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SAMENVATTING.

Dit afstudeerprojekt behelst het ontwerp, de bouw en de

beproeving van een zespulsige driefasenstroominvertor, opgebouwd

met GTO-thyristoren. Een stroominvertor zet een gelijkstroom om

in een wisselstroom. De stroominvertor is via een transformator

met het elektriciteitsnet gekoppeld. Een van de belangrijkste

problemen is het begrenzen van de spanningspieken die optreden

bij het schakelen van induktieve stromen aan wisselstroomzijde.

Als oplossing hiervoor is een buffercondensator via een diodebrug

op de uitgang aangesloten. Hiermee kunnen de spanningspieken

opgevangen worden. Deze methode is in de praktijk beproefd en

leverde goede resultaten op.

De gebouwde stroominvertor werkt met een maximale gelijkstroom

van 50A. De gekoppelde spanning aan wisselstroornzijde is lOOV,

zodat een vermogen van 7,5kVA omgezet kan worden. De verwachting

is, dat door het opvoeren van de spanning aan wisselstroomzijde

een vermogen tot 25kVA met de gebouwde stroominvertor mogelijk

is.
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SUMMARY

This report deals with the designing. constructing and

testing of a three phase six-pulse current source invertor with

Gate-Turn-Dff thyristors. A current source invertor converts a

direct current into an alternating current by switching the De

current. The current source invertor is at the AC side connected

to the grid by means of a transformer which has stray inductance.

One of the main problems to be solved is to avoid excessive

voltage-peaks which appear when switching inductive currents at

the alternating current side. To absorb those voltage peaks a

buffer capacitor has been connected to the AC side of the GTO

bridge. The capacitor voltage is controllable. The method is

tested in practice and proved to be a good one.

The constructed current source invertor has been designed to

operate at a maximum De-current of 50 A. The AC line voltage is

100 V. so a power of 7 kVA is converted. It is expected that

finally a converted power of 25 kVA is to be achieved with the

constructed invertor when the voltage is increased.
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De laatste jaren is het gebruik van GTo-thyristoren in

vermogenselektronische omzetters sterk toegenomen. Dit komt,

doordat de omzetters met GTo-thyristoren in het algemeen

kompakter gebouwd kunnen worden. Ook op de Technische

Universiteit Eindhoven in de vakgroep Elektromechanica en

Vermogenselektronica van de faculteit der Elektrotechniek wordt

onderzoek verricht naar de mogelijkheden om GTO's te gebruiken in

diverse omzetters. Een van deze onderzoeken betreft de

bruikbaarheid van GTO's in een stroominvertor. Deze

s troominver tor krijgt een kontinue gelijkstroom aangeboden

waarvan een driefasenwisselstroomstelsel gemaakt moet worden. De

stroominvertor wordt via een transformator met het openbare

elektriciteitsnet gekoppeld, zodat er aktief vermogen aan het net

geleverd en blindvermogen met het net uitgewisseld kan worden. De

afstudeeropdracht behelst het ontwerpen, bouwen en beproeven van

een zespulsige driefasenstroominvertor met GTo-thyristoren.

Een van de belangrijkste problemen die optreden is het

begrenzen van de spanningspieken die ontstaan bij het schakelen

van de induktieve stromen aan wisselstroomzijde. Door het

onbegrensd laten optreden van de spanningspieken zouden namelijk

de GTO's defekt raken. Voor dit probleem zal een goede oplossing

gevonden moe ten worden.
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HOOFDSTUK 2 DE STROOMINVERTOR MET GTQ-THYRISTOREN: DE KEUZE

VAN HET HOOFDSTROOMCIRCUIT.

2.1. Inleiding.

Een invertor is een ornzetter, die een gelijkspanning of -stroorn

ornzet in een wisselspanning of -stroorn. Een rnogelijke indeling

voor invertoren is die in spanningsinvertoren en

stroorninvertoren. De oorsprong van dit verschil is de voeding.

Een spanningsinvertor wordt uit een gelijkspanningsbron gevoed,

een stroorninvertor uit een gelijkstroornbron. In figuur 2.1. zijn

de principeschema's van een 3-fasenspanningsinvertor (boven) en

een 3-fasenstroorninvertor (onder) weergegeven. Aangenornen wordt,

dat ze beide via een transformator (rechts in de figuur) aan het

elektriciteitsnet gekoppeld zijn. De hier weergegeven invertoren

zijn opgebouwd uit drie brugtakken, waarin steeds twee

thyristoren voorkornen. G1 en G2 bijvoorbeeld vorrnen dus samen een

brugtak.

T
U

+ iU
~

Uo (0 V--, iV

IN---iW

r--II_'-' II rI-h---(/J U
t-----::----t-----+-----J

f-----,----{fj V

Figuur 2.1. Spanningsinvertor (boven) en stroorninvertor (onder).
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De spanningsinvertor moet uit de gelijkspanning DO een

wisselspanning maken. Dit gebeurt door het om de beurt geleidend

maken van de thyristoren in een brugtak. In figuur 2.2. is een

voorbeeld gegeven van een zeer eenvoudig schakelpatroon. De s in

de figuur staat voor sperren, de g voor geleiden. Door het zo

schakelen van G1 en G2 ontstaat de spanning u1 (de spanning van

punt 1 in figuur 2.1. ten opzichte van de halve voedingsspanning

DO) Dit is een wisselspanning. De thyristoren zijn beide 180

graden per periode in geleiding. De thyristor G3 wordt in

hetzelfde ritme als G1 , aIleen 120 graden in fase verschoven,

geschakeld en G4 hiermee in tegenfase. zodat de spanning u2 120

graden ten opzichte van u1 verschoven ligt. u3 ligt weer 120

graden verder. zodat een drie-fasen-wisselspanningssysteem is

gemaakt. Bij de spanningsinvertor is in elke brugtak steeds een

thyristor of anti-parallelle diode in geleiding. zodat de

spanning op de punten I, 2 en 3 steeds bePaald is. Ais een

spanningsinvertor is opgebouwd met gewone thyristoren. is er een

doofcircuit nodig om de stroom door de thyristor die moet doyen

naar nul te dwingen. De thyristor dooft dan en de andere

thyristor in dezelfde brugtak kan ontstoken worden. Bij gebruik

van er0-thyristoren is geen doofcircuit nodig. omdat een ero door

middel van een doofpuls sperrend gemaakt kan worden. waardoor de

G1 ~~ L- t

G 91 I2 s

Vo
u1-~~ 1=

2

u2 0

u3 0-------------+---------------

Figuur 2.2. Eenvoudig schakelpatroon bij een spanningsinvertor.



- s -

stroom door de GTO wordt afgebroken. De komrnutatie van de stroom

in een brugtak. bijvoorbeeld van G1 naar G2 verloopt als voIgt:

G1 wordt sperrend gernaakt door een doofpuls. De indukt i eve

stroom door de spreidingszelfinduktie van de koppeltransformator

of door een belasting aan de transformator kan via D2 verder

lopeno Deze stroom wordt door de voedingsspanning naar nul

gedreven. G2 kan nu ontstoken worden en de komrnutatie is

voltooid. De spanning op punt 1 van de invertorbrug is van

positief negatief geworden. Uit het bovenstaande blijkt. dat de

GTO een zeer goed bruikbaar element is voor een

spanningsinvertor.

Bij een s troominver tor moeten geen spanningen maar stromen

geschakeld worden. Het is de bedoeling. dat uit de gelijkstroom

10 een wisselstroom gernaakt wordt. In figuur 2.3. is aangegeven

hoe dit kan gebeuren. In de hele brug zijn steeds twee

thyristoren tegelijk in geleiding. een "bovenin"(G1 • G3 of G5 ) en

een "onderin" (G2 • G4 of G6 ). zodat door beide de stroom 10
loopt. De stroom 10 moet over 3 thyristoren verdeeld worden.

zodat elke thyristor 360/3=120 graden in geleiding is. De

t
iG 1 I ~UL.....-__----L L ~---

loot [iG 2 ---'

IO~i G3 -----_....1...-_---

i G4 I~J----------"""-----l---
10°0iG5 .'----------

i G6 I ~ t.....__--'- ---'--__-----lL
11 lOt L,-----,~_~

-I ~ ~_...L...-__-----J~ I

I<~[ ~ ~ ~_
i3 IOn ~ I

-I~L1 I 1======1
Figuur 2.3. Stroomvormen bij een stroominvertor.
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thyristoren in een brugtak (bijvoorbeeld G1 en G2 ) worden in

tegenfase geschakeld, zodat een symmetrische wisselstroom i 1
ontstaat. De stromen iI' i 2 en i 3 vormen samen een drie-fasen

wisselstroomsysteem. In figuur 2.4. is het schema van een

stroominvertor met gewone thyristoren weergegeven. Ais de stroom

bijvoorbeeld van T1 naar T3 moet kommuteren, wordt T3 ontstoken.

Ais de kommutatiecondensator C1 met de aangegeven polariteit is

geladen, zal er een stroom door T3 gaan lopeno Over T1 komt een

sperspanning te staan, zodat deze dooft. De stroom is nu door T3
overgenomen, de kommutatie is voltooid.

Bij een stroominvertor is het ook mogelijk om GTO's te

gebruiken. Ret voordeel hiervan boven gewone thyristoren is het

overbodig zijn van kommutatiecondensatoren om de stroom door de

thyristoren naar nul te dwingen. Omdat GTO's in het algemeen geen

sperspanning kunnen verdragen, is een diode in serie met elke GTO

nodig. Deze nemen dan de sperspanning op.

De kommutatie in de stroominvertor met GTO's gaat als voIgt

(fig 2.1.): stel de stroom door G1 moet worden overgenomen door

G3 , dan wordt G1 sperrend en G3 geleidend gemaakt. De stroom 10
zal nu door G3 moeten gaan vloeien in plaats van door G1 , want G1
spert en de stroom kan nergens anders heen. De kommutatie is

voltooid. Er is weI een probleem: omdat de stroom i 1 een

T,

+

E
t-------+------+-------{j),

f-------+-----(b 2
fo------{J) 3

Figuur 2.4. Stroominvertor met gewone thyristoren.
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induktief karakter heeft (er zit spreidingszelfinduktie in de

koppeltransformator met het net) zal de stroom door willen

lopeno Er is geen anti-parallelle diode D2 aanwezig, dus de

stroom kan nergens doorlopen. Dit veroorzaakt een spanningspiek

over de GTO. Ret voorkomen van het te groot worden van deze

spanningspiek zal een belangrijk rol spelen in de keuze van het

circuit van de stroominvertor met GTO's.

2.2. De keuze van het hoofdstroomcircuit.

Bij het gebruik van GTO's in een stroominvertor zal er dus een

methode gevonden moeten worden om de induktieve stromen en de

daardoor optredende spanningspieken te beheersen. Riervoor zijn

verschillende mogelijkheden. Ret is mogelijk om een

parallel aan elke GTO te zetten, zodat de door

blokkeren spanning nooit boven de zenerspanning zal

deze methode wordt de overtollige energie die

spreidingszelfinduktie van de transformator komt gedissipeerd en

deze methode is daarom niet erg mooi.

In lit.l wordt een stroominvertor met GTO's beschreven die een

induktiemachine voedt. De induktieve stromen van de

induktiemachine kunnen hier via een diodebrug doorlopen naar een

condensator (fig. 2.5.). De in de zelfinduktie van de machine

opgeslagen energie wordt zo afgevoerd naar de condensatoren C1 en

C2 . De in deze condensatoren opgeslagen energie wordt via een

DI D2 D,
G

~I.j IJ

C

'~
D, D~ D,

DB .er
Ta

Figuur 2.5. Stroominvertor met GTO's overgenomen uit lit.l.
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CONVERTER
SECTION

INVERTER
SECTION

Figuur 2.6. Stroomlnvertor met GrO's overgenomen ult lit.2.

eenfaseinvertor teruggevoerd naar de voedende gelijkspanning. Er

wordt hier dus geen energie gedissipeerd. In de plaats van de

induktiemachine kan uiteraard ook een koppeltransformator aan de

stroominvertot gekoppeld worden.

Een andere mogelijkheid (lit.2) is weergegeven in figuur 2.6.

Ook hier wordt met de invertor een induktiemachine gevoed. De

zelfinduktie van de machine wordt gekompenseerd door de

condensatoren die op de uitgang van de invertor aangesloten zijn.

Ais de stroominvertor via een transformator aan het net gekoppeld

wordt. zullen de condensatoren bij elke uitgangsstroom de energie

uit de spreidingszelfinduktie moeten kunnen opnemen. Ais de

stroom door de koppeltransformator laag is en er dus weinig

energie in opgeslagen wordt, zijn de condensatoren in verhouding

veel te groot. WeI moeten ze steeds opgeladen en ontladen worden.

Dit leidt tot grote nullaststromen dus relatief grote verliezen.

Er is daarom niet gekozen voor deze opzet, maar voor die van

figuur 2.5.

In figuur 2.7. is het principeschema weergegeven van de

stroominvertor zoals deze gebouwd is. Hierin zijn de

referentierichtingen voor spanningen en stromen weergegeven,

zoals deze later gebruikt zullen worden. De voeding aan

gelijkstroomzijde is een onafhankelijk bekrachtigde

gelijkstroommachine. Deze heeft het karakter van een

spanningsbron. Door de spoel La (30 mH.) kan de stroom 10 niet

snel meer veranderen en krijgt de voeding een stroombronkarakter.

Direkt (via La) op de stroominvertor aansluiten van de

gelijkstroommachine geeft problemen, omdat de spanning van deze

machine evenwicht moet maken met de spanning aan de

gelijkstroomzijde van de stroominvertor. De spanning van de
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voeding aan gelijkstroomzijde wordt geregeld door het instellen

van de bekrachtiging van de gelijkstroommachine. de gemiddelde

spanning die aan de gelijkstroomzijde van de invertor staat wordt

geregeld door het veranderen van de ontsteekhoek van de

stroominvertor. Ais een van beide veranderd wordt. zal er een

stroom 10 gaan lopen waarvan de grootte aIleen wordt bePaald door

de weerstand in het circuit. Deze weerstand is erg klein. Daarom

zal de stroom bij een kleine spanningsverandering al sterk gaan

veranderen. Om de stroom 10 beter in de hand te kunnen houden. is

de weerstand Ra toegevoegd. Deze heeft een waarde van enkele

ohms. Dit is aIleen een oplossing in een beproevingssituatie. Ais

het rendement van de schakeling belangrijk is. zal de weerstand

Ra weggelaten moeten worden en de stroom via een regeling van de

bekrachtiging van de gelijkstroommachine of de ontsteekhoek van

de stroominvertor in de hand gehouden moeten worden.

In figuur 2.7. is verder helemaal rechts in het schema een

model voor de koppeltransforrnator weergegeven voorzover dat voor

de stroominvertor van belang is. De spanningsbronnen e1' e2 en e3

stellen de transforrnatorspanningen voor in onbelaste toestand.

L1• L2 en L3 geven de spreidingszelfinduktie. zoals die van de

kant van de invertor te zien is weer. De primaire kant van de

transformator is niet getekend. maar wordt aan het 3BO-Volt net

gekoppeld. Om de testschakeling niet te ingewikkeld te rnaken. is

de eenfaseinvertor voor het ontladen van C7 uit figuur 2.5.

vervangen door een spanningsregeling. die aanspreekt als de

spanning over de condensator boven een bePaalde waarde komt. Er

wordt dan energie uit de condensator gedissipeerd. Deze regeling

wordt verder in hoofdstuk 7 beschreven.

2.3. De uitgangstransforrnator.

De koppeling met het openbare elektriciteitsnet wordt gernaakt

met een transforrnator. In dit geval is een transformator niet

strikt noodzakelijk. maar het geeft een vrijheidsgraad voor het

kiezen van het spanningsnivo in de invertor. Zeker in een

beproevingsfase is dit wenselijk. Bovendien wordt wat

spreidingsinduktiviteit geintroduceerd. zodat het probleem van

induktieve stromen duidelijker naar voren komt. Een ander
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voordeel van een koppeltransformator is, dat er (in een

eventuele verdere ontwikkeling) twee invertoren, die door

dezelfde gelijkstroombron gevoed worden, op het net geschakeld

kunnen worden, wat bij een galvanische koppeling niet zou kunnen.

Dit geeft de mogelijkheid om de stroornvorm (nu eenvoudig

blokvormig) te verbeteren, zodat er minder hogere harmonischen in

voorkomen.

Voor de uitgangstransformator zijn er verschi1 lende

mogelijkheden. Als we ons eerst beperken tot de secundaire

(invertor-) zijde, dan zijn driehoek- of sterwikkeling voor de

hand liggend. Een faktor voor de keuze is of er een syrnmetrisch

stroomstelsel aan de belasting moet worden opgedrukt of niet. In

de hele brug zijn steeds twee GTO's in geleiding. De

geleidingstijd van elke GTO is 120 graden per periode. Bij een

driehoekswikkeling kan de stroom die van een brugtak af komt zich

verdelen over twee fasen. Deze verdeling is afhankelijk van de

belasting en dus wordt in dit geval geen syrnmetrisch

stroomstelsel opgedrukt. Bij de sterschakeling kan de stroom

maar een fase in en dus wordt een syrnmetrisch stroomstelsel

opgedrukt. De situatie met een sterschakeling aan de secundaire

zijde is het beste, omdat dan aan de belasting een stroom wordt

opgedrukt wat het beste overeenkomt met het karakter van een

stroominvertor.

De schakeling van de wikkelingen aan de primaire (net) kant

van de transformator kan nog gekozen worden. Orndat het sterpunt

aan secundaire zijde niet aangesloten is, kunnen er geen

spanningen of stromen met harmonischen van ranggetal 3 via de

transformator in het net ge!njekteerd worden. Er is daarom ook

geen reden om aan primaire zijde een keus te maken tussen een

sterwikkeling of een driehoekswikkeling.

Een transformator met aan secundaire zijde een sterwikkeling

was niet voorhanden. Daarom is een transformator met een

sterwikkeling aan primaire en een driehoekswikkeling aan

secundaire zijde gebruikt. Orndat de invertor direkt aan het net

gekoppeld is. zal de belasting vrij goed syrnmetrisch zijn. De

verdeling van de stromen over de wikkelingen van de transformator

zal daarom ook syrnmetrisch zijn, zodat er een syrnmetrisch

stroomstelsel aan het net wordt geleverd. De essenti~le werking
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Figuur 2.8. De koppeltransformator van de stroominvertor.

van de invertor verandert door deze andere transformator niet.

In figuur

weergegeven.

2.8.

Aa:n.

is het schema van de koppeltransformator

de hand van dit schema is ook gemakkelijk te

bepalen hoe de uitgangsstromen van de stroominvertor iu' iven i w
er uit zullen zien. De stromen iLl' i L2 en i 13 zijn weergegeven

in figuur 2.9. Deze stromen zullen zich verdelen over de

wikkelingen van de transformator. Als iLl = 10 en i L2 = -10 dan

wordt i u '= 1/3 la, i v '=-213 10 en i w'= 1/3 10 , De stromen iu' i v
en i w ontstaan zoo Deze stromen, getekend in figuur 2.9. levert

de stroominvertor aan het net.
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Figuur 2.9. De uitgangsstromen van de gebouwde stroominvertor.



HOOFDSTUK 3

- 17 -

DE PULSTRAPPEN VOOR DE AANSTURING VAN DE

GTo-THYRISTOREN .

GTo-thyristoren zijn thyristoren die in- en uitgeschakeld

kunnen worden. Voor dit in- en uitschakelen zijn pulstrappen

nodig, die bij het inschakelen een stroom in de gate van de GTO

sturen en bij het uitschakelen een stroom uit de gate van de GTO

trekken. De gate-stroom bij het inschakelen van de GTO is bij het

gebruikte type (AEG, G90A1200, zie bijlage 2) ongeveer 5A. De

gate-uitschakelstroom is afhankelijk van de grootte van de

hoofdstroom en bedraagt 1/3 tot 1/2 van deze stroom. De pulstrap

zal deze stromen moeten kunnen leveren.

In de vakgroep is al onderzoek gedaan naar pulstrappen voor

GTO's. Er is gekozen voor het nabouwen van een Hitachi

schakeling. Een uitgebreide beschrijving hiervan is te vinden in

de verslagen van G.Kessels ( lit 3,4,5). Het schema van de

schakeling is weergegeven in figuur 3.1. Het heeft weinig zin de

schakeling helemaal te beschrijven, daarom wat korte opmerkingen:

-de schakeling werkt met een puIs voor het ontsteken. Als de GTO

ants token moet zijn, staat er dus niet kontinu spanning op de

gate, zodat er een geringe dissipatie in de gate optreedt. Via Dl

wordt ervoor gezorgd, dat als de spanning over de GTO tach

toeneemt (dus als hij dooft terwijl hij ontstoken moet zijn) Q4

weer in geleiding gaat. Het nadeel van de sturing met puIs is

hiermee ondervangen. In de praktijk blijkt dit systeem goed te

funktioneren.

-de pulstrap blijkt, ondanks de uitgebreide schakeling voor

storingsonderdrukking, bij grate du/dt's gevoelig te zijn vaor

storingen, zodat soms een GTO op een verkeerd moment ontstoken of

gedoofd wordt. Daarom zijn een aantal verbeteringen aangebracht:

1. De weerstand R3 is verlaagd tot 22kO. Hierdoor wordt de

onderdrukking van valse ontsteekpulsen beter.

2. De weerstand R22 (15kO) is aangebracht. Dit geeft de

schakeling een grotere stabiliteit, omdat er een hysterese mee

wordt ingebouwd.

3. De weerstand R1 wordt 3900 bij een aansturing van 15V. De

opto-coupler wordt zo hard aangestuurd.

4. De weerstand R6 wordt verlaagd tot 22kO. Hiermee wordt
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voorkomen. dat de transistor Q1 te gemakkelijk door een stoorpuls

opengestuurd kan worden.

S. Op de print van de pulstrap is R1 parallel aan ~ aangebracht

met een kleine afstand (Smm) ertussen. Hierdoor ontstaat een

extra capacitieve koppeling tussen in- en uitgang van de opto

coupler. Door het verleggen van R2 is deze koppeling verminderd.

Na deze wijzigingen is de storingsgevoeligheid van de

pulstrappen zover afgenomen. dat ze in de stroominvertor tot

stromen van 50A bij een wisselspanning van l00Veff goed werkten.

De gewijzigde pulstrappen zijn daarom voor deze schakeling

voldoende.

De voedingen voor de verschillende pulstrappen moe ten

galvanisch van elkaar gescheiden zijn. omdat ze direkt met de

spanningen in het hoofdcircuit gekoppeld zijn. De mooiste

galvanische scheiding tot stand te

voeding niet voorhanden was en het

hiervoor

transformator nodig om de

brengen. Omdat een dergelijke

ontwikkelen ervan te veel tijd

een kleine

elkeVoorvoeding.hoogfrequenteeenis

maardanis

oplossing

puIs trap

zou vragen. is gebruik gemaakt van gewone transformatoren op het

220V/SOHz net. Elke pulstrap heeft een voeding zeals is

weergegeven in figuur 3.2. De positieve voedingsspanning wordt

gelijkgericht en afgevlakt met een elektrolytische condensator.

De negatieve voedingsspanning wordt gelijkgericht. afgevlakt en

daarna gestabiliseerd op -12V door leI' Deze stabilisatie is

nodig. omdat de spanning op de gate van een GTO ten opzichte van

zijn kathode niet langdurig lager mag worden dan -13V.

.., + +24V

1SV
brug
(e I

220V
fW

0
'V +

15 V
brug
(e l 1(1
... - 12 V

Figuur 3.2. De voeding van een puIs trap.
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HOOFDSTUK 4 DE BESTURING VAN DE INVERTORBRUG.

De stroominvertor met GTO's (zie figuur 4.1.) moet uit de

gelijkstroom 10 een 3-fasenwisselstroomstelsel (iI' i 2 en i 3 )

maken. De GTO's in de invertorbrug moeten door de besturing op

U1
..--

G1 G3 GS

l i G1 • iG 3 ~ i G5

110 -
~ i G6

G2

Figuur 4.1. Vereenvoudigd schema van de stroominvertor met GTO·s.

de goede momenten ontstoken en gedoofd worden. In figuur 4.2.

zijn de stromen te zien die door de GTO's moeten lopeno Verder

is de wisselstroom i 1 (=iG1-iG2) weergegeven. Dit is een van de

drie uitgangsstromen van de invertor.

Bij het ontwerpen van de besturing moet op de volgende punten

gelet worden:

- De invertor is aan het net gekoppeld. Deze koppeling is in

figuur 4.1. aangegeven door de spanningsbronnen u1 , u2 en u3' die

IOoLJiG1 '------

iG 2 I ~t- "'-- .....[
I~i G3 _-------'--------'---------

i G4 I~J'-----'--------..L------Jl~--
IO°tJiGS ---------

i G6 I ~ t'-__----'- .L-- L

;, _:~~--I-I-r~-~
Figuur 4.2. De stromen door de GTO's.
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t-
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o
a= 270

11f0hr-----~--------L..----r-------,I a:180
0

I, t01---.,-----'------ ""---__ a. 90
0

I, t 0l---------------+----------r---

Figuur 4.3. De netspanning u l en de invertorstroom i l .

een 3-fasenspanningssysteem vormen. Vanwege deze koppeling moeten

de signalen die de besturing levert synchroon met het net lopeno

- Het blindvermogen dat de invertor aan het net levert moet

geregeld kunnen worden. Daarom moet het faseverschil tussen ( de

grondharmonische van) een invertorwisselstroom, bijvoorbeeld iI'

en de bijbehorende inver torspanning , dus in dit geval u l ' kunnen

veranderen. In figuur 4.3. is dit getekend. Ais de ontsteekhoek a

90 graden is, ijlt de stroom i l 90 graden voor op de spanning u l .

De invertor vraagt nu aIleen blindvermogen. Voor a=lBO graden is

de stroom i l in fase met de spanning u l ' de invertor levert

aIleen aktief vermogen. Bij een ontsteekhoek van 270 graden wordt

door de invertor aIleen blindvermogen geleverd. Bij een

ontsteekhoek, die kontinu instelbaar is tussen 90 en 270 graden,

kan de invertor werken van puur blindvermogen vragen tot puur

blindvermogen leveren. De ontsteekhoek moet dus over lBO graden

verschoven kunnen worden.

De ontsteekmomenten van de GTO's worden door de besturing

afgeleid van de nuldoorgangen van de spanningen ul' u2 en u3 ' zie

figuur 4.4. De situatie is hier weergegeven voor een ontsteekhoek

van lBO graden. Het ontsteekmoment van Gl wordt afgeleid van de

positief naar negatief gaande nuldoorgang van u2' Van deze

nuldoorgang wordt de achterflank van het signaal ~22 afgeleid,
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Figuur 4.4. Afleiding ontsteek- en doofmomenten van de GTO's.

dat zorgt voor bet ontsteken van G1. De boek tussen de

nuldoorgang van u2 en bet ontsteken van G1, 6, is 90 graden, dus

6=a-90. Als de boek 6 instelbaar is tussen 0 en 180 graden, is a

instelbaar tussen 90 en 270 graden.

Het doven van G1 valt samen met bet ontsteken van de volgende

GTO, G3 . Dit moment wordt bepaald door de acbterflank van bet

signaal ~32' dat is afgeleid van de nuldoorgang van de volgende

fasespanning, u3 .

In figuur 4.5. is bet blokscbema van de besturing weergegeven.

Helemaal recbts zijn de uitgangen, waarop de signalen voor bet
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2' u2'

ur1 f311
12 SG1

CHOS- SG2
21 SG3
22 LO GI- SG4

SGS
31 KA SG6
32 r

Ua

Figuur 4.5. Het blokschema van de besturing.

aansturen van de pulstrappen voor de ero's staan, te zien. Links

zijn de ingangen 1', 2' en 3' getekend, waarop

getransformeerde fasespanningen u1' u2 en u3 staan.

van drie weerstanden is een sterpunt gemaakt,

de omlaag

Met behulp

omdat een

sterschakeling van drie een-fasetransformatoren problemen

opleverde. De spanningen over de transformatoren zijn dan sterk

vervormd. De spanningen op de punten 1', 2' en 3' worden

gefilterd door de blokken FIL. In figuur 4.6. is de

uitgangsspanning van een van de FIL-blokken weergegeven. Deze

spanning u r1 wordt toegevoerd aan het blok IFO (Individuele Fase

'-----+-----+-- L
i

----'----+--~--i- [
I I-- 1_ jr----w
--

0

0

"r 1 ~I

e11 ~I -I-
e 12~1

Figuur 4.6. Signalen uit het blokschema van de besturing.
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Ontstekingssysteem). Dit leidt hiervan de signalen ~11 en ~12 af.

De IFD-blokken hebben ook de regelbare gelijkspanning Ua als

ingangsspanning. Hiermee kan men de hoek 0 instellen tussen 0 en

180 graden. De drie IFO's leveren hun signalen aan het blok CMOS

logika. In dit blok worden de IFD-signalen samengesteld tot de

signalen SC1"SQ6 om de pulstrappen van de GTO's aan te sturen.

De realisatie van de blokken FIL en IFO wordt in bijlage 1

beschreven. Dit waren al bestaande schake I ingen , die zo gebruikt

konden worden. De CMOS-Iogika is apart voor de GTD-invertor

ontworpen en wordt daarom hierna beschreven.

In het voorgaande is al aangegeven, dat het ontsteekmoment van

C1 bepaald wordt door de achterflank van het signaal ~22' Het

ontsteekmoment van C3 , dat ook het doofmoment voor C1 is, wordt

bepaald door ~32' In tabel 4.1. is aangegeven welke GTO's door

welke stuursignalen ontstoken en gedoofd worden. Dit is ook

direkt af te lezen uit figuur 4.4.

Tabel 4.1. Afleiding van de stuursignalen (ontsteken, doven).

Welke schakeling is nodig voor het maken van bijvoorbeeld SCI

(het stuursignaal voor C1) uit ~22 en ~32?

Het is duidelijk, dat het maken van SCI een sequentieel proces

is. Op de achterflank van ~22 moet de uitgang SCI hoog worden,

zodat G1 ontstoken wordt; op de achterflank van ~32 moet deze

uitgang laag worden. In figuur 4.7. zijn deze signalen getekend

voor 0=30 en 90 graden. Ook zijn een paar signalen opgenomen, die

verderop besproken worden. In deze figuur is te zien dat er twee

mogelijkheden zijn, uitgaande van de situatie dat ~22 en ~32

beide hoog zijn:

-voor 0=30 graden: eerst wordt ~22 laag, dan wordt ~32 laag.

daarna wordt ~22 hoog en tens lotte wordt ~32 hoog.

-voor 0=90 graden: eerst wordt ~22 laag en daarna weer hoog, dan
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Figuur 4.7. Afleiding van SCI uit {322 en {332'

wordt {323 laag en weer hoog. In beide gevallen moet de schakeling

goed werken.

Het schema van de schakeling is, samen met de waarheidstabel,

weergegeven in figuur 4.8. Er zijn drie ingangssignalen, namelijk

{322' {332 en v. De funktie van v wordt straks besproken, in

normaal bedrijf is v hoog. De schakeling bestaat uit twee NAND's

en een inverter opgebouwd rond een transistor. De beginsituatie

is, dat {322 en {332 hoog zijn en SCI laag is, zie figuur 4.7. De
eerste verandering is, dat {322 laag wordt. Als {322 laag is, is Q

hoog. Omdat Q en {332 hoog zijn, is P laag, zodat de uitgang hoog

is, de GTO is ontstoken. P wordt teruggevoerd naar NI , waardoor Q

hoog word t gehouden, ook al s {322 hoog word t . De GTO zal dus

geleidend blijven, totdat er iets verandert aan {332' Als {332 laag

wordt. zal P hoog worden en de uitgang laag; de GTO wordt

gedoofd. Als {322 al hoog was toen {332 laag werd, zal Q op dat

moment laag worden, anders zal Q bij het hoog worden van {322 laag

worden. In ieder geval wordt Q laag voor {332 weer hoog wordt,

zodat P hoog wordt gehouden bij het hoog worden van {332' De
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Figuur 4.8. Realisering van SCI en de waarheidstabel hiervoor.

uitgang blijft dus laag, de ero blijft gedoofd. Nu is de

uitgangssituatie weer bereikt.

Ret ingangssignaal v is het vrijgavesignaal. Met schakelaar S

kan het signaal hoog of laag gemaakt worden. Zolang v laag is, is

P hoog en SCI laag: de ero's zijn gedoofd. Ais v hoog is, kan de

ero op de boven beschreven manier ontstoken en gedoofd worden.

De uitgang van de schakeling moet een opto-coupler kunnen

aansturen. Daarom is de uitgang opgebouwd met een transistor,

want CMOS-Iogika kan niet voldoende stroom leveren om de LED in

de opto-coupler aan te sturen. Er is een PNP-transistor gebruikt,

omdat aIleen als de uitgang hoog is er stroom geleverd hoeft te

worden. De diode zorgt ervoor, dat de spanning aan de uitgang

niet te veel negatief kan worden. Door een van buiten komende

negat i eve spanning zou de LED van de opto-coupler defekt kunnen

raken.

Bij het experimenteren met de stroominvertor bleek de uitgang

in de laag-toestand gevoelig te zijn voor storingen. Daarom is de

in figuur 4.8. gestippeld aangegeven transistor aangebracht,

zodat de impedantie naar nul bij het laag zijn van de uitgang

laag is. Na het aanbrengen van deze verbetering traden er geen

storingen meer op.

Omdat er zes ero's zijn, zij er zes van deze schakelingen

nodig.
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HOOFDSTUK 5 DE BEVEILIGING VAN DE INVERTORBRUG EN DE

KOPPELTRANSFORMATOR.

5.1. Inleiding.

De GTO's waarmee de invertorbrug is opgebouwd, zijn vrij

kwetsbare elementen. Daarom moeten ze beveiligd worden. Ze kunnen

defekt raken door een te hoge positieve- of blokkeerspanning, een

te hoge negatieve spanning, een te grote stroom, een te hoge

du/dt of een te hoge di/dt. De beveiligingen moeten het optreden

hiervan verhinderen. Ze zullen in dit hoofdstuk besproken worden.

De koppeltransforrnator moet tegen langdurige te hoge stromen

beschermd worden. De maatregelen hiertegen zullen ook in dit

hoofdstuk besproken worden.

5.2. Het snubbercircuit.

Elke GTO heeft een eigen snubbercircuit. Het doel van dit

snubbercircuit is, de GTO te beschermen tegen een te grote

spanningstoename (dUcrofdt). Daarom is het parallel aan de GTO

aangebracht. Elke GTO heeft eenzelfde snubbercircuit, zodat er in

totaal zes snubbercircuits zijn. Als voorbeeld wordt het

snubbercircuit voor Gl besproken.

Voor het begrenzen van de duel/dt kan uitstekend een

condensator dienen. Maar bij het ontsteken van de GTO mag deze

snubbercondensator zich niet direkt over de GTO ontladen. Dit zou

namelijk de GTO vernielen, omdat er een te hoge di/dt zou

optreden. Daarom moet in serie met de condensator een weerstand

worden opgenomen. Hierdoor wordt de beperking van de duel/dt

verslechterd. Om toch een effektieve beperking van de duel/dt te

behouden moet een diode parallel aan de weerstand worden

geplaatst, zodat de condensator snel opgeladen en langzaam

ontladen kan worden. Deze eenvoudigste versie van het snubber

circuit is getekend in figuur 5.1. Een nadeel van dit circuit is,

dat de in de condensator opgeslagen energie bij het ontsteken van

de GTO in de weerstand wordt gedissipeerd. Dit verlies is daarom

evenredig met de schakelfrequentie van de GTO. Er zijn ook

snubbercircuits mogelijk zonder weers tanden , maar deze bevatten
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Figuur 5.1. Het snubbercircuit van een ero.

meer elementen. Omdat de schakelfrequentie van de ero in de

stroominvertor laag is (50Hz), is voor het eenvoudige snubber

circuit gekozen.

Het snubbercircuit is vooral belangrijk bij het doyen van een

ero. Stel dat Gl een stroom voert die afgeschakeld moet worden.

Hij krijgt een doofpuls en spert. De stroom loopt, vanwege induk

tiviteit in de draden en eventuele andere induktiviteit, door.

Zonder snubbercircuit zou dit een grote spanningspiek over de ero
veroorzaken. Met snubbercircuit kan de stroom via ~ en Cl door

lopeno De grootte van Cl en de afgeschakelde stroom i Gl zijn

bepalend voor de duel/dt die nu optreedt over Gl volgens de

formule:

( 5.1. )

Voor ~ gaat geleiden en de stroom Cl inloopt, zal de spanning

over de ero een piek vertonen. Oorzaak hiervan is, dat er zelfin

duktie in de draden naar de condensator en in de condensator zelf

zit en dat de diode niet direkt open is. Om deze spanningspiek zo

klein mogelijk te houden, zal de condensator induktiearm moeten

zijn en de draden naar de ero en de diode moeten zo kort mogelijk

zijn. De diode zal snel open moeten gaan.

De minimaIe waarde van de condensator wordt bePaald door de

maximale duel/dt (duGl/dt,max) en de maximale af te schakelen

stroom iGl,max' Voor de te gebruiken ero (AEG. type G90A1200, lit

6 en bijlage 2) geldt:

dUGl/dt,max = 800 V/~sec.

i G1 .max = 90 A
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Een faktor die bij de keuze ook meespeelt is. dat aIle energie

die in de condensator is opgeslagen in de weerstand en de GTO

gedissipeerd wordt. Het is dus uit rendementsoverwegingen nuttig.

de condensator zo klein mogelijk te houden. Omdat de GTO weI goed

beschermd moet worden is gekozen voor een condensator van 0.47pF.

dus ruim groter dan de minimale waarde. De gegevens van de

gebruikte condensator (Siemens. type B25834) zijn terug te vinden

in bijlage 2.

Bij het bepalen van de waarde van de snubberweerstand spelen de

volgende faktoren een rol:

-de stroom door de GTO direkt na het inschakelen moet beperkt

blijven tot iinschak = 1/3 * 90 = 30A. Dit voIgt uit de specifi

caties van de GTO (lit 6. blz.15). De maximale sPanning die de

GTO kan blokkeren (umax.b) is 1200V (Lit 6 en bijlage 2). Voor de

minimale waarde van de weerstand voIgt dan:

R1 . = u - - b/i. hak = 1200 / 30 = 40 Ohm ..mlnmax. Insc

-gedurende de tijd dat de GTO geleidt. moet de condensator geheel

ontladen worden. De geleidingstijd van de GTO is 20*10-3/3 =

6,66msec. De sPanning op de condensator daalt via een e-macht met

tijdkonstante R1C1 . Na 4*R1C1 is de sPanning tot 2% van de volle

sPanning gedaald. Dit is voldoende laag om de GTO bij een

volgende uitschakeling te beschermen. Met dit als uitgangspunt

vinden we voor R1 een maximale waarde van:

-het is wenselijk dat door het ontladen van de condensator de GTO

he1emaal in geleiding komt. Daarvoor moet de beginstroom de

waarde van de latching-current van de GTO hebben. Deze is 3.6A

(bijlage 2). De minimale spanning over de condensator is. zoals

voIgt uit de computersimulaties, 700V. Voor de maximale waarde

van R1 geldt dan:

R1.max = 700 / 3.6 = 194 Ohm.
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Yoor R1 is daarom een weerstand van 150 Ohm genomen.

Ret vermogen dat in de weerstand gedissipeerd wordt is

aan de energie die per seconde in de condensator

opgeslagen. Per kommutatie wordt maximaal opgeslagen:

2E =O,5*Cl~,b =0,34 J.

gelijk

wordt

Dit gebeurt 50 keer per seconde, dus 50*0,34 = 17 Watt. Dit

vermogen moet de weerstand kunnen dissiperen.

De snubberdiode moet een piekstroom van 90 A kunnen verdragen

(dit is de stroom die de GTO periodiek af kan schakelen) en moet

snel geleidend worden. De sperspanning moet minstens gelijk zijn

aan de maximale condensatorspanning (1200Y). Deze spanning komt

namelijk over de diode te staan als de condensator via de weer

stand ontladen wordt. Er is gekozen voor de DSD 17-16B, een

snelle diode van BBC. De gegevens hiervan zijn te vinden in

bijlage 2.

Bij het beproeven van de stroominvertor in de praktijk bleken

er toch hoge duldt's op te treden. De oorzaak hiervan was het

herstellen van de seriediode van de GTO. Bij het herstellen loopt

er even een negatieve stroom door de diode. Deze stroom kan

aIleen via de snubberweerstand en de snubbercondensator lopeno

Ret gevolg hiervan is, dat de spanning over de GTO na het berei

ken van de topwaarde snel in elkaar zakt. Na het herstellen van

de seriediode neemt de stroom erdoor snel af, zodat de spanning

over de GTO snel toeneemt. Dit is de hoge duldt die optreedt. In

figuur 9.18. is dit goed te zien. In figuur 5.2. is een detail

opname gemaakt van de spanning over de GTO op het bewuste moment.

De ruis op deze spanning is het gevolg van de manier van meten en

zit dus niet op het signal zelf. De stroom 10 is 4OA. De duldt is

580Y/Msec. De maximaal toelaatbare duldt voor de GTO is

800Y/Msec. (zie bijlage 2). Als de stroom 10 groter wordt zal

deze waarde zeker overschreden worden. Daarom is een extra RCD

snubber over de snubberweerstand aangebracht. Ret snubbercircuit

is nu zeals weergegeven in figuur 5.3. Om effektief te kunnen

zijn moet de extra snubber een kleine RC-tijd hebben. In de tijd

dat de spanning over de GTO in elkaar zakt moet de condensator

ontladen worden. Als de spanning over de snubberweerstand wil
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Figuur 5.3. De gewijzigde snubber van een GTO.

gaan toenemen moet de extra snubbercondensator deze toename

beperken.

De extra condensator heeft een waarde van 10nF en de extra

weerstand een waarde van 1000. De RC-tijd is dus klein. Het

effekt van deze snubber is in figuur 5.4. te zien. Hierin is de

spanning over een GTO zonder en met snubber weergegeven. Door de

snubber wordt de du/dt begrensd op 380V/~sec. Bij I O=50A is de

du/dt gestegen tot 490V/~sec. nog ruim onder de BOOV/~sec.

Tijdens het beproeven van de invertor trad er nog een du/dt

probleem op. Omdat niet aIle snubbercondensatoren tot precies

dezelfde spanning worden opgeladen kan het gebeuren. dat

bijvoorbeeld bij de kommutatie van de stroom van G3 naar G5 de

spanning over D1 positief wordt. zodat D1 gaat geleiden. De

snubbercondensator van G1 wordt iets opgeladen. Als de spanning

over G3 zijn maximale waarde heeft bereikt zakt hij opeens in

elkaar. Er loopt een herstelstroom door D1 en de snubberweerstand

en -condensator van G1 . De spanning over G1 daalt en komt daarna

met een grote du/dt weer terug. Uit figuur 5.5. blijkt. dat de

du/dt 770V/~sec. is. terwijl de stroom 10 pas 3SA is en dus nog

hoger moet worden. In deze figuur is ook te zien. dat de extra

snubber pas later effekt heeft (bij 25Onsec.). Dit komt omdat de

RC-tijd te groot is. Verkleinen van de RC-tijd door verkleinen

van de condensator heeft niet voldoende effekt. omdat de

condensator dan zo klein wordt dat de du/dt niet meer voldoende

begrensd wordt. De weerstand kan ook niet veel verkleind worden.

omdat anders de stroom door de GTO bij het ontsteken te groot
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wordt. Er moet dus een andere oplossing worden gevonden. In

figuur 5.5. is ook de stroom i D1 weergegeven. De positieve di/dt

is ongeveer 22A/~sec. De stroom loopt door de buffercondensator

C7. Als de stroomsteilheid van deze stroom kleiner gemaakt wordt,

wordt ook de du/dt over de GTO kleiner. Daarom zijn er kleine

spoeltjes (1pH) aangebracht in de leidingen naar de diodebrug (in

i 4 , i 5 en i 6 ). Deze spoeltjes hebben inderdaad het gewenste

effekt. De du/dt werd tot 500V/~sec. beperkt. Oak bij een stroom

van 50A is de du/dt niet te groot, namelijk 650V/~sec.

Door de twee hierboven beschreven extra maatregelen zijn de

GTO's voldoende beschermd tegen te hoge du/dt's.

5.3. Beveiliging tegen te hoge di/dt.

De GTO's moeten beschermd worden tegen een te hoge di/dt. Deze

di/dt zou aan gelijkstroomzijde en aan wisselstroomzijde op

kunnen treden. Aan gelijkstroomzijde wordt door de spoel LO de

dIO/dt begrensd, zodat daar geen hoge di/dt op kan treden. Aan de

wisselstroomzijde zorgt de spreidingszelfinduktie van de koppel

transformator bij het kommuteren van de stroom van de ene GTO

naar een volgende voor een voldoende begrenzing. Er hoeft dus

geen extra beveiliging voor de di/dt aangebracht te worden.

5.4. Beveiliging tegen te hoge stromen.

De GTO's en de koppeltransformator moeten tegen te hoge stromen

worden beveiligd. Bij deze beveiliging moet onderscheid gemaakt

worden tussen kortsluitstromen, die veel groter zijn dan de

nominale stromen en stromen ten gevolge van overbelasting, die

bijvoorbeeld een faktor 1,5 groter zijn dan de nominale stromen.

Omdat kortsluitstromen groot zijn, moeten ze snel afgeschakeld

worden, omdat anders de GTO's en op langere termijn ook de

koppeltransformator door oververhitting defekt raken. Kortsluit

stromen kunnen door smeltveiligheden afgeschakeld worden, stromen

ten gevolge van overbelasting niet. Er wordt hier eerst ingegaan

op te hoge stromen ten gevolge van overbelasting, daarna op

kortsluitstromen.

In een toestand van overbelasting is de s troominver tor nog
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gewoon in bedrijf. AIleen de stromen zijn groter dan de nominale

stromen. Hoe kan deze situatie ontstaan? Ais we kijken naar het

principeschema van de stroominvertor (zie uitslagvel) dan zien

we. dat dit kan gebeuren door een te grote spanning van de

voeding aan gelijkstroomzijde of een te kleine gemiddelde inver

torspanning aan gelijkstroomzijde. De spanning van de voeding

wordt geregeld door de bekrachtiging van de gelijkstroommachine.

de gemiddelde spanning aan gelijkstroomzijde van de invertor door

de instelling van de ontsteekhoek Q. Deze spanningen worden dus

beide met de hand ingesteld. Bij deze instelling moet ervoor

gezorgd worden. dat de stromen niet te groot worden. Er zijn geen

extra beveiligingen aangebracht om overbelastingsstromen te

voorkomen.

Een kortsluitstroom kan op verschillende manieren veroorzaakt

worden:

-door het defekt raken van een GTO. Stel dat bijvoorbeeld G1 door

een defekt een kortsluiting is geworden. dan zal bij het

ontsteken van G2 de voeding aan gelijkstroomzijde kortgesloten

worden. Het kan in dit geval zelfs voorkomen. dat er een

negatieve spanning Uo op de invertorbrug komt te staan.

bijvoorbeeld als G6 geleidt terwijl G1 kortgesloten is (zie

figuur 5.6.). De spanning Uo is dan u3-ul'

-door een stoorpuls in de besturingselektronica of de pulstrap

van een GTO. waardoor deze GTO op een ongewenst moment ontstoken

wordt. Hierbij kan kortsluiting van de voeding aan gelijkstroom

zijde optreden.

-door een kortsluiting van C7 (zie uitslagvel) of de

G6 9 r--5 J_

Figuur 5.6. Het negatief worden van Uo bij kortgesloten G1 .
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spanningsregeling van C7. Hierdoor wordt de koppeltransformator

en de voeding aan gelijkstroomzijde kortgesloten.

In de eerste twee van de genoemde gevallen moeten aIleen de

GTO's beschermd worden, in het laatste geval moet ook de

koppeltransformator beschermd worden. Er wordt eerst gekeken

naar het beschermen van de GTO's. Ais er van wordt uitgegaan, dat

de seriediodes van de GTO's niet defekt raken, zal door het

begrenzen van de stroom 10 ook de stroom door de GTO's begrensd

worden. De stroom door een GTO kan dan namelijk nooit groter

worden dan de stroom 10 . De GTO's kunnen dus beveiligd worden

door een smeltveiligheid in serie met LO op te nemen. Bij de

keuze van de smeltveiligheid moet op twee dingen worden gelet: de

hoeveelheid warmte die in de GTO wordt ontwikkeld mag niet te

groot worden en de stroom door de GTO mag niet te groot worden.

Voor de gebruikte GTO's is een waarde voor JI2dt opgeven van

300A2sec (bijlage 2). Deze waarde geldt voor een

integratieinterval van lOmsec. of minder. Ais de JI2dt van de

stroom door de GTO onder deze waarde blijft, zal de in de GTO

ontwikkelde warmte niet te groot zijn. Van een smeltveiligheid

wordt ook een JI2dt opgegeven. Dit is een maat voor de

hoeveelheid warmte die nodig is om de smeltdraad van de

smeltveiligheid door te laten smelten. De smeltveiligheid moet nu

zo snel zijn, dat zijn JI2dt kleiner is dan die van de GTO.

Daarom moeten speciale Silized-smeltveiligheden gebruikt worden.

Uit de gegevens van bijlage 2 (type Silized 5 SD4xx) blijkt, dat

aIleen de smeltveiligheden van 16A en 25A hieraan voldoen.

De andere voorwaarde is, dat de stromen door de GTO's niet te

groot worden. De maximale stroom moet kleiner blijven dan 180A,

dit is de maximale stroom die een GTO nog een keer af kan

schake len zonder defekt te raken. Ais de stroom groter wordt dan

180A en de GTO krijgt een doofpuls, raakt de GTO defekt. In

hoeverre voldoen de smeltveiligheden aan deze eis?

Bij een kortsluiting in de invertorbrug wordt de toename van de

stroom beperkt door LO volgens:

( 5.2.)
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over LO en

De maximale

dus bij kortsluiting de

voedingsspanning is 150V.

LO=3OmH. Dan voIgt uit 5.2.:

De eisen aan de smeltveiligheid zijn het hoogste als uitgegaan

wordt van IO,t=o=OA. Dit voIgt uit figuur 5.7. Hierin zijn twee

gevallen weergegeven: in de bovenste figuur begint de stroom bij

OA, in de onderste maakt de stroom op t=O een sprong naar een

bePaalde waarde. Ais de stroom in de bovenste figuur deze waarde

heeft bereikt, stijgt de stroom in de onderste figuur met de

stroom in de bovenste figuur mee. De situatie van de onderste

figuur is vergelijkbaar met de situatie waarin er al geruime tijd

stroom door de smeltveiligheid loopt. In beide getekende gevallen

wordt verondersteld, dat de tijd waarin de smeltveiligheid

doorsmelt zo kort is, dat er geen warmte aan de omgeving wordt

afgestaan. De II2dt is voor de situatie in de onderste figuur op

elk tijdstip groter dan voor de situatie in de bovenste figuur,

zodat de smeltveiligheid al bij een kleinere stroom doorsmelt dan

in de bovenste figuur. Ais er uitgegaan wordt van een stroom van

t-

t-

t-

t---

Figuur 5.7. Ontwikkelde warmte bij aangroeien van de stroom vanaf

nul of vanaf een bePaalde waarde.
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OA op t=O zal de stroom door de smeltveiligheid de hoogste waarde

bereiken. Omdat de stroom ook in deze situatie onder een bepaalde

waarde moet blijven. wordt van deze situatie uitgegaan.

De smeltveiligheid smelt door als de smeltdraad een bepaalde

temperatuur bereikt heeft. Ais het doorsmelten van de smeltdraad

in een korte tijd gebeurt. zodat er geen warmte door de

smeltdraad aan de omgeving wordt agfestaan. is zijn

temperatuursstijging evenredig met I12d t. Er mag dan gesteld

worden. dat de smeltveiligheid doorsmelt als de I12dt bereikt

wordt. Voor de smeltveiligheid van 16A geldt:

t 1
JI02dt = 2.5*107*t1

3/ 3 = 60 A2sec.

De oplossing is: t 1=19.3 msec. De stroom 10 is dan: 10.t1=96.5 A.

Voor een smeltveiligheid van 25A geldt:

t 1r 2 7 3 2
~10 dt = 2,5*10 *t1 /3 = 200 A sec.

Dan voIgt: t 1=28,8 msec. De stroom 10 is dan: 10.t1 = 144 A.

De kortsluiting kan ook zo plaatsvinden. dat over de spoel LO
de voedingspanning plus de gekoppelde spanning van de koppel

transformator komt te staan (zie figuur 5.6.). De maximale

spanning over de spoel wordt dan 300V. Dit ingevuld in formule

5.2. levert:

Voor een smeltveiligheid van 16A geldt dan:

t 1
JI02dt = 1*108*t1

3/ 3 = 60 A2sec.

met als oplossing: t 1 = 12msec. en 10.t1 = 122 A.

De oplossingen voor de smeltveiligheid van 25A zijn:

t 1 = 18 msec. en 10,t1 = 182 A.
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Uit deze berekeningen blijkt, dat de smeltveiligheden van 16A

ruim voldoen en de smeltveiligheden van 25A net gebruikt zouden

kunnen worden. De kans op het niet snel genoeg onderbreken van de

stroom door de smeltveiligheid is bij 25A smeltveiligheden weI

erg groot.

Om te kontroleren of de smeltveiligheden in de opstelling goed

funktioneren, zijn er metingen gedaan met smeltveiligheden van

16A en 25A. De testschakeling is weergegeven in figuur 5.8. Bij

+

E

Figuur 5.8. Opstelling voor het beproeven van smeltveiligheden.

het ontsteken van de thyristor zal de stroom 10 toenemen vanaf

OA. Deze toename wordt door LO begrensd. In figuur 5.9. 1s de

stroom 10 weergegeven bij een voedingssPanning E = 150 V en een

smeltveiligheid van 16A. De stroom blijkt tot 105A op te lopeno

De JI2dt = 117A2sec., dus bijna twee keer zo groot als de

opgegeven waarde. In figuur 5.10 is de stroom 10 weergegeven voor

E =300 V en een smeltveiligheid van 16A. De JI2dt =77,5A2sec.

De maxi rna Ie stroom is 150A. Duidelijk is hier te zien, dat de

spoel bij een stroom van ongeveer 100A in verzadiging gaat, zodat

de zelfinduktie kleiner wordt. In de figuren 5.11. en 5.12. zijn

opnamen te zien van de stroom 10 bij smeltveiligheden van 25A en

voedingssPanningen van E=150V resp. E=300V. De JI2dt = 211 A2sec.

resp. 116A2sec. Uit deze metingen blijkt, dat de stroom kleiner

dan 180A en de JI2dt kleiner dan 300A2sec blijft. De

smeltveiligheden kunnen dus gebruikt worden om de GTO's te

beschermen. Dat de JI2dt bij sommige proeven groter is dan de in

de specificaties opgegeven waarde komt doordat er warmte door de

smeltdraad aan de omgeving wordt afgestaan. De oorzaak hiervan

is, dat de stroom niet zo snel toeneemt. Hierdoor duurt het

proces langer, zodat er mogelijkheid is om warmte aan de omgeving

af te staan.
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Uit het bovenstaande is duidelijk, dat er smeltveiligheden tot

25A gebruikt kunnen worden. Maar er zal een veel grotere stroom

(tot 50A) aan de gelijkstroomzijde van de invertor moeten kunnen

lopeno Daarbij zullen de GTO's toch goed beschermd moeten worden.

Er is dus een andere beveiliging dan met smeltveiligheden nodig.

Er is daarom een elektronische beveiliging ontworpen. Deze bevei

liging maakt gebruik van de sPanning die OVer de weerstand RO
staat als er een stroom naar de invertor loopt. In het principe

schema (figuur 5.13.) is dit te zien. Als de sPanning over He te

groot wordt, zal T4 ontstoken worden. De voeding, een gelijk

stroommachine, zal dan worden kortgesloten. De toename van de

stroom door T4 wordt begrensd door Lr4' die een waarde van 10pH

heeft. De smeltveiligheid ZOI zal na een Zeer korte tijd door

smelten. De stroom door de voeding wordt hierdoor onderbroken. De

stroom 10 zal vanwege de spoel LO door willen lopeno Deze vrij

loop zou door middel van de anti-parallelle diode aan T4 plaats

kunnen vinden. Maar als de sPanning Uo negatief is, zal de

stroom, gevoed door de koppeltransformator, nog tot ontoelaatbare

grootte aan kunnen groeien. Daarom kan een anti-parallelle diode

niet gebruikt worden. In plaats daarvan is het vrijloopcircuit

R7/CS aangebracht. De weerstand Rs dient aIleen voor het ontladen

van Cs na het aanspreken van de stoombeveiliging en is voor de

werking niet belangrijk. Tijdens normaal bedrijf is Cs opgeladen

tot de voedingsspanning. Cs wordt door de vrijloopstroom ontladen

en vervolgens negatief opgeladen. Door de negatieve spanning die

over Cs opgebouwd wordt, zal de stroom 10 naar nul gaan. Cs moet

zo groot gekozen worden, dat er geen te grote spersPanning over

T4 komt te staan. Voor Cs is een condensator van l00~ gekozen.

+

E

+.
U C8

_ ..J

Zo

bevei-

liging

RO

LO = 30mH

Lr4 = 10pH

T4 = CS7S-12

RO = 2n

R7 = 100

Rs = l00kn

Cs = l00JIF

Figuur 5.13. Principeschema van de stroombeveiliging.
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Hoe groot wordt dan de spanning die over de thyristor komt te

staan?

LO' Cs. ~ en Ro vormen een trillingskring met demping. Voor

deze trillingskring geldt de volgende differentiaalvergelijking:

De algemene oplossing (met de waarden voor LO- Cs en Ro en ~

ingevuld) van deze vergelijking is:

Op t=O is U = ucs - Uo = 300V ( de voedingsspanning + een

negatieve UO) waaruit voIgt dat c 1 = 300. c2 kan bePaald worden

uit de grootte van de stroom 10 , die op t=O 60A is. Dan voIgt:

c2 = -996. De totale oplossing is:

Het minimum van deze spanning is -560V en wordt bereikt na

2.Smsec. Het minimum van de spanning Ucs = -560 - 150 = -710V. De

sperspanning over de thyristor zal ongeveer deze spanning zijn en

wordt dus niet te groot. want de thyristor kan 1200V sperren.

De elektronica. die in het blok beveiliging zit. is weergegeven

in figuur 5.14. Voor de voeding wordt gebruik gemaakt van de

stroom 10 . Uit de spanningsval over Ro wordt door middel van

u

RS
1k

C1

100
nF

C2

P, ~I-:-----'--'-'~O~O..:..;n-+- ----ir
l R1

10

Figuur 5.14. De elektronika uit de stroombeveiliging.
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weerstand Rl en zenerdiode Dl een voedingsspanning van lSV ge

maakt. De condensator Cl zorgt voor afvIakking van deze spanning.

Een instelbare referentiespanning Ur , gemaakt met PI' wordt aan

de inverterende ingang van de opamp IC1 geIegd. Met de span

ningsdeler R2 en R3 wordt een met de spanning over Ro en dus met

de stroom 10 evenredige spanning UIO gemaakt. Met zenerdiode D2
wordt deze spanning begrensd. Als UIO groter is dan Ur wordt de

uitgang van IC1 hoog, zodat T1 en T2 opengestuurd worden. De

thyristor krijgt nu een gate-stroom en zal gaan geleiden. De

gate-stroom wordt geleverd door de buffercondensator CJ en be

grensd door R4 . De zenerdiode D3 zorgt ervoor, dat als de uitgang

van IC1 Iaag is, de transistoren Tl en T2 echt dicht zijn.

De stroombeveiliging is getest met de schakeling uit figuur

S.lS. De voedingsspanning E is 300V. De aanspreekdrempel van de

beveiliging is op SOA afgesteld. Bij de eerste meting werd de

weerstand Rg (figuur S.lS.) weggelaten. Bij het ontsteken van de

thyristor TS zal de stroom 10 vanaf OA gaan toenemen. Uit het

resultaat van de meting (figuur S.16.) is te zien, dat de

beveiliging pas bij I O=7SA aanspreekt. Oorzaak hiervan is de

vertraging die optreedt door de condensatoren Cl , ~ en CJ
(figuur S.14), die eerst moeten worden opgeladen voor de

schakeling goed werkt. Bij de tweede meting was de weerstand Rg
weI aanwezig, zodat er voor het ontsteken van TS al een stroom

van 25A Iiep. Door het ontsteken van TS wordt de stroom 10
groter. Uit de metingen bIijkt (figuur S.17), dat de beveiliging

nu al bij 48A aanspreekt. De conclusie uit deze twee metingen is,

dat de stroombeveiliging goed werkt en de stroom 10 met deze

beveiliging goed in de hand gehouden kan worden.

Om de koppeltransformator tegen kortsluitstromen te beveiligen,

,-------,

Z0' L 0 _ Zo l
10 LT 5 R 9

( ) overstroom-

bevei 1iging
T5s:~--'

RO

+

E

Figuur S.lS. Schema voor het beproeven van de stroombeveiliging.
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is in elke fase naar deze transformator een smeltveiligheid

opgenomen. De stromen iLl' i L2 en i L3 ( zie uitslagvel) worden

dan onderbroken. Figuur 5.31. geeft een overzicht van de

overspannings- en de overstroombeveiligingen.

5.5.1. De overspanningsbeveiliging.

De GTO's kunnen maximaal een spanning van 1200V blokkeren

(bijlage 2). Bij een hogere spanning is er een grote kans dat de

GTO defekt raakt. De overspanningsbeveiliging moet voorkomen, dat

er zo'n hoge spanning over een GTO komt te staan.

Hoe kan een overspanning ontstaan?

Hiervoor zijn twee mogelijkheden:

-door een storing in de besturing of de pulstrappen van de GTO's

komt een GTO niet in geleiding of wordt een GTO op een verkeerd

moment gedoofd. De stroom 10 wordt door de invertorbrug

onderbroken maar loopt door in de snubbercondensator van een GTO.

De snubbercondensator is te klein om de energie uit de spoel La

op te slaan, zodat de spanning hoog oploopt.

-de spanningsregeling van C7 raakt defekt. De condensator C7
wordt steeds verder opgeladen en verliest zijn

spanningsbegrenzende funktie.

Uit het bovenstaande voIgt, dat de spanningen Uo en UC7
beveiligd moeten worden. Op welke waarde moeten deze spanningen

begrensd worden?

Stel dat G1 in geleiding is en de stroom moet kommuteren van G4
naar G6 . Ais G6 niet in geleiding komt, kan er het volgende

gebeuren (zie uitslagvel):

de stroom 10 moet doorlopen. De stroom kan aIleen via de

snubbercondensatoren van G2 , G4 of G6 doorlopen, omdat de GTO's

G2 , G4 en G6 gedoofd zijn. Stel dat de kommutatiefout plaatsvindt

bij een ontsteekhoek van 180°, dan zal e 1=82V en e2=e3=-41V zijn

bij een gekoppelde spanning van 100Veff (zie figuur 4.4.).

Aangenomen wordt, dat de spanning over C7 gelijk is aan el

e2=123V. Er staat dan geen spanning over de spoelen L1 en L2 . De

stroom 10 loopt nu via L1 en L2 en de snubberdiode van G4 , C4 .

Hierdoor stijgt de spanning op punt 2 (zie uitslagvel). De

spanning op punt 1 stijgt even snel mee, omdat er geen spanning
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Figuur 5.18. Deelschakeling bij kommutatiefout.

over L1 en L2 staat. Deze situatie duurt totdat de spanning op

punt 1 even hoog wordt als die van de snubbercondensator C2. De
elementen die nu nog een rol spelen zijn weergegeven in figuur

5.18. Ret zijn de snubbercondensatoren C2 en C4 en de spoelen L1
en L2 en de stroombron 10 . D12 is gesperd. zodat L3 en C6 nog

niet meedoen. Als dit schema geldig wordt. is i L1=10 en Uc4 + e1

- e2 = Uc2. De toenemende spanning Uc4 zorgt ervoor. dat er een

spanning over L1 en L2 komt te staan. zodat iLl kleiner wordt. De

spanning Uc4 stijgt verder. totdat deze even groot is als de

spanning Uc6. De stroom iLJ begint nu ook negatief aan te

groeien. Deze situatie duurt. totdat Uc4-Uc2 = Uc7. De verhouding

tussen snubbercondensatoren en de spreidingszelfinduktie van de

koppeltransformator is zodanig. dat deze situatie bereikt wordt.

Op dat moment zullen de diodes D15 en D14 gaan geleiden. Over G4
staat nu de spanning Uo+Uc7 (zie figuur 5.19). Deze spanning moet

dus lager dan 1200V blijven. Ret is het beste de spanning van

1200V gelijk over Uo en UC7 te verdelen. zodat elk van de beide

+

014

Figuur 5.19. De spanning over G4 bij een kommutatiefout.
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spanningsbegrenzingen de spanning op 600V begrenst. Welke eisen

moeten er aan de overspanningsbeveiligingen gesteld worden?

-ze moeten snel zijn, want ze moeten halfgeleiders beschermen die

al bij een kortstondige overspanning defekt kunnen raken.

-ze moeten een grote stroom kunnen verwerken. De

overspanningsbeveiliging van DO sluit de brug kort en moet dus

de stroom 10 kunnen verwerken. De overspanningsbeveiliging van

DC7 sluit de condensator C7 en de koppeltransformator kort en

moet dus ook een grote stroom kunnen verwerken.

Op grond van deze eisen is de overspanningsbevei1 iging

gerealiseerd als weergegeven in figuur 5.20. Er is gebruik

gemaakt van een BOD. Dit is een soort thyristor, die boven een

bePaalde blokkeerspanning gaat geleiden (zie bijlage 2). Als de

BOD gaat geleiden, geeft hij een stuurpuls op de gate van 1 1 ,

zodat deze thyristor ontsteekt. Het gebruikte type, de CS7B-12g

(zie bijlage 2), is een snelle thyristor die piekstromen tot

1250A kan hebben. De spoel Lr1 in serie met 1 1 is voor het

begrenzen van de di/dt van de thyristor. Zijn grootte hangt af

van de kip-spanning van de BOD en de maximaal toelaatbare di/dt

van 1 1 , De BOD-spanning moet altijd kleiner zijn dan 1200/2=600V.

De maximale di/dt van 1 1 is 100A/Msec.

T_1 . = 600 / 100 = 6MH.-1' ,mln

Om aan de ruime kant te blijven is een Lr1 van 10MH genomen. De

smel tvei 1igheid Zo beschermt de bevei1 iging van DO als deze

aanspreekt tegen te grote stromen, de smeltveiligheden Zl' Z2 en

Z3 (figuur 5.29.) doen dit voor de andere beveiliging.

r
r

T,

Figuur 5.20. De overspanningsbeveiliging.
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5.5.2. Beproeving van de oversPanningsbeveiliging.

Om de werking van de oversPanningsbeveiliging te kontroleren

werd de proefopstelling van figuur 5.21. gebouwd. Hierin zijn de

sPanningsbron E. de spoel LO' de weerstand Ro. de smeltveiligheid

Zo en de oversPanningsbeveiliging opgenomen. zoals dit in de

stroominvertor ook het geval is. Ook is de condensator Co met de

diode DO weergegeven. Co is daar geplaatst. omdat bij de

invertorbrug ook altijd een snubbercondensator aanwezig is. In

het ergste geval is de waarde van de condensator de helft van die

condensatoren in serie). Co

snubbercondensatoren in serie.

van de snubbercondensator van een GTO (twee van

is dan ook opgebouwd met

deze

twee

De beproeving verloopt als voIgt:

-de onderbreker wordt geleidend gemaakt en de stroom 10 wordt op

een bePaalde waarde (maximaal 50A) gebracht.

-de onderbreker wordt nu geopend. De stroom 10 loopt nu door Co

en DO' De sPanning Uo stijgt volgens de formule:

( 5.3.)

-gemeten wordt. bij welke sPanning de beveiliging aanspreekt. Dit

gebeurt met een geheugenoscilloscoop.

Als onderbreker zou uitstekend een GTO dienst kunnen doen. Maar

er kan geen ero gebruikt worden. want het risico bestaat. dat de

beveiliging niet op tijd aanspreekt (dit moet juist getest

worden) en dat daardoor de GTO defekt raakt. Dus moet er een

andere onderbreker gezocht worden. Bij een gebruikte mechanische

10
~

+

RO L 0 Zo
t+

onder- DO
E Uo breker

I Co

bevei

l i gin 9

Figuur 5.21. Beproevingsschakeling voor de oversPannings

beveiliging.
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schakelaar treedt herontsteking op. In figuur 5.22. is de stroom

door de schakelaar te zien. Nadat de stroom even nul geworden is,

blijkt hij na zo'n 50Msec weer door te lopeno Deze mechanische

schakelaar is dus ongeschikt als onderbreker. Een alternatief is

een elektronische schakelaar met transistoren. Het probleem

hiervan is dat er geen transistoren beschikbaar zijn die een

spanning van 1500V en een stroom van 50A kunnen verdragen. Daarom

is gekozen voor een oplossing als weergegeven in figuur 5.23. Het

gedeelte binnen de stippellijn wordt even buiten beschouwing

gelaten. Door het ontsteken van T2 wordt de onderbreker gesloten.

Condensator Co wordt 300V negatief geladen door een externe bron.

Als de onderbreker moet onderbreken wordt T3 ontstoken. De stroom

10 wordt dan overgenomen door T3 , waarbij de spoel L2 (10MH)

zorgt voor beperking van de di/dt van T3 . T2 dooft nu, want er

staat een negatieve spanning over. De stroom 10 loopt nu door Co
zoals de bedoeling was. Deze methode werkt goed tot 10 een waarde

van zo'n 5A heeft. Uit formule 5.3. blijkt, dat de spanning Uo na

ongeveer 15Msec al weer positief wordt. Uit de specificaties van

T2 (CS78-12, bijlage 2) blijkt, dat de vrijwaardetijd 25Msec is.

Bij grotere stromen wordt deze vrijwaardetijd lang niet gehaald

en gaat thyristor T2 weer geleiden als Uo positief wordt. De tijd

tussen het ontsteken van T3 en het weer positief worden van Uo
moet groter gemaakt worden. Dit is mogelijk door:

-het meer negatief opladen van CO' Dit is echter geen uitvoerbare

oplossing. Bij I0=50A (de hoogste stroom waarbij de beveiliging

beproefd wordt) zou Co tot ruim -5000V opgeladen moeten worden om

een vrijwaardetijd van 25Msec te krijgen.

-het groter maken van CO' Dit is geen goede oplossing, omdat dan

10

+

RO

E

LO Zo ------,
I
I
I
I

- __I

bevei
l ig ing

Figuur 5.23. Testschakeling met verbeterde onderbreker.
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de dUO/dt be!nvloed wordt en daarmee de werking van de

overspanningsbeveiliging. Het resultaat is dan niet toe te passen

op de invertorbrug.

-het tijdelijk een condensator parallel aan Co plaatsen. zodat de

vrijwaardetijd van T2 gehaald wordt en op het moment dat de

beveiliging moet aanspreken aIleen Co aanwezig is. Deze methode

is getekend in figuur 5.23 .• binnen de stippellijn. De waarde van

smeltveiligheid 24 is zo klein. dat hij bij het ontsteken van T3
vrijwel direkt doorsmelt. Gedurende de tijd dat 24 doorsmelt

staat CO' parallel aan CO' Ais de smeltveiligheid is doorgesmol

ten. is aIleen Co nog aktief. De smeltveiligheid moet zo worden

gekozen. dat hij niet te vroeg en niet te laat gesmolten is.

Deze laatste methode blijkt redelijk te werken. In figuur 5.24.

is de spanning over de condensator Co te zien bij IO=50A. Tussen

T=O en T=2~sec is de helling niet zo steil. Daar is de smeltvei

ligheid nog aan het doorsmelten. De helling daarna is ongeveer

200V/~sec. Deze helling was te verwachten bij deze stroom en een

condensator van O.23~F(formule 5.3). De onderbreker werkt dus zo

goed. De spanning blijkt tot l025V op te lopeno terwijl een BOD

van 700V is gebruikt. Er treedt dus een stevige overshoot op. Uit

figuur 5.25. (de spanning over de BOD bij IO=50A) blijkt. dat de

BOD al bij 750V doorslaat. De BOD op zich werkt dus goed. Het

duurt aIleen te lang voor de thyristor gaat geleiden. Het ontste

ken van de thyristor is weI iets sneller te maken door de ont

steekpuls op de gate te vergroten. maar dit levert toch niet

voldoende verbetering op. Er is daarom een BOD met een lagere

doorslagspanning genomen. namelijk 400V. Het testcircuit voor de

beveiliging met deze BOD (figuur 5.26.) is weI opgebouwd met een

+

E

RO LO Zo

DO

bevei

l i9 i ng

Figuur 5.26. Testschakeling met GTO voor overspanningsbeveiliging.
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GTO, omdat de spanning nu zeker niet hoog genoeg komt om de GTO

te vernielen. Ook de seriediode van de GTO, zoals die normaal in

de invertorbrug zit. is in de testschakeling opgenomen. In figuur

5.27. is de spanning over de GTO bij het onderbreken weergegeven.

Deze spanning loopt op tot 660V. Bij het aanspreken van de bevei

liging daalt hij tot nul volt. omdat de seriediode D1 even een

negatieve stroom voert voordat hij spert. Als de seriediode spert

komt de spanning van de snubbercondensator over de GTO te staan.

Deze is 550V. Ook nu blijkt bij meting (figuur 5.28.). dat de BOD

weI op tijd doorslaat. Om de ontsteking van de thyristor uit de

overspanningsbeveiliging sneller te doen verlopen is de schake

ling veranderd zoals in figuur 5.29. aangegeven. De spanning over

de GTO zoals deze bij uitschakelen optreedt met de verbeterde

schakeling is weergegeven in figuur 5.30. De GTo-spanning is nu

ruim lOOV lager. De beveiliging werkt nu voldoende snel om de

GTo-brug goed te beschermen tegen overspanningen.

LT'

Figuur 5.29. De veranderde overspanningsbeveiliging.

5.6. Beveiliging van de GTO's tegen negatieve spanningen.

De GTO's kunnen in sperrichting maar een spanning van 13V

opnemen. Als de spanning groter wordt bestaat de kans, dat de GTO

defekt raakt. De seriediode van een GTO neemt normaal gesproken

de negatieve spanning op. Maar bij het herstellen van de

seriediode na geleiding treedt er even een sperstroom op door de

seriediode. Deze sperstroom heeft een negatieve spanningspiek

over de GTO tot gevolg. De GTO's zijn daarom met behulp van een

snelle anti-parallelle diode beschermd tegen negatieve

spanningen. De diode is van het type BYV 96E.
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DE KOELING VAN DE HALFGELEIDERS IN DE INVERTORBRUG.

Om de halfgeleiders in de invertorbrug te beschermen tegen

oververhitting moeten ze gekoeld worden. Deze koeling kan

plaatsvinden door de halfgeleiders op een koelplaat te monteren.

De halfgeleiders die gekoeld moeten worden zijn de GTO's, de

seriediodes en de snubberdiodes. Een GTO wordt met zijn serie- en

snubberdiode op een koellichaam geplaatst. Dit koellichaam moet

zo groot gekozen worden. dat aIle geproduceerde warmte afgevoerd

kan worden zonder dat de halfgeleiders te warm worden. De diodes

die samen de diodebrug vormen (D13 tot DIS) krijgen aIleen korte

piekstromen te verduren. De koeling hiervan is daarom niet

kritisch.

Er wordt bij de berekeningen voor de koellichamen van de GTO's

met hun serie- en snubberdiodes uitgegaan van een stationaire

toestand, zodat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de

warmtecapaciteiten van de verschillende onderdelen. Omdat de

snubberdiode maar kort in geleiding is. wordt zijn

warmteproduktie verwaarloosd. Van de warmtehuishouding van een

GTO en zijn seriediode kan een elektrisch vervangingsschema

gemaakt worden (figuur 6.1.). De warmtebronnen worden weergegeven

door stroombronnen, de warmteweerstanden door weerstanden. De

omgevingstemperatuur wordt door de spanningsbron TO weergegeven.

De potentialen van de verschillende punten zijn dan de absolute

temperaturen op die punten.

Eerst moet bepaald worden hoe groot de stroombronnen zijn. De

belangrijkste verliesbron van de GTO is zijn doorlaatverlies. De

Rth,GTO

Rt h. K

Po- +

Figuur 6.1. Elektrisch vervangingsschema van de warmtehuishouding.
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schakelverliezen zijn verwaarloosbaar. omdat de schakelfrequentie

erg laag is. De spanning over de ero is geleiding is:

(6.1.)

Uit de gegevens van de ero (bijlage 2) voIgt. dat UTO = 1.3V en

R = 19mQ. Er wordt uitgegaan van een maximale belastingsstroom
-3van 50 A. dus de totale spanning Uero = 1.3 + 19*10 *50 = 2.25V.

Het verlies is 50*2.25 = 112.5 Watt. Omdat de ero maar 1/3 deel

van de tijd geleidt. is het verlies maar 1/3:

PGTO = 37.5 Watt

Deze warmte moet naar het koellichaam vloeien. Tussen de ero (het

silicium) en het koellichaam is een warmteweerstand van Rth . GTO =

0.7 KlWatt.

Voor de serie diode (BBC. type DSDI 35-16A) geldt eenzelfde

formule als voor de GTO (formule 6.1.). aIleen UTO = 1.0V en

R = 7mO (bijlage 2). De spanning over de diode wordt:

Ook hier is de stroom 50A. dus UD=1.35 V. Het totale verlies is:

PD = 1,35*50/3 = 22.5 Watt.

De warmteweerstand voor deze diode is Rth .D = 1.4 KIW.

Het temperatuurverschil TGTO .K = Rth •GTO * PGTO = 26.25 K. Het

temperatuurverschil TD.K = Rth .D * PD = 31.5 K. De maximaal

toelaatbare temperatuur van de GTO is 398K. die van de diode

423K. De GTO stelt dus zwaardere eisen aan de temperatuur van het

koellichaam dan de diode. De temperatuur van het koellichaam mag

maximaal 398 - 26.25 = 371.75K zijn. Kies een marge van ruim 25K

om in geval van niet optimale warmtegeleiding toch nog voldoende

te koelen. Voor een TO van 295K wordt Tk,O dan 5OK. zodat Rth •K =

50 / (37.5+22.5) = 0.83 KIW. De warmteweerstand van het

koellichaam moet dus kleiner zijn dan 0.83 KIW.

Er is gebruik gemaakt van het koellichaam SK23 van Fischer (zie
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bijlage 2). De lengte van het koellichaam is 75mm. zodat het een

warmteweerstand van lKIWatt heeft. Dit is groter dan de vereiste

0.83 KIW. zodat er bij grote stromen gebruik gemaakt zal moeten

worden van ventilatoren.
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DE SPANNINGSREGELING VOOR DE BUFFERCONDENSATOR.

In het schema van het hoofdcircuit van de stroominvertor is

parallel aan de buffercondensator C7 een spanningsregeling

opgenomen. Deze regeling is nodig, omdat anders de spanning over

C7 te ver oploopt. In C7 wordt namelijk. steeds wanneer een van

de ero's dooft een gedeelte van de energie opgenomen die in de

spreidingszelfinduktie van de transformator was opgeslagen. Deze

energie moet uit C7 afgevoerd worden. Dit is de taak van de

spanningsregeling.

De eisen voor de regeling zijn:

-er mag geen extra voeding nodig zijn. De voeding moet dus uit de

condensatorenergie betrokken worden.

-de regeling moet pas boven een bepaalde spanning energie gaan

afvoeren. De diodebrug. waaraan C7 gekoppeld is. richt de

secundaire kant van de koppeltransformator gelijk. Daarom mag de

regeling pas gaan werken. als UC7 groter wordt dan de topwaarde

van de gekoppelde spanning (bv. de spanning uCu2) aan de

secundaire kant van de transformator.

-de aanspreekspanning moet instelbaar zijn. Dit geeft de

mogelijkheid een andere secundaire spanning voor de

koppeltransformator te kiezen.

-de snelheid van de regeling is niet erg belangrijk.

-de regeling moet minimaal 607.5 Watt kunnen afnemen. Er wordt

namelijk uitgegaan van een spreidingszelfinduktie van de

koppel transformator van 500pH. De maximale stroom door de ero's

en dus door de secundaire kant van de transformator is

energie die dan maximaal in de spreidingszelfinduktie

opgeslagen is:

E = 1/2 * L * i L 2 = 1/2 * 500.10-6 * 902 = 2.025 J.
5 5

De

is

Deze energie komt zes keer per periode vrij. de frequentie is

50Hz, dus in totaal een vermogen van 2,025*6*50 = 607.5 Watt.

Ret mooiste is een spanningsregeling die de overtollige energie

terugvoert naar de gelijkspanningszijde. Dit zou bijvoorbeeld

kunnen gebeuren met een eenfase-invertor waarvan de

uitgangsspanning gelijkgericht wordt. zie het schema van figuur
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2.5. Een andere mogelijkheid is een regeling met een dissipatief

karakter. Omdat het rendement bij deze proefopstelling niet zo

belangrijk is, is gekozen voor een regeling die de energie

dissipeert in een weerstand. Zo'n regeling is namelijk het

eenvoudigste te maken.

In figuur 7.1. is het schema van de gerealiseerde schakeling

weergegeven. Hierin is rechts het regelgedeelte en links het

dissipatiegedeelte terug te vinden. Het regelgedeelte is

opgebouwd rond een als comparator geschakelde opamp, de pA741. De

voeding van de opamp en de referentiespanning worden met ~ en

zenerdiode D1 van UC7 afgeleid. CB buffert deze spanning, zodat

een redelijk goede gelijkspanning verkregen wordt. Met

potentiometer PI is de aanspreekdrempel van de regeling in te

stellen. De zo ingestelde spanning gaat naar de niet-inverterende

ingang van de opamp. Op de inverterende ingang is via

spanningsdeler R41Rs een spanning, evenredig met UC7 aanwezig.

Zenerdiode D2 zorgt voor begrenzing van deze spanning op 15V. Als

deze spanning boven de spanning op de niet-inverterende ingang

komt. dus als UC7 te hoog is, wordt de uitgang van de opamp laag

en wordt het dissipatieve deel in werking gezet. Dit bestaat uit

de weerstand R1 , die door de als darlington geschakelde

transistoren T1 en T2 ingeschakeld kan worden. De weerstand

R1=2000. Bij een spanning van 400V (aanspreekdrempel van de

overspanningsbeveiliging) kan dan BOO Watt gedissipeerd worden.

Dit is ruim voldoende.De transistoren T1 en T2 moeten speciale

hoogspanningstypen zijn, omdat de spanning UC7 ook hoog op kan

T1,T2:BU208
T3: 2N 3055

15 V 02

Figuur 7.1. Het schema van de spanningsregeling.
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lopeno De BU208 (zie bijlage 2) is gebruikt. Een nadeel ven deze

transistoren is, dat de stroomversterkingsfaktor erg laag is

(>2,25). Daarom zijn TI en T2 als darlington geschakeld. Omdat de

basisstroom van T2 toch nog redelijk groot moet zijn (enkele

honderden rnA) om TI en T2 goed open te sturen, wordt ze direkt

via R2 (2kn) uit de sPanning UC7 betrokken. Door het in geleiding

brengen van T3 wordt de basisstroom van T2 weggetrokken en loopt

er geen stroom door RI . Het dissipatieve deel is uitgeschakeld.

De zenerdiode D3 is nodig om de transistor T3 helemaal te laten

sperren. Zonder D3 wordt er altijd een deel van de basisstroom

van T2 door T3 weggetrokken en dit is niet de bedoeling. Het zal

dUidelijk zijn, dat er altijd een stroom door ~ zal lopeno De

sPanningsregeling zal dus altijd wat vermogen dissiperen.
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BEREKENING VAN DE OPTREDENDE STROMEN EN SPANNINGEN

TIJDENS KOMMUTATIE.

8.1. Inleiding.

In hoofdstuk 2 is de keuze beschreven die leidde tot de bouw

van de stroominvertor zoals deze op het uitslagvel is

weergegeven. In deze figuur is de koppeltransformator voorgesteld

door de sPanningsbronnen e l , e2 en e3 en de

(spreidings)zelfindukties Ll , L2 en L3 . Bij het kommuteren van de

stroom van de ene GTO naar de volgende (bijvoorbeeld van G4 naar

G6 ) moet de stroom door L2 (iL2) afgebroken en de stroom i13
negatief opgebouwd worden. Om te voorkomen dat hierbij grote

spanningspieken ontstaan is de buffercondensator C7 aangebracht.

Hierheen wordt een deel van de energie die in de

spreidingszelfinduktie was opgeslagen afgevoerd. In dit hoofdstuk

zal berekend worden, welke stromen en spanningen er tijdens de

kommutatie optreden. Deze stromen en spanningen zijn afhankelijk

van de ingestelde ontsteekhoek van de invertor, van de grootte

van de stroom 10 en de grootte van de effektieve waarde van de

spanningen e l , e2 en e3.

Bij de berekeningen wordt van het volgende uitgegaan:

-de stroom 10 is konstant en 50A.

-de spanningen e l , e2 en e3 zijn sinusvormig, de effektieve

waarde is 400/12 = 282V.

-er wordt aangenomen dat de kommutatie zo snel verloopt, dat de

sPanningen el' e2 en e3 konstant verondersteld mogen worden. De
grootte van deze sPanningen tijdens kommutatie hangt af van de

ingestelde ontsteekhoek.

-condensator C7 is opgeladen tot 692V (/3*400) voordat de

kommutatie begint. Er wordt van uitgegaan dat de regeling die C7
in stationiare toestand op 692V houdt niet zo snel werkt. dat dit

invloed op de kommutatie heeft. Er wordt dus gewoon met een

opgeladen condensator gerekend.

-de waarde van C7 is 30J-LF.

-het snubbercircuit van een GTO bestaat uit een C (1J.LF) in serie

met een diode parallel aan een weerstand (zie figuur 5.1.). In de

gebouwde invertor is de snubbercondensator O,5J.LF. Dit maakt voor
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de resu1taten niet erg veel uit.

-als een GTO ontstoken wordt, moet eerst de lading uit de

snubbercondensator afgevoerd worden. Er zal na ontsteken dus

altijd een stroom door de GTO gaan lopeno

-de spreidingszelfinduktie van de transformator en het

erachter liggende circuit wordt op 500pH geschat, dus L1=~=L3=

500pH.

-de kommutatie vindt plaats van G4 naar G6 "

-tijdens de kommutatie is G1 in geleiding.

-de GTO's worden als ideale GTO's beschouwd, dus er wordt geen

rekening gehouden met overgangsverschijnselen in de GTO's en er

staat geen spanning over als ze geleiden.

-omdat de stroom bij het doven van een GTO door de snubberdiode

verder loopt, is de waarde van de snubberweerstand op dit moment

niet belangrijk.

8.2. Berekeningen.

Er is begonnen met berekeningen voor een ontsteekhoek van

a=150° (zie figuur 8.1.). De spanningsverdeling op de

transformator is dan af te lezen uit deze figuur.

e1 = +346V (=0.5~3*400 )

e2 = -346V

e3 = OV

De kommutatie begint met het doven van G4 . Noem dit tijdstip

TO' i L2 is op dat moment -50 A en zal via C4 doorlopen (zie

Figuur 8.1. De spanningen e1' e2 en e3 bij a = 150°.
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figuur 8.2.). UC4 zal gaan stijgen. G6 wordt op hetzelfde moment

geleidend gemaakt, er kan dus een stroom in L3 ontstaan. Orndat

e2-e3 = -346V zal er een negatieve stroom i L3 gaan lopen die

gelijk is aan i L3 = -iL2 - 10 . Op t=TO is het spanningsverschil

tussen de punten 2 en 3 OV. Over elk van de spoelen ~ en L3
staat een spanning van 346/2 = 173V. Deze spanning veroorzaakt

een verandering in de stroom door L2 en L3 . De spanning van punt

1 ten opzichte van punt 3 (en van de kathode van G6 ) is 346 - 173

= 173V. Condensator C2 is tot een hogere spanning opgeladen, D2
is dus gesperd. Omdat C5 ook tot een hoge spanning is opgeladen

is D5 gesperd. De spanning tussen punt 1 (en de anode van D1) en

punt 2 is 2*346 - 173 = 519V. C3 is tot een hogere spanning

opgeladen, dus D3 is gesperd. Het relevante schema bestaat nu uit

C4 , L2 , L3 , e1' e2 en 10 , zie figuur 8.3.

Voor de stroom i L2 geldt de formule:

Op t=TO is

Op t=TO is

i L2 = -50 A, dus B= -50A.

diL2/dt = (-UC4 + e3 - e2)/(L2 + L3 ) =
Dus A = 10,95A.

53,46.10 = A*w

i L2 = 10,95*sinwt - 50*coswt

De kringstroom i 7 , ook in figuur 8.3. getekend, wordt:

i 7 = i L2 + 10 = 10,95*sinwt - 5O*coswt + 50 (8.1.)

Deze situatie duurt, totdat L3*diL3/dt = -~*diL2/dt = -346 V. Op

Figuur 8.3. Deelschakeling 1 Het schema van TO tot T1.
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bereikt de spanning tussen punt I en 3 (zie

waarde van 692V. Cr is opgeladen tot 692V. De

gaan geleiden.

Hieruit voIgt: TI = 7.2 ~sec.

i 7 is op TI 3.76A. De spanning op C4 is -uL3 - e3 + e2 + uL2 =

346-0-346+346= 346V. Het relevante schema wordt nu het schema van

figuur 8.4. Omdat dit schema doorrekenen in het tijddomein erg

ingewikkeld en tijdrovend wordt. is gebruikt gemaakt van

computersimulatie.

r+
UC1
L-

3

Figuur 8.4. Deelschakeling 2 : het schema tussen TI en T2 .

8.3. Computersimulatie van het kommutatiecircuit.

Voor de computersimulatie is het programma TUTSIM gebruikt. een

simulatieprogramma van de TH Twente. dat op een IBM-PC gedraaid

kan worden. Het programma werkt met blokken. Deze blokken kunnen

onder andere integratoren. differentiatoren. vermenigvuldigers en

dergelijke zijn. Met deze blokken wordt een model opgebouwd. dat

het gewenste netwerk simuleert. Om het model te krijgen moeten

eerst de differentiaalvergelijkingen van het netwerk opgesteld

worden. Deze worden in integraalvorm gebracht. waarna het model

gemaakt kan worden. Omdat diodes moeilijk te implementeren zijn.
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moet voor elke deelschakel1ng een apart model

Voor deelschakeling 1 (figuur 8.3.) gaat dit als

De spanningsvergelijking voor de kring van 17
ge'rntegreerd:

gemaakt

voIgt:

wordt,

worden.

een rnaal

Deze formules zijn aIleen geldig, als de beginvoorwaarden voor

de stroom 17 en de spanning UC4 nul zijn. In andere gevallen

moeten er extra termen bijgevoegd worden. Omdat deze formules

aIleen gebru1kt worden om de simulatieschema's af te le1den en

het opnemen van de beg1nvoorwaarden 1n de formules deze erg

ondoorz1cht1g maken, worden de beg1nvoorwaarden weggelaten.

De beginvoorwaarde van de stroom 17 is OA, de beg1nvoorwaarde

van de spanning UC4 is OV.

In deze formule komt een dubbele integratie voor. In het model

moe ten daarom twee 1ntegratoren komen, een met faktor 1/C4 en een

met faktor IlL. Met wat optellen en vermenigvuldigen met vaste

faktoren ontstaat het simulatiemodel van figuur 8.5. De

CON
-10

~~
I(0 N - G

j e2 -e3 L- X-1/2 i 7
-

~

.---.
G I G ......-- X-1 1/(4 X 1

-
U(4

G
X -1 _iL 2

Figuur 8.5. Het simulatiemodel voor deelschakeling 1.
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integratoren worden aangegeven met I, konstanten met CON,

vermenigvuldigen met een vaste faktor met G. De uitgangen van de

integratoren kan men bij het begin van de simulatie een waarde

geven.

Als stopconditie voor de simulatie wordt sPanning UC4 gebruikt

(zie par.S.2.). Gestopt wordt, als UC4>346V. De verschillende

waarden op het tijdstip van stoppen zijn te vinden in tabel S.l.

Tabel S.l. Waarden op T1 .

-67,20.10 sec.

-46,2 A

34S,5 V

Deze waarden komen goed overeen met de eerder berekende

waarden. Ze worden als beginvoorwaarden gebruikt voor de

berekeningen in deelschakeling 2 (figuur S.4.). In deze

schakeling zijn twee stroomkringen (i7 en is) aan te wijzen. Voor

kring i 7 geldt formule S.3., voor kring is formule S.4.

Formule S.4. wordt herschreven als: i 7=... en ingevuld in S.3. Na

enig herordenen vinden we:

is=-[IO + 2/(3*L*C4 ) II(iS+IO)dt2 + 2/(3*L~) IIiSdt2 

1/(3*L) I(e2-e3)dt + 1/(3*L*L*C4) III(e1-e3)dt3 +

2/(3*L) I(e1-e2 )dt + 1/(3*L*L~*C4) IIIIiSdt
4

]

De beginvoorwaarden zijn: i s ,T1 = OA, i L2 ,Tl = -46,2A,

UC4 ,T1 = 34S,5V, UC7 ,Tl = 692V.

Er zijn dus 4 integratoren nodig, een met faktor l/L, een met
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G
X 2 CON

- I 0

-
~~/~ --- G is

X -1
~ (4 ----

G G CON
X -1 - iL2 X2 ---- 2e1-e2- '---- X -1 r-- i L1- e3

~ ~
- -

CON G

e1- e 3 X -1 f---- U(1

Figuur 8.6. Ret simulatieschama voor deelschakeling 2.

faktor 1/3L. een met 1/C? en een met

blokschema is weergegeven in figuur 8.6.

1/C4 als faktor. Ret

In deze situatie daalt

iLl en stijgen UC4 en i L2 . De situatie duurt tot UC4=692V. Dan
gaat D15 geleiden. terwijl D13 en D18 blijven geleiden. D13 en

D15 geleiden tegelijkertijd. omdat de stroom iLl kleiner is

geworden dan 50A. Omdat I0=50A zal er een stroom door D13 moeten

blijven lopeno zodat D13 blijft geleiden. C? en C4 komen parallel

te staan. zodat het schema overgaat in deelschakeling 3 (figuur

8.7.). Dit vindt plaats op T2 . De belangrijke waarden op dat

moment zijn in tabel 8.2. te vinden.

Tabel 8.2. Waarden op T2 .

-6 -6 -6T2 8.1.10 + 7.2.10 = 15.3.10 sec.

iLl 49.0 A

i L2 -38.7 A

UC7 692.1 V

UC4 -693.2 V
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1!
G- e 1,

015 013 iL1

110
23

+ ---, G +
UC1

- ---I

iL31 L3

G6 016

Figuur 8.7. Deelschakeling 3.

Voor kring i 7 van deelschakeling 3 geldt:

(8.5.)

Voor kring i 8 geldt:

(8.6. )

Voor i 7 voIgt. na wat rekenwerk:

De beginvoorwaarden zijn: i 7 .T2 = -lO,3A. UC4 •T2 = 692V.

Uit de formules voIgt het simulatieschema van figuur 8.8.

Tijdens deze periode daalt de stroom iLl en stijgen i L2 en UC7 .

Dit duurt totdat op T3 i L2 nul wordt. De diode D4 gaat dan

sperren. De waarden T3 . iLl en UC7 zijn in tabel 8.3.

weergegeven.
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CON (j

u---~
G r G

21 X -1 X -1 X1 ---r- r---

CON
~

G (j

22 "-' X1/2 10--- X 1 ~
f---o

CON G -7 G
.23 X -1 _ 1/ L X - 2/3...2-

~
G

UC4,UCt_ X -1
,I----- G

~ X1/2 r---
CON G

10 X -1 I---

Figuur 8.8. Het simulatieschema voor deelschakeling 3.

Tabel 8.3. Waarden op T3 .

-6 -6 -633,3.10 + 15,3.10 = 48,6.10 sec.

41,7 A

717,9 V

De stroom i L2 blijft nul, zodat deelschakeling 4 (figuur 8.9.)

overblijft. Hiervoor geldt:

of

i 7 = -[10 + 1/(2*L) f(e1-e3)dt + 1/(2*L*C7) ffi 1dt2]

(8.7.)

De beginvoorwaarden zijn: i 7 ,T3 = -8,3A, UC7 ,T3 = 717,9V.

Het simulatieschema voor deze differentiaalvergelijking is

weergegeven in figuur 8.10. Als iLl 50A wordt, is de kommutatie

afgelopen. Dit gebeurt op T4 . Dan gelden de volgende waarden uit
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Figuur 8.9. Deelschakeling 4.

tabel 8.4.:

Tabel 8.4. Waarden op T4 .

-6 -622,2.10 + 48.6.10

50,0 A

721,0 V

= 70,8.10-6 sec

De totale kormnutatie duurt dus bijna 71 f.lsec. De vormen van

iLl' -iL2 , UC7 en UC4 zijn in figuur 8.11 terug te vinden. Dit is

een kombinatie van de figuren die de deelschakelingen

produceerden. Uit dit plaatje is te zien, dat de overname van

CON G
e 3 X -1

G
X -1 iL1

i L 3

G i1
X -1

CON
10

G
Uo X-1

Figuur 8.10. Het simulatieschema voor deelsckakeling 4.
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de stroom van L2 door L3 ook invloed heeft op de stroom door L1 .

Dit is een nogal onverwachte uitkomst van de berekeningen. De

oorzaak is de koppeling tussen de fasen via de diodebrug,

waardoor een deel van de stroom i 1 door de condensator C7 in

plaats van door L1 kan lopeno

Het is ook interessant te berekenen welke stromen en spanningen

er optreden bij andere ontsteekhoeken. Eerst a=90°. Uit figuur

8.1. is af te lezen, dat:

Deze spanningsverdeling is dus anders dan bij a=150°. zodat de

kommutatie ook anders verloopt. Ook in dit geval zijn D2 , D3 en

D5 gesperd. De kommutatie is in twee~n te verdelen. Tot T1 is

deelschakeling 1 {figuur 8.3.} geldig. In deze tijd stijgen i L2
en UC4 en daalt i13 . UC4 stijgt tot 692 V en is dan gelijk aan

DC7 . In tabel 8.5. zijn de waarden op T1 weergegeven.

Tabel 8.5. Waarden op T1 bij a=90°.

-616,4.10 sec

-32.6 A

-693,7 V

Op T1 gaan D15 en D18 geleiden. zodat C7 parallel aan C4 wordt

geschakeld. Deelschakeling 1 blijft geldig, aIleen is C4 door

C4+C7 vervangen. Dit duurt totdat i L2 nul is. De kommutatie is

dan voltooid. Spanning UC7 is tot 704.3V gestegen. De totale

kommutatietijd is 16.4 +23,4 = 39,8 Msec. In figuur 8.12 zijn de

spannings- en stroomvormen weergegeven. Hieruit blijkt, dat iLl

nu niet beinvloed wordt.

Vervolgens de simulatie voor a=210°. De transformatorspanningen

zijn hier:

e 1 = 346V e3 = -346V

De spanning op punt 1 is 692V hoger dan de spanning op punt 3.

Toch zal er geen stroom door D13 en Di8 gaan lopen, want als er
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een stroom zou gaan lopen moet iLl kleiner worden. Hiervoor moet

er een spanning over Ll staan, waardoor de spanning op punt 1

daalt. De diodes D13 en D18 gaan dan sperren. Daarom zal er geen

stroom door D13 en D18 gaan lopeno

Er 5 taat geen spanning over L2 en L3 , zodat de spanning op punt

3 346V lager is dan de spanning op punt 2. Daarom is D6 gesperd

totdat C4 op Tl tot 346V opgeladen is. Gedurende deze tijd zal de

stroom i L2 -50A blijven, zodat UC4 lineair toeneemt. Op Tl wordt

de spanning UC4 346V. Hierdoor zal D6 gaan geleiden. De stroom

i L2 gaat toenemen en i L3 gaat afnemen (iL3 wordt negatief). Door

de spanning die over L3 komt te staan zullen D13 en D18 gaan

geleiden. De schakeling wordt nu zoals weergegeven is in figuur

8.4. (deelschakeling 2). De spanningen over C4 en C7 zullen beide

gaan stijgen. UC4 stijgt sneller, zodat op T2 UC4=UC7 . Op dat

moment gaat D15 geleiden, waardoor C4 en C7 parallel komen te

staan (via D15 en D18). Dit betekent, dat nu overgegaan moet

worden op het schema van figuur 8.7. (deelschakeling 3). Tenslotte

wordt op T3 de stroom i L2 nul en blijft nul, zodat deelschakeling

4 (figuur 8.9.) geldig wordt. De stroom iLl groeit aan tot 5OA,

waarop D13 en D18 gaan sperren. Op T4 is de kommutatie voltooid.

Figuur 8.13 geeft de stromen en spanningen weer, terwijl tabel

8.6. de waarden van stromen en spanningen op belangrijke momenten

weergeeft.

Tabel 8.6. Waarden voor a=2l0·.

(sec)

Tl
-67,0.10

T2
-614,0.10

iLl (A) 50,0 49,2 31,6 50,0

i L2(A) -50,0 -48,4 0 0

UC7 (V) 692 692,1 802,4 814.7

UC4(V) 350,6 692,7 802.4 814,7

Tenslotte zijn voor a=270· de stromen en spanningen berekend.

De transformatorspanningen zijn:

e2 = 346V e3 = -346V
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De spanning e2-e3 = 692V. Er kan geen stroom door L3 gaan

lopeno Er staat daarom ook geen spanning over L2 en L3 . De

spanning op punt 3 is daarom 692V lager dan de spanning op punt

2. Daarom is D6 gesperd. i L2 blijft 50A. UC4 stijgt lineair tot

692V. Deze spanning wordt op T1 bereikt. Dan gaan D15 en D18
geleiden. Daardoor komt Cr parallel aan C4 te staan. Oak D6 gaat

geleiden. Er komt in deze situatie een zodanige spanning over L2
en L3 te staan. dat de stroom van L2 naar L3 gaat kommuteren. Ret

schema van deelschakeling 1 (figuur 8.3.). met C4 vervangen door

C4+Cr is geldig. Dit duurt tot de stroom i L2=OA (T2 ). Dan is de

kommutatie voltooid. In figuur 8.14 zijn de stromen en spanningen

uitgezet. tabel 8.7.geeft de waarden op T1 en T2 weer.

Tabel 8.7. Waarden op T1 en T2 voor a=270°.

T1 T2
() -6 -6sec 13.9.10 290.4.10

i L2(A)

UC7(V)

UC4 (V)

-50.0

692

692

o
975.9

975.9

gebouwde

die in

in de

Voor a=150° is ook een computersimulatie gedaan met waarden

voor de spanningen e 1 . e2 en e3 waarmee de

stroominvertor werkt. met de spreidingszelfindukties

metingen zijn bePaald en de snubbercondensator C4 die

gebouwde stroominvertor is gebruikt. De spanningen e 1 .

worden (zie par.8.2. en hoofdstuk 9):

e1 = 58 * 12 * 13/2 = 71V e2 = -71V

De spreidingszelfinduktie is 14.7MH en de snubbercondensator C4 =

0.5J.LF.

In de simulatie is ook in rekening gebracht. dat G6 eerder

ontstoken wordt dan G4 wordt gedoofd. Daarom is het tijdstip TO'

ingevoerd. De resultaten van de simulatie zijn te vinden in

figuur 8.15. Ret blijkt. dat de essenti~le punten uit de vorige

simulatie. zoals het be!nvloeden van iLl' nu ook weer naar voren

komen. Een overzicht van de stromen en spanningen op de
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verschillende tijdstippen is in tabel 8.8. opgenomen.

Tabel 8.8. Waarden van stromen en spanningen voor a=l50°.

TO T' T1 T2 T3 T40
J1.sec 0 5.4 6.4 7.6 10.8 13.2

iLl (A) 50 50 50 49.0 44.0 50

-iL2 (A) 50 36.9 33.2 25.4 0 0

UC7 (V) 142 142 142 142 143.7 143.9

UC4(V) 0 0 71,4 142 143.7 143.9

8.4. Conclusies.

Ais we de figuren voor a=90. 150. 210 en 270° naast elkaar

leggen. zien we het volgende:

-hoe groter de ontsteekhoek wordt. hoe groter de spanning over de

buffer C (C7). De kommutatietijd wordt ook groter. Oorzaak is het

verschil in drijvende spanning uit de transformator over L2 en

L3 . Voor kleine a's wordt de stroom i L2 na het doven van G4 snel

naar nul gedreven. Voor grote a (a>1800) blijft de stroom eerst

even gelijk (50A) voordat hij af gaat nemen. Ret is duidelijk dat

dit de kommutatie nadelig beYnvloedt.

-de maximale kommutatietijd bedraagt 290J1.sec. Dit is ruim 4% van

de totale geleidingstijd van 120°. Dit lijkt niet te lang.

-het beYnvloeden van iLl tast het karakter van de stroominvertor

enigzins aan. Er wordt geen kontinue stroom aan de belasting

opgedrukt. Maar dit effekt duurt niet lang. zodat het niet echt

ernstig is.

-de maximale condensatorspanning wordt 1000V en stijgt dus 300V

ten gevolge van de kommutatie. De GTO's mogen 1200V voorwaartse

spanning hebben. De grootte van C7 lijkt dus voldoende.

De totale conclusie uit deze simulaties is. dat deze schakeling

goed moet kunnen funktioneren voor aIle ontsteekhoeken van de

invertor.
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MET1NGEN AAN DE STROOMINVERTOR.

9.1. Inleiding.

In dit hoofdstuk worden de metingen aan de stroominvertor met

GTO's beschreven. De metingen werden uitgevoerd met behulp van

een digitale oscilloscoop. De gegevens van de oscilloscoop

werden, via een personal computer. met een plotter uitgeplot. Ze

zijn aIle gedaan bij een stroom 10 van 5OA. Dit is de hoogste

stroom die de invertor kontinu kan verwerken. De effektieve

waarde van de fasespanning aan wisselspanningszijde is 100//3 =

58V. Er zijn metingen die een beeld geven van de werking van de

invertor voor verschillende ontsteekhoeken en metingen van

stromen en spanningen die optreden tijdens kommutatie van de

stroom 10 van een GTO naar een volgende.

9.2. Metingen bij ontsteekhoeken van 180°, 90° en 270°.

Bij een ontsteekhoek a van 180° is de grondharmonische van de

door de invertor geleverde wisselstroom in fase met de

netsPanning. In deze situatie levert de invertor aIleen aktief

vermogen aan het net. De stroom iLl (zie uitslagvel) en de

sPanning u1 zijn bij deze ontsteekhoek weergegeven in figuur 9.1.

Hierin is te zien, dat de stroom in fase is met de spanning. De

sPanning DO in deze si tuatie is weergegeven in figuur 9.2. Deze

sPanning is opgebouwd uit de toppen van de sinusvormige

wisselspanning aan netzijde. Bij de overgang van de ene top op

een volgende treden piekspanningen op als gevolg van de

kommutatie. De gemiddelde waarde van de spanning is 156V. Elke

GTO is een derde van de tijd in geleiding. De stroom door G1 is

weergegeven in figuur 9.3. De stroom door de GTO is vrijwel

blokvormig. In figuur 9.4. (de spanning over de bufferkondensator

C7) is de werking van de bufferkondensator te zien. Bij elke

kommutatie wordt de kondensator opgeladen en daarna door de

spanningsregeling ontladen tot een bepaalde spanning (±150V ).

Door het stroomverbruik van de spanningsregeling daalt de

spanning nog iets verder.

Bij een ontsteekhoek van 90° ziet de spanning DO eruit als
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weergegeven in figuur 9.5. Bij een stroominvertor zonder

net. maar

0.=90 0
• De

spanning Uo
gemiddelde

verliezen zou de gemiddelde spanning nul zijn. Door verliezen is

de gemiddelde spanning l4V. De invertor levert bij deze

ontsteekhoek geen aktief vermogen aan het net. Er wordt aIleen

blindvermogen van het net gevraagd. Dit is ook uit figuur 9.6. af

te leiden. De stroom iLl ijlt 90 0 voor op de spanning ul. De

stroom 10 (figuur 9.7.) heeft in dit geval een rimpel met een

amplitude van 2A (4%). Dit komt. doordat het wisselspanningsdeel

van Uo over de spoel LO staat. Ais de kommutatie net heeft

plaatsgevonden is de spanning Uo lager dan de spanning van de

voedende gelijkstroommachine. zodat de stroom 10 toeneemt. Zodra

Uo groter wordt dan de voedende spanning neemt de stroom weer af.

In figuur 9.7. is ook de stroom i Cl weergegeven. Hieruit wordt

duidelijk. dat de relatieve waarde van de rimpelstroom inderdaad

vrij klein is. Omdat de spanning over C7 bij deze ontsteekhoek

vrijwel konstant is. is het niet interessant hiervan een

afbeelding op te nemen.

Bij een ontsteekhoek van 270 0 is de helling van de

precies andersom als bij 90 0
• zie figuur 9.8. De

spanning is l6V. Hiervoor geldt hetzelfde als bij

invertor wisselt geen aktief vermogen uit met het

levert aIleen blindvermogen. Dit blijkt uit figuur 9.9. waarin de

stroom iLl en de fasespanning ul zijn weergegeven. De stroom ijlt

90 0 na op de spanning. De stroom 10 bij 0.=270 0 is te vinden in

figuur 9.10. Net als bij 0.=90 0 vertoont de stroom een rimpel met

een amplitude van 2A. aIleen na de kommutatie daalt de stroom

eerst. omdat de spanning Uo dan hoger dan de spanning van de

voedende gelijkstroommachine is. Volledigheidshalve is ook de

stroom i Cl in figuur 9.10. opgenomen. Hierin is hetzelfde patroon

als in de stroom 10 te herkennen. De spanning over de

bufferkondensator C7 is te zien in figuur 9.11. Bij elke

kommutatie stijgt de spanning ruim 50V. Daarna neemt de spanning.

door ingrijpen van de spanningsregeling af tot ongeveer l50V.

9.3. Metingen van spanningen en stromen tijdens kommutatie.

In deze paragraaf worden de metingen van de kommutatie in de

stroominvertor weergegeven en vergeleken met de
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Figuur 9.11. De spanning over condensator C7 bij a = 270°.
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computerberekeningen uit hoofdstuk 8. De grootte van de stroom 10
is in metingen en berekeningen gelijk (50A). De fasespanning aan

wisselspanningszijde is bij de berekeningen gesteld op 282V,

terwijl deze bij de metingen maar 58V is. Dit scheelt ongeveer

een faktor 5. Voor de spreidingszelfinduktie van de

koppeltransformator is bij de berekeningen 500pH genomen. De
spreidingszelfinduktie is ook langs experimentele weg bepaald. De

metingen zijn in figuur 9.12. weergegeven. Hierin zijn de stroom

-iL2 en de spanning u2-u3 weergegeven. De opname is gemaakt bij

een ontsteekhoek van 270°, zodat de stroom iLl konstant is. De

di/dt tussen t=40Msec en t=50Msec. is 10,7A/10Msec = 1,07.106

A/sec. De spanning u2-u3 = 200V. De spanning e2-e3 =

2~2*O.5~3*58 = 142V (zie hoofdstuk 8). Er staat dus 58V over de
6spoelen L2 en L3 , zodat 2L = 58/1,07.10 = 54pH, dus L = 27pH. In

figuur 9.13. zijn de metingen herhaald voor een ontsteekhoek

a=150°. In de beschouwde periode is iLl konstant. Uit deze meting

voIgt een waarde van 14,7pH voor de spreidingszelfinduktie.

Blijkbaar verandert deze onder invloed van de spanning, want de

stroom is in beide gevallen gelijk. De spreidingszelfinduktie is

dus een faktor 20 tot 35 kleiner dan de schatting in hoofdstuk 8.

De metingen en de berekeningen zijn daarom niet geheel met elkaar

te vergelijken, maar wat het verloop van de kommutatie betreft

weI. AIleen voor a=150° is een computerberekening met aangepaste

waarden gemaakt.

Ais we de figuren 9.14, 9.16, 9.18, 9.20. en 9.22. bekijken

(dit is de spanning UC4 voor a=90°, 150°, 180°, 210° en 270° bij

het doven van G4 ) dan zien we, dat de spanning over de GTO bij

doven steeds groter wordt. Bij de berekeningen in hoofdstuk 8 is

al gebIeken, dat de spanning e2-e3 steeds groter wordt. Daarom is

er een steeds hogere spanning UC4 nodig om de stroom van L2 naar

L3 te laten kommuteren. Voor a=90° (figuur 9.14.) bereikt de

spanning UC4 een waarde van 78V. Deze waarde ligt onder de waarde

van de spanning van de bufferkondensator Cr (l50V) , zodat er geen

stroom door Cr loopt. Blijkbaar is de spreidinginduktiviteit van

de koppeltransformator zo klein, dat de bufferkondensator voor

deze ontsteekhoek overbodig is. Bij a=l50° en grotere

ontsteekhoeken wordt de spanning uG4 weI zo groot dat de

buffercondensator nodig is.
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In de figuren 9.16. 9.18. 9.20. en 9.22. is naast de spanning

uG4 de spanning DC7 opgenomen. Op een gegeven moment wordt de

spanning Uc4 groter dan de spanning DC7 . Volgens het schema op

het uitslagvel is dit niet mogelijk, omdat de spanning Uc4 via de

diodebrug met de spanning DC7 gekoppeld is (G6 geleidt immers).

De oorzaak van het feit dat het toch gebeurt ligt in de

aanwezigheid van de spoeltjes van 1pH in de leidingen naar de

diodebrug (zie hoofdstuk 5) en de induktiviteiten van de

leidingen zelf. Hierover ontstaat een spanning, zodat Uc4 groter

kan worden dan DC7 . Doordat de seriediode van G4 • D4 , gaat

sperren kan condensator C4 niet ontladen worden en worden de

spanningen Uc4 en DC7 niet gelijk.

De stromen iLl en -iL2 die tijdens de kommutatie optreden zijn

in de figuren 9.15, 9.17, 9.19, 9.21. en 9.23. weergegeven. Als

we de metingen voor a=90° vergelijken met de computerberekeningen

uit hoofdstuk 8 (figuur 8.12.) dan valt op, dat de kommutatie

veel sneller verloopt dan berekend was. De oorzaak hiervan is,

dat de spreidingszelfinduktie van de koppeltransformator veel

kleiner is dan verwacht werd. Om deze reden wordt ook de spanning

uG4 minder hoog. Het terugvallen van de spanning over de GTO is

het gevolg van een herstelstroom door de seriediode van de GTO,

D4 " Deze herstelstroom loopt door de snubberweerstand R4 •

waardoor de spanning over de GTO in elkaar zakt. Het is ook te

zien, dat de stroom -iL2 even negatief wordt. Na een paar

mikroseconden komt de spanning over de GTO weer terug. De

spanning loopt op via een e-macht. Deze wordt veroorzaakt door

het extra snubbercircuit dat over de snubberweerstand is

geplaatst (zie hoofdstuk 5).

Voor a=150° is een gewijzigde computerberekening gemaakt (zie

figuur 8.15.), zodat een vergelijking met de metingen mogelijk

is. Omdat G6 5.4psec. eerder ontstoken wordt dan G4 wordt

gedoofd, daalt de stroom -iL2 al voordat de spanning uG4 begint

te stijgen. Ook hiermee is in de computersimulatie rekening

gehouden. Het doven van G4 vindt plaats op het tijdstip TO'. De

waarden van stromen en spanningen op de verschillende tijdstippen

zijn weergegeven in tabel 9.1. Boven staan steeds de berekende

waarden met daaronder de gemeten waarden. Op TO' zijn de

verschillen nog klein, op T1 worden de verschillen groter. De
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Tabel9.1. Vergelijkingstabel van berekeningen (boven) en

metingen (onder) van de kommutatie.

iLl -iL2 uC4 Del

(Jlsec) (A) (A) (V) (V)

TO 0 50 50 0 142

0 50 50 0 145

T ' 5,4 50 36,9 0 1420
5,4 50 34,1 0 145

T1 6,4 50 33,2 71.4 142

6,8 50 28.5 72,0 145

T2 7.6 49,0 25,4 142 142

8,6 47,4 15,3 145 145

T3 10,8 44,0 0 143,7 143,7

10,5 44,1 0 175 149

T4 13,2 50 0 143,9 143,9

15,0 50 0 127,1 147,1

gemeten T1 is groter dan de berekende. De oorzaak hiervan is het

niet ideaal zijn van de GTO. Er loopt na TO' namelijk nog even

een stroom door de GTO, waardoor de stroom door de

snubbercondensator C4 niet boven de 25A komt. Daarom stijgt UC4
langzamer dan berekend met als effekt dat T1 later komt dan

berekend. Daarom is ook de stroom -iL2 op T1 al verder gedaald.

Op T2 zijn, vanwege dezelfde oorzaak, de verschillen nog groter

geworden. Op T3 zijn de verschillen kleiner geworden. Dit komt,

doordat de spanning uG4 groter wordt dan de spanning Del' wat bij

de berekeningen niet mogelijk was. Hierdoor wordt de kommutatie

versneld. Het tijdstip T4 wordt bij de berekeningen eerder

bereikt dan bij de metingen. De oorzaak hiervan is het negatief

worden van de stroom -iL2 . De stroom iLl groeit hierdoor minder
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snel aan. Uit het bovenstaande blijkt, dat de metingen vrij goed

overeen komen met de gewijzigde computerberekeningen uit

hoofdstuk 8.

Voor a=180° zijn geen berekeningen gemaakt maar weI metingen

gedaan (figuur 9.18. en 9.19.). Deze meting voIgt logisch op de

meting voor a=150o: de kommutatie duurt langer en de spanning UC4
wordt hoger. Er treedt een nieuw verschijnsel op: op T1 ' wordt de

steilheid van de afname van de stroom -iL2 Minder. De oorzaak

hiervan is, dat de spanning uG4 in elkaar zakt. De spanning die

i L2 naar nul drijft wordt nu UC7 , die ruim l00V lager is dan Uc4'

zodat de steilheid duidelijk afneemt.

Voor a=210° zijn weer metingen en berekeningen gedaan. Een

opvallend verschil tussen metingen en berekeningen is. dat de

stroom iLl bij de meting sneller daalt dan stijgt. terwijl dit

bij de berekening precies andersom is. De oorzaak hiervan is. dat

de condensator C7 maar weinig wordt opgeladen. zodat de spanning

over de spoelen Ll en L3 maar erg klein is. iLl neemt maar

langzaam toe. Bij de berekeningen was berekend. dat C7 veel

verder opgeladen zou worden. Globaal zijn de spannings- en

stroomvormen van meting en berekening gelijk.

Ook voor a=270° komen de uitkomsten van metingen en

berekeningen goed overeen: de kommutatie duurt langer dan voor

a=2l0° en de stroom iLl blijft konstant. Ret verschil in

steilheid van de afname van -iL2 komt bij deze meting nog sterker

dan bij vorige metingen naar voren. omdat het verschil tussen UC4
en UC7 groter is en er maar een kleine spanning over blijft om

i L2 naar nul te drijven.

Ook interessant zijn de stromen die bij a=270° optreden bij het

ontsteken en doven van de GTO·s. In figuur 9.24. zijn de gate

stroom en de stroom door de seriediode. i Dl • weergegeven.

Relemaal vooraan in de figuur is een ontsteekpuls te zien. De GTO

wordt dan ontstoken. maar de stroom ten gevolge van het ontladen

van de snubbercondensator is zo klein. dat de GTO niet in

geleiding komt. Pas als de hoofdstroom door de GTO wil gaan lopen

komt de tweede ontsteekpuls en gaat de GTO geleiden. Ret deel van

de pulstrap dat voor de herontsteking van de GTO zorgt werkt dus

goed. De topwaarde van de gate-stroom bij het ontsteken van de

GTO is 4,5A. Voor het doven van de GTO is een veel grotere gate-
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goed

het

de

stroorn nodig (figuur 9.25.). De topwaarde is 20,6A. De

uitschakelversterking van de ero is ongeveer een faktor 2.5, want

er wordt een stroorn van 50A uitgeschakeld. De stroorn i D1 loopt na

het doven van de ero nog even door. Deze stroorn loopt via de

snubbercondensator. Deze stroorn i D1 is het spiegelbeeld van de

stroorn i D1 uit figuur 9.24.

De konklusie uit deze rnetingen is, dat de kornrnutatie

verloopt, sneller dan berekend. Dit is voordelig voor

stroornbronkarakter van de stroominvertor. Verder blijken

spannings- en stroornvorrnen van de cornputersirnulatie uit hoofdstuk

8 goed te kloppen. Door het aanbrengen van de spoeltjes in de

leidingen naar de diodebrug en de zelfinduktie van de leidingen

naar de diodebrug wordt de spanning uG4 duidelijk hoger dan de

spanning UC7 . Dit heeft een nadelige invloed op de maximale

SPanning waarop de invertor zal kunnen werken.
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CX>NCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Uit de metingen aan de gebouwde stroominvertor met GrO's

bIijkt, dat het goed mogelijk is om met GrO's een stroominvertor

te bouwen. Door het in goede volgorde schakelen van de GrO's kan

de stroom aan geIijkstroomzijde kontinu vIoeien. Doordat er

steeds maar twee GrO's geleiden wordt de stroom aan de belasting

opgedrukt. De spanningspieken die ontstaan door het schakelen van

de stroom aan wisseistroomzijde worden door de buffercondensator

in kombinatie met de diodebrug goed opgevangen. Met de invertor

is een vermogen van 7.5kVA omgezet. De stroom aan

geIijkstroomzijde is dan aan zijn maximale waarde gekomen (50A).

De spanning over de GrO's kan nog hoger opgevoerd worden. De

verwachting is. dat door het opvoeren van de spanning aan

wisseistroomzijde (een andere overzetverhouding van de

transformator) het vermogen tot tenminste 25kVA opgevoerd kan

worden. De gekoppeide spanning aan wisseistroomzijde heeft dan

een waarde van ruim 460V. Bij het opvoeren van de sPanning moet

op een aantal punten gelet worden:

- de du/dt over een GrO na het hersteIIen van de seriediode (zie

hoofdstuk 5) zal bij het opvoeren van de sPanning groter worden.

Dit effekt treedt het sterkste op bij a=270°. De du/dt moet onder

de 800V/Msec. bIijven. Ais de maatregelen die in hoofdstuk 5 zijn

beschreven niet voidoende bIijken. is een mogelijke oplossing om

voor de snubberdiode en de seriediode eenzeIfde type te nemen. De

hersteItijd van de diodes zal dan ongeveer even groot zijn. zodat

de hersteistroom van de seriediode door de snubberdiode in plaats

van door de snubberweerstand Ioopt. De snubberdiode is dan weI

sterk overgedimensioneerd.

- de oversPanningsbeveiligingen zijn ingesteid op 400V. Bij het

opvoeren van de sPanning zijn er twee mogelijkheden:

1. het verhogen van de aanspreekdrempel van de oversPannings

beveiliging. Omdat de sPanning bij de huidige oversPanningsbevei

Iiging ruim boven de aanspreekdrempel uitkomt. moet naar een

sneIIere beveiliging worden gezocht.

2. het aanbrengen van een overspanningsbeveiliging per GTO. Deze

beveiliging moet de GrO bij een te hoge sPanning ontsteken.

Hierdoor zal er een kortsluitstroom ontstaan die door de
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overstroombeveiliging afgeschakeld moet worden.

Waarschijnlijk zal de tweede methode voor hogere spanningen het

beste realiseerbaar zijn, omdat het verschil tussen de

aanspreekdrempel en de rnaximaal toelaatbare spanning groter is.

Het nadeel van deze methode is weI, dat de pulstrap van elke GTO

ingewikkelder en daarom storingsgevoeliger wordt.

-de pulstrappen voor het ontsteken en doyen van de GTO's werken

in de huidige opstelling goed. Het risico is groot, dat er bij

hogere dv/dt's of di/dt's weer storingen gaan optreden.

Waarschijnlijk zal er dan een nieuwe komponentenopstelling of een

nieuw ontwerp voor de puIs trap nodig zijn.

Het is duidelijk, dat bij het opvoeren van de spanning een

aantal problemen opgelost moeten worden. In principe is het goed

mogelijk.

In de gebouwde invertor is aan gelijkstroomzijde de weerstand

RO opgenomen. Deze weerstand dient om de gelijkstroom in de hand

te houden als de gemiddelde waarde van de spanning aan

gelijkstroomzijde verandert (zie hoofdstuk 2). Deze weerstand

brengt in een gebruikssituatie een ontoelaatbaar groot verlies

mee. Daarom moet de weerstand dan weggelaten worden. In plaats

daarvan zal er een regeling moeten komen die de stroom in de hand

houdt. Deze regeling kan de bronspanning van de voeding regelen

of de ontsteekhoek a. Ais de voeding een gelijkstroommachine is,

zal deze niet snel geregeld kunnen worden. Met een regeling van

de ontsteekhoek a kan de grootte van de stroom dan weI snel

worden geregeld. Omdat de gemiddelde spanning aan

gelijkstroomzijde evenredig is met -cosa zal rond a=180° de

regeling van regelrichting moeten veranderen. Want voor a<180°

wordt de stroom kleiner met toenemende a en voor a>180° wordt de

stroom juist groter bij toenemende a.

Omdat de overstroombeveiliging bij het meten van de stroom

gebruik maakt van de weerstand RO zal hiervoor een andere

oplossing gezocht moe ten worden. Er kan bijvoorbeeld gebruik

gemaakt worden van een transfo-shunt. Het principe van de

beveiliging kan verder hetzelfde blijven. WeI moet de beveiliging

zodanig zijn, dat er niet ingeschakeld kan worden als de transfo

shunt en de rest van de elektronika geen voeding heeft.

In de proefopstelling dissipeert de spanningsregeling van de
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buffercondensator de overtollige energie. In een opstelling

waarin rendement belangrijk is kan de spanningsregeling vervangen

worden door een spanningsregeling die de energie terugvoert naar

de gelijkstroomvoeding. Een mogelijkheid hiervoor is een I-fase

invertor waarvan de uitgang gelijkgericht wordt (zie figuur 2.5).

In hoofdstuk 9 wordt uit metingen de spreidingszelfinduktie van

de koppeltransformator bePaald. Deze blijkt afhankelijk te zijn

van de ontsteekhoek en dus van de spanning over de

koppeltransformator. Het is niet duidelijk wat de oorzaak hiervan

is. Wellicht kan hier nog verder onderzoek naar gedaan worden.
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Bijlage I :Beschrijving bij het Filter en het IFO.

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van de

schakelingen van het filter (FIL) en het IFO (Individuele Fase

Ontstekingssysteem). Deze schakelingen worden gebruikt bij de

besturing van de stroominvertor met GTO·s. Voor deze schakelingen

is uiteraard een voeding nodig. Het schema hiervan is te vinden

in figuur Bl.l. Ze is opgebouwd uit twee spanningsstabilisatoren.

een van +15V en een van -15V.

7815 15 V

1000uF 1u F

22 OV
ov

1000uF 1uF
-15V7915

Figuur BI.l. De voeding voor de elektronika.

In figuur BI.2. is het 50Hz-bandfilter weergegeven. Met een

instelpotentiometer is dit filter zo af te regelen. dat er bij

50Hz geen fasedraaiing optreedt. Achter het filter is een

komparator geschakeld die van de sinusvormige ingangsspanning een

blokgolf maakt. De diode aan de uitgang zorgt ervoor. dat de

uitgangsspanning altijd positief blijft.

33 k

U 1~-{=r-~~-;t---t
3:! k

Figuur BI.2. Het 50-Hz bandfilter.

Het IFO heeft een

kunnen werken. De

referentiespanning.

referentiespanning (Uref ) nodig om goed te

schakeling uit figuur Bl.3. maakt deze

die een waarde van lOV heeft. Verder levert
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+ 15

1----.......------. Ua.10k

;r~--.......--------......--.... + 10 V

UREF

18k 1 'II;

18k 1'11;

T 10 JAF

Figuur B1.3. De afleiding van Uref en Ua.

deze schakeling de spanning Ua aan het IFO. Met de potentiometer

kan deze spanning van 10V tot -10V geregeld worden. Met Ua wordt

de ontsteekhoek van de invertor ingesteld.

De ingangssignalen van het IFO zijn dus een spanning van het

bandfilter (bijvoorbeeld ur 1)' de spanning Ua en de

referentiespanning Uref . Ais uitgangssignalen levert het IFO ~11

en ~12. Omdat ~11 en ~12 op analoge manier afgeleid worden. wordt

aIleen de afleiding van ~11 besproken.

De werking van het IFO berust op het volgende principe (zie

figuur B1.4.):

Synchroon met de ingangsspanning ur1 wordt een zaagtandspanning

opgewekt. Deze zaagtand verloopt tussen +Uref en -Uref . Ze wordt

doorsneden met de instelbare gelijkspanning Ua' Ais de

zaagtandspanning onder de spanning Ua komt. wordt de uitgang ~11

Figuur B1.4. Verklaring principewerking van het IFO.
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laag. Als de zaagtandspanning -Uref bereikt heeft. wordt de

uitgang weer hoog.

In figuur Bl.5. is het principeschema van het IFO getekend met

enige signaalvormen eronder. Sommige hiervan hebben be trekking op

het komplete schema. De zaagtand wordt door de integrator. opge

bouwd met OPI en Cl . opgewekt. De integratie wordt gestart door

het hoog worden van de spanning op punt a. Tijdens de periode dat

a laag was. werd de spanning op punt b door OP2 begrensd op

+Uref . Als de integratie is gestart. daalt de spanning op punt b.

Di t duurt tot de spanning op punt a laag wordt. De negatieve

eindwaarde op punt b wordt met -1 vermenigvuldigd en vastgehouden

(2

R6
UREF

C1

R4
ba +

OP 611
01 +

Ua

u r1~'- ---1'-- ---' _

I

b

a~ I_
I I

-:~~---~~'-

I

( _~I---_~-'-----'"---.-c<'
I

S 1, S 4__+----=g~e_s_l_o_t_e_n_ ___:._~g_e_op'__en_d____'_ _

S 2, S 3__-+-----'g=-e_o_p~e_n_d____t_-:..:~-e-s-l-o-te-n------
t-

Figuur Bl.5. Ret principeschema en signaalvormen van het IFO.
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in een sample-and-hold-schakeling. Deze sPanning wordt vergeleken

met Uref . Via versterker OP3 wordt hiermee de helling van de

zaagtandsPanning bijgeregeld. De zaagtandsPanning verloopt nu

automatisch tussen +Uref en -Uref " Tenslotte wordt de

zaagtandsPanning door OP4 vergeleken met de sPanning Un' waardoor

~ll geproduceerd wordt.

In figuur Bl.6. is het eigenlijke schema van het IFO afgebeeld.

De integrator uit het principeschema wordt gevormd door IC2 en

Cl . De inverterende ingang van het IC wordt op nul volt gehouden.

Ais er een positieve stroom i Cl loopt zal daarom de

uitgangssPanning (punt b) dalen. OP2 , die voor de begrenzing op

+Uref zorgt, is terug te vinden als IC3. De begrenzing werkt als

voIgt: zolang de sPanning op punt b kleiner is dan +Uref is de

uitgang van IC3 laag. Er loopt geen stroom door Dl . Omdat de

sPanning op punt a laag is, loopt er een stroom via Cl , D2 en R4
(iCl is negatief), zodat de sPanning op punt b stijgt. Even

u r 1 R3
4K 7

03

R6 + 0447K IC
OP3-

01 02 05
C1

R5 ~
O,1,uF

~iC1
(',j b

Ur etllJ---------------'

Ua~-------------_--I

OP4 B11

Figuur Bl.6. Het schema van het IFO.
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voordat de spanning op punt b Uref bereikt, gaat de uitgangsspan

ning van IC3 omhoog. Hierdoor gaat de stroom die eerst door Cl
liep door Dl lopeno De spanning op punt b wordt op Uref gehouden.

Ais de spanning hoger wordt dan Uref , zal de spanning op de

uitgang van IC3 hoger worden, er loopt meer stroom door D1 en

minder stroom door D2 , zodat een deel van de stroom die door ~

loopt C1 inloopt: de spanning op punt b wordt lager. Ais de

spanning op punt b te laag wordt. gebeurt precies het tegenover

gestelde.

Ais de spanning op punt a hoog wordt. wordt C1 via ~ geladen

(iCl positief). De spanning op punt b daalt nu lineair (aangeno

men mag worden. dat de spanning op de ui tgang van ICg niet veran

dert). De schakeling rond IC4 richt het negatieve deel van de

zaagtand gelijk (zie spanningsvorm op punt c, figuur Bl.5). Omdat

8 1 gesloten is. komt deze spanning ook op C3 . Ais a daarna om

slaat van positief naar negatief, is de maximale negatieve waarde

van punt b op C3 aanwezig. Door het openen van 8 1 wordt deze

waarde vastgehouden. Door het sluiten van 82 worden de spanningen

van C3 en C4 gelijk. De grootte van de spanning is de gemiddelde

waarde van de spanningen die C3 en C4 hadden. De sample-and-hold

schakeling uit figuur Bl.5. is dus vereenvoudigd gerealiseerd. De

spanning op C4 staat ook op de inverterende ingang van ICg.Deze

vervult de funktie van OP3 uit het principeschema. Ais de

doorgegeven spanning lager is dan Uref • wordt de uitgangsspanning

van ICg iets verhoogd. De spanning op de inverterende ingang

wordt daardoor op Uref gebracht. De hogere spanning aan de

uitgang van ICg zorgt voor een grotere spanning over~. dus een

grotere stroom door ~ en Cl en zo een steilere helling van de

zaagtand. Zo verloopt de zaagtand automatisch tussen +Uref en 

Uref . De funktie van OP4 (fig BI.5) wordt vervuld door IC12 en

IC1l . Zolang de spanning op punt b hoger is dan de spanning Un is

de uitgang van IC12 laag. Daarom is de uitgang ~ll hoog. De

spanning op pin 6 van ICll wordt afgeleid van de spanning op punt

a en is hoog tijdens het lopen van de zaagtand. Door het hoog

worden van de uitgang van IC12 wordt daarom ~ll laag. Ais daarna

de spanning op punt a laag wordt. wordt ook de spanning op pin 6

van ICll laag. zodat de uitgang ~ll hoog wordt.

Het IFO voor de afleiding van ~12 werkt op dezelde wijze. Het
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ingangssignaal urI wordt aIleen eerst geinverteerd. zodat ~11 en

~12 180 graden ten opzichte van elkaar verschoven zijn.
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BIJLAGE 2 DOKUMENTATIE.

De inhoud van bijlage 2 bestaat uit dokumentatie over gebruikte

halfgeleiders. de smeltveiligheden en de snubbercondensator. De

dokumentatie is gerangschikt in de volgende volgorde:

GTO AEG G90A1200

snubberdiode BBC DSD17-16B

seriediode BBC DSD35-16A

BOD BBC 1-04

Thyristor BBC CS78-12g

transistor BU 208

smel tveillgheid BBC Silized 5 SD 4**

snubbercondensator Siemens B25 834-B6474-M1

koellichaam Fischer SK 23-75



Vonautlge Daten
Preliminary data - 132 - G90A

G90A,1200

Elektrtsche Ei~nsch8ften Elec:triC81 properties

Effektiver Durchla6strom
Dauergrenzstrom

'rOB.. Nicht periodisch abschaltbarer
DurchlaBstrom

H&:hstzullissige We..
Uo.... Periodische VorwArts

Spitzensperrspannung
UIIIlM Periodische ROckwl:lrts

Spitzensperrspannung
URG8 ROckwArts-5teuer-

sperrspannung
'rORM Periodisch abschaltbarer

DurchlaBstrom

VIliS

1200 V

13 V

13 V

90 A

180 A

40 A
27 A

270 A
245 A
365 A2S
300 A2S
200 AlliS

1) 2)
1000 800

"j - 125°C; uDPS 350 v;
duo/dl S 800 VIps; UOM - 0,75 UORM
uLR-12 v; lG- I pH"j -125°C; uDP S 500 v;
duo/dl S 800 VIps; UOM - 0,75 UORM
ULR - 12 v; lG- 1pH

URG - 5 Vode,lor RGKS 3000

critical rate of rise of off-state voltage

lc - 85'C
8 - 180 °el, trapezformiger Slromvertauf!

trapezoidal current waveform
1- 10ms,"j- 45°C
1- 10 ms, I_j - 12S'C
l-l0ms,"j- 45°C
1- 10 mS,"j -125°C

critical rate of rise of on-state current Dauerbelrieb/conlinuous operalion,"j -125°C; in" - 90 A; to - 50 Hz
uos800V
Sleuergeneralor/pulse generalor:
iFG - 4 '" diFG/dl- 4Alps, Itg S 10 ps

surge current

~2dt-rating

RMS on-state current
average on-state current

non-repetitive controllable
on-state current

Maximum permissible v.lues
repetitive peak forward off-state
voltage
repetitive peak
reverse voltage
peak reverse
gate voltage
repetitive controllable
on-state current

Kritische Spannungssteilheit

St06strom-Grenzwert

Kritische Stromsteilheit

Grenzlastintegral

(di/dt)cr

J2dt

'wi _12s oC,Ir_ 90 '" ohne Sleuerslroml 3,1 V
w1lhoul trigger current

1,3 V
19 mil

'-J-2S'C, uo- 12V, R,,-2 0 1,5 V
'wi- 25°C, uo-12 v, R,,-2 0 600 rnA
'-j- 25°C, uO-12 v, R,,- 2U 1,2 A
'wl- 25°C, uo-12 v, RciK ~ 20 0 3.6 A
Sleuergene'lI1o"pulse genendor:
IFG - 4 '" diFG/dl- 4Alps, "g - 10ps
'wI-125°C, uD-UDRM 8 rnA
URG - 5Voder/or RGK S 300 0

'-1- 25°C; In! -10 A; uo - 800 V 2 ps
Sleuergenerll10r/puise genendor:
IfG - 4 '" diFG/dl- 4Alps
"j-12S0C; 3,7 ps
ItM - 90 A; uDP S 350 v; 0.8 ps
duo/di S 800 VIps; Uou - 0,75 UDRM 6 ps
Steuergeneralor/puls. genendo,:
ULR - 12 V; lG - 1pH 28 A

14 A
5 ps

'wl- 25°C; '-10 kHz 1.5 nF

Qlarakteristische Werte
Ur Obere DurchlaBspannung

Schleusenspannung
Ersatzwiderstand
Obere Zilndspannung
Oberer ZOndstrom
Typischer Haltestrom
Typischer Einraststrom

Oberer vorwarts-5perrstrom

Oberer ZOndverzug

t-. Typischer Abschaltverzug
f,g Typische Abschaltfallzeit
fs.q Obere Abschaltzeit

1..0.. Typlscher RQckwArts-5teu'erstrom
IroT Typischer Schweifstrom
Itq Typische Schweifzeit
~. Typlsche NUllkapazltAt

Thennische EJgenscheften
R.wc Innerer WArmewiderstand

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Uec:hanische EJgenscheften
G Gewicht

MaBbiid

ataracteristic values
max. on-state voltage

threshold voltage
slope resistance
max. gate trigger voltage
max. gate trigger current
typical holding current
typical latching Current

max. forward off-state current

max. gate controlled delay time

typical gate controlled storage time,
typical gate controlled fall time
max. gate controlled tum-off time

typical reverse gate current '
typical tail current
typical tail time
typical zero capacitance

Thermal properties
thermal resistance,
Junction to case

operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
weight
outline

11 - 180".1, npeztormlger Slromverlaufl
trapezoidal current wevelorm

DC

:s: 0.65°CIW

:s: O,55°CIW
-40°C + 125°C
-400c +130·C

36g
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,Nm9

i rt i\lF iF 1- =hfd

I TYJ = 45"C TYJM I i
I

'A AA{'C)Av

OSD'

(

DSDO,sHnA
DSDO,9-04A
DSD 0,9-05 A

200
400
500 '

5 3,2 1,1
IT" = 45"C

75 60 I 28 18 i 1,3 4 2
I
I

1,5

. 1,7...
3,5

'2,5

I
6

7,8 : 0.9...
j 1,75

2

8

222,5

3

2

7 I

I

!
i,

i 0,5
i

150

100

100

, .

-+----._-'-----------:--~-~._-
1,3500

500 1,3

1800 2,15

650

650

2100

320

320

600650

360 ' 7,6 '0,8...
: 1,7

_._~ ._~ ~_~._.__, '____ ---4--

15 . 5,028

35

25

35
(105)

25
(120)

50
(36)

55

48

12 7 7 90 80 42 32 1,3 20
, (125) ,

I
3620 I 12 12 180 150 160 110 11,7

i (110) !
I
!

80

I
!1,320 I 12 12 230 200 260 200 50,

! (125)
--+--

40 25 17 300 250 450 312 11,7 50
(62) i

100
150

100
150

200
400
600 -

8001200--
1400
1600

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

100 I

150

200
, 400 i
:-600--'
__ EIOO__
1200
1400
1600

100
150

2001
, !
I 400 ''r-eoo:
~ 800 !

1200
1400
1800

DSD(I) 35-02 A
DSD(I) 35-04 A
DSD(I) 35-08 A
DSD(I) 35-08 A
DSD(I) 35-12 A
DSD(I) 35-14 A
D8PCD 35-18 A

DSDI3&01 B
DSDI~15B

DSDIH)1 B
DSDI7-D15 B

DSD(I) 12-02 A
DSD(I) 12-04 A
DSD(I)l~A

DSD(I)l~A

DSD(I) 12-12 A
DSD(I) 12-14A
DSD(I) 12-18 A

DSDIl3-01B
DSDI13-O!5 B

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

DSD(I)17~B

DSD(I) 17-04 B
DSD(I) 17~B
DSD(I) 17-0& B
DSD(I) 17-12 B
DSD(I) 17-14 B
DSQ(J} 17-18 r
DSDI20-01 B
DSDI 20-015 B

---_. --------'--------
DSD(I) 110-12A 1200 250 158 90 2500 2200 31200 24200 1,68 250 5 130 12
DSD(I) 110-14A 1400 (36)
DSD(I) 110-18 A 1600

- ----------_._---- •____ ~_______i...__,.__---- -_._----- ,---

OSD 304-11 A 1100 700 438 250 (85) 4400 4000 96800 80000 1,8 750 30 50 Fm
0s0304-14A 1400 (50) : 4,0...
DSD 304-18 A 1'600-~ , 4,8kN

---,-"---_. .-+-
DSD 805-11 A + 1100 1100 700 500(85) 10800 9000 583000 405000 2,0 1800 100 250 'Fm
DSD8O&-14A+ 1400 (54) 10...
DSD 805-18 A + 1600 12kN
DSD 805-18 A + : 1EO)',
DSD 805-20 A + 2000 I

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

DSD 825-25 A 2500 1400 830 630 (85) 11000 605000 , 1,8 ' 1200 20 250 10...12kN
DSD825-25D 12500 1500 i 960 615 (85) 11000 - 805000 : 1,6 11200 100 250 110...12kN
DSD825-30A •3000 1180 i 750 (50) 530(85) , 11000 805000 2,3 i 1200 : 20 250 : 10...12kN,
---_.

, 2200 ' 1400
i .. i

DSD 835-22 A 890 630 (85) 11000 - 805000 ;1,8 : 1200 20 250 . 10...12 kNl
DSD 835-22 D 2200 ,1500 960 (50) 615(85) - 11000 805000 ,1,6 1200 100 250 .10...12kN:

-_.._-- ----------_..

11100 (85)
--r-- I ;

DSD 1028-25 A 2500 2300 ,.1460 i - .24000 2800000 i 1,8 ' 2000 20 500 : 2O...24kN:
DSD 1028-25 D ,2500 ,2500 ! 1620 (50) i 1100 (85) I : 24000 2800000 1,5 ' 2000 : 150 : 500 : 2O...24kN!
DSD 1028-30 A 3000 ' 1900 11200 925 (85)

I ',24000 2800000 2.3 ,2000 ; 20 500i- 2O...24kN,
-r-

:20
! IDSD 103&-22 A 2200 2300 ! 1480 (50) i 1100 (85) I

24000 2800000 : 1,8 2000 : 500 i 2O...24kN,
DSD 103&-22 D 2200 ' 2500 : 1620 : 1100 (85) I, - : 24000 ,2800000 !1,5 : 2000 . 150 500 :2O...24kN:

+ Auslauftyplgoing out 01 production/arr6t de production
--- -----------------------_._---_.-------

25 26 27 DO-4 28 00-4 29 00-4 30 DO-ll

--~-2,,,-
Masae2g
0S0I7

M8S886g
OSO (I) 12 OSC (I) 17

~7.6g

0S0I13
, ..... 7.6g

I DSDI20
~15g

DSD(I)36
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..... dIIdt 111= TVJM IRthJc AthcK iAg.

::iii I I !
ns f AlIJB i A V , me oc , KIW , KIW : Nr.

KiihIart
Cooling mode
Refroidissement

Ru1KA1
<RthJA> I SChaJtung· Connection· Montag
KIW 1>-.--.---'.,..---=:.."...,....,...,..,...-=-::-.....,.-,,.,,--

: M1 i M2, 82 ! MEl, B6 M3

5,5

7,74,5:

30 I 50
34! 57

I,

I 35 I 50 1 10,75 I 27 I 150 2,7 10,3 i 26 Leiterplatte, PrInt board I (EKl) 1 1,6: 3,21
I 35 I , ! (TA = 4SOC>, Orcuit irnprimll iii I

I 100 I 50 1 1,0 19 150 2,0 10,3 27 K 2,5 !15 4,5 10,5 f 21 1
1 100 i K4,5 5 2,7 12:; 24 [I

n50l
I 150050 I I I

I

I, iii!
-l-~--+-:__--+-_--i__+l__t-!_-+ ~---~-+----__+-----__+--_+_---'-I- i__-+-: _

I ~ 50 I 1 1
0,75 12 i 150 2,2 1

0,5 1
28 K 2,5 1

5 4,5 12 1 24! 34 1 57

84
110
1EKl

50
65
97

35
46
68

156 220: 370
416 ! 590 : 1000

100 143 240
200 290 480
140 200 330

i 4,5 17
12,7 i 23
,1,05 34

50 50
50:,

: 50 I 50 i 1 I 0,75 II 7 150 i 10 1,1 0,3 ' 29 K 2,5 i5 1 4,5 i 17 4634 1 48 81
! 50' i I ,I ' ,K4,5 15 ' 2,7 : 23 65 110

---;...,-1-00---+:-50--r-1--1---'-;-1-,0-+'--7--,r-:1-50--+i-1-,2---l-0-,2---30---+-K-4,5-----t-:-5------1-1-2,-7--li'--1-9-~-38---;-~-gQ-

I 100· ! ! i I I K 11 [ 5 i 1,05 28 56 80 1 130
~50- , ! ! I I 1 I

i 150: I I I ! I

: ~: \ : I ' I 'I! I

__-+_500_-1-:__--+-I__j __~i_-+-'---+-----1---,'_--+ +1-------t----'f-' ---!- _

: 1 10,75 ,6,5 150 '11,0 10,3 131 K2,5 15
iii I K4,5 ,5
! ;, !, K 1,1 I, 5

--------'-------t!-----1I,--.------,----j---t----j-----,----+----+------+------;----------<---- --
. 1000 i 50 I 80: 1,0 i 2,7 150 1\,0,35 10,1 32 K11 15 ! 1,1 ,50

I ~::iii! 1 ilK25 I~ Ig:~ I 1~
--~:1-,4-1JB--+:-50-----ri250t1.0 i 1,0 125 i0,11" I' 0,02** : 33 K 52 i5" , 0,72 ! 78

: 1,41JB: , I '~! ! ,I F" : 0,155 i 208
r1;61iS" i i! i ' I

-~---,-----t-!--t-',--.(.--- --~--___1,--+------l-1------+-1---+:-1-10--f'-------t I
1,21JB 100 ! 1200 '11,0 ,0,55' 125 10,05"* : 0,Q15** ~ 34 K 52 i S"* 10603 '220 310 I 600
12' i' i I IF" 10:125 ' 335 1 670 965 '1620

! ~:~ ~J I I : i I ,I K 53 5" 10,50 : 120 : 240 340: 570
! , IJB: , ! I' I W"* ,0,06 440 880 i 1200 ,2100
: 1,81JB I I ; i I ! i I::, I

j4,81JB'100 ! 800\1,0 0,63 1135 10,04- 10'008**134 K52 iF" 1'0'125 '370 ' ~~1750-
1

'5,0 1JB 11OO : 80011,10 '1 0•35 1125 1'0.04" 10,008** K52 IF" 0,125 1370 750 1 1050 11750
,5,01JB 100 ,800 i 1,15 ,0,90 : 135 0,04- 10.008** K52 'F" 0,125 i 310 i 620 880 11500

-___1--+----+----+--1---+----+---+-----1--+-----+-------'----+-----+---+---+---- -
i\4.81JB 100 .1800'1,0 0,63 ;135 iO,04- 10.008** 134 K52 F" '0.125 '1

370 ! 750 :1050 :1750
5,0 IJB 100 ~ 800 1,10 0,35 11251 0.04- i 0,008** I, K 52 F" 0,125 370 ! 750 i 1050 11750

--l--f----1----f---_+_-__+--f----f----r----f-----f-------+-----t---+----t---+------
14,81JB 100 11000 0,95 0,38 1135 10,025** 0.005** '135 K53 F" 0,11 500 !1000 i 1400 12400
I5.5 IJB 100 11 000 0,95 0,22 I 1.25 0,025** 0.005** I K 53 F" 0,11 520 11 050 11 500 1

2500
I5,0 IJB 100 1000 1,10 0,55 135 I 0,025** 0,005** K 53 F" 0,11 430 880 1 200 i 2000

)
4,8 1JB 100 11000 0,95 0.38 135 0.025** 0,005** 135 K53 F" 0.11 i 500 !1000 1400 12400
5,51JB ,100 1000 0,95 0,22 125 0.025** 0.005** K53 F" 0,11 1520 /1050 1500 i 2500

•• Doppel8eitlge Kilhlung I double side cooling I relro.d.ssement surdeux feces

31 DO-5

1

34

I

35



Kurzzeichen Symbols Symboles pour
fUr Dioden for diodes les diodes
Die Kurzzeichen entsprechen weit- Terms and symbols largely correspond Les symboles sont conformes aux
gehend den intemationalen Empfeh- to the international recommendations recommandations internationales
lungen IEC Publikation 147 und IEC publication 147 and DIN 41781, CEI publication 147 et a DIN 41781,
DIN 41781, 41782 41782 41782

VRRM = Hochstzuliissige, periodische = Repetitive peak reverse voltage = Tension inverse de pointe repetitive
Spitzensperrspannung

IFRMS = Hochstzuliissiger Effektivwert des = Maximum RMS forward current = Courant efficace maximum
DurchlaBstromes admissible en sens direct

IFAV, = Hochstzuliissiger Dauergrenzstrom = Maximum mean forward = Valeur maximum du courant
fUr Sinushalbwelle bei Tc current of halfsine wave at Tc direct moyen pour demi-onde

sinusoloale aTe
IFAVM = Dauergrenzstrom. arithmetischer = Mean forward current, 40 to = Valeur limite du courant direct

Mittelwert, 40 bis 1000Hz 1000 Hz, halfsine wave moyen, 40 a 1000 Hz sin. 180"
Sinushalbwelle angle de conduction
Die Werte gelten fi..ir: The ratings apply to: Ces valeurs sont valables pour:
TA = 45° C Umgebungstemperatur TA= 45"C. ambient temperature TA = 45° C temperature ambiante
bei RlhJA, oder with RlhJA, resp. avec RlhJA ou
Tc = 1000 C Gehiiusetemperatur Tc = l00'C case temperature Tc = 100 ° C temperature du boitier

ldAVM = Dauergleichstrom der Gleichrichter· = DC-Qutput current of the rectifier = Courant redresse permanent a la
Schaltung bei angegebener circuit at rated cooling conditions sortie du circuit correspondant aux
Ki..ihlbedingung conditions de refroidissement

indiquees
IFSM = StoBstrom-Grenzwert fUr 10 ms = Peak one cycle surge forward = Courant direct non repetitif

current, 10 ms de surchage accidentelle
a 10ms

1'1 = Grenzlastintegral fi..ir 10 ms = 12t for fusing, 10 ms = Charge maximum en courant
pendant 10 ms

IRRM = Periodischer Ri..ickwiirtsspitzen- = Repetitive peak reverse current at = Courant inverse de pointe repetitif
sperrstrom bei TVcM und VRRM TVJM and VRRM aTVJM et VRRM

VF = DurchlaBspannung bei = Forward voltage, maximum = Tension directe pour la valeur du
DurchlaBstrom iF value at rated iF courant direct indiquee iF

VTO = Schleusenspannung = Threshold voltage = Tension de seuil
rF = Ersatzwiderstand = Slope resistance = Resistance apparente

PRSM = StoBsperrverlustleistung bei = Surge reverse power dissipation at = Puissance de surcharge
TVJM und 10~ s Stromdauer TVJM and 10 ~ s pulse width accidentelle dissipee en inverse,

non repetitive, a TV"M et 10 lJS
TVJ = Ersatzsperrschichttemperatur = Virtual junction temperature = Temperature virtuelie de jonction
TVJM = Maximal zuliisslge = Maximum Junction temperature = Temperature maximum de

Ersatzsperrschichttemperatur jonction
TA = Umgebungstemperatur = Ambient temperature = Temperature ambiante
Tc = Gehiiusetemperatur = Case temperature = Temperature du boitier
RthJC = Thermischer Widerstand = Thermal resistance junction = Resistance thermique,

Sperrschicht - Gehiiuse to case jonction-boitier
R'hJA = Thermischer Widerstand, = Thermal resistance junction = Resistance thermique,

Sperrschicht - Umgebung to ambient jonction-ambiance
(RthcK = Thermischer Widerstand, = Thermal resistance case to = Resistance thermique,

Gehiiuse - Ki..ihlkorper heatsink boitier-radiateur
RthKA = Thermischer Widerstand, = Thermal resistance heatsink = Resistance thermique,

Ki..ihlkorper - Umgebung to ambient radiateur-ambiance
trr = Sperrverzogerungszeit bei = Reverse recovery time at = Temps de recouvrement a

TVJ = 2SOC TVJ = 25°C TVJ = 25°C
Orr = Sperrverzogerungsladung bei = Reverse recovered charge at = Charge de recouvrement a

TVJ = 2SOC TVJ = 25°C TVJ = 25°C
DS(A,D) = Anode am Sockel = Anode on stud = Anode au socle
DS(A,D)I = Kathode am Sockel = Cathode on stud = Cathode au socle
Md = Anzugsdrehmoment bei der Montage = Tightening torque = Couple de serrage au montage
Fm = AnpreBkraft bei der Montage = Mounting force = Force de serrage au montage
S = Lultselbstki..ihlung. = Naturel air cooling, = Refroidissement naturel,

TA = 4SOC TA = 45°C TA = 45°C
F = Verstiirl<te Lultki..ihlung = Forced air cooling, = Refroidissement force par air,

TA=3S'C TA = 3SOC TA = 3SOC
W = Wasser1<i..ihlung, Tw = 35°C = Water cooling, Tw = 35°C = Refroidissement par eau, Tw = 3SOC

Kurzzeichen Schaltung connection montage
DIN DIN IEC
(all) (neu)
(old) (new)

E M1 = Einwegschaltung = Single phase half wave = Monophase a une alternance ,
M M2 1 = Mittelpunktschaltung = Single phase center tap = Prise mediane monophase
B B2 9 = Einphasen-BrUcke = Single phase bridge = pont monophase
OS M6 3 = Doppelstern-Schaltung = Six phase-star = Double etoile
DB B6 10 = Drehstrom-BrUckenschaltung = Three phase bridge = Pont triphase
S M3 2 = Stemschaltung = Three phase Wye = Etoile, triphase



Kippdiode
Breakover diode
Diode de retournement
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l
75055'

~~- -~--- -~ - ~--.~~- ~----~-~-~----------------~--------------------~----~~-----~---~---------~--~--

V

400V
500V
600V
700V
BOOV
900V

1000V

TVJ = TA = TVJ =
25° C BOc C SOc C 25° C 25° C 50° C ' 50° C
-_.-------- --_._---~--~-----~--~---

mA mA !-LA rnA V A A V I!-LS ° C
-.--~.--- -.~--~-.-~-~------___r---------~.----

180 (Veo) 10

Nr.

Masse Fig

0,8 9 1

C C/W 9

R,hJA

1) mass
masse

_. _._~._-~-------,
°C

, Ts
I

>1000

dv/dt

200

I 21
SM

0,321 5
(O,B x
Veo)

, 0,7

Typ/type
------------" _. - ---

. BOD 1-04
BOD 1-05
BOD 1-06
BOD 1-07
BOD 1-08
BOD 1-09
BOD 1-10

-40R
=15 9

80D1
-11R..

80D1
-11 L..
-30L 2,3
20 9

-40" -40.. 80
+ 125 +90

>3500

>3000

>2500

>2000

>1500

e-------
!

2000,34-8<80 10

(0,8 x
Vao )

0,7

±100V

±50V

BOD 1-11 1100V
BOD 1-12 1200V
BOD 1-13 1300V
BOD 1-14 14{)OV
BOD 1-15 1500V
BOD 1-16 1600V
BOD 1-17 1700V
BOD 1-18 1BOOV
BOD 1-19 1900V
BOD 1-20 2000V
BOD 1-21 2100V
BOD 1-22 2200V
BOD 1-23 2300V
BOD 1-24 2400V
BOD 1-25 2500V

BOD 1-26 2600V
BOD 1-28 2800V
BOD 1-30 3000V
BOD 1-32 3200V
BOD 1-34 3400V
BOD 1-36 3600V
BOD 1-38 3800V
BOD 1-40 4000V

,
I I______ _ __ ~ __ ._ __'_ . ____<i ___'__~ ____'__ --____'__. _

Circuit de protection

Diode ordinaire

Thyristor

Resistance de protection
(0-20 ohm en fonction des
valeurs de R, et de C)

Exemple d'un circuit simple
d'allumage de secours

Protection de Ihyristors
contre les surtensions
dans Ie sens de blocage.

Protective network of
thyristor

Ordinary diode

Protective resislor
(0-20 ohm, depending
on values of R, and C

Thyristor

Example of a simple emer
gency triggering circuil

Characteristic of breakover diode Caracteristique de la diode d
retournement

Protection of thyristors
against overvoltages in
the blocking direction.

R,
C Beschallung

o Diode

R, Schutzwiderstand
(0-20 Ohm je nach
Beschaltung)

T Thyristor

Ausfuhrungsbeispiel einer
einfachen Notzundung.

Fig. 3
Schu:z von Thyristoren
gegen Oberspannungen in
Blockierrichtung.

Fig. 2
Kennlinie der Kippdiode

Usa ,.,,,,

-1780D
DR

2

,17 T
O- . .J} f- :~ C

Fig. 3

.----------_...!..._--"..~.."-._------------------------------------_.-
') AnschluB·SlltH auf gedruckle Schaltung gelotet.
1} Connection pins soldered to printed circuit
') Les connections etant ooud8es • un circuit imprime.



Kurzzeichen
Symbols and terms
Symboles
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-_..._,. ... ...
" lite- "

" compos.... \
I semIcOnc:IucIew I

\ vos speeialistes "
" d'electronique "

... _------'
r

C
dv/dt

VH

VL ~
VM

VVRMS
VR

VRMS

Kapazitat
Kritische Spannungssteilheit

Dauergrenzstrom
arithm. Mitlelwert

Kippstrom, typischer
Blockierstrom, typischer

Haltestrom, typischer

H6chstzulassiger Scheitelwert des Ava
lanche-Stromes fUr Sinushalbwelle spa
zifizierter Basisbreite bei TVJ = 60" C An
fangszustand

Effektivwert des Stromes

H6chstzulassiger Scheitelwert einer be
stimmten Anzahl von Stromimpulsen IA
Impulsabstand 20 ms

StoBstromgrenzwert, Scheitelwert

Abschaltintegral

H6chstzulassige Dauerverlustleistung

Dauerverlust im Avalancha-Betrieb
TA ~ 60" C, R1hKA ~ l' CIW

Max. zuiassige Sto13sperrverlustleistung
Thermischer Widerstand:
Sperrschicht-Umgebung
Thermischer Widerstand:
Klihlk6rper-Umgebung
StichmaB
Umgebungstemperatur
Strombasisbreite
Lagertemperatur
Sperrsch ichtlemperatur
Avalanchespannung fUr beide Polaritaten
bei IA = 20 A, ts = 20 liS, Ausgangstem
peratur TVJ = 60" C
Kippspannung
Max. zUlassige Gleichspannung
H6chstzulassige Spitzensperrspannung
in Vorwartsrichtung
H6chstzulassige Spitzensperrspannung
in Rlickwartsrichtung
Haltespannung, typlsch
Lichtbogenspannung
Mitlelwert der Varistorspannung
NennanschluBspannung
Varistorspannung, Toleranzbereich
Max. zulassige Wechselspannung (Ef
fektivwert)
H6chstzulassige periodische Spitzen
sperrspannung
Empfohlene Netzspannung
H6chstzulassige Energieabsorption,
Normwelle 2 ms, 1 Absorption

Capacitance
Critical rate of rise of off-state voltage

Mean on-state current

Breakover current (typical)

Off-state current (typical)
Holding current (typical)

Max. permissible peak avalanche current
for a sine half-wave with specified base
width at an initial temperature of TVJ =
60" C

RMS value of current
Max. permissible peak value of a speci
fied number of current pulses lA' distance
between impulses 20 ms

Max. surge current, peak value

12t for fusing

Max. permissible continuous power loss

Continuous power losses during avalan
che operation TA ~ 60" C, RTHKA ~

0,1° CIW

Max. permissible reverse surge power
loss
Thermal resistance (junction to ambient)
Thermal resistance (heat sink to ambient)

Inside caliper
Ambient temperature
Base width of current
Storage temperature
Virtual junction temperature
Avalanche breakdown voltage for both
polarities, IA = 20 A, ts = 20 fls, initial
temp. TVJ = 60" C
Break over voltage
Max. permissible DC-voltage
Repetitive peak off - state voltage

Repetitive peak reverse voltage

Holding voltage, typical
Arc Voltage
Mean varistor voltage
Nominal supply voltage
Varistor voltage, range of tolerance
Max. permissible AC-voltage (RMS-va
lue)
Max. permissible repetitive peak reverse
voltage
Recommended supply voltage
Max. permissible energy absorption 2 ms
standard pulse, 1 absorption

Capacite
Vitesse critique de croissance de la ten
sion

Courant moyen a retat passant, valeur
maximum
Courant de retoumement typique
Courant Ii retat bloque (typique)
Courant de maintien (typique)

Valeur de crete max. du courant ava
lanche (demi-onde sinusoidale avec lar
geur de base specifies. temperature
initiale Tw = 6O'C)
Valeur efficace du courant
Valeur de crete max. pour un nombre
specifie d'impulsions du courant lA' di
stance des impulsions 20 ms

Courant max. de surcharge accidentelle,
valeur de crete
Integrale de charge

Valeur max. de la puissance dissipee
moyenne

Pertes permanentes en operation ava
lanche, TA~ 60" C, R'hKA ~ 0, l' CIW

Puissance de perte inverse de pointe

Resistance thermique: jonction-ambiante
Resistance thermique: radiateur-am
biante
Entr'axe
Temperature ambiante
Largeur de base du courant
Temperature de stoekage
Temperature de jonction
Tension avalanche pour les deux polari
tes. IA= 20 A.1s = 20 rlS, temperature ini
tiale TVJ = 60" C
Tension de retoumement
Tension continue max. admissible
Tension de pointe repetitive en sens di
rect
Tension de pointe repetitive en sens in
verse
Tension de maintien typique
Tension d'arc
Tension au varistor, valeur moyer,ne
Tension nominale de reseau
Tension au varistor, tolerance
Tension altemative max. admissible (va
leur efficace)
Tension inverse de pointe repetitive max.
admissible
Tension secteur recommandee
Energie absorbee limite impulsion nor
mee 2 ms, 1 absorption:



Schnelle Thyristoren
Fast Thyristors
Thyristors rapides
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,..
irAVM • • • 9 . . . 200 A

verSion
2~110 2~1<

3~110i3~12

verSion
2~110 2~1:

3~110:3~':

... Dans la designation de type remplacer Ie point par la
ciasse desiree du temps de reblocage lq

, Lieferzeil auf Anfrage/dellvery lime on request/delai de livralson sur demande
*' Anslelle des Punktes in der Typenbezeichnung ist .. The po,nt of type designation replaces the lq-classes

der jeweilige Buchslabe der lq-Klasse einzusetzen
'I Auslaul1yp, nicht fUr Neubestuckunglgoing oul of productionlarr~t de production

-Thyri.tor-'----- --, UDR~-i~AVMIITSM ! Ji'dt--iD-:-~T liT 1~ ,! t!!.\ -, 'IGT !UGT IIH 'Iq I U(TO) i 'T !TYJM 'RthJC 'M~~;e!FiQ--

Typftype : ~RRM !. __iA--T~------ :A Y IA Iy~d::CrIt I~~ cnl ImA !Y i rnA : ~s _~ ~__j~~_~~c__~w _ ~_~__

--cs 4,9-0411: 21 bZW:-'--':OO- 3 'I 70, 25 5 1,2 I 15 '200 1100 '60 !3 60 !I :0 12,1,2 \ 53 ! 1?5 i 1,8 version

CS4,1I-0811'2 :-",,5100 1 i I I I i IU :O20! i~: ~:~:

CS 15,9-0411' 21b i-4oo--T-i7-T=,300 I 4SO 10' 2,0 I SO ! 200 ISO ','20 [3 \' ISO I~ :;; 15 1,2 16 1125 ! ',1 version
CS 15,11-06 II ,2 zw, i 600 i 'I I I" :;; 25 I 2 ~ 121 2 ~ ,
CS1511-0811'2 resp, 800 I i 3- 12 3-
CS 15:9-10 II ,2 3 1 ,000 i : iii 1 I i I I - 1-
CS 38~ ,2 i 400 I 48=--,-7:--2-0---l

1

-2-600---'-0--'--2C",-,21--,20c:c:--1\-2CCoo-,----+,-l"'SO=-=---,',1-SO--1
I
,--,3=-=---+-,-=-20..,..,-;-U-:;;--:20:-::-1,r--1:--,4--:-+-6::-t--

i
-:12::5:-+,-=0-=,4-------v-e-'-rs-'o-n-,

CS 38-06 ,2 I 600 I ' :V :s 25 I, 2 ~ 110: 2 ~ 1:
CS 38-08 '2 bzw, I BOO I I I 3 ~ 11 0: 3 ~ 1:
CS 38-10 ,2 ;es

p
,: 1000i! ,,' !, I

-'-:;;~~:=--=-=-~~-=---:--::~-:--''.------ti-~'7~=---+I---;-=--'-7CC2::0'''-: 2600-=----'-=-0---=2-:--,,-:-:2::/-:-:,2=-=0,--+1-
2
:--::
00
::-----:--'ISOC--=--~-~:-'-20--:v-J 'A I,! '" '0'

~E j I=: I,f"I ,,' , :: ~~ ii'
CS 39-12 ,2 3 'l2~ " , w :;; 30 I I
CS 39-13 ,2' '1300, I I 'I' I i x :;; 40' I 1

I Iii 'I I y :;; SO I " \
----c-----c=--c:-::c-::-=-=---;----c::-c----r---~-----+I--:-t-:-::_::_C'-~=-=-rl,----r':-::-::il-c-::=---:~----------L..-

CS78-06I1'21 600 I 60 ~T 7800 15 2,13/2SO 1 200 :100 ISO 3 l,oolu :;;20\' 14,52:,25 :0,26 version
CS 78-08 II ,2 bzw, I BOO" ',I' ,I I V ::> 25, I i 2 ~ 110 i 2 ~ ,;
CS 78-1011' 2 resp, 1000 I 'I 3 ~ 110, 3 ~ "
CS 78-12 q ,2 3 : 1200 : i ! I :;:' 1 '

f---~ 78-~~----'; 1300--.--L__ ,--+ ,!----~-~--ri__~ -+-t----ji-~::_c-~,----,:_:__-------~,-----
CS 111-0811' 21 '600: 80 ~so- 7800--15'2:13/250 ! 200 : 100 ISO 3 ',' 100 v:;; 25' 1 i 4,52

1

' 125 i 0,26
CS 711-08 II ,2 bzw, ] BOOii, I W :;. 30 I,
CS 79-10 II ,2 resp, 1000 ~ 1 x :;; 40 : 1
CS 19-1211 ,2 3 1200--, I' ' ' W :s 30- I I '
CS 79-1311 ' 2' 1300 , I I I x ;;; 40 i '

! I I:! y ~ 50 i !
-'------+------'----+--,.l-~----,-----c-----=-=-t-c-_--r~-------+_,--

CScs "44~ hh:
2
2 i,', ,600 ISO ,3500 61000 30 2,05/600 500 , ISO 200 2,5 'ISO u :;; 20 1 1,75i 125 '016 500 16

..-.... - "BOOOOO ! I I 'I W :;; 30 ! ! I' "
CS 149-10 h ' 2 G I I
~ ~:::~~:: ~.t :, ~~ i : I i:. : I, I I I: i
CS 188-06 h ' 3! --r-6OO

BOO
::=:---:-200c=-'~4--c000=----iIf--80-000----''730-~1-,8C''21---::-600=-+i5OOc-:---r--i 1-SO:----"-'2-00-"2"',"'5-11so-[u ,. 20 : C'l--

t
f--,1-,-=-37::+'!-,2CC5::---;:'--:0-:-,1:-:2::---:500=---+'-"6-::-

CS 188-08 h' 3 Q I I I i I I w < 30 I

~ ~:=~~::~ i !:~ !; i I ':; - I ! I: ~
___-CS-1-88--1-3-h-,-3-*-Q:---Ci-

'
-300--LI---",------'-I,---------__~I__~I ~,~,----L_'L-__'-I__,-'_~I__~ , _

@
O=-"'1

• • I

IL.' oJ,~~
o,! --32' • --'I'
~--S7.3· ---- -

22

"'''-.'_'''0''
.", .~,' ~. f J. a

20

----------------~---------------------------------A:----' -=-A-no-d-=-e---G=-------:G=-ate-I-g-ac-h-e-\l-e---------
MaBein mm/dimensions in (en) mm K ~ Kalhode HK ~ HilfskalhodelAuxiliary calhod,,---

CSF 367 CSF 369 CSF 399
I

CS311 CS400 CS401 CS411 CS5SO
, CSF 549 CSF 599 CSR 4SO
I
i
I



Glossary of terms and symbols
Symboles
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Die Kurzzeichen entsprechen weitge- Terms and symbols largely correspond Les symboles sont conformes aux
hend den internationalen Empfehlungen to the international recommendations recommandations internationales (CEI)
(IEC) und DIN 41 785, 41 786, 41 787 (IEC) and DIN 41 785, 41786, 41787 et a DIN 41785, 41786, 41 787

URRM = H6chstzulassige, periodische Spitzen- = Repetitive peak reverse blocking = Tension de pointe periodique de
sperrspannung in RUckwartsrichtung voltage, instantaneous value blocage dans Ie sens inverse

UORM = H6chstzulassige, periodische Spitzen- = Repetitive peak forward blocking = Tension de pointe periodique de
sperrspannung in Vorwartsrichtung voltage, instantaneous value blocage dans Ie sens directe

ITRMS = H6chstzulassiger Effektivwert des = Maximum forward current, = Courant efficace maximum
DurchlaBstroms RMS value admissible en sens direct

ITAV, = H6chstzulassiger Dauergrenzstrom = Maximum allowable mean forward = Valeur maximum per mise du
fUr Sinushalbwelle bei TC current of one halfsine wave at TC courant direct moyen pour

demieonde sinuso"idale a Tc
ITAVM = Dauergrenzstrom, arithmetischer = Mean forward current at 40 to 400 Hz = Valeur limite du courant moyen

Mittelwert, 40 bis 400 Hz of one halfsine wave permanent, de 40-400 Hz,
Sinuswelle, ~ 60 H .(di) ;;;; 5 AlIJS forme sinusoidale;

~ 60 Hz: (~~) crit
:;; 5 AlIJS - z. dt crit angle de conduction 180";

for standard types (phase control pour les thyristors «non rapides":
fUr Netzthyristoren types

(di)
:;; 5 AlIJS

Die Werte gelten fUr dt crit

TA = 45° C Umgebungstemperatur TA = 45° C, convection cooling and
ades frequences :;;: 60 Hz

bei RthJA, oder RtnJA, resp. Ces valeurs sont valables pour:
TC = 8SO C Gehausetemperatur TC = 85° C and RtnJC TA = 4SO avec RtnJA ou
bei RtnJC TC = 85° C avec RlhJc

10AVM = Dauergleichstrom der Gleichrichter- = DC-output current of the rectifier = Courant redresse permanent a la
Schaltung bei angegebener KUhl- circuit at rated cooling conditions sortie du circuit correspondant aux
bedingung conditions de refroidissement

indiquees

IToM = StoBstromgrenzwert fUr 10 ms = Peak one cycle surge forward = Courant de crete maximum, non re-
current, 10 ms, petitif. sinuso'idal d'une duree de 10 ms

fi'dt = Grenzlastintegral fUr 10 ms = 1:It for fusing, 10 ms = Charge maximum en courant
pendant 10 ms,

1'1,10 = Oberer Sperrstrom bei = Maximum reverse and forward = Courant maximum de blocage
TVJM und URRM bzw. UORM blocking current at TVJM inverse et direct a_UARM

and URRM resp. UORM resp. UORM et TVJM
UT = DurchlaBspannung bei = Forward voltage drop at 3,14 times the = Tension direct correspondant au

DurchlaBstrom fr mean forward current, typical value courant direct speciM

IGT = Oberer ZUndstrom, TVJ = 25° C = Minimum gate trigger current, = Courant minimum d'amorc;:age a la
TVJ = 2SO C gachette, TVJ = 2SO C

UGT = ObereZundspannung. TVJ = 25° C = Minimum gate trigger voltage, = Tension minimum de gachette,
TVJ = 25°C TVJ = 2SO C

IH = Haltestrom bei TVJ = 2SO C = Holding current at TVJ = 25° C = Courant de maintien a TVJ = 2SO C
U/TO) = Schleusenspannung = Threshold voltage = Tension de seuil
rT = Ersatzwiderstand = Slope resistance = Resistance apparente a fetat passant

(~~)crrt = H6chstzulassige Spannungssteilheit = Critical rate of rise of forward voltage = Pente critique de tension

(di) = H6chstzulassige Stromsteilheit = Pente critique de courar,t
dt crrt

= Critical rate of rise of forward current

lq = Freiwerdezeit, = Turn-off-time = Temps de reblocage
fUr Netzfrequenz-Anwendung: for phase control types: typical value pour frequence secteur:
typische Werte for fast types: guaranted value valeur typique
fUr schnelle Typen: garantierte Werte pour types rapides: valeur garantie

TVJ = Sperrschichttemperatur = Virtual junction temperature = Temperature de la jonction
TVJM = Maximal zul. Sperrschichttemperatur = Maximum junction temperature = Temperature maximum de la jonction
TA = Umgebungstemperatur = Ambiente temperature = Temperature ambiante
Tc = Gehausetemperatur = Case temperature = Temperature du boitier
R!hJA = Thermischer Widerstand, = Thermal resistance, = Resistance thermique~

Sperrschicht - Umgebung junction to ambient jonction-ambiante
RlhJC = Thermischer Widerstand, = Thermal resistance, = Resistance thermique,

Sperrschicht - Gehause junction to case jonction-boitier
RthCK = Therrnischer Widerstand, =Thermal resistance, = Resistance thermique,

Gehause - KGhlktlper case to heatsink boitier - radiateur
RlhKA = Therrnischer Widerstand. = Thermal resistance, = Resistance therrnique,

KUhlkorper - Umgebung heatsink to ambient radiateur - ambiante
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Ptot max. 12,5 'W ......
,l:..
0

Tstg -65 to +115 Dc

TJ max. 115 °c

1m J-mb ~. 1,6 OCIW!

B11207 DU2011 BU209

VCESM max. 1.100 1500 1700 V

VCERM max. 1300 1500 1700 V

'VCSO max. 600 700 ROO V

Ie max. 5 5 ~ A

IeM max. 7.5 7,5 6 A

IBM max. 4 4 4 A

-IB(AV) max. 100 rnA

-IBM max. ;l,S A

RATINGS Limiting values In accordance with the Abl'lOlute Maximum Sy!Otem (IEC134:

Voltage .

Collector -emItter voltage
(VBE =O. peak value)

Col1ector -emitter voltage
(RBE 5 100 Q. peak value)

CoUector-emltter voltage (open bBAe)

~

Collector current (d.c.)

Collector current (peak value)

Base cUrTei!t (peak value)

Reverse belle current (d.c. or
.verage over any 20 mil period)

Reverlle bue current (peak value) I)

Power dlllslpat'IOIl

Total power dlslllpatlOll up to
Tmb- 95 OC

Temperature

Stonge temperature

JUnction temperature

. TIIERMAL RESISTANCE

! Prca jwlctlon to Iftl*lttal bue

HIGH VOLTAGE SILICON POWER TRANSISTORS

TO 3

Collector cOllnected to case

QUICK REFERENCE DATA

_.- BU207 BU208 BU209

Collector -emItter voltage (Vas =0 , !
reak value) VCSSM max. 1300 1500 1700 V ,

Collector current {d. c.) Ie 5 5 4 A :
mo. I

,.... power d1sslpatlOll up to I
Tmh - 9S CIG Ptac max: 12,5 12.5 12,5 W

-
D.C. CUrTent gain

Ie • 4, 5 A; VCE =5 V hFS > 2,25 2,25 -
lC " 3 A; VCE =5 V hFB > - - 2,t5 .

Fait time
Ie. 4.5 A; 18" 1.8 A tf typo 0~9 0,7 - 11" 1

Ie • 3 A; IB .. 1,3 A ct typo - - 0,7 11 11

MECHANICAL DATA

-

N ·P-N transistor!! In a metal envelope Intended {or use In horizontal deflection circuits
of colour television receivers.

,'J

, I) Turn -off current.
i__
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CBARAcrEJUSTlCS (continued) TJ .. 25 OC unle811 otherwise IIJlClClfied

Transition frequency at r .. 5 MHz

Ic .. 0, I A; VCIl • 5 V ~ior typo 7 MHz

Collector caecltance at t OK 1 MH~

IE .. Ie .. O;-¥CB = 10 V Cc typo 125 pP

Switching tl!1J1! (In line deflection circuit) BU207~208 BU209

La" lOll"';

Ie .. 4.5 A; ·1u<end) .. 1.8 A tt tYPo 0.9 0,7 1'''

Ie" 3,0 A; IB(eod)" 1,3 A tr typo ... . O. 7 118

Ie .. 4.5 A: lB(end)" 1.8 A t s typo 10 10 liS

Ie .. 3,0 A; IB(end) OK 1,3 A t8 typo 10 1'8
"

....
ie ,.lI......

nun

hor•.

YCEl; IV I

CHAIlACfERlSTICS TJ - 25 Dc unless otherwise specified'

Collector Cllt -off current

VBB .. 0; VCE • VCESMmax IcES < 1,0 mA

D.C. clIrrea£ pin BU207 BU208 BU209

Ie - 4,5 A; VCE ·5 V hpI! > 2,25 2,25

Ie - 3.0 It; VCE = 5 V bpE > 2,2S

Emlner -base voltage

Ie '" 0; II! = 10 mit +VBBO > 5 S 5 V

Ie " 0; II! = 100 mA +VEBO typo 7 7 7 V

Saturation Yolt.,.

Ie " 4,5 A; IB .. 2 A VCBeat < S 5 V

Ie .. 3.0 A; Is co 1.3 .... VCBsat < 5 V

Ie • 4,5 A; Is.- 2 A VBBaar < 1,5 1.5

Ie .3,0 A; 18 OK 1,3 A 'VBBeat < 1.5 V

Collector -emitter sustala Ing vOi&age

Is • 0; Ie .. 100 lIlA; L .. 25 mH ·Vao.... > 6CI) 700 800 V

.IV..
,.

250

200
Ie ..

IrnA)
100

0

Oec:11l0BCOpe display for VCEOsust Test circuit for VCB08UBt
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QlARACfElUST1C1 (continued) T
J

= 25 OC unlellll otherwise epeclfled

Transition frequency at f .. 5 MHz

Ie· 0,1 A; VCB • 5 V :ior typo ? MHz

Collector capilEltance at f .. 1 MHz

IE .. Ie· O;.vCB =10 V Cc typo 125 "P
Switching tilIlJ! (In llne defiectlon circuit) BU207~208 BU209

La =10!'tr;

Ie .. 4.5 A;1u<end) =I. a A tf tYPo 0.9 0, 7

"'"Ie =3.0 A; IB(eod) =1.3 A tt typo 0.7 ..-Ie c 4.5 A; lB(end) =1.8 A t. typo 10 10 ,,-
Ie =3.0 A; lB(end) .. 1.3 A t. typo 10 ,,-

....
Ie Ie ~

hor. .

1n.
19.

... 4V
3D-60Hz ,

..
tu....

atAllACTEJUSTICS TJ =25 OC unless otherwise specified·

Collector cut -off current

VBH • 0: VCE • VCESMmu: leES < 1,0 mA

D.C. curreat pin BU20? BU20a BU209

Ie =4.5 A: VCE - 5 V hpS > 2,25 2,25

Ie .. 3.0 A: VeE = 5 v bpB > 2,25

EmItter -base voltage

Ie .. 0; IS " 10 mA +VBBO > 5 5 5 V

Ie .. 0; IS " 100 mA +VS80 typo 7 7 ? V

Saturation volt.,.

Ie ...,5 A: IS a 2 A VCB..t < 5 5 V

Ie .. 3,0 A: Is" 1, J ... VCB..t < 5 V

Ie - .,5 A: 1tL· 2 A VSB_ < 1,5 1,5

Ie. 3,0 A: IS -1,3 A ·VSSal < 1,5 V

CoUector _Iner _ulltalDlnr ftilar
Ie .. 0; lc • 100 IDA; L· 25 asK • VcaOsUllt > 60D 700 800 V

. .IV..
,.

210

200
Ie ...

IIMt
100

0

OKlllo.eope dl8play for VCEOSUSI Test elrcult for VCBOIIUIt
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Sicherungen
Fuses
Fusibles

"'.

-l-~
1818049104

15

15

15

16

16

16

16

16

17

17

17

i 17
t 1SI

I 15 ' ..
, 15
,

15i

! 15

, ---~-_..

i Masse . Fig.
mass No.

; masse

,
i
I kg

, 0,028 7

0,029 7

0,031 7

• 0,050 7

0,051 7

0,014 8

i 0,190 9

0,190 9

0,190 10

0,54 11

0,54 11

0,54 11

0,54 12

0,54 11

0,54 11

0,55 14

0,92 12
,

IX

'x

Xi) .l 0,45
Xi) I 0,45

Xi) 0,45

Xi) 0,45

x2) 0,9

x 0,37

x 0,62

x I 0,62

x 1,02

-
x

!

x

X

I
XI

x
x
x
x
x

I

3500 110

57000 110

103000 110

600 SO

1600 80

5000 SO

9000 SO

19500 SO

19000 110

34500 110

58500 110

105000 110

167000 110

4320 110

17000 110

57000 110

2S1OOO 110

I S/IIzed 5 SO 420 ! 500 i 16 i 60 i E 27 x I
I~S-II-Iz-ed~5-S-0~4~3O~~~-'! i-2-0~~-+i~~-95~---+I-E~27~~----X---;-i--~~-~~------~-

ISIJIzed 5 SO 440 i ~·-~-+-I--2oo~-+-1-E-2-7-----,~·-x---ri, ------::-::-=-:-----=-------.
ISiUZed 5 S-0-~4-5O------'1 ~ 35 I 410 il E 33 : x i

~ I----~_+I----+--~--r---+--~---------.....
I_S_IIi._Zed__5_S_0_4_60 -----JI l 50 I 1 0-c2~0_--+-E-33~~~----l.-X--_tI-----+---~-----_JI
ISFE 16 20A/SOO V3): i 20 I _3) Ii, E 16 ' x I

\ : I i --~---i-~~---.L,---+I~-~----'---------~--

\SIK 50 Al380 V i 380 -------:50 i 2000 ! 80 I x ! x
\SIK 100 Al380 V i l100 I 5-ooo·--+--[-8-0-----+-i-x--+!-x---'-----------............

\SIV 100 Al380 V I I 100 I 5000 I 80 ! x

is'K 150 AlSOO V -----r~~50 12000 I 110 i x

',SIK 200 Al500 V I I 200 70000 I 110 I' x

:SIK 250 Al500 V --.J 1
250 ' 100~ x I_x

',SID 250 AlSOO V I 2501100000 I 110------+-1,--x--t----·- .~
',SIK 300 AlSOO V ! l 300 ! 140 000111_0_~___+.__--tl_x__~-=-:- _:_:___-_.

',SIK 350 AlSOO V ! 1 350 1700001110 x x

',SIT 350 AlSOO V --J I 350 170 000 90')

';IW 420 Al800 V I 800 I 420 i - 75')i I _~~~~_+__-~~--_+---+-----i------~~--__
\170 E 2160 i 500 +1-S-0----+------IL.------+----I----'-0-,-36---------..

\170 E 2095 : !250-----+----~+------+---+--~,.-0-=-,-=-56-=-------:---~-·

\70 E 7041 i 350 : 0,93
~--------+-----_+_---_+-.......:----+---~---i_-_+--_+___:_----__::_--__tI
\70 E 4180 I 660 32 0,2

17OE434-5--~ i 50 ! 0,2

\70 E 4181 II 75 : 0,2

:70 E 4348 100 : 0,2

:,70 E4350 I l t50 I 0,2

';70 E 5488 I i 160

'I,:: :-~------1 I::
:70 E 5493 315

'rO E 7827 450

ira E 4552 700 SO

'ro E 6632 160

\'0 E 6634 I' 250
,--------- r--~.-~~----+------_+--_+-----j-~---r_~---......
1'0 E 7583 I 450

'Ie88/TIlliingelTotaIlengIhIlongueur totaIe
:rmer mit Anzeigeaufsstz vwsehen (S. 12)
~ EDV otJIga"'Y (p- 12)
\d8pIateur EDVobigaIoire (p. 12)

I
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825834-86

80 "C
-{}u

O,47~F850 V

70605040

c::==== -=r-----
-=:::::::::::::
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Bestellbezeichnung B 25834-B6474-M1

Allgemeine technische Angaben siehe Seite 23

Belastbarkeit mit sinusformiger Spannung
UN = f(Bu, f)

u

r 400 I-- ~....I___-------+---.:~~---I------"'''''_~-__+_-=_~l

Zuliissige Frequenz bei Nennspannung
f = f( Bu, Spannungsform)

025mm x 48mm
"" 35g

Gewindebolzen M 8
9,5mm
4Nm

Lotbare Flachstecker
1mm2bei Imax

6mm
4mm
A
OberdruckabreiBsicherung

..,+ ,

B 25 834-B6474-M1
mit lotbaran Flachsteckern

1.2~0.11)

><.--:;:==~ Flachstecker
l:¥ A6.3 x 0.8
~ DIN 46244

-r-----~ MB Zahnscheibe
........:/ JB.2 DIN 6797
a::::D- Sechskanlmutter

~
AMBDIN439

~~
tr; :!:

N 1) enlsprichl Uilfahne
S2.5 DIN 41496

Konstruktionsdaten
Abmessungen
Gewicht

Befestigung
Montagebohrung
Max. Drehmoment

AnschluBart
AnschluBquerschnitt

Kriechstrecke
Luftstrecke
Isolationsgruppe
Sicherung

1290V;2s
2500 V; 2 s
(2 +0.26 x f/kHz) x 1()-4
'= 10005

Priifdaten
Vas
VaG
tan 8
RisX C

Grenzdaten
Us 1800V
(du/dt)ma. 200V/ILS
Ima• 16A

MKV-Kondensatoren fur die Energie-Elektronik

Nenndaten
CN. Tol. 0,471LF ± 20%
liN 850V
Ueff 630V
fN 3,1 kHz
1\1 3,6 kvar
IN 5,8A
9ma. 70°C
Bu 44°C
R1h 40,8K/W
L 40nH
ResR 50mO

Priifkl8sse 25/070/56
nach DIN 40045; IEC-Publ. 68-1
.9I"e.1 +4O°C
reI. F. 93%
tre.t 56Tage
t1C/C :;i 1%
t1tan8 :;i 3 x 1()-4
Ria' C '= 10005

Anwendunglklasse
nach DIN 40040

HSF/LR
9m," H -25°C
9ma. S + 70D C
a. -55°Cbis + 70°C

F Mittlere reI.
Feuchte:;i 75%

aAQ L 300/109 h
tBo R 100000 h
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SK22 r-ci~::~
i-l l~'

150

150

LA4

125

125

oder schwarz eloxiert (SA)
or black anodised '(SA)
ou eloxe noir (SA)

100

37.5 50 75 1000 mm

100

matt gebeizt (AL)
matt etched (AL)
mat decape (AL)

75

0,7

0,6

0,8

37,5 50 75

Lieferbare Standardlangen
Available lengths
Longueurs Iivrable

Lieferbare Oberflachen
Available surfaces
Surfaces livrable

Lieferbare Lochungen
Available pin layouts TO 3 - TO 3-Bp. - TO 36 - 2 x TO 3/TO 36 -
Perforations livrable SOT 9 + TO 66 - Cb

1,0."

0,6

0,5

In 0,4
0
~ ~

0,3

0,2
150 20075 100

75 100 150 1000mm

matt gebeizt (AL) oder schwarz eloxiert (SA) Mit Lutter und
matt etched (AL) or black anodised (SA) Endplatten versehen
mat decape (AL) ou eloxe noir (SA)

TO 3 Bohrungen und Gewinae fur Hochleistungsthyristoren 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

119

Ueferbare Standardlangen
Available lengths
Longueurs livrable

Lieferbare Oberflachen
Available surfaces
Surfaces Iivrable

Lieferbare Lochungen
Available pin layouts
Perforations Iivrable

t----- 14 8 -------<..

SK23

Bohrungen und Gewinde fUr Hochleistungethyristoren und Dioden nach Angat
Holes and threads for power thyristors and diodes upon request.
Perforations et filetages pour thyristors et diodes sur demande.

Lieferbare Standardlangen
Available lengths
Longueurs Iivrable

Lieferbare Oberflachen
Available surfaces
Surfaces Iivrable

75 100 150
200 1000 mm

matt gebeizt (AL)
matt etched (AL)
mat decape (AL)

oder schwarz eloxiert (SA)
or black anodised (SA)
ou eloxe noir (SA)

Mit Lutter und
Endplatten versehen. LA3



- 146 -

LITERATUUR

[1] Conference Record of the Industry Applications Society

IEEE-IAS-1984. Annual Meting. Chicago. IL. USA

30 sept.-4 okt.1984. p.807-12 New York. USA: IEEE 1984

S.Nonaka : GTO current-source invertor.

[2] Conference Record of the Industry Applications Society

IEEE-IAS-1984. Annual Meting. Chicago, IL. USA

30 sept.-4 okt.1984, p.807-12 New York. USA: IEEE 1984

M.Hombu A new current-source GTo-invertor with sinusoidal

output voltage and current.

[3] Stageverslag Technische Hogeschool Eindhoven. Afdeling

Elektrotechniek. £MY 85-19. 1985

G.Kessels : De Gate Turn-Off Thyristor met zijn schakeling:

principe

[4] Stageverslag Technische Hogeschool Eindhoven. Afdeling

Elektrotechniek. £MY 85-20. 1985

G.Kessels : De Gate Turn-off Thyristor met zijn schakeling:

realisatie.

[5] Stageverslag Technische Hogeschool Eindhoven. Afdeling

Elektrotechniek. £MY 85-22. 1985

G.Kessels : De Gate Turn-Off Thyristor met zijn schakeling:

metingen.

[6] Technische Daten AEG-Telefunken uitgave

Abschaltthyristoren.



I I
+

EO Uo i2
2

J i3 iL3 L 3 i e3 i..
3

i4~ is! +

i6l
02 Oft 06

013 015 0" r+
G2 G4 G6 Un [ 7 spannings

l _ regel i ng ~....
014 016 018 f"t

RO Ul....
~-----_..__ ..- -
~....


	Voorblad
	Samenvatting
	Summary
	Inhoudsopgave
	1 Inleiding
	2 De stroominvertor met GTO-thyristoren: de keuze van het hoofdstroomcircuit
	3 De pulstrappen voor de aansturing van de GTO-thyristoren
	4 De besturing van de invertorbrug
	5 De beveiliging van de invertorbrug en de koppeltransformator
	6 De koeling van de halfgeleiders in de invertorbrug
	7 De spanningsregeling voor de buffercondensator
	8 Berekening van de optredende stromen en spanningen tijdens kommutatie
	9 Metingen aan de stroominvertor
	10 Conclusies en aanbevelingen
	Bijlage 1
	Bijlage 2
	Literatuur



