 0.3 0,3 0,3 - 0,4 C. Ui ,:a220V,' -$SoC I +125°C. Up:::::ll1,9kV
--., I

408/008-oZ-PF 1: 1 : 1 100 1,3

)
0,3 45 0,25 0,35 0,35 - 0.4 C, -

407!043-ll3-PF 1 : 1 : 1 140 1 0,25 40 0,35 0.35 0.35 - 0.4 C, -
401/004-43·PP 1 : 1 : 1 200 3 0,4 80 0.4 0,85 0.85 - 0.4 C, -
407/098-ll3-PF 2: 1: 1 220 12 0.4 100 1,2 0.8 0.8 - 0,4 C, -
418/01:Hl2-PF 2: 1: 1 900 17 0.8 170 0,8 0.4 0.4 - 1,3 C, -
407/097-ll3-PF 3: 1: 1 140 9 0,25 40 1.2 0,3 0,3 - 0.4 C, -
418087-o2-PF 3: 1: 1 800 17 0.5 100 0.8 0,3 0,3 - 1.3 C, -
418,045-53-PF'1 4: 1: 1 900 30 0,35 110 1.2 0.1 0.1 - 2,0 C. -
4071077-04-PF 2:Z: 1 85 1 0,15 30 0,4 0,4 0,2 - 0,4 C. -
409/014-52-PF") 3:3: 1 150 11 0,5 40 1,9 1.9 0,5 - 0.4 C. U1.=-220V. Up:l1.QkV

4731109-52·HZ") 3:3.' 1 2000 60 15 30 5 8 1 - 0.9 C, ImpulllndukllvUlt bet 0.5 ma Oeu.r
Up = 5OOV. WI gegen wJI

.407·288-52-PF") 1:1:1 :1 100 07 ; 0,2 40 0.15 0,3 0,3 0,3 0,4 0 U,.=220V, II -56°C 1 + 125°C, U.= 1,9kV
421/032-o5-PF 1,5: 1,5: 1 : 1 210 22 (... L. 0.3 80 0,25 0.25 0,2 0,2 0,8 0, Up=SOOV. wI/III gegen WililY
418IOJ2-ll~PF 1,5: 1,5: 1: 1 900 9 0,8 130 0,8 0,8 0,45 0.45 1,3 0, -

• = J:ulisslge Obertlilchenlemperatur del BBuelement••

~.

~,



ZONDOBERTAAGEA ( (

Tabelle 3: ZlIndllbertreger. U.. =380 Y, U. =3,1 kY; klelne Koppelkapulill

Typenbezela\Oung 0 I.d' l. llu c,. fie. (0) • p.. An.ct>IUlI·

lIlYs) (mH) (~H) (pFI I II III (W) .merna

40V/Q07~·P' 1: 1 280 U 30 15 1.35 1.35 - 0.4 B

411,OOl~J·H2 1: 1 2000 150 400 20 28 35 - 0.4 B

409.010·52-PF') 1,1: 1 400 21 80 20 2.6 1.8 - 0.4 B

4OVt-.05-P' 2: 1 200 12 16 15 1.5 0.6 - 0.4 B

404.011HlJ-PF 1: I: 1 60 0.45 0.2 25 0.15 0.25 0.25 0.25 C

401I195-5J-PF') 1 : I : 1 200 J 30 10 0.4 0.6 0,1 0.4 C

421'112-51-PF') 1 : 1 : 1 450 3.7 50 10 0.35 0.7 0.7 0.6 C

416 06J~J·PF 2; 1; 1 900 16 45 11 0.1 0.4 0.4 1.3 C.

42L 150·52-PF') 2: 1 : 1 310 19 25 10 1.8 0.5 0,5 0.6 C

"6:143~J-PF 4: 1: 1 2000 130 120 20 3.2 0.5 0.5 2.0 C

11 I

0,

1010•
o

'2.210

C

HlH H+i H+i
I '2

B

I) Arlderungen IJltf Bawlo,m.n sind ...orbehall.n.
2) Abm.uun~$IotIiH.illnum J",r GIUn,Jltal7lotn H 14 DIN 1161
l' E, SoIrlO n u , ,1'8 I..... ~." ~~").'·lr..n "'~~'-ht(I"~lt I-_'r'"'l .... ~'!"

421

Tabelle 4: Abme..ungen und Anachlll..e

Typ Abmellungen (mm) 1121 An.chluObelogung 31
und aezelc:hnung der Anlc:hII1••e und AnschluO.ct>ema

5 •404

'II' I
I S 1

lH..,
ti

!~'2J 1-1 4

( (
C

a.i IKB 4011011 "'

I• 10 11 '3
Wl mit WlIl ....f1ltl.t./ii\.

407

T1
I 12 I • I' I 10 13 I • 1 12g HlH H;i ;ilH1 I. S

I • 3 I
L --- •~.slo.5~ 45

,
2 I 1 13 • 11 I • 14

11.3 B, C C, 0

2 und S lind L.er,t1he

409 I • 3 • 2 5 I 3 ] I 5 ]

~

HlH ;iH lHr
.~

l- S 105 '.;j
3 2

B C C, C2

l ( e.l 4W/O' 1 und 409/018
.nllilU.n die Letlr"IUe

I 5
471 11 Q H2;

-+-, -- V+-~
- '0 =!.j l..-s 'OS -~ 32L • •

"5 B

Die als KunslslollgieBlinge ausgefiihrten Ziindiibertrager
sind fiir Leilerplallenmontage vorgesehen. Sie haben
veninnte Neusilber-Anschliisse von 0,5 bzw. 0.6 mm¢
und 4,5 mm linge, die im Raslerma8 2,5 mm angeordnel
sind (s. auch IEC Publikalion 321 bzw. DIN 40801). Ledlg
Uch die Typen der Bauformen ZKB 473. 475 und 476 be
silzen rechled<ige bzw. quadralische Stifle.

Bei der Belegung der Anschliisse nach Tabelle 4 wurden
die Kriechslred<en nach VDE 0110 Isolalionsgruppe C
beriicksichligL Ausgenommen sind die Elemente mil
Schallschema C, sowle ZKB 409 mil Schaltschema C.;
sie enlsprechen der Isolalionsgruppe B.

Zur Befesligung auf den lellerplallen geniigen bel den
kleineren Bauelemenlen die Slillansdlliisse. wahrend
bel den gro8eren Bauformen ZKB 416 und 420 Belesli
gungslocher fiir Schrauben M 4 vorgesehen alnd. Ole
Baurormen ZKB 475 und 476 werden zusillZllch durch
unbelegle Anschlu6stifle auf den Leilerplallen gehallen.

In der folgenden Tabelle 4 sind die Abmessungen. die
Bezelchnungen der Anschlu6slihe und die Ansct>lull
schemen angegeben.

3. Abmeslungen und AnschUisse

... QI.lchll(Qmv.,hllll.'llung bll lin., Umglbungll.mp.r.hJl
Vl)n 50 'c (RlchlWlrt).

P',ij

'* ftf.kt,vw.rt d., lWllch.n .;ien IllIulnl" Wicklunilin malll·
m.al lulu.illin !loll.uplnoung (Olulnpannung, •••h, Iud!
\lOf asso, Till II

a fHotktlvwer1 d,r b,i det AUIg.ilnlllkooUolll ;(Wllchln din
.,oz.lneo W.ckl...noln 101l11lgtin Prul'Plnnune, Prt.lldlUl,
15. [:0, Z..... tpr ... lung III nlch VOE (1)50, relll m.t .,n.,
gelllnybl' un""r AUlglnglPfu'ung urn 2OJt. ',dUII,,,.n
Splnm.ng bel gl'lI~h.r Pn,ihell 11'1'''111 (I. IU,*" 5.2).

'" Vertlilh'h, dlr W.nd,.lOlIluhlln lPrlmlrw.cklung.n f.lt g••
dn<ldll)

.. M,nd..tw.rt d.r Sp.nnungn"ffllctl••n .,n., S.kund.,....,lck
lung im L••rlau' b.i unlpullr.m O.lrleb. .nlspm:ht bel
Recf'll.ck,mpul.en dem Prgdukt .iIIU, SIl.nnungs.illmplllud. t.lnd
pulsd.u.r. B.' b,pgl.r.m B.lrl.b k.nn mil 'In., .tw. 1.5
fach hOh.r.n Spannung.zeu'ladi. g.r.chn.1 w.rd.n, w.nn
In d.n Impulsp.us.n II.fl d,. R.m.n.ndago wl.d., .n..cht
wlrd
Fur W.chulm.gneUsl.rung odoIr bel lu••t:I:II(;h., Vorm.gn..
ll.l.runil I•• gt die llollauig. SPlnnung.l•• lfl.cn. .tw. 101m
den flklor 2.5 ybet d.1I\ W,rl fur 1:"'51'01.,. A,""'• .,.enmll

AI 'lIl =- Qt.,ch.tromw.d.ral.nd d.' Pnmarwlcklung (RlchtwenJ

.R,:uIIJIIJ/IV'" ~-;::;~w'd.rs,and., .inl.l....n S.kund.,....,'~I"ng.,'

II :lII Induk'I\lIlll d.r Primlrwlcklune. m.I., gem.l.en b.1 • __ t kHz
und kl.mlt A,uIII.U.Nng (R.cillwert).

L'II ... Str,ulnduktlvilit .Iner Sela/.ndAlwlck/ung bel KlM"lllchluD de,
ubrlg.n Wicklungen (R,chlW.rt).

Cit ... KOPpllklpullil rw••ch.n Prima,· uM S.kwtd.rwlcklunQ.n
(R,chtw.,,).

Erliiulerungen zu den Tobellen 1 •• , 3:

'J vorlaufige Oaten

\



Heatsinks KLihlkorper Radiateurs

Heatsink Length Weight Cooling Thermal resistance heatsink - air

SEMIPACK Kiihlprofil Lange Gewicht Kuhlung Warmewiderstand Kuhlkbrper - Lutt R ..,.."
Radiateur Longueur Masse Refroldissement Resistance thermiQue radlateur - air

°C/W

mm kg n = 1 n=2 n=3 n=6

P13175 75 0,36 i .85 1.75 1,60 -
SKKT15 SKKH 15 SKK015 P13/100 100 0.48 1,60 1,50 1.35 -

SKKE 15 P13/125 125 0.6 1.40 1.30 1,15 -
Natural cooling

SKKT19 SKKH 26 SKK046 P14/120 120 1.5 0,84 0.78 0.68 -
SKKT 26 SKKH 41 P 3/120 120 2.1 Naturliche Kuhlung 0.57 0.53 0.47 -
SKKT 41 P 3/180 180 3.1 0.48 0.43 0.38 0.35

Convection
SKKT56 SKKH 56 SKKO 81 P14/120 120 1.5 naturelle 0.79 0.73 0,65 -
SKKT71 SKKH 71 SKKE a1 P 3/120 120 2.1 0.55 0.48 0,45 -
SKKT91 SKKH 91 P 3/180 180 3.1 0.47 0.39 0.36 0.33

SKKT 19 I SKKH 26 SKKD 46

SKKT26 SKKH 41 SKKD 81 P14/120 F 220 3.6 Forced air cooting 0.16 0.141 0.122 -
SKKT41 SKKH 56 SKKE 81

SKKT56 SKKH 71
Verstilrkte Luf1kuhlu"l;;

SKKT71 SKKH 91 P 3/180 F 228 3.7 Ventilation forcee

I
0,145 0.132 0,120 0.108

SKKT91

Thermal resistances heatslnk - air R,,,,.
(without contact thermal resistances SEMI
PACK·hea:sink R,..:-) of the available heat
Sinks in sta'1dard lengthS with natural cooling
and with associated fan. n IS the number of
SEMIPACK modules mounted on one length
of extrUSion

--125-----
-----80---_ ...H...

I

~ i...... 711----:

I
.,
!

- I

I,

P3/120 1= 120 mm
P31180 I =180 mm
P3/265 I = 265 mm
P3I300 I ... 300 mm

Warmewiderstande Kuhlkbrper - Lutt R,__•
(ohne Ubergangs·Warmewlderstande SEMI
PACK-Kuhlprofil R:""l der i1eferbaren Kuhl
profile in Standardlangen bei naturliche
KUhlung sowie mit zugehbflgem Lutter. n is:
die Anzahl der SEMIPACKs auf einem ge
meinsamen Profil

I
i

I
!

i

1
,

!

P13/75 1= 75mm
P13/100 1= 100 mm
P13J125 1= 125 mm

Resistances thermiQues radiateur - air R,.._.
(sans les resistances thermiQues de passage
SEMIPACK·radiateur R'n<") des radlateurs
livrables en longueurs pour conl/ectlon
naturelle et refroidlssement forcee avec
I/entilateur approprie. n est Ie nombrr de
modules montes sur Ie meme radiateur.

-----120-----
-10_
L-!

,1.=..6
: ~Y=-'P ~
, ..
I

i
I
h ....
l'

i------'oIS------i

I
I
I

I I

1

I
I
I
I,

I !j

P14/120 I 120 mm
P14/180 I 180 mm
P14/240 I 240 mm
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LA3
Mit Lutter und
Endplatten versehen.

oder schwarz eloxiert (SA)
or black anodised (SA)
ou aloxe noir (SA)

•
Bohrungen und Gewinde fur Hochleistungethyristoren und Dioden nach Angabe.
Holes and threads for power thyristors and diodes upon request.
Perforations et filetages pour thyristors et diodes sur demande.

0,7

~

0,6
~

0,5

a) 0,4..
0,3

0,2
150 20075 100

75 100 150
200 1000 mm

matt gebeizt (AL)
matt etched (AL)
mat decape (AL)

: Lieferbare Standardlangen
-~ Available lengths
, Longueurs Iivrable

Lieferbare Oberfliichen
. Available surfaces

Surfaces tivrable
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rapport nr. EMV 85-29

Bijlage 4: ~ijst van gebruikte apparatuur

Delta Elektronika

Oltronix
Heinzinger

E 018 - 0.6 D
D 031 - 1
TPS 015 - 1.5
TPS 050 - 5
F 300 - 5
B 202
TN 65 - 2600

(2 x)
(2 x)

(2 x)

.-

~MQ~~1~~~Q~~g~g~~Q
Philips PM 5127
ExactElectronics 505

Q~~1n~~~~~~g
Philips PM 3305
Philips PM 3214
Data Precision D 6000 (waveform analyser)

x-V-recorders=============
Philips PM 8141
HP 7470A plotter

Q1¥~r~~g

Tektronix stroomtang AM 503 (2 x)
Yew clip-on AC powermeter 2433
Norma P 4135A digital multifunctionmeter
Fluke 8000 A digital multimeter
IBM personal computer
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Bijlage 5: Lijst van gebruikte symbolen

In het algemeen wordt in dit rapport een spanning aangeduid met de letter
U en een index (of in het geval van tijdafhankelijke spanningen u).
Stromen worden aangeduid met de letter I of i.
De letter t duidt de tijd aan.

Enkele belangrijke symbolen zijn:

",I :"<!-:
- •..-"c- .-:~ :",

.- #
1

magnetische induktie
filter condensator
vrijloopdioden
vrijloopdiode
FET's
amplitude van de harmonischen van Uref als funktie van de frequentie
amplitude van de harmonischen van U* als funktie van de frequentie
gelijkstroom machine
magnetische veldsterkte
uitgangsfasestromen van de invertor
collectorstroom
basisstroom
stroom aan de gelijkspanningszijde van de invertor
collectorstroom waarop de stroombegrenzing ingrijpt
stijging van de stroom in de tijd dat de beveiliging aanspreekt

stroom door de snubber
laststroom
uitgangsstroom van de invertor
fasespanningen van het driefasennet
fil terspoel
induktiviteit van de lastweerstand
spoelen die de invertor aan het net koppelen
stroombegrenzingsspoelen
gedissipeerd vermogen in de transistor
fil terweerstand
lastweerstand
schakelaar die de positieve basisstroom regelt
schakelaar die de negatieve basisstroom regelt
snubbers
periodetijd of transistor

8

CF
0 1 - 06
DF
F1 - F6
F-

°1
F02
GM
H

i A - ; c
i
c

i b
i) I

icmax
toi

is

\
i uit
L1 - L3
LF
L

LA - LC
LQ1 _LQ3
P

RF
RL
S·1
Su
Sn 1-So6
T
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u. U

Un
Uref
Ud
UOA-U Oc
UA- Uc
UA - Uc
Ube
Ucb
Uce
U01 -U0

2
U1 - U4
Ub
U*

U1*
UC1 ,U C2

XL
w

kloksignaal
basisstuursignalen voor T1 - 16
transformator
voedingsspanningszijde
netspanning
referentiespanning
draaggol f
3 fasen uitgangsspanning (ongefilterd) van de invertor
3 fasen uitgangsspanning (gefilterd) van de invertor
3 fasen netspanning
basis-emitterspanning
coll-ctor-basisspanning
collector-emitterspanning

spanning over 01 of 02
gate-source-spanning voor F1 - F4
voedingsspanning
gefilterde uitgangsspanning invertor
U*/10

spanning over C, of C2
reactantie spoel L
hoeksne"'heid
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