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invertor zijn opgebouwd met zogenaamde

Transistors IGBT's), waardoor een

kHz mogelijk is.

SAMENVATTING

Een stroominvertor maakt het mogelijk om een uitgangsstroom te

realiseren, waarvan de grondharmonische golfvorm instelbaar is qua

amplitude en frekwentie.

ontwikkelingen van recente datum hebben het mogelijk gemaakt om

stroominvertoren hoogfrekwent te laten schakelen, waardoor met

behulp van pulsbreedtemodulatie zowel een uitgangsstroom als een

uitgangsspanning gerealiseerd kunnen worden die nagenoeg

sinusvormig zijn.

Door deze vrijwel vervormingsvr1Je uitgangsspanningen en -stromen

z1Jn de extra verliezen, die in een op zo'n invertor aangesloten

asynchrone machine op kunnen treden, zeer gering.

De stroominvertor wordt gevoed vanuit een stroombron, die

gerealiseerd is met behulp van een chopper met zogena~mde Current

Mode Control ( CMC ).

Zowel de chopper als de

Insulated Gate Bipolar

schakel frekwentie van 20

Om de stroominvertor te besturen wordt een periodiek

schakelpatroon gebruikt, dat verkregen is met behulp van een

gedeeltelijk vr1J programmeerbaar besturingssysteem. Dit

besturingssysteem bestaat uit een computer en een bestuurbaar

extern geheugen, waarin een verzameling tabellen met

schakelpatronen is opgeslagen.

Met de gerealiseerde invertor is een uitgangsvermogen van 4 kW

bereikt, zodat de bruikbaarheid van IGBT's in een ultrasoon

schakelende stroominvertor van enig vermogen is aangetoond.
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ABSTRACT

A Current Source Inverter is very weIl suited for the generation

of alternating currents, with adjustable amplitude and frequency.

high

high

the

New developments made it recently possible to use a

switching frequency in current source inverters. Due to the

switching frequency and by using pulse width modulation,

generated currents and voltages are almost sinusoidal in shape.

Due to the low distortion of the output currents and voltages

there are little additional losses in asynchronous machines which

are fed by such an inverter.

The current source inverter is supplied by a current mode

controlled chopper.

Both parts, the inverter as weIl as the chopper, are provided

with Insulated Gate Bipolar Transistors ( IGBT's ) which enable

the use of a 20 kHz-switching frequency.

The current source inverter is controlled by using a periodical

switching pattern, which is generated by a partly

free-programrnable control system. This control system consists of

a computer and a controllable external memory, containing several

tables of switching patterns.

With the inverter described an output power of 4 kW has been

attained, so the applicability of IGBT's in ultrasonic-switching

current source inverters for power purposes has been proven.
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1 INLEIDING

Het regelen van het toerental van machines is in veel situaties

gewenst. Om dit te kunnen bereiken moet de energiestroom op een

effektieve manier bestuurd kunnen worden.

In het verleden was men voor traploze regelingen vooral aangewezen

op gelijkstroommachines. Aangezien deze machines, als gevolg van

slijtage van de koolborstels en de kommutator, nogal

onderhoudsgevoelig waren en bovendien in toerental beperkt zijn

door de optredende kommutatieproblemen, heeft men gezocht naar

alternatieven zonder koolborstels en met bij voorkeur een

niet-gewikkelde rotor als zijnde het meest robuust.

Een goed alternatief is de induktiemachine met kortsluitanker

motor ; maar aangesloten op het draaistroomnet heeft deze motor

slechts één nullasttoerental , dat eventueel in stappen beperkt

variëerbaar is met behulp van het pooltal.

Om het toerental van deze kortsluitankermotor kontinu variëerbaar

te maken, kan een beroep gedaan worden op de vermogenselektronica,

die het mogelijk maakt om een regelbare spanning of stroom met een

variabele frekwentie te genereren.

Voor vermogens boven de 10 kW is in eerste instantie vooral

gebruik gemaakt van thyristoren, waarbij meestal een blokvormig

uitgangssignaal gegenereerd werd; zie figuur 1.1 en 1.2.

figuur 1.1: Thyristorinvertor

_I------J~ i C 

~=l-,

Figuur 1.2: opgewekte
golfvorm

Het op deze Wl.] ze opgewekte uitgangssignaal bezit weliswaar een

grondharmonische van de gewenste waarde, maar ook een groot aantal

11



hogere harmonischen, die een betrekkelijk hoge amplitude hebben.

Hierdoor ontstaan onder andere trilkoppels in de elektrische

machine, die gedeeltelijk aan de mechanische belasting worden

doorgegeven en om deze reden ongewenst zijn.

Dit heeft men geprobeerd te ondervangen door per periode meerdere

malen te schakelen, bijvoorbeeld met behulp van Gate Turn Off

Thyristoren, waardoor pulsen met instelbare breedte opgewekt

kunnen worden. Door deze "Pulse Width Modulation" techniek kan een

aanzienlijke reductie van harmonischen van laag ordetal

gerealiseerd worden; zie figuur 1.3.

De som van de effektieve waarden van de optredende harmonischen

blijft echter konstant, maar het zwaartepunt wordt verlegd naar

hogere frekwent~es.\In plaats van de trilkoppels krijgt men nu te

]maken met ekstra koperverliezen door stroomverdringing in de

~ lwikkelingen. Tevens ontstaat er in de motor een jankend geluid.

van harmonischen van laag ordetal door

lukt beter naarmate de schakel frekwentie

is een hoge schakelfrekwentie mogelijk; zie

onderdrukken'"tiet
\

pulsbreedtemodulatie

hoger is. Met IGBT's

figuur 1.4.

Figuur 1.3: Pulspatroon bij
PWM met behulp van GTO's

Figuur 1.4: Pulspatroon bij
PWM met behulp van IGBT's

Het doel van de afstudeeropdracht is om een invertor te

ontwikkelen, die gebruik maakt van een voor vermogenselektronische

begrippen hoogfrekwent modulatieproces met een ultrasone
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behandeld,

transiënte

schakel frekwentie van circa 20 kHz.

De bekendste halfgeleiderschakelaars, die bij deze frekwenties

goed kunnen schakelen, zijn :

de bipolaire vermogenstransistor, met als voordeel de relatief

lage doorlaatverliezen maar met het nadeel dat voor de

basissturing een zwaar stuurcircuit noodzakelijk is:

de vermogensmosfet, met het voordeel van de eenvoudige

spanningsgestuurde gateaansturing, maar met het nadeel van een

betrekkelijk hoog doorlaatverlies.

Beide typen halfgeleiders hebben hun eigen specifieke voor- en

nadelen, zodat gestreefd is naar de ontwikkeling van een

komponent, die de voordelen van beide genoemde halfgeleiders

verenigt. Het resultaat is de Insulated ~ate ~ipolar Transistor:

IGBT, die de gunstige eigenschappen van beide halfgeleider

komponenten redelijk goed kombineert, zodat er een

vermogenshalfgeleider ontstaat met een eenvoudige spanningssturing

gekombineerd met relatief lage doorlaatverliezen.

Het schakelen met de IGBT wordt in hoofdstuk twee

waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de

verschijnselen tijdens het schakelen.

715e hiermee te bouwen ultrasone invertor wordt in hoofdstuk drie

besproken, waar eerst een vergelijking wordt gemaakt tussen de

\ twee mogelijke basisuitvoeringen, te weten de spannings- en de
I

C / stroominvertor. De stroominvertor blijkt bij deze vergelijking het

\ ~ gunstigst naar voren te komen.

De besturing en beveiliging ervan komen in hoofdstuk vier aan de

orde.

oor de stroominvertor is een stroombronvoeding nodig, wat

inherent is aan de keuze voor de stroominvertor.

Omdat het systeem uiteindelijk uit het driefasenspanningsnet

gevoed moet worden, kan de stroombron gerealiseerd worden met

behulp van een identieke invertor aan de ingang, die op het

driefasennet is aangesloten en op zijn beurt de ingangsstroom voor

de invertor levert. Om geen dubbel besturingsprobleem te kreëren,

is de stroombron voorlopig gerealiseerd met behulp van een uit een

gelijkspanningsbron gevoede chopper, die geregeld wordt op basis

van "Current Mode Control " en die zich als stroombron gedraagt.

Deze voor dit doel ontworpen stroombron is in hoofdstuk zes
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beschreven.

De uitgevoerde metingen aan de stroominvertor en de hierna

genoemde chopper worden in hoofdstuk vijf weergegeven.
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2: HET SCHAKELGEDRAG VAN DE IGBT IN EEN INVERTOR

2.1: HET STATISCHE EN HET DYNAMISCHE GEDRAG VAN DE IGBT

De Insulated ~ate ~ipolar ~ransistor is een vermogenshalfgeleider,

die qua aansturing overeenkomt met de powermosfet, zodat geen

zware stuurtrappen nodig zijn.

Qua stroomgeleiding komt de IGBT overeen met de bipolaire

vermogenstransistor , waardoor de geleidingsverliezen beperkt

blijven en bij dezelfde chipafmetingen in de orde van grootte

liggen van die van de bipolaire vermogenstransistor. Door de

hogere stroomdichtheid bij bipolaire transistoren ten opzichte van

powermosfets, wordt op deze wij ze aanzienlijk op de benodigde

hoeveelheid silicium bespaard [ BAL83 J.
In figuur 2.1a en 2.1b zijn respektievelijk de opbouwen het

vervangingsschema van de IGBT weergegeven.

E

E

c

Figuur 2.1a: De opbouw
van de IGBT

E

~G

C

G =Gate
E =Emitter
C=Coliektor

c

Figuur 2.1b: Het vervangings
schema van de IGBT

De IGBT wordt in de invertor als schakelelement gebruikt, maar

eerst zullen de statische eigenschappen van de IGBT nader

beschouwd worden.

In voorwaarts bedrijf geleidt de IGBT de stroom van collector naar

emittor indien de gatespanning groter is dan de thresholdspanning

U. Bij een gatespanning tussen nul volten de thresholdspanning
T

blokkeert de IGBT, zie figuur 2.2 [ BAL83 J.
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10

Figuur 2.2: De spanning- stroomkarakteristiek als funktie van de
aangelegde gatespanning bij een IGBT

/"Uit figuur 2.2 blijkt dat in de doorlaattoestand, de

geleidingsverliezen afnemen bij toenemende gate-emittorspanning,

zodat een zo hoog mogelijke stuurspanning gewenst is. De fabrikant

. beveelt een gate-emittorspanning aan, die ligt tussen de 12 V en

15 V [ IXY88 ].

In reverse-mode mag de IGBT niet toegepast worden, aangezien de

IGBT zich daar gedraagt als een sperrende diode met een

doorslagspanning van enkele tientallen volts.

Dit werkgebied is door de leverancier tot verboden gebied

verklaard; het gedrag van de IGBT is hier niet gespecificeerd

[ IXY88 ].

De gebruikte IGBT is geschikt voor schakelfrekwenties tot 20 kHz.

In verband met de schakelverliezen is het van belang dat de IGBT

bij hoge frekwenties voldoende snel in- en uitschakelt.

In figuur 2.3 is het verloop van de gate-emittorspanning en van de

collectorstroom weergegeven tij dens het in- en uitschakelen van

een ohmse belasting.

16



_t

: c\ 'I I

\'
V

20

10 -------,

_t

Figuur 2.3: Het verloop van de collectorstroom bij een
blokvormig, via R = 100 n toegevoerd, gatesignaal

Voor het inschakelgedrag van de IGBT is de mos-ingangstransistor

in combinatie met het stuurcircuit bepalend ( zie figuur 2.3 ).

Bij de overgang van laag naar hoog niveau van de blokvormige

stuurspanning U , bereikt de gatespanning U na t "" 50 ns
st ge d (on)

de thresholdspanning en wordt de MOSFET geleidend. Essentiëel is

dat wanneer de MOSFET in komt, de onderste PN-junctie voorwaarts

gepolariseerd wordt ( zie figuur 2.1a ), zodat vanuit de p-laag

gaten (minderheidsladingsdragers in de n-laag geïnjecteerd

worden Bij de kale MOSFET nemen geen gaten aan de

stroomgeleiding deel. Het horizontale gedeelte in de stijgende

flank van de gatespanning met een tijdsduur van t = 200 ns wordt
. r

veroorzaakt door het in geleiding komen van de IGBT. Hierdoor

ontstaat er een negatieve spanningsflank op de

cOllector-emittorspanning, die tot gevolg heeft dat de inwendige

gate-collectorkapaciteit gedurende deze tijd ontladen wordt

( Miller-effekt ). Deze ontlaadstroom werkt de toename van de

gatespanning tegen, waardoor dit trapvormige verloop ontstaat.

Pas nadat de collectorspanning gestabiliseerd is, zal de

17



500 V

V/~s

gate

gatespanning verder toenemen tot de nominale stuurspanning.

/De genoemde tijdvertragingen worden in belangrijke mate bepaald

\ door het stuurcircuit en hebben hier betrekking op een

• i stuurcircuit met een inwendige weerstand van 100 Q.
i

Tijdens het uitschakelen zijn drie wezenlijk verschillende fasen

te onderscheiden:

De eerste fase is de uitschakelvertraging t , die gelijk is
d <offl

aan de tijd die nodig is om de gate-emittor-capaciteit zover te

ontladen dat de collectorstroom af begint nemen.

Gedurende de tweede fase t schakel t de mosfet uiten neemt defl
stroom af tot circa 25 % van zijn oorspronkelijke waarde. Tijdens

de tweede fase wordt, door de stijging van de collectorspanning

!n~) : ~t Cf,vanwege het Miller-effekt, de daling van het gatesignaal

J/~'V~ V,; (~'i,'~?~enwerkt. De tijd tfl (Circarl( 20 ns) is in sterke mate
L J I '\,/'afhankelijk van het stuurcircuit .. ,

L 'r,;
I, ,i"\' Tijdens de derde fase is het mosfetkanaal stroomloos geworden en

moeten de resterende ladingsdragers in de voorheen geleidende

junkties afgevoerd worden. De duur van deze zogenaamde

staartstroom is afhankelijk van de recombinatiesnelheid van de

minderheidsladingsdragers. Beïnvloeding van deze tijd t
f2

door de

stuurschakeling is niet mogelijk, aangezien door de opbouw van de

IGBT de basis van de PNP-vermogenstransistor niet naar buiten toe

is uitgevoerd, dus ook niet afzonderlijk bestuurbaar is.

Alleen een vermindering van de levensduur van de ladingsdragers

kan de tijd t verkorten; deze levensduur is echter volledig
f2

bepaald door het ontwerp van de IGBT en de toegepaste proces-

technologie. [ BAL83 J [ STA89 J [ LOR86 J [ LOC 87 J.

Aan de hand van de spanningsstijg- en -daalsnelheden kunnen de

bijbehorende gatestromen berekend worden.

Met het toegepaste stuurcircuit worden bij een spanning van

stijgsnelheden van 1000 V/~s en daalsnelheden van 10000

bereikt tijdens kommutatie. De capaciteit tussen collector en

C bedraagt 50 pF bij de toegepaste IGBT.
CG

uit deze gegevens kunnen de ekstra gatestromen ten gevolge van het

Miller-effekt in beide situaties berekend worden:

18



Er geldt: = -i
C

CG
= -C dV /CG CG dt

(Tijdens de stijgende
\

\ )leveren van + 50 mA en

. \van - 500 mA naar aarde

flank moet het stuurcircuit een stroom

tijdens de dalende flank moet een stroom

afgevoerd worden.

2. 2: HET VERLOOP VAN SPANNINGEN EN STROMEN IN EEN INVERTORTAK

TIJDENS SCHAKELEN

De in paragraaf 2.1 besproken IGBT kan als halfgeleiderschakelaar

toegepast worden in een stroominvertor, zoals in figuur 2.4 is

weergegeven. Deze stroominvertor met IGBT' s kan werken met een

pulsbreedte-gemoduleerd signaal met een schakel frekwentie van

20 Khz. De stroominvertor kan beschouwd worden als een stelsel van

L1
=6.SnlH

zes kommutatiecellen met een gemeenschappelijke spoel L. Van de

zes aanwezige schakelaars zullen er steeds twee gelijktijdig in

geleiding zijn en wel één boven en één beneden.

/-<-Tijdens het schakelen wordt dus altijd gewisseld tussen één van de

~ drie bovenste schakelaars en / of tussen één van de drie onderste
r I

1\.,. (\ schakelaars, waarbij natuurlijke of gedwongen ckommutat_~.~...1optreedt.
L_._~") (t'r:.~'f,>-'\~ ','" .:'li.,.•;.(.-~·d: t,

BYT30P-800 BYT30P-800

lC;8~

XC:P2SNSOA

lGBT3

X<:~~~!8~
1<:8T5
lXGP2SNSOA

012

lGB~

X<:P2SN80A

014

lCBT4

X<:~~~!8~
I<:BT6
lXGP2SHBOA

Figuur 2.4: Principeschema van de stroominvertor uitgerust met
IGBT's
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, Aangezien bij gedwongen kommutatie de spanning over de zojuist

~'\ uitgeschakelde IGBT negatief is, moet in serie met elk van de

JIGBT'S een diode worden opgenomeni zie figuur 2.4.

Om het kommutatieproces nader te bestuderen is het voldoende één

kommutatiecel van de in figuur 2.4 weergegeven invertorschakeling

te beschouwen. Er wordt is aangenomen dat de kommutatie tussen één

van de onderste IGBT' s plaats vindt en dat bij de bovenste rij

IGBT's geen wijziging optreedt. Het schema van deze schakeling is

weergegeven in figuur 2.5a en kan tevens worden weergegeven door

het vervangingsschema van figuur 2.5b.

I )

014 ou.

1<;ST6
1X~P2'5HeOA

L1
D14 1I;8T4

'\ rN~tuurlijke
\ \ iGBT 6 en

Figuur 2.5a: Eén kommutatiecel
van de stroominvertor

kommutatie treedt op

g_~dwongen kommutatie
-'-'"'.-._-------------

IGBT 6 naar IGBT 4.
---

Figuur 2.5b: De vereenvoudigde
kommutatiecel

bij de overgang van IGBT 4 naar

treedt op bij de overgang van

Het circuit wordt gevoed vanuit een stroombron. Voor het meten aan

een dergelijk circuit is het gemakkelijker om uit te gaan van een

spanningsbronvoeding. Dit kan verwezenlijkt worden door de voeding

en de belasting van rol te laten verwisselen. De stroombron wordt

daarbij vervangen door de belastingsweerstand en de

belastingsweerstand wordt vervangen door een gelijkspanningsbron.
I

Met behulp van de figuren 2.6a tot en met 2.6d is eenvoudi~ in te

zien dat het in figuur 2.6e getoonde circuit zich ten aanzien van

de schakelverschijnselen gelijk gedraagt aan dat van figuu~ 2.5b.
!
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Figuur 2.6a/f: De voor het kommutatieproces onderling equivalente
vervangingsschema's

De voeding voor de kommutatiecel van figuur 2.6f is een

gelijkspanningsbron, hoewel de stroominvertor uiteindelijk met

driefasen-wisselspanning moet werken. Bij de meting met het schema

van figuur 2.6e zal over de serieschakeling van de bovenste IGBT 6

en diode 0
16

in deze kommutatiecel nooit een negatieve spanning

komen te staan; de seriediode 0 kan daarom weggelaten worden.
16

Tevens kan over de serieschakeling van de onderste IGBT 4 plus

diode 0 nooit een positieve spanning komen te staan groter dan
14

de doorlaatspanning van de IGBT zelf, zodat blijkt dat deze IGBT

weggelaten kan worden.
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in de hal fgeleiders

uitgaande van een

Gebleken is [ STA 88 ] dat het voor het verloop van de spanningen

en stromen niet uitmaakt of er aan de IGBT een seriediode wordt

toegevoegd cq of er aan de diode een serie-IGBT wordt toegevoegd.

De uitgevoerde metingen zijn dus niet alleen representatief voor

de chopper, maar ook voor de kommutatiecellen zoals die aanwezig

zijn in de driefasen-stroominvertor.

U i t de gemeten momentane vermogens kan het

gedissipeerde vermogen berekend worden,

schakelfrekwentie van 20 kHz.

De vereenvoudigde kommutatiecel is weergegeven in figuur 2. 6f,

waarin duidelijk opvalt dat de zo gekreëerde kommutatiecel

overeenkomt met een neerchopper . Voor de voeding van de

stroominvertor is een geregelde neerchopper gebruikt, zodat deze

chopper dienst heeft gedaan als kommutatiecel, waaraan de in dit

hoofdstuk beschreven metingen zijn uitgevoerd.

DE UITGEVOERDE METINGEN

Om het schakelgedrag van de kommutatiecel uit figuur 2. 6f te

b~studeren, wordt op de gate van de IGBT een blokvormig 20 kHz

signaal aangelegd met instelbare duty cycle. De gatespanning U
ge

heeft een waarde van 0 V ( waarbij de IGBT blokkeert) of 15 V

(waarbij de IGBT geleidend is) en wordt gerealiseerd door middel

van een speciaal hiervoor ontworpen stuurcircuit [STA 88].

UITSCHAKELEN

Uitgaande van het in geleiding zl.Jn van de IGBT is de diode

gesperd en derhalve nagenoeg stroomloos. Het kommuteren van de

stroom van de IGBT naar de diode wordt ingeleid door het dalen van

de gatespanning . Op het moment dat de thresholdspanning bereikt

wordt, gaat de IGBT blokkeren en zal de cOllector-emittor-spanning

U~e gaan stijgen tot de voedingsspannin~JI)ÖOr het Miller-effect

/wordt een verdere daling van de gatespanning tijdelijk

;, tegengegaan, totdat de collector-emittor-spanning zijn eindwaarde

p\bereikt heeft. Vanaf dit moment zal de gatespanning verder naar

~

22



nul dalen [ LOR86 J.
Vanaf het moment dat de IGBT begint te blokkeren, zal de diode het

resterende deel van de belastingsstroom Ia leveren. Op het moment

dat de IGBT geheel blokkeert, zal de diode de volledige

belastingsstroom voeren. De spannings- en stroomvormen tijdens het

kommuteren van de stroom van IGBT naar diode zijn voor zowel de

IGBT als de diode met behulp van een digitale oscilloskoop

geregistreerd. Tevens is het momentaan in de halfgeleiders

gedissipeerde vermogen hieruit berekend. De resultaten zijn

weergegeven in figuur 2.7a/b.

483.2
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Figuur 2.7a: Spannings- en stroomvormen bij het uitschakelen van de
IGBT bij U = 400 V en I = 10 A
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Figuur 2.7b: Spannings- en stroomvormen bij het inschakelen van de
diode bij U = 400 V en I = 10 A

d d

INSCHAKELEN

Bij het inschakelen van de IGBT zal de gatespanning van 0 V tot de

thresholdspanning stijgen, waarna de IGBT stroomvoerend wordt.

Zolang de IGBT nog niet de volledige belastingsstroom voert, zal

de cOllector-emittor-spanning U hoog blijven en nagenoeg niet
ce

veranderen. Nadat de diode stroomloos is geworden, zal de

cOllector-emittor-spanning zo snel dalen als het Miller-effect

toelaat. Hierdoor zal de reverse-spanning over de diode even snel

toenemen als de spanning over de IGBT afneemt. De nog aanwezige

vrije ladingsdragers in de diode zullen afgevoerd moeten worden,

wat tot uiting komt in een piek in de collectorstroom op het

moment dat de sperspanning over de diode komt te staan [ LOCS7 ].
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De spannings- en stroomvormen tijdens het kommuteren van de stroom

van diode naar IGBT zl.]n met een digitale oscilloskoop

geregistreerd voor zowel de diode als de IGBT. Tevens is weer het

momentaan in de halfgeleiders gedissipeerde vermogen uit de meet

gegevens berekend. De resultaten zijn weergegeven in figuur 2.8a/b.
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Figuur 2.8a: Spannings- en stroomvormen bij het inschakelen van de
IGBT bij,U

d
is 400 V en I

d
= 10 A
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Figuur 2.8b: Spannings- en stroomvormen bij het uitschakelen van de
diode bij U

d
= 400 V en ~ = 10 A

2.3: VERHOGENSDISSIPATIE IN DE HALFGELEIDERS TIJDENS SCHAKELEN

CHOPPERVERLIEZEN

Tijdens de metingen bleek dat één IGBT niet in staat is het

gestelde vermogen te schakelen. Om deze reden is er aan de IGBT

plus vrijloopdiode nog een tak met een IGBT en een vrijloopdiode

parallel geschakeld. Aan de zo verzwaarde chopper Z1]n de

spanningen en stromen gemeten. De met de Nicolet-oscilloscoop

gemeten vermogens, in zowel de diode als de IGBT, zijn in
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bij lage 5 weergegeven. In onderstaande tabel is uitgaande van

20.000 maal schakelen per sekonde het in die halfgeleiders

gedissipeerde vermogen ten gevolge van het schakelen weergegeven.

Vanwege de betrekkelijk hoge dissipatie is besloten om de stroom

voorlopig te beperken tot 10 A in plaats van 20 A.

Schakelverlies in Schakelverlies in
IGBT 1 IGBT 2 Beide Diode 1 Diode 2 Beide
(in W) (in W) IGBT's (in W) (in W) diodes

(in W) (in W)

Inschakelen 4,7 4,3 9,0 7,2 7,6 14,8IGBT

uitschakelen 8,4 18,2 26,4 0 0 0IGBT

Totaal 13,1 22,5 35,4 7,2 7,6 14,8schakelverlies

Tabel 2.1: De schakelverliezen in de diode en de IGBT bij een
herhalingsfrekwentie van 20 kHz.

SCHATTING VAN DE INVERTORVERLIEZEN

~
AangeZien in de stroominvertor altijd in één rJ.] de schakelaars;)

\ \) ~nderling wisselen en i~ de andere rij één schakelaar konstant ~an [I )
~~ J.s, mag voor de stroomJ.nvertor per schakelaar het schakelverlJ.es. (

gehalveerd worden ten opzichte van dat van de chopper bij gelijke

spanningen en stromen.

Aangezien er tijdens het schakelen tussen drie "bronspanningen"

geschakeld wordt, te weten de drie momentane uitgangsspanningen

van de stroominvertor, zal er altijd één grote spanningssprong

zijn, die even groot maar tegengesteld is aan de som van de twee

andere spanningssprongen. Hierdoor zal het schakelverlies lager

zJ.]n dan het oorspronkelijk aangenomen gehalveerde chopper

schakelverlies. Bij benadering zal het totale schakelverlies in de

invertor per schakelaar nog maar 1/3 bedragen van het

schakelverlies in de chopper. Voor de stroominvertor wordt om deze

reden een schakelverlies verwacht van 11,9 W voor de IGBT en 4,9 W

voor de diode bij een gekoppelde uitgangsspanning van 500 V top en

een tussenkringstroom van 10 A.
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3: DE DRIEFASENSTROOMINVERTOR

3.1: SPANNINGS- VERSUS STROOMIHVERTOR

De invertor in zijn meest algemene vorm wordt weergegeven door

figuur 3.1 en bestaat uit negen bidirektionele schakelaars Q tlm
1

Q op de kruispunten van de schuine lijnen en drie spoelen L en
9

drie condensatoren C. De in- en uitgangszijden zijn vrij te

kiezen; zie figuur 3.1.

A
----L..........-c=---:::::c:-r---,C=------.,;.l-----"

~ ~/r-_1--~:==--'

B
L-----l~

B~
L----2--------x:-
B~
--3~

7 L 3

Figuur 3.1: De gegeneraliseerde invertorschakeling

De spanningsinvertor kan uit de algemene vorm gevonden worden door

in figuur 3.1 aansluitpunt A en de hiermee verbonden conden
3

satoren en schakelaars weg te laten. De punten A worden als
1,2

ingang gekozen en worden op een gelijkspanningsbron aangesloten.

De drie uitgangen B kunnen met behulp van de desbetreffende
1,2,3

schakelaars met de positieve of negatieve voedingsrail verbonden

worden: zie figuur 3.2.

In principe kan een uitgang ook "zweven" indien de desbetreffende

uitgangsstroom nul is en beide schakelaars geopend zijn.

Een toestand waarin beide schakelaars in één tak gesloten zl.Jn

resulteert in het kortsluiten van de gelijkspanningsvoeding. Dit

moet dus te allen tijde voorkomen worden, aangezien dit onder

andere leidt tot vernietiging van schakelaars.

De spanning u kan een verloop hebben zoals in figuur 3.3a,b is
B

12

weergegeven.

Tussen de uitgangskIemmen B
1

, B
2

en B
3

mogen allerlei belastingen

aangesloten worden mits deze geen "spanningsbronkarakter" hebben.
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Onder een belasting met een "spanningsbronkarakter" wordt verstaan

een belasting, waarover de spanning niet noemenswaardig kan

veranderen in een voor het schakelproces relevante tijd, of

precies gezegd: een belasting met een spanningsbronkarakter is een

belasting, waarvan de impedantie laag is voor de relatief hoge

frekwentiekomponenten van de op de punten B opgewekte spanning.

Bij een spanningsinvertor mogen onder andere de volgende

belastingen aangesloten worden: R , L , R + L , R II L , R + C

( mits R voldoende groot is ) en een stroombron.

Tevens is een open circuit toegestaan.

\ De volgende belastingen en kombinaties van belastingen zijn onder

~ndere verboden: C , C II L , C II R , een kortsluiting tussen de

twee of drie uitgangskIemmen, alsmede het aansluiten van een

spanningsbron op de uitgang van de spanningsinvertor.

A
au

B~
1

% % ~S5 L L
j

t~

+ C
1 3 ~

1 2 ,
U

2
-~L-

d 2 2
b

-~
U 1"B

1 L 1 2

A2~
1

6

Figuur 3.2: Principeschema
van de spanningsinvertor

Figuur 3.3: Uitgangsspannings
vormen bij resp. a) max. en

b) geregelde uitgangsspanning

Indien toch een spanningsbronachtige belasting op de invertor

aangesloten wordt, gaan er kortsluitachtige stromen lopen, tenzij

alle schakelaars geopend blijven. In dit laatste geval is er

echter geen sprake meer van omzetting tussen gel ij kspanning en

wisselspanning.

In de praktijk heeft de belasting echter bijna altijd een

enigszins induktief karakter, zoals bijvoorbeeld bij een

kortsluitankermachine, zodat in de meeste praktijksituaties de

belasting rechtstreeks aan de spanningsinvertor gekoppeld kan

worden op de aansluitpunten B
1,2,3
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«wanneer er aan de uitgang van de ~~!1n.~!19.~Jnv~rtor een spoel in7~::

\

E~r~~~_~~.t __~e. ~an te sluiten~~_~~:.~~~!C?r~!",...2~plaatst, kunnen ook ( '{
\ \ spanningsbronachtige belastingen op de invertor aangesloten \ I . I

"..~.worden, zoals bijvoorbeeld een synchrone machine of het I/ .,
(elektriciteitsnet. I

,~~-----"-""",~,<~,.,,,.-'- "'e-

In het algemeen zal een uitgangsstroom i ongelijk aan nul z1Jn op
L

het moment van schakelen, zodat de uitgangskIemmen altijd aan de

positieve of de negatieve rail verbonden dienen te zijn.

Een "zwevende" uitgang komt dus praktisch niet voor.

Aangezien de voedingsstroom binnen een schakel interval zowel

positief als negatief kan zijn, moeten alle schakelaars in twee

richtingen stroom kunnen geleiden.

Bij gebruik van bijvoorbeeld halfgeleiderschakelaars, die maar in

één richting stroom kunnen voeren, zoals onder andere transistoren

of thyristoren, moeten er tevens antiparallelle schakelaars

geplaatst worden, die de stroom in de andere richting kunnen

geleiden.

omdat de voedingsspanning U een gelijkspanning is, mag één van de
d

twee schakelaars, een diode zijn en wel in die richting, waarin

deze diode en de anderen de voeding U niet kunnen kortsluiten.
d

De stroominvertor kan eveneens uit de algemene vorm gevonden

worden door in figuur 3.1 aansluitpunt B
3

, L
3

en de hiermee

verbonden schakelaars weg te laten. De punten B worden nu als
1,2

ingang genomen en worden door een gelijkstroombron gevoed: zie

figuur 3.4.

~
~S5 i.~

~
L

a
1 • 2 A C c

I3 3--=r::.!.-
IÎ 3 ---L-

t~

-A2±c:td

iA'"-A =;r= 2
1 i 1

A
6 1

Figuur 3.4: Principeschema
van de stroominvertor

Figuur 3.5: Uitgangsstroom
bij resp. a) max. en b)
geregelde uitgangsstroom
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De drie uitgangen A kunnen door middel van de desbetreffende
1,2,3

schakelaars met een positieve of negatieve stroom gevoed worden,

of zwevend gehouden worden, indien geen van de schakelaars van de

desbetreffende tak in geleiding is.

~r- Bij een stroominvertor dient de voedingsstroom, die uit een

'," stroombron betrokken wordt, altijd te kunnen blijven lopen, zodat
" ...."

altijd minstens één van de drie schakelaars boven en één van de

er

anders een open verbinding ontstaat waardoor grote overspanningen

gekreëerd worden, die tot gevolg hebben dat er schakelaars

vernietigd worden.

Tussen de uitgangskiemmen Al' A
2

en A
3

mogen allerlei belastingen

aangesloten worden, mits deze geen "stroombronkarakter" hebben.

Onder een belasting met een "stroombronkarakter" wordt een

belasting verstaan, waardoor de stroom niet noemenswaardig kan

veranderen in een voor het schakelproces relevante tijd.

('Op een stroominvertor mogen onder andere de volgende belastingen
"\aangesloten worden: R , C , R + C , R II C.

!Tevens is een volledig kortgesloten uitgang toegestaan.

'\De volgende belastingen en kombinaties van belastingen z1Jn onder

(

andere verboden: L , L + C , L + R , een open circuit, alsmede het

aansluiten van een stroombron op de uitgang van de stroominvertor.

Indien toch een stroombronachtige belasting op de invertor

aangesloten wordt, ontstaan er grote overspanningen over de niet

in geleiding zijnde schakelaars.

Aangezien de belasting in de praktijk echter bijna altijd een

enigszins induktief karakter heeft, kan de belasting in de meeste

praktijksituaties niet rechtstreeks aan de stroominvertor

gekoppeld worden.

Wanneer tussen de drie uitgangskiemmen van de stroominvertor drie

kondensatoren geplaatst worden, kan op de uitgang van deze

invertor ook een belasting met een induktief karakter aangesloten

worden, zoals bijvoorbeeld een kortsluitankermotor.

Aangezien de gekoppelde uitgangsspanningen zowel positief als

negatief kunnen zijn, moeten de schakelaars ook hiertegen bestand

z1Jn. Dit betekent dat de schakelaars alleen positieve stromen

behoeven te kunnen voeren.

Bij toepassen van bijvoorbeeld een vermogenstransistor of -mosfet,
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die beide geen noemenswaardige sperspanning mogen krijgen, is het

toevoeging van een seriediode noodzakelijk.

~e spannings- en de stroominvertor worden respektievelijk vanuit

\ een gelijkspannings- en een gelijkstroombron gevoed en geven dien-

)
\tengevolge respektievelijk een wisselspanning en -stroom af.

r. Doordat de gebruikte spannings- en stroombronnen niet volledig
, "
L ~.deaal kunnen zijn, wordt bij de spanningsinvertor aan de ingang

een parallelkondensator toegepast; en wordt bij de stroominvertor

en seriespoel aangesloten tussen de voedingsbron en de invertor.

Een driefasen-bruginvertor maakt het mogelijk om, bij een juist

gekozen schakelpatroon, een symmetrisch periodiek uitgangssignaal

op te wekken, dat met een faseverschuiving van 2/3rr radialen zich

herhaalt in de opeenvolgende fasen.

Voor iedere invertortak moet in verband met het voorkómen van even

harmonischen en asymmetrieën bij voorkeur gelden dat het uitgangs

signaal f radiaal symmetrisch is rond wt = ~ ( dat wil zeggen:

f( wt-~ ) = -fe -wt+~ )) en dat f spiegelbeeldsymmetrisch is rond

wt = ~ + rr/2, ( dat wil zeggen f ( wt-rr/2-~ ) = f ( -wt-rr/2-~ )),

waarbij w de hoekfrekwentie van f is en ~ een vaste fasehoek is.

De grondharmonische van het opgewekte patroon moet in een

draaistroommachine een draaiveld opwekken; de draairichting

hiervan kan omgekeerd worden door het verwisselen van de sturing

van twee invertortakken. Op deze wijze kan betrekkelijk eenvoudig

de draairichting van de aangesloten machine omgekeerd worden.

Om de keuze tussen deze twee genoemde hoofdtypen van invertoren te

kunnen maken, worden in de volgende twee paragrafen de twee typen

invertoren in kombinatie met hun mogelijke sturingen en regelingen

besproken.

3.2: STURING EN REGELING VAN EEN SPANNINGSINVERTOR

Bij gebruik van een ideale spanningsinvertor wordt het verloop van

de uitgangsspanning en daarmee de grootte van de grondharmonische,

eenduidig bepaald door het aangeboden patroon van het stuursignaal

en door de grootte van de voedingsspanning U .
d
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Het principe is in het onderstaande schema weergegeven, waarbij

het pulspatroon gegenereerd kan worden door bijvoorbeeld

draaggolfmodulatie of door het sekwentiëel uitlezen van een tabel

[ HAAaa ]. Afhankelijk van de referentiegrootheden f en U ,
ref ref

waarbij f de gewenste frekwentie en U de gewenste effektieve
ref ref

waarde van de grondharmonische is, zal de uitleessnelheid

ingesteld worden en zal voor een bepaalde tabel gekozen worden.

Bij gegeven f en U dus bij gegeven tabel en
ref ref'

uitleessnelheid, ligt bij vaste tussenkringspanning" het verloop

van de uitgangsspanning en daarmee de grondharmonische vast. Er is

hier dus sprake van sturing.

U
~ R

PULSPATROON- SPANNINGS- U
~ INVERTOR S~

OPWEKKER
U

T

f

u

Figuur 3.6: Principeschema voor de sturing van de
spanningsinvertor

uitgangsspanningen

de momentanevan

een extra

Aangezien er niet geregeld wordt, zijn de

U bijvoorbeeld afhankelijk
RS,ST,TR

tussenkringspanning.

De uitgangsspanning kan geregeld worden met behulp van

lus waarmee de werkelijke uitgangsspanning gemeten

waarmee de waarde van U bijgesteld wordt.
ref

wordt en

De uitgangsspanningen bestaan uit pulsbreedtegemoduleerde signa

len, die aan de klemmen van de invertor gemeten kunnen worden.

Nu is het probleem, dat uit de pulsbreedtegemoduleerde uitgangs

spanning niet direct de grondharmonische afgelezen kan worden;

immers de momentane lijnspanning heeft alleen de waarde +U
d

, -U
d

of nul. Het PBM signaal zal eerst bewerkt ( bijvoorbeeld gelijk

gericht en gefilterd ) moeten worden, alvorens dit signaal aan de

regeling toegevoerd kan worden; zie figuur 3.? Dit komt neer op

een tijdvertraging ~, in de regellus, ten gevolge van het
1

laagdoorlaatfilter.
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Figuur 3.7: Principeschema van een spanningsregeling toegepast op
een spanningsinvertor.

Een snelle momentane spanningsregeling is om deze reden dan ook

niet mogelijk, zodat men zich moet beperken tot bijvoorbeeld een

effektieve waarde regeling uitgevoerd met een integrator met een

tijdkonstante "t"2 ~ "t"1: zie figuur 3.7.

uitgaande van de spanningsinvertor blijkt een momentane

stroomregeling van de drie uitgangsstromen heel goed mogelijk. De

momentane uitgangsstroom is kontinu vanwege de altijd aanwezige

serieïnduktiviteit aan de uitgang van de spanningsinvertor. De

stroom wordt bepaald door het geïntegreerde spanningsverschil over

deze induktiviteit.

Deze stroomwaarde kan direkt aan de regeling toegevoerd worden,

die dan op basis van het teken van het verschil tussen i en i
ref

deze uitgangsstroom bijregelt tot de gewenste waarde.

Aangezien in een driefasen systeem zonder een naar buiten

uitgevoerd sterpunt altijd geldt dat de som van de stromen nul is,

geldt dus ook dat de som van de gewenste stromen i
R

' is en
ref ref

i
T

nul moet zijn.
ref

Op deze wij ze ontstaat een eenvoudig regel schema ( zie

figuur 3.8 zonder additionele tijdvertragingen, waarbij de

tijdkonstante van de "bijregelsnelheid" in principe alleen wordt

bepaald door de op de uitgang aangesloten induktiviteit en het

maximaal daarover aan te leggen spanningsverschil. Wanneer de

komparatoren geen hysteresis hebben, dan zal de schakel frekwentie

bij toepassing van dit regelschema in principe oneindig hoog

kunnen worden.
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Figuur 3.8: Het principeschema van de stroomgeregelde
spanningsinvertor

3.3 STURING EN REGELING VAN EEN STROOMINVERTOR

Bij het aanbieden van een vast schakelpatroon aan de

stroominvertor spreekt men van stroomsturing, zoals in figuur 3.9

is weergegeven.

I
~ R

PULSPATROON STROOM- I
~ 5-+

OPWEKKER INVERTOR I
T

f

I

Figuur 3.9: stroomsturing met behulp van een stroominvertor.

Aangezien de stroom door allerlei oorzaken af kan wij ken van de

gewenste waarde is vaak een stroomregeling gewenst. Het realiseren

van een stroomregeling bij een stroominvertor is betrekkelijk

gekompliceerd net zoals een spanningsregeling bij een

spanningsinvertor.

De uitgangsstroom op de punten Al' A
2

en A
3

in figuur 3.4 is

opgebouwd uit stroomblokken , die uitgemiddeld over enkele

schakelperiodes de gewenste stroomwaarde geven. Onder de schakel

periode wordt de tijd verstaan, die verstrijkt tussen twee

positieve of negatieve stroomflanken in de genoemde

uitgangsstroom.
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De momentane waarde van de uitgangsstroom kan drie waarden aanne

men: +I , -lof 0, afhankelijk van de aangestuurde schakelaars.
d d

De momentane stroomwaarde aan de uitgang van de invertor gemeten,

moet in de tijd uitgemiddeld worden om te kunnen worden vergeleken

met de gewenste waarde i (t). Door de tijdvertraging "t' , die
ref t

optreedt door het uitmiddelen van de stroom, kan de opgewekte

stroom niet meer momentaan bij geregeld worden, zodat alleen een

trage regellus bijvoorbeeld de gemiddelde stroomwaarde bij kan

regelen, zoals in figuur 3.10 is weergegeven.

De integrator heeft weer een grotere tijdkonstante dan "t't

"t'2 > "t't net zoals bij de spanningsregeling van een

spanningsinvertor.

f

I ~ IR
ref

J~2
PULSPATROON- STROOM- I

+ L~
s-+

OPWEKKER INVERTOR I- T

LAAGDOOR- GELIJK-
LAATFILTER RICHTER

Figuur 3.10: Principe regelschema voor stroomregeling bij een
stroominvertor

Analoog aan de stroomregeling bij een spanningsinvertor, is ook

spanningsregeling bij een stroominvertor mogelijk.

De uitgangsspanning op de uitgangskondensatoren is kontinu en is

de integraal van het verschil van de stroom, die geleverd wordt

door de invertor en van de stroom, die gevraagd wordt door de

aangesloten belasting.

De aanwezige uitgangsspanning kan in dit geval direkt aan de

regeling toegevoerd worden.

Er is nu direkte regeling van de uitgangsspanning mogelijk, zodat

snel momentaan bij geregeld kan worden, zoals in figuur 3.11 is

weergegeven.
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Figuur 3.11: Principeschema van een stroominvertor met
spanningsregeling

De regelsnelheid wordt bepaald door het verschil tussen de

ingangsgelijkstroom I en de momentane uitgangsstroom i, i en i
Td R S

en de waarde van de uitgangskondensatoren van de invertor. De

grootte-orde van deze tijdvertraging is om deze reden 0,1 tot 1 ms,

waardoor een snelle momentane stroomregeling mogelijk is.

De in deze paragraaf genoemde pulspatroonopwekker moet aan een

aantal eisen voldoen:

Er moet altijd minstens één schakelaar boven en één schakelaar

onder in geleiding zijn, aangezien bij een open verbinding er

schakelaars door overspanning vernietigd worden.

- Bij twee parallel aangestuurde schakelaars is het niet in alle

gevallen eenduidig voorspelbaar, welke schakelaar stroom zal

voeren, zodat deze situatie ook vermeden dient te worden.

Voor die toestanden, waar geen wijziging van de aanwezige inver

toruitgangsspanning u, u en u gewenst wordt, alsmede bij het
R S T

opstarten en het stoppen van de stroominvertor is het noodzake-

lijk om beide schakelaars in een willekeurige tak te ontsteken

om een open verbinding van de voedende stroombron te vermijden.

Een mogelij ke pulspatroongenerator , zoals die zou kunnen worden

toegepast bij spanningsgeregelde stroominvertoren, wordt nu nader

beschreven.

Met de geregelde stroominvertor wordt beoogd om een willekeurig
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referentiesignaal u
ref
(t voor de gekoppelde lijnspanning te

volgen.

De afwijkingen ~u tussen de werkelijke spanning u en u worden
ref

gebruikt als ingangssignalen voor de pulspatroonopwekker. Van deze

ingangsspanningen zullen er altijd twee dezelfde polariteit

bezitten en de derde een tegengestelde polariteit. De pulspatroon

generator gaat nu van de twee spanningen met gelijke polariteit,

die spanning bij regelen, die de grootste afwijking bezit. Tevens

wordt de spanning met de tegengestelde polariteit bij geregeld.

uit de referentiesignalen en de uitgangstoestand van de invertor

ontstaan de drie regelsignalen ~U ,die aan de pulspatroon-
RS,ST,TR

generator toegevoerd worden. Tevens is het noodzakel ij k om te

bepalen welke van de regelsignalen met gelijke polariteit het

grootst is en welke het kleinst is: X = SIGN ( ~u - ~u ) ,
1 RS ST

X
2

= SIGN ( ~UST - ~UTR ) en X
3

= SIGN ( ~UTR - ~URS ).

Deze zes signalen worden gedigitaliseerd door middel van

Schmitt-triggers. In de waarheidstabel van figuur 3.12 zijn bij

deze zes digitale ingangssignalen de zes gewenste uitgangssignalen

weergegeven, zoals die na enig puzzelwerk verkregen kunnen worden.

Een aantal ingangstoestanden zijn strijdig met zichzelf en zijn

met een kruisje in de achtste kolom aangemerkt.

In een voorbeeld zal nu voor één geval aangegeven worden hoe men

tot de in de waarheidstabel aangegeven toestanden kan komen.

Als uitgangstoestand wordt genomen: ~URS < 0 en ~UST < 0, zodat

voor een geldige situatie geldt: ~u > o.
TR

Van de twee signalen met gelijke polariteit moet nu die met de

grootste amplitude bepaald worden. In dit voorbeeld wordt genomen:

X = SIGN (~u -~u ) = 0, dus ~u < ~u . Hieruit volgt dat
1 RS ST RS ST

in absolute zin ~u het grootste is en bij geregeld moet worden.
RS

Tevens moet ~urn bij geregeld worden.

Om dit te verwezenlijken wordt S gesloten om de uitgangsspanning
5

u te verhogen. Ook wordt S gesloten om de uitgangsspanning u
TR 2 RS

te verlagen. Met deze stuursignalen wordt inderdaad bereikt dat de

twee bij te regelen regelsignalen gereduceerd worden tengevolge

van het aangeboden schakelpatroon.
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INGANGSSIGNALEN UITGANGSSIGNALEN

SGN SGN SGN
X X X STRIJ'- S S S S S S.àu .à~T .àu 1 2 3 DIG ?

1 2 3 4 5 6RS TR
0 0 0 0 0 0 0 x !B (l)
1 0 0 0 0 0 1 x ( 1 )
2 0 0 0 0 1 0 x !U (l)
3 0 0 0 0 1 1 x ( 1 )
4 0 0 0 1 0 0 x ( 1 ) !U5 0 0 0 1 0 1 x (l)
6 0 0 0 1 1 0 x ( 1 )

lil
7 0 0 0 1 1 1 x !Il8 0 0 1 0 0 0 x
9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0

10 0 0 1 0 1 0 x Hl (l)
1 1 0 0 1 0 1 1 x ( 1 )
12 0 0 1 1 0 0 x ( 1 ) ( 1 )
1 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1

III14 0 0 1 1 1 0 x ( 1 )
1 5 0 0 1 1 1 1 x

lil
1 6 0 1 0 0 0 0 x
17 0 1 0 0 0 1 x ( 1 )
1 8 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
1 9 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
20 0 1 0 1 0 0 x ( 1 ) Hl21 0 1 0 1 0 1 x (l)
22 0 1 0 1 1 0 x ( 1 )

lil
23 0 1 0 1 1 1 x !Il24 0 1 1 0 0 0 x
25 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0
26 0 1 1 0 1 0 x ( 1 ) (l)
27 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0
28 0 1 1 1 0 0 x ( 1 ) Hl29 0 1 1 1 0 1 x ( 1)
30 0 1 1 1 1 0 x ( 1 )

lil
31 0 1 1 1 1 1 x

lil
32 1 0 0 0 0 0 x
33 1 . 0 0 0 0 1 x ( 1 )
34 1 0 0 0 1 0 x Hl (l)
35 1 0 0 0 1 1 x ( 1 )
36 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
37 1 0 0 1 0 1 x ( 1 ) (l)
38 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
39 1 0 0 1 1 1 x

lil !Il40 1 0 1 0 0 0 x
41 1 0 1 0 0 1 x ( 1 )
42 1 0 1 0 1 0 x Hl (1)
43 1 0 1 0 1 1 x ( 1 )
44 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
45 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0
46 1 0 1 1 1 0 x ( 1 ) lil47 1 0 1 1 1 1 x

lil
48 1 1 0 0 0 0 x
49 1 1 0 0 î 1 x ( 1 )
50 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
51 1 1 0 0 1 1 x ( 1 ) ( 1 )
52 1 1 0 1 0 0 x ( 1 ) Hl53 1 1 0 1 0 1 x (l)
54 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
55 1 1 0 1 1 1 x ..

lil !Il56 1 1 1 0 0 0 x
57 1 1 1 0 0 1 x ( 1 )
58 1 1 1 0 1 0 x Hl (l)
59 1 1 1 0 1 1 x ( 1 )
60 1 1 1 1 0 0 x ( 1 ) Hl61 1 1 1 1 0 1 x (l)
62 1 1 1 1 1 0 x ( 1 ) !Il63 1 1 1 1 1 1 x (l)

Figuur 3.12: De waarheidstabel voor de pulspatroongenerator

De goede ingangstoestanden zijn in Karnaugh-diagrammen weergegeven

met nullen en enen; zie figuur 3.13. Op de open plaatsen staan

"don 1 t cares", die naar believen als één of als nul gebruikt

kunnen worden bij het kreëren van zo groot mogelijke blokken.

De zo gevormde blokken hebben de volgende logische funkties:
Q = X X Q = X X Q5 = X X + X X

1 13 3 12 12 13

Q = X X Q = X X Q = X X + X X
2 13 4 12 6 12 13

Hierbij zl.Jn de blokken zodanig gekozen, dat strijdige ingangs-

toestanden toch altijd tot veilige uitgangssignalen leiden.
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De op deze wij ze gevormde toestanden zijn tussen haakj es weer

geven in de waarheidstabel, waarbij de nullen weggelaten zijn.

SI ~1
000 0 1 1 1 1

SCN X2 o 0 1 1 1 1 o 0

~\l ~u ~ 3 0 1 1 0 o 1 1 0
SST R

0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 0 o 0

1 1 0 D 1
1 1 1
1 0 1 o 1
1 0 0 1 1- -

S3 ~~1
0 0 0 0 1 1 1 1

SCN X2 0 0 1 1 1 1 o 0

~W:S~~T~TR 3 0 1 1 0 0 1 1 0

0 0 0 --
0 0 1 0 0
0 1 1 0 1
0 1 0 1 1

1 1 0 1 0
1 1 1
1 0 1 o 0
1 0 0 0 0--

Ss ~1
0 0 0 0 1 1 1 1

SCN X2 0 0 1 1 1 1 0 0

~u ~? ~ 3 0 1 1 0 0 1 1 0
RS T T R

0 0 0 -- -
0 0 1 1 1
0 1 1 1 0
0 1 0 0 0

-
1 1 0 0 0
1 1 1
1 0 1 1 0
1 0 0 0 0-- -

Sz ~1
0 0 0 0 1 1 1 1

SCN X2 0 0 1 1 1 1 0 0

~\lS~?T~ R 3 0 1 1 0 0 1 1 0

0 0 0 -
0 0 1 1 0
0 1 1 1 1
0 1 0 1 0

1 1 0 0 0
1 1 1
1 0 1 0 0
1 0 0 0 0-

S, ~1
o 0 o 0 1 1 1 1

SCN X2 o 0 1 1 1 1 o 0

~W:S~~T~ R 3 o 1 1 0 o 1 1 0

0 0 0 -
0 0 1 0 1
0 1 1
0 1 0 o 0

1 1 0 0 0
1 1 1
1 0 1 1 1
1 0 0 0 1-

S6 ~~:
0 0 0 0 1 1 1 1

SCN X2 0 0 1 1 1 1 0 0

~u ~u ti 3 0 1 1 0 0 1 1 0
RS ST T R

0 0 0 - - -
0 0 1 0 0
0 1 1 0 0
0 1 0 0 1

1 1 0 1 1
1 1 1
1 0 1 0 0
1 0 0 1 0

Figuur 3.13: Karnaugh-diagrammen voor de uitgangsvariabelen

Bij dit systeem worden andere schakelaars aangestuurd, zodra een

~u of een X van teken wisselt, waardoor de schakel frekwentie in

principe oneindig hoog op kan lopen, indien de Schmitt-triggers

geen hysteresis bezitten. Om dit ongewenste effekt te voorkomen,

is ekstra hardware nodig.
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De pulsatie- en

snelle wisselingen

de tandkop. Die

3.4: DE UITEINDELIJKE KEUZE VOOR DE STROOMINVERTOR

( MET SPANNINGSREGELING )

Om de keuze tussen deze twee hoofdtypen van invertoren te kunnen

onderbouwen moeten eerst de voor- en nadelen van beide typen

invertoren tegenover elkaar afgewogen worden. Hierbij moet

uitgegaan worden van de ontwerpeis, dat de invertor bij een

frekwentie van f = 20 kHz ( ultrasoon ) moet schakelen.
s

MOTORVERLIEZEN

Bij een spanningsinvertor, die bestemd is om er een kortsluit

ankermotor op aan te sluiten, zijn geen uitgangsspoelen aanwezig.

Bij het met 20 kHz schakelen van de spanning, zal deze ongefilterd

over de aangesloten motor komen te staan. Dit geeft ekstra

verliezen in de motor, waardoor de maksimaal toelaatbare belasting

van de motor in niet verwaarloosbare mate kan afnemen.

De in de motor optredende verliezen zij n onder te verdelen in

koper- en ijzerverliezen en verliezen van mechanische aard.

( Onder "koper"verliezen worden ook de verliezen in een aluminium

rotorkooi verstaanl ).

De koperverliezen van de stator en de rotor zijn weer onder te

verdelen in:

- verliezen ten gevolge van de kopergelijkstroomweerstandi

- wervelstroomverliezen.

De ij zerverliezen kunnen naar lokatie gescheiden worden in de

verliezen in de jukken en de verliezen in de tanden.

De jukverliezen zijn weer onder te verdelen in wervelstroom- en

hysteresisverliezen en worden in hoofdzaak bepaald door de sterkte

en de frekwentie van het hoofdveld.

De tandverliezen zijn te onderscheiden in: - wervelstroomverliezen:

- hysteresisverliezen;

- pulsatieverliezen;

- oppervlakteverliezen.

oppervlakteverliezen worden veroorzaakt door

van het veld respektievelijk in de tand en aan

veldwisselingen vinden hun oorsprong in de
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vertanding van de stator- en de rotorboring alsmede in

hoogfrekwente stromen in de wikkelingen.

Tijdens "normaal" bedrij f, waarbij de kortsluitankermotor op een

konventioneel driefasennet is aangesloten, zal deze motor met een

relatief geringe slipfrekwentie werken. Dientengevolge zal de

rotorfrekwentie een zeer lage waarde hebben ten opzichte van de

slipfrekwentie van 50 Hz, die bij het begin van aanlopen optreedt.

Hierdoor z1Jn de ijzerverliezen van de rotor tijdens normaal

bedrijf in de praktijk verwaarloosbaar.

Bij pulsbreedtemodulatie wordt een gechopte spanning van konstante

amplitude op de motor geschakeld. Hierdoor worden in de rotor

hoogfrekwente stromen geïnduceerd, die in die rotor aanzienlijke

wervelstroomverliezen tot gevolg hebben, zodat de rotorijzer

verliezen zeker niet meer verwaarloosd mogen worden.

bij sinusvormige spanningen

w -de elektrische hoekfrekwentie;
'"B -de topwaarde van de magnetische induktie;

~ -de plaatdikte van het ijzer;

p -de soortelijke weerstand [ LAA84 J.
De wervelstroomverliezen in de jukken kunnen per volume-eenheid

bij sinusvormige spanningen hiermee benaderd worden.

Bij niet-sinusvormige spanningen geldt deze formule niet meer

eksakt, maar de veranderingen in de jukverliezen zijn over het

algemeen relatief gering.

Voor de wervelstroomverliezen P geldt
w

per volume-eenheid:
2"'2 2

Pw = w B ~/24p met:

Zowel bij sinusvormig als niet-sinusvormig gevoede machines worden

de tanden met een hogere frekwentie niet-sinusvormig geëxciteerd.

De verliezen per volume-eenheid kunnen dan benaderd worden door:
,2 2 2 1 ' d k ' 'b' , h tP~ ~ w oB ~/24p met: oB -de ha ve 1n u t1ezwaa1 1J e

beschouwde oB-oH-lusje;

w' -de tandpulsatiehoekfrekwentie behorende

bij het genoemde oB-oH-lusje, dat

ontstaat als gevolg van hoogfrekwente

spannings- en stroomkomponenten en ten

gevolge van onderling passerende tanden.
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De wervelstroomverliezen in de tanden tengevolge van het

hoogfrekwent schakelen alsmede die tengevolge van tandpulsaties

kunnen hiermee benaderd worden.

Bij toenemende frekwentie w' neemt de variatie in oB bij konstante

spanning bij benadering omgekeerd evenredig met de frekwentie af.

Voor de ekstra wervelstroomverliezen in de tanden ten gevolge van

het schakelen geldt dus dat ze in de geschetste situatie bij

benadering onafhankelijk zijn van de bijbehorende frekwentie.

Voor de hysteresisverliezen per volume-eenheid in de motor geldt

bij sinusvormige spanningen en stromen:
"n

Ph = Al B w met Al een konstante;

n : een konstante met waarde z 2 [ LAA84 J.
Deze formule geeft een benadering voor de hysteresisverliezen in

de jukken.

Voor de hogere harmonische spanningen kan bij benadering net zoals

hierboven genomen worden: P' z A 0 Bnw' •
h 1

Deze benadering geldt voor de hysteresisverliezen in de tanden.

Bij toenemende frekwentie neemt de variatie van oB bij konstante

spanning ten gevolge van het schakelen omgekeerd evenredig af met

de frekwentie. Voor de ekstra hysteresisverll.ezen geldt dus dat

deze afnemen bij toenemende frekwentie.

Voor de ijzerverliezen

frekwentie resulteert

konstante spanning.

geldt dus dat een verhoging van de schakel

in een verlaging van de verliezen bij

De koperverliezen nemen bij hogere frekwenties toe tengevolge van

het skin-effect en het proximity-effect; de indringdiepte in koper

bedraagt 0,067 * j2n/~ [ mm J, zodat deze bij 20 kHz 0,47 mm is.

Bij grote machines zal dit effekt steeds sterker optreden zowel in

de stator als in de rotor naarmate het vermogen toeneemt en de

overhand krijgen of houden boven de ijzerverliezen.

Voor de totale verliezen is te verwachten, dat deze groter worden

voor hogere frekwenties, bij het voeden van een asynchronemachine

44



uit een spanningsinvertor. De onderlinge verhouding van de

verlieskomponenten is echter onbekend.

Bij de stroominvertor zijn altijd uitgangskondensatoren C
1,2,3

aanwezig om overspanningen ten gevolge van kommutatie te beperken.

De 20 kHz komponent in de uitgangsstroom zal grotendeels door de

uitgangskondensatoren opgenomen worden, zodat hierdoor praktisch

geen ekstra verliezen optreden in de motor ten gevolge van

hysteresis- en wervelstroomverliezen, waardoor de motor tot

nagenoeg 100 % belastbaar is. Bovendien kompenseren de

kondensatoren de altijd induktieve cos rp van de kortsluitanker

motor enigszins, waardoor de invertor iets minder zwaar belast

wordt, wat het rendement ten goede komt.

STURING EN REGELING

De te gebruiken invertor kan volgens verschillende

principes gestuurd of geregeld worden, zoals in de voorafgaande

paragrafen vast is komen te staan. Elk principe heeft zijn eigen

voor- en nadelen, welke nu nader bekeken zullen worden.

Bij een sturing zullen niet snel instabiliteiten optreden door het

ontbreken van terugkoppelingen. De besturing is eenvoudig, maar

eventuele verstoringen kunnen niet gekompenseerd worden.

Bij regeling van de invertor kunnen optredende verstoringen wel

gekompenseerd worden, zodat het gewenste en het gerealiseerde

uitgangssignaal zo goed mogelijk aan elkaar gelijk zullen zijn.

Er zijn twee regelprincipes mogelijk om een invertor te regelen,

te weten de spanningsregeling de stroomregeling.

Het is in de voorafgaande paragrafen gebleken, dat de

spanningsgeregelde spanningsinvertor en de stroomgeregelde

stroominvertor twee ekstra tijdvertragende elementen in de

regellus bezitten, waardoor alleen een trage regeling mogelijk is

van bijvoorbeeld de effektieve of gemiddelde waarde.

Bij de stroomgeregelde spanningsinvertor alsmede bij de spannings

geregelde stroominvertor zijn geen ekstra tijdvertragende

elementen in de regellus opgenomen, zodat een zeer snelle regeling

van de momentane waarde mogelijk is.
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KOMPONENTEN

Een spanningsinvertor, die een asynchrone machine voedt, bevat zes

vermogenshalfgeleiders, waaraan antiparallel zes vrijloopdiodes

geschakeld zijn. Aan de ingang van de invertor zal altijd een

ingangskondensator opgenomen zijn.

~Een stroominvertor, die een asynchronemachine voedt, bevat

\ uitgangskondensatoren, zes vermogenshalfgeleiders ( en zes serie-

\ diodes indien de vermogenshalfgeleiders geen negatieve spanning

kunnen sperren ). Door de eventuele seriediodes treedt tijdens

geleiding ekstra energieverlies op.

Tevens zal aan de ingang een serie-induktiviteit opgenomen zijn.

KONKLUSIE

Uit oogpunt van regelsnelheid bezien zl.Jn de spanningsgeregelde

stroominvertor en de stroomgeregelde spanningsinvertor het beste.

In het begin van deze paragraaf is gebleken dat de stroominvertor

in kombinatie met een asynchrone machine het gunstigste is, indien

men de ekstra verliezen in de machine zoveel mogelijk wil

beperken.

Een snelle regeling zonder al te veel additionele verliezen in de

motor kan dus gerealiseerd worden door gebruik te maken van een

spanningsgeregelde stroominvertor.

In eerste instantie zal stroomsturing met eventueel een spannings

buitenlus toegepast worden om niet te veel problemen tegelijk

voorgeschoteld te krijgen. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van

een reeds eerder ontwikkelde pulspatroonopwekker [ DRI86 J. Voor

j'de aansturing van de invertor moet een schakelpatroon gegenereerd
,/ .
r worden. Dl.t schakelpatroon kan gerealiseerd worden door een
\
\ geheugenarray sekwentiëel uitte lezen en de aanwez ige signalen

)direkt toe te voeren aan de zes IGBT's. De uitleessnelheid bepaalt

\ ( de uitgangsfrekwentie en het patroon bepaalt de grootte van de

\ uitgangsstroom. Dit patroon is vooraf berekend en ligt vast. Er
\

wordt gebruik gemaakt van meerdere tabellen, waarvoor voldoende
fJ \.

\ geheugen kapaciteit beschikbaar moet zijn.
\
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I

\ ~~s}
~~~ij voeding van een kortsluitankermachine met behulp van een

~'ij~troomgestuurdestroominvertor, kan simpelweg uitgegaan worden van

&\.~~~en stroomsturing met een konstante effektieve stroomwaarde bij

-~ ~ -.\alle op te wekken frekwenties. Ook nu geldt weer dat altijd één

,~j ~schakelaar boven en één onder in geleiding moet zijn. Deze voor-

_ < ,~waarde kan met digitale elektronika eenvoudig gerealiseerd worden.
'" ,\ J
~-J -.::c

~ T 3.5: DE OPBOUW VAN DE STROOMIHVERTOR MET IGBT's

~ ~ ~ ~ J(At- ~ -f vl.t-ko-. v'/P'lf J ~

~ ~ De stroominvertor wordt opgebouwd met drie kondensatoren en zes

,I IGBT's. De IGBT's staan elk in serie met een diode aangezien de

~, '~IGBT's zelf geen sperspanning kunnen verdragen .
t <'
; 0 Doordat de IGBT' s met een frekwentie van 20 kHz schakelen, is de

/-.1 ::s
~ ,uitgangsstroom ook behept met een 20 kHz-stroomkomponent. Mede om

~ deze stroomkomponent te reduceren zijn uitgangskondensatoren
i)

~~\ toegepast, die de uitgangsrimpelspanning tot minder dan tien

~ procent van de nominale spanning moeten reduceren, zie figuur 3.4.
~
~e stroominvertor wordt gevoed vanuit een stroombron, die

~ <gerealiseerd wordt met een geregelde neerchopper , die op zijn

\beurt weer gevoed wordt uit een spanningsbron van 500 V bij 20 A.
~
'~De invertorschakeling is zo induktiearm mogelijk ontworpen om

,! schakeloverspanningen zo laag mogelijk te houden. Dit houdt in dat

1i bijvoorbeeld de kring IGBT1, Dl, IGBT2, 02 en C3 zo klein mogelijk

~an oppervlakte moet zijn, evenals alle overige kombinaties, zie

figuur: 3.14 [ LEY88 , STA89 J.

I
I<ÖSTl

tx<öP~~",,~

Dt

Figuur 3.14: Elementair kommutatiecircuit

Tevens is per IGBT een snubbercircuit toegepast om de resterende

overspanningen over de IGBT te beperken en is er een anti

parallelle diode geplaatst om de reverse recovery stromen door de

serie diode af te voeren, zie figuur: 3.15 [ STA89 J.
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bij weerstands

de gekoppelde

maksimaal zijn,

- lY3 * 20 A en
2

C3X
2.2nF"

000'1

R4X
lk
SN

Figuur 3.15: IGBT met snubbercircuit en antiparallelle diode

3.6: DE DIMENSIONERING VAN DE STROOMINVERTOR

Bij de dimensionering van de stroominverto~ is uitgegaan I van de
<, , !? ,< ,r~ ,

onderstaande specifikaties: \ < Jnl' c,Q/>e '2 1-. ~ 1--" .1 ( \if-l, ~ ~ I

,1l,\ e cr" 'j.J<

Tussenkringgelijkstroom ~< < 1 tot 10 A
d

(Later te verhogen tot: 20 A)

Maksimum gelijkspanning U : 500 V
o

Schakel frekwentie f : 20 kHz
s

uitgangsfrekwentie f : 0.1 tot 100 Hz
o

Maksimum uitgangsrimpelspanning àU: 50 V top-top

De topwaarde van de uitgangsstroom wordt bepaald door de stroom in

de tussenkring en bedraagt dus maksimaal 20 A. De effektieve

waarde van een sinusvormige uitgangsstroom bedraagt dan 20 / Y 2 A

= 14,14 A. Een gebalanceerde driefasen-belasting neemt bij

sinusvormige spanningen en stromen een in de tijd konstant

vermogen op. Aangezien nagenoeg momentane energieomzetting plaats

vindt van de gelijkspanningskant naar de wisselspanningskant, zijn

de in- en uitgaande vermogens ook momentaan aan elkaar gelijk.

Bij een bekende uitgangsstroom, en een bekend ingangsvermogen, kan

de gekoppelde uitgangsspanning berekend worden bij verwaarlozing

van verliezen.

Bij een sinusvormige lijnstroom met een topwaarde van 20 A en een

ingangsvermogen van 10 kW, zal de effektief gekoppelde uitgangs

spanning 408 V bedragen bij cos ~ = 1. De uitgangsspanning bezit

dan een topwaarde van 577 V en is dus hoger dan de

ingangsvoedingsspanning van 500 V.

Deze spanningsverhoging kan ontstaan, doordat

belasting op het moment van het maksimum van

spanning, de twee desbetreffende lijnstromen niet

maar respektievelijk de waarden hebben lY3 * 20 A,
2
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_ O.JOit is mogelijk doordat de invertor een deel van de periodetijd

>
-'de ingangsstroom kortsluit. Hogere uitgangsspanningen zijn

mogelijk, echter ten koste van de maksimale uitgangsstroom.

( Oe invertor gaat dan dus samen met de ingangsspoel als op-chopper

'rl werken, waarmee de uitgangsspanningsverhoging verklaard is.

In figuur 3.16 is het spannings-stroombereik geschetst.

I
eff Î

( 1 nA)

14,14

o
408

cos rp 1

0,8

K A X COLLECTOR 

EK I TTORSPAHHIHC

~

U On V)
eff
~

bedrijf in elke

schakeltoestanden

Figuur 3.16: Het spannings-stroombereik van de stroominvertor

Berekening van de uitgangskondensatoren C
1,2,3

Uitgaande van figuur 3.17 kunnen in normaal

schakelperiode T steeds drie verschillende
s

onderscheiden worden.

Neem aan dat in de drie te onderscheiden deelintervallen het

volgende geldt:

- In het eerste deelinterval 0 ~ t ~ o T
1 s

geleiden de schakelaars

S en S "
1 6

- In het tweede deel interval oT ~ t ~
1 s

o + 0 )T geleiden de
1 2 s

schakelaars S3 en S6"

- In het derde deel interval o + 0 ) T ~ t ~ T geleiden de
1 2 s s

schakelaars Ss en S6"

Hierbij is 0 de relatieve tijdsduur van het
1

met i e {1,2}" Tevens geldt 0 ~ 0 ~ 1 en 0 + O
2

~ 1.
1 1
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L }; ~1 .2
3 5

i
-A C C 1 +u +

Ii 1 :::oL:2 --::::I!.:
i t 12 I U13-A 2 I cçr- -d
:.2-t +U

A ~ 3 23

3
i l.

3
A

6 3

Figuur 3.17: principeschema van de stroominvertor

De volgende aannamen worden gedaan bij de nu volgende beschouwing:

De belasting bevat een relatief grote spoel, zodat de stromen

i, i en i konstant mogen worden verondersteld tijdens een
123

schakelperiode.

De fasedraaing tussen de grondharmonische stroom vóór en na de

kondensatoren is verwaarloosbaar, zodat de gemiddelde waarde van

de stroompuls vóór de kondensatoren gelijk is aan die van de

stroom na de kondensatoren.

De drie uitgangsstromen na de uitgangskondensatoren kunnen nu

uitgedrukt worden in de tussenkringstroom I : - i = cS I
d 1 1 d

i 2 = Ö 2 I d

i
3

= - ( cS 1 + Ö2 ) I d

Voor de drie subintervallen worden vervolgens de rimpel spanningen

over de uitgangskondensatoren in relatie met de kondensatorwaarde

berekend.

INTERVAL 1

= 0en cS
2

- cS cS
1 2

I d 1

6 f C voor cS 1 = 2
s

= bijdrage ( I
d

- cS
1
I

d
)

= ~ ( 1 - cS 1 ) cS T jC - loö I cS T jC
3 d ld ls 32dls

I
d (2 ~ _ 2 ~2

3f C °1 °1
s

Het maksimum bedraagt

Voor het eerste deelinterval Os t s cS T geldt:
1 s

+ bijdrage ( cS
2
I

d
)
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~u = bijdrage ( I - ó I ) + bijdrage ( ó
2
I

d12 d 1 d

~U12
1

( I ó I ) ó T jC + ló I ó T jC= -3 d 1 d 1 s 3 2 d 1 s

I
~u

d
( Ó ó

2 + Ó Ó= 3f C -
12 1 1 1 2

s
I

Het maksimum bedraagt d
Ó

1
Ó

1voor = en =
6f C 1 2 2 2

s

~u = bijdrage ( I - ó I ) + bijdrage ( ó I
23 d 1 d 2 d

~U23
1

( I ó I ) ó T jC ~ó I ó T jC= - -3 d 1 d 1 s 3 2 d 1 s

I
~u

d
( Ó ó 2 _ 2ó ó=

3f C -
23 1 1 1 2

s
I

dHet maksimum bedraagt ó
1

ó 0voor = en =12f C 1 2 2
s

INTERVAL 2

Voor het tweede deelinterval ó
1
T

s
s t s ( ó

1
+ ó

2
)T

s
geldt:

~U13 = bijdrage ( ó
1
I

d
) + bijdrage ( I

d
- ó

2
I

d

2 1
~u = --ó I ó T jC + - ( I - ó I ) ó T jC

13 3 1 d 2 s 3 d 2 d 2 s

I
d 2

~u = -- (ó - ó - 2ó Ó
13 3 f C 2 2 1 2

s I
d 1

Het maksimum bedraagt 12f C voor ó
1

= 0 en ó
2

= 2

s

Het maksimum in I ~u
12

1

2
o en ó =

2

I
d

bedraagt 12 f C voor Ö1 =
s

bijdrage ( ó
1
I

d
) + bijdrage ( I

d
- ó

2
I

d
)

1 1
-jó

1
I

d
ó

2
T

s
jC - j( I d- ó

2
I

d
)ó

2
T

s
jC

I
d

3 f C ( -ó 2 - Ó ~ - Ó 1Ó 2 )
s

~u =
12

~u =
12

~u =
12

~u = bijdrage ( ó I + bijdrage ( I - ó I )
23 1 d d 2 d

~u
1 2

( I ó I ) ó T jC= --ó I ó T jC + -
23 3 1 d 2 s 3 d 2 d 2 s

I
~u

d
( 2ó 2ó 2 _ Ó Ó )=

3f C -
23 2 2 1 2

s
I

dHet maksimum bedraagt ó
1

0 Ó
1

voor = en =6f C 2 2
s
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INTERVAL 3

)T IC
s

1
2 en O

2
= 0

T2 geldt:

- 0
2

- 0
1

- 0 + 0
2

2 2

I
d

6f C voor °1 =
s

Het maksimum in I ~U13 I bedraagt

Voor het derde deelinterval ( 01 + O2 )T
S

~ t ~

~U13 = bijdrage ( 0l I d ) + bijdrage ( 02Id

2 1
~u = --0 I ( 1 - 0 - 0 ) T IC - -0 I ( 113 3 1 d 1 2 s 3 2 d

I
d

~U13 = 3f C ( -20 1 + 20~ + 30 102
s

+ 0 _0 2
2 2

I d 0 1 0 012f C
voor = - en =1 2 2

s

of 0 0 0 1= en =1 2 2

~U12
1

= --0 I (3 1 d
I

~U12
d

(= 3f C
s

~U12 = bijdrage ( 0l I d ) + bijdrage ( 02I d

1 - 0 - 0 ) T IC + 1.0 I ( 1 - 0 - 0 ) T IC1 2 s 32d 1 2 s

Het maksimum bedraagt

1

2
=o en 0

2

-0 + 02 + 30 0 - 201 1 1 2 2
I

d
Het maksimum bedraagt 6f C voor 01 =

s

~u
1

d(= --0 I23 3 1
I

~U23
d

(= 3f C
s

= bijdrage ( 0 I ) + bijdrage ( 0 I )
1 d 2 d

1 - 01 - O2 )Ts/C + -~02Id( 1 - 0 1- 02) T
s /C

spanningszwaai, die

aan de maksimale

Omdat voor elke schakelperiode T geldt:
s

~u ( 1e interval ) + ~u ( 2e interval) + ~u ( 3e interval ) = 0
ij ij ij

voor i,j e { 1,2, 1,3, 2,3 }, is de maksimale

binnen een schakelperiode optreedt, gelijk

spanningszwaai in een deelinterval.

Deze maksimale spanningszwaai bedraagt dus

Uit ~u < 50 V
f = 20 kHz
IS = 10 A

d
volgt een kondensatorwaarde van 3,33 ~F.

De kondensatoren moeten geschikt zijn voor de maksimale stroom bij

20 kHz en moeten bovendien induktiearm zijn.
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Om deze reden is gekozen voor een kondensator van Wima, type MKP10

van 0,47 lJ-F bij 630 V=, waarvan er meerdere parallel geschakeld

worden om de gewenste kapaciteit te verkrijgen.

Voor de hierna berekende vermogens is uitgegaan van een

tussenkringstroom van 10 A. Voor de schakelelementen is gekozen

voor een IGBT type IXGP25N80A, die een maksimale stroom kan

voeren van 25 A bij een behuizingstemperatuur van 90 oC.

Voor de seriediode van de IGBT is gekozen voor een BYT30P-800, die

een stroom kan voeren van 30 A gemiddeld bij 6 = 0.5 en bij een

behuizingstemperatuur van 85 oC.

~
De gemiddelde stroom door de halfgeleiders bedraagt

~ I
d
~3 = 3,33 A, aangezien de gelijkstroom uit de tussenkring over

4 de drie invertortakken verdeeld wordt.

De doorlaatspanning over de diode bedraagt 1,7 V bij 10 A, zodat

het gedissipeerde vermogen ten gevolge van de stroomgeleiding

1,17 V * 10 A / 3 = 5,7 W bedraagt.

Hierbij dient opgeteld te worden het verliesvermogen ten gevolge

van de schakelverliezen zowel bij het in- als bij het

uitschakelen, zoals in § 2.3 bepaald is.

Het totale in de diode gedissipeerde vermogen bedraagt 10,6 W te

weten: 5,7 W ten gevolge van stroomgeleiding

4,9 Wals gevolg van schakelverliezen

De diode mag 65 W dissiperen bij een behuizingstemperatuur van

85 oC, zodat deze diode veilig toegepast kan worden.

De doorlaatspanning over de IGBT bedraagt volgens specificaties

3,5 V bij een stroom van 10 A, zodat het doorlaatverlies

:I * V = 3,33 A * 3,5 V = 11,7 W bedraagt.
3 max CE

on

De dissipatie ten gevolge van het schakelen dient hier nog bij

opgeteld te worden zie § 2.3, zodat het totale gedissipeerde

vermogen 23,6 W bedraagt; te weten 11,7 W doorlaatverlies

11,9 W schakelverlies

De IGBT mag 158 W bij 25 oe dissiperen of 60 W bij een behuizings

temperatuur van 85 oC bij schakelen van induktieve stromen.

De geproduceerde warmte in de halfgeleiders wordt afgevoerd met
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een koelblok type SK100 van Fischer Elektronik.

Er in gekozen voor een lengte van 100 mm,

specifikaties volgt, dat de warmteweerstand l,S

natuurlijke konvektie.

waarbij uit de

K/W bedraagt bij

Voor een halfgeleider geldt, dat de totale warmteweerstand R is
th

opgebouwd uit de junctie-case-weerstand R , de case-koelplaat
Je

weerstand Re~ en de koelplaat-omgeving weerstand R~ ,zodat volgt:

R = R + R + R•. Indien meerdere halfgeleiders op één
th J e e~ ~

koelplaat gemonteerd zijn, zoals hier met de diode en de IGBT het

geval is, geldt dat:

T
J

= T
AMB

+
o { P + P

ICBT 0

Po

+ }

= T
AMB P ICBT + Po

P
ICBT

+R
e~

ICBT
+

I
R

th
lCBT

R~
ICBT

Voor de temperatuur van de

Voor de IGBT geldt: R
Je

ICBT

van de IGBT geldt:

• C bij een omgevings-

temperatuur van 25 .C.

p

=~ * R = 2 12 K/W
p ~'

ICBT
junktie

= 63,3

= 0,6 K/W

= 0,5 K/W

* PICBT
+ R

th
ICBT

= T
AMB

Voor de diode geldt: RJe = 1 K/W
o

Re~ = 1 K/W
o p

= tot * R = 5, 2 K/W
p ~

o
junktie van de diode geldt:

.c bij een omgevingstemperatuur

R~
o

Voor de temperatuur van de

T
J

= T + R * P = 60, 3
AMB th 0

o 0
van 25 .C.
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Aangez ien de junktietemperatuur van de IGBT gel imiteerd is tot

125 0 e bij induktief schakelen, blijkt hieruit dat geforceerde

koeling van groot belang is.

De junktie van de diode blijft ook onder de grens van 125 oe,
zoàat deze goed voor zijn taak berekend is.
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4 HET BESTURINGSCIRCUIT VOOR DE STROOMINVERTOR

4.1 HET OPTISCH GEÎSOLEERDE EN BEVEILIGDE IGBT-STUURCIRCUIT

De in de stroominvertor gebruikte IGBT' s dienen van een

spanningsaansturing voorzien te worden, die de gate op 0 Volt of

15 Volt schakelt al naar gelang de gewenste bedrijfstoestand van

de IGBT. Tussen de in- en uitgang van het stuurcircuit dient een

galvanisch scheiding aangebracht te worden, aangezien de IGBT's op

onderling verschillende potentialen aangestuurd moet worden. Met

behulp van een snelle opto-coupler kan het ingangssignaal

doorgegeven worden aan de uitgangsstuurtrap. Deze uitgangstrappen

dienen gevoed te worden vanuit vier onderling galvanisch

gescheiden voedingen, te weten: één voeding voor iedere bovenste

IGBT-aansturing en één voeding voor de drie onderste

IGBT-aansturingen tezamen, aangezien de drie onderste IGBT's een

gemeenschappelijke emittor-aansluiting hebben. Het stuurcircuit

dient voldoende snel te schakelen om de schakelverliezen in de

IGBT's acceptabel te houden, wat bereikt wordt door aan de ingang

van ieder stuurcircuit een Schmitt-trigger te plaatsen, zie figuur

4.l.

INVERTDR-IGBT GATE-DRIVE

cs

CJ.9 CJ.2 RS4
.lnF" .luF" J.kS

J._V

~,+--+-

HCPL 2200
Figuur 4.1: Het stuurcircuit voor aansturing van een

invertor-IGBT

De werking van het stuurcircuit voor de aansturing van de

invertor-IGBT's is als volgt: bij een hoog ingangssignaal op de

Schmitt-trigger 7416 is de LED van de opto-coupler HCPL 2200

stroomvoerend. De diode D begrenst eventuele overspanningen op de
B
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ingang. Met R wordt de stroom door de LED ingesteld. De
21

speed-up-condensator Cs versnelt het schakelgedrag . De uitgang

(pen 7) van de opto-coupler is hoog indien de LED stroomvoerend

is. Dit uitgangssignaal wordt via een vermogenstrap, bestaande uit

twee transistoren T en T, doorgegeven aan de gate van de
1 2

desbetreffende IGBT. De zenerdiode D begrenst eventueel
7

optredende overspanningen aan de uitgang.

De IGBT' s van de chopper dienen ook aangestuurd te worden door

middel van een dergelijk stuurcircuit. Aangezien bij de chopper

twee IGBT's parallel aangestuurd worden, moest de eindtrap

verzwaard worden. om deze reden is gebruik gemaakt van het

speciaal hiervoor ontworpen IC: de IXLD 429. Dit IC stuurt via

twee weerstanden R en R de twee IGBT's aan; zie figuur 4.2.
50 51

PROTECTED CHDPPER-IGBT

HCPL 2200

GATE-DRIVE
.....,~----sä%>

1. 1.0
IC1 ...

•..
ola••XU>42'IJ

.....- ~~.+--fiil>
07

Figuur 4.2: Het stuurcircuit voor aansturing van beide chopper
IGBT's

De weerstanden zijn nodig om de stroomverdeling door de IGBT's

tijdens schakelen te balanceren en om stroomoscillaties te

vermijden. Tevens beperken deze weerstanden de

spanningsstijgsnelheid over de IGBT's tijdens het uitschakelen,

wat een vereiste is om de IGBT niet te laten sneuvelen door

"dynamische latch-up". Het gebruikte driver-IC: de IXLD 429,

inverteert het ingangssignaal, zodat aan de ingang van de

stuurtrap een ekstra schmitt-trigger in serie is geplaatst met de

reeds aanwezige schmitt-trigger.

Aangezien bij de aansturing van de chopper-IGBT's rekening

gehouden dient te worden met overbelasting en kortsluiting, is een
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beveiliging aan de sturing toegevoegd, die de spanning over de in

geleiding zijnde IGBT bewaakt. Tijdens normaal bedrijf is het

beveiligingscircuit met de opamp type CA 3140 spanningsloos bij

een laag ingangssignaal op de eerste SChmitt-trigger. Bij een hoog

ingangssignaal krijgt het beveiligingscircuit voedingsspanning via

transistor T. Via diode D, die aan de collector van de IGBT
5 6

ligt, krijgt de spanning op condensator C
7

een waarde, die

evenredig is met de doorlaatspanning over de IGBT. De weerstanden

R
S5

en R
S6

dienen ervoor om stoorsignalen te blokkeren, zodat

ongewenst aanspreken van de beveiliging wordt vermeden. Bij

overbelasting van de IGBT wordt de condensator C7 met een

tijdkonstante van 1 ~s opgeladen. Op het moment dat de

condensatorspanning hoger wordt dan de met potmeter R
23

ingestelde

waarde, schakelt de opamp om en stuurt transistor T
3

aan, die

vervolgens op zijn beurt weer een hoog stuursignaal voor de IGBT

blokkeert.

4.2 EISEN VOOR DE OP TE WEKKEN STUURSIGNALEN

Er dient een stuursignaal opgewekt te worden voor zowel de

schakelaars van de stroominvertor als voor de schakelaar van de

chopper. Het stuursignaal voor de chopper wordt beschreven in

hoofdstuk 6.2.

aangez ien er anders

tot vernietiging van de

voor de stuursignalen

geformuleerd: Er dient

én één schakelaar in dealtijd één schakelaar in de bovenste rij

onderste r1J in geleiding te z1Jn,

aanzienlijke overspanningen optreden, die

schakelaars kunnen leiden.

Bij een op te wekken driefasen draaiveld, z1Jn per periode zes

intervallen te beschouwen, die onderling overeenkomstig zijn bij

verwisseling van de drie fasen en bij eventueel spiegeling in de

tijd.

Bij geschikte keuze van de intervallen geldt dat binnen één

interval de richtingen van de beschouwde stromen zich niet

W1J z1gen. Bij overgang naar een volgend interval wij zigt zich

steeds slechts de richting van één stroom. Om nu een regelbare

driefase uitgangsstroom te realiseren, wordt die stroom, die een

In hoofdstuk 3.1 is de belangrijkste eis

voor de schakelaars in een stroominvertor
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tegenovergestelde richting heeft aan de beide andere stromen,

gedurende dat interval permanent aangesloten op de desbetreffende

aansluiting van de voedingsgelijkstroom. Gedurende het beschouwde

interval worden met een schakelfrekwentie van 20 kHz de overige

twee fasen na elkaar zolang op de andere aansluiting van de

voedingsgelijkstroom aangesloten, als nodig is voor het bereiken

van de momentane gemiddelde faseuitgangsstroom. Nadat beide

stromen voor het schakelinterval van 50 ~s hun momentane

gemiddelde waarden hebben bereikt, treedt tot het einde van het

schakelinterval van 50 ~s de vrij looptoestand in werking. Deze

wordt bereikt door de schakelaar, die in dezelfde tak zit als de

in die periode permanent geleidende schakelaar, in geleiding te

brengen. Doordat de stroombron nu door de invertor kortgesloten

wordt, kan deze stroombron dus geen stroom meer aan de uitgang van

de invertor leveren. Bij de volgende cyclus van 50 ~s wordt deze

schakelvolgorde herhaald, zodat bij een juist gekozen

schakelpatroon een pulsbreedte-gemoduleerde driefasenuitgangstroom

met een sinusvormig verloop gerealiseerd wordt [ BUR87 ][ GRA 84 ]

[ BOO 88 ] [ MAR 85 ].

Om interferenties tussen de chopper en de invertor niet ad random

te laten verlopen, is het nodig om beide schakelfrekwenties te

synchroniseren. Dit kan bereikt worden door het kloksignaal voor

de chopper gelijktijdig op te wekken met de invertorstuursignalen

op een vooraf bepaald vast tijdstip, bij voorkeur aan het begin

van de schakelperiode van 50 ~s.

De tabel met schakelsignalen voor de schakelaars van de invertor

kan gegenereerd worden met een onder turbo-pascal 4 . 2 werkend

programma, dat uitgaande van de kringstroom, de fasestroom, de

induktiviteit van de spoel, het aantal geforceerde commutaties per

schakelperiode, de fasespanning, de overlap bij schakelen, de

minimale intijd en de grondfrekwentie, een tabel genereert met

schakelaartoestanden voor de invertor en de chopper.

Het programma is een aangepaste versie van het in [PAA 89]

beschreven programma om schakeltabellen ten behoeve van blind

stroomkompensatoren te genereren en is weergegeven in bijlage 1.

De gerealiseerde tabel bestaat uit tweecij ferige hexadecimale

getallen, die ook als bytes van acht bits opgevat kunnen worden.
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4.3 DE OPWEKKING VAN DE STUURSIGNALEN

De klokfrekwentie waarmee een pulspatroontabel uitgelezen dient te

worden, is gelijk aan de grondfrekwentie vermenigvuldigd met het

aantal tabelplaatsen dat doorlopen wordt per periode van die

grondharmonische. In de praktijk betekent dit dat de

klokfrekwentie waarmee de tabel doorlopen wordt al gauw in de

ordegrootte van 0,5 MHz ligt. Om deze reden kan een dergelijk

patroon niet direkt door een computer gegenereerd worden.

Een methode om het patroon te genereren is het uitlezen van een

stuk geheugen en die geheugeninformatie direkt toe te voeren aan

de invertor zonder tussenkomst van een komputer. In [ DRI 87 ] is

een schakeling beschreven, die een door de computer overgezonden

tabel in het geheugen op kan slaan en vervolgens weer uit kan

lezen met een instelbare grondharmonische frekwentie.

De schema' s van deze pulspatroongenerator z1Jn weergegeven in

bijlage 2. De oorspronkelijke afzonderlijke programma's zijn

aangepast en aan elkaar gekoppeld om op een snellere en

gebruikersvriendelijkere wijze de pulspatroongenerator te kunnen

bedienen; zie bijlage lb.

Het nieuwe programma heet INVERTOR. PAS en draait onder de oude

Turbo-pascal 2.0 versie. Het programma vraagt de naam van de in

het geheugen op te slane tabel; vervolgens de geheugencode van de

plaats (00 tot 08) waar de tabel opgeslagen dient te worden, welke

stappen willekeurig vaak herhaald kunnen worden; hierna stapt het

programma over naar het tweede deel, waar eerst gevraagd wordt

naar de kode van het uit te lezen geheugendeel en vervolgens naar

de grondharmonische frekwentie. Dit laatste deel van het programma

kan weer willekeurig vaak herhaald worden, waarna het programma

weer terug gaat naar het eerste deel van het programma of stopt.

61



5. METINGEN AAN DE STROOMINVERTOR

De metingen Zl.Jn uitgevoerd aan de in hoofdstuk 3 beschreven

stroominvertor, die bestuurd werd door de in hoofdstuk 4

beschreven pulspatroongenerator ; deze werkt met de pulstabellen

die met het programma uit bijlage la gegenereerd worden.

5.1 EFFEKTEN TEN GEVOLGE VAN DISCRETISATIE

Door de beperkte lengte van het geheugen van de pulspatroongenera

tor blijken er bij de toegepaste schakel frekwentie van 20 kHz bij

lagere grondharmonische frekwenties storende amplitude-discretisa

tieëffekten op te treden. Dat er amplitude-discretisatie optreedt

is in te zien aan de hand van de volgende beschouwing. Het

geheugen van de pulspatroongenerator wordt met de grondharmonische

frekwentie van de op te wekken stroom uitgelezen. De klokfre

kwentie, waarmee het geheugen uitgelezen wordt is dus het produkt

van de grondharmonische frekwentie en de lengte van het uitte

lezen geheugen. Tevens moeten de in aanmerking komende schakelaars

met de schakelfrekwentie van 20 kHz schakelen, zodat het quotiënt

van de klokfrekwentie en de schakel frekwentie het aantal doorlopen

geheugenplaatsen gedurende een schakelperiode geeft. Dit aantal

geheugenplaatsen dat doorlopen wordt per schakelperiode is gelijk

aan het aantal discretisatienivo's van de per schakelperiode

gemiddelde uitgangsstroom. Bij een grondharmonische frekwentie van

50 Hz en een schakelfrekwentie van 20 kHz bedraagt het aantal

schakelintervallen per 50 Hz-periode 400. Bij een tabellengte van

2046 plaatsen, zoals in de gebruikte pulspatroongenerator

beschikbaar is, bedraagt het gemiddeld aantal tabelplaatsen per

schakelperiode T 5,115. Het programma, dat de tabellen uitrekent,
s

zal door afronding op een aantal van vij f discretisatienivo' s

uitkomen, waarbij de overige plaatsen met een vrij looptoestand

worden opgevuld. Dit betekent tevens dat de gemiddelde stroom per

schakelperiode slechts een gering aantal discrete waarden kan

aannemen, namelijk 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 en 1 ID. De grove

discretisatie bij deze patroongenerator hangt samen met het feit

dat de generator oorspronkelijk ontworpen was voor
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schakelfrekwenties tot enkele kHz. De vervorming van de in figuur

S.la en b weergegeven stromen, die z1Jn opgewekt bij een

schakelfrekwentie van 20kHz, zijn afkomstig van het bovengenoemde

discretisatie-effekt. Deze stromen z1Jn gemeten bij een

weerstandsbelasting, waarvan de zelfinduktie verwaarloosbaar is.
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RI. 75 1113. S., A o~ 8
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of oV

.~75~ aso
o~

""f
nso

oV oV

I

-I.1SIl

r -16. so
oV oV

!-33.25 -6lI. so.,
oV

1~25r

Figuur 5.1: Uitgangsstromen bij een grondharmonische
frekwentie van 58 Hz (a) en 303 Hz (b)

Daarnaast treedt een tweede discretisatie-effekt op. Het aantal

pulsen per periode wordt bepaald door het quotiënt van de

schakelfrekwentie en de grondharmonische frekwentie. Bij een

grondharmonische frekwentie van 1000 Hz kan 20 maal per periode de

gemiddelde stroom per schakelperiode ingesteld worden. Hierdoor

ontstaat merkbare "discretisatie" in de tijd.

Bij de gebruikte pulspatroongenerator zal beneden een

grondfrekwentie van 100 Hz merkbare amplitudediscretisatie

optreden ( minder dan tien amplitude-nivo's ) en boven de 1000 Hz

merkbare tijdsdiscretisatie optreden ( minder dan 20 intervallen

van 50 IJ.S per periode van de opgewekte grondharmonische ). Het

effekt hiervan is hetzelfde als bij amplitudediscretisatie.
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Bij het regelen van asynchrone machines die geschikt zl.Jn om op

het lichtnet te worden bedreven is de bovenste frekwentie-limiet

van 1000 Hz meestal toch al niet bereikbaar voor de machine. De

onderste limiet van 100 Hz is echter wel een probleem, want bij

het aanlopen van de machine wil men vaak kunnen regelen vanaf

circa 1 Hz. Om een redelijk sinusvormige stroom te kunnen

genereren bij 1 Hz heeft men een tabel nodig met minstens een

aantal tabelplaatsen n gelijk aan de schakel frekwentie maal het

aantal tabelplaatsen n per schakelperiode T gedeeld door de
s s

grondfrekwentie: n = f x n / f = 20.000 x 10 / 1 = 200.000. Dit
s s 0

legt dus een erg groot beslag op geheugenkapaciteit, zodat men -

om geheugen te sparen bij deze methode van pulspatroonopwekking 

genoegen moet nemen met minder ideale stroomvormen bij lagere

frekwenties.

Tussen de genoemde frekwentiegrenzen van 100 en 1000 Hz ligt voor

de gebruikte pulspatroongenerator een optimum, waarbij de

kombinatie van amplitude- en tijdsdiscretisatie optimaal is. Dit

optimum ligt rond de 200 Hz. Om deze reden is een belangrijk deel'

van de metingen rond deze frekwentie uitgevoerd.

Bij toepassing van een patroongenerator met grotere tabel lengten

en een hogere klokfrekwentie bijvoorbeeld 5 MHz ), zullen de

metingen ook representatief zijn voor het frekwentiegebied beneden

200 Hz.

5.2 METING VAN DE UI TGANGSKARAKTERI STlEK

In paragraaf 3.6 is het theoretische spannings-stroombereik van de

stroominvertor aangegeven; zie figuur 3.16. De bovenste

horizontale begrenzingslijn wordt gevormd door de maksimaal

toelaatbare stroom van de gebruikte IGBT's. De rechter vertikale

lijn is het gevolg van de maksimaal toelaatbare spanning over de

IGBT's. De hyperbolen, die de zojuist genoemde lijnen doorsnijden,

zijn het gevolg van het maksimaal beschikbare ingangsvermogen.

Om de uitgangskarakteristiek te meten is uitgegaan van een vaste

tussenkringstroom van 10 A en een verlaagde voedingsspanning voor

de chopper van 200 V.

De verlaagde voedingsspanning is toegepast om te voorkomen dat, in

het bedrijfsgebied waar de uitgangsspanning wordt opgejaagd boven
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de voedingsspanning, de halfgeleiders door overspanning beschadigd

worden.

Met behulp van een drietal pulspatronen kunnen drie verschillende

uitgangsstromen worden ingesteld, waarbij een kleine stroom

overeenkomt met relatief grote vrijlooptijden in de uitgangsbrug.

Deze grote vrijlooptijden veroorzaken een "op-chop"-effekt.

Met behulp van het programma VUL4A.PAS kunnen verschillende top

waarden voor de uitgangsstromen gekozen worden. Voor deze metingen

is gekozen voor een top-waarde van de uitgangsstroom van

respektievelijk 3 A, 6 A en 9 A.

Bij elk van de ingestelde uitgangsstroomwaarden is de

belastingsweerstand gevariëerd en zl.]n de optredende gekoppelde

spanningen en de lijnstromen gemeten.

Hierbij is de belastingsweerstand zo ver opgeregeld, dat de

geregelde chopper nog net binnen zl.]n regelbereik bleef. De

maksimaal toegelaten duty cycle bedraagt hierbij 95 %.

De meetresultaten zijn weergegeven in figuur 5.2.
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Figuur 5.2: de gemeten uitgangskarakteristiek van de stroom
invertor bij verschillende ingestelde uitgangsstromen
en bij variabele belasting

uit de metingen blijkt dat er bij het opregelen van de

belastingsweerstand nagenoeg horizontale lijnen ontstaan, die

allemaal eindigen in de buurt van een hyperbool van konstant

vermogen, die bepaald wordt door de ingangsspanning en de
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tussenkringstroom.

Het enigszins schuin aflopen van de belastingslijnen wordt

veroorzaakt door de aanwezige uitgangskondensatoren, die bij

lagere uitgangsstromen en bij een grondharmonische frekwentie van

108 Hz een niet te verwaarlozen grondharmonische laad- en

ontlaadstroom voeren. Deze laad- en ontlaadstromen verlagen de

voor de belasting beschikbare uitgangsstroom.

De gemeten resultaten voldoen aan de verwachtingen, wàarmee tevens

is aangetoond, dat er uitgangsspanningen met topwaarden mogelijk

zijn, die beduidend hoger zijn dan de ingangsspanning van de

chopper zelf.

Voorts kunnen we vaststellen dat de uitgangskondensatoren niet te

ruim bemeten dienen te worden qua kapaciteit, aangezien anders bij

hogere grondharmonische frekwenties en bij hogere uitgangs

spanningen de kapacitieve stromen door de kondensatoren de

uitgangsstromen beïnvloeden.

5.3 METING VAN DE RIMPEL OP DE GEKOPPELDE UITGANGSSPANNING

Met behulp van spanningsvormen zoals in de figuur 5.3 is de

spanningsrimpel bepaald bij verschillende tussenkringstromen.

Tabel 5.1 geeft de meetresultaten weer, bepaald bij een grond

frekwentie van 303 Hz. Voor "worst case"-situaties is de top-top

waarde van de rimpelspanning is theoretisch berekend volgens de in
I

d
paragraaf 3.6 afgeleide formule: àUmax = 6f C

s

met f = 20kHz en C = 4 x O. 47 IlF.
s
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TussenkrJ.ng- GekOppelde Geme~en Berekenae
stroom uitgangs- rimpel spanning rimpelspanning
in A spanning in v-top-top in v-top-top

in V ( worst case )
eff

1,0 42 3,0 4,4
2,0 84 5,5 8,9
3,0 126 8,0 13,3
4,0 168 12,0 17,7
5,0 210 14,0 22,2

6,0 252 18,0 26,6
7,0 294 20,0 31,0
8,0 336 22,0 35,5
9,0 378 26,0 39,9

10,0 420 28,0 44,3

Tabel 5.1: De gemeten en berekende uitgangsspanningsrimpel als
funktie van de tussenkringstroom

Het blijkt dat de rimpelspanning, zoals te verwachten was,

evenredig is met de uitgangsstroom.

Tevens blijkt dat de grootte van de rimpel aanzienlijk afwijkt van

de berekeningen. In verband met de beperkte beschikbare tijd is

hiernaar geen verder onderzoek verricht.

5.4 METING VAN HET FREKWENTIESPEKTRUM

De harmonische vervorming ontstaat voornamelijk ten gevolge van de

pulsbreedte-gemoduleerde stromen. De metingen zijn verricht bij

een gekoppelde uitgangsspanning van ruim 400 V, een uitgangsstroom

van 5,5 A, een tussenkringstroom van 10 A en weerstandsbelasting.

De harmonische inhoud van de gekoppelde uitgangsspanning is

gemeten. Het meetcircuit is opgebouwd uit een weerstandsdeler

( 56 kn, 100 n ), die aangesloten is op een isolatieversterker

( type AD 210 ), waarmee uiteindelijk de frekwentie-analyser

( type HP 302A ) aangestuurd wordt.

Opgemerkt wordt dat de spanningsdeler en de isolatieversterker

niet erg geschikt zijn voor het meten van frekwenties van 20 kHz

en hoger.

Bij verschillende grondfrekwenties is de vervorming gemeten;

de resultaten zijn weergegeven in de tabellen 5.2a en b.

In de figuren 5.3a en b zijn de betreffende uitgangsspanningen
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weergegeven.

frekwentie relatieve
in Hz amplitude in %

108 (-f ) 100
2 x f 0 0,71

03 x
"

0,14
4 x

"
0,57

5 x
"

2,43
6 x

"
0,29

7 x
"

0,42
8 x

"
0,14

9 x
"

0,14
10 x

"
0,14

11 x
"

0,50
12 x

"
0,21

13 x
"

0,57
15 x

"
0,43

16 x
"

0,21
17 x

"
0,43

19 x
"

0,43
21 x

"
0,29

23 x
"

0,43
25 x

"
0,29

19900 2,9
20200 2,9

frekwentie relatieve
in Hz amplitude in %

303 (=f ) 100
2 x f 0 0,41

03 x
"

0,10
4 x

"
0,38

5 x
"

0,90
6 x , 0,09
7 x 0,77

11 x 0,26
13 x 1,03
16 x 1,92
17 x 0,38
19 x 0,77
20 x 0,77
21 x

"
0,77

23 x
"

0,51
25 x

"
0,64

27 x
"

0,51
28 x

"
0,90

19230 1,92
20140 2,56
20450 1,92
21060 1,28

Tabel 5.2: De relatieve amplitude als funktie van de frekwentie
bij een grondharmonische frekwentie van 108 en 303 Hz

gt~ • 20 Cl lBCPftUX ~......ciDI"" _.._.. .....

Figuur: 5.3 De uitgangsspanningsvormen bij grondharmonische
frekwenties van 108 en 303 Hz

In de figuren 5.4a/b z1Jn de spektra van de opgewekte golfvormen

weergegeven bij grondharmonische frekwenties van 108 en 303 Hz.
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De harmonischen in het gebied vanaf de 20e harmonische tot 20 kHz

zijn in de figuur niet weergegeven. Ze zijn alle kleiner dan 0,5 %

van de grondharmonische.

Het blijkt dat bij lagere grondharmonische frekwenties van de

uitgangsstroom, de amplitude van lagere frekwentiekomponenten

toeneemt. Dit kan verklaard worden door de sterker wordende

amplitude-discretisatie bij lager wordende grondharmonische

frekwenties.

5.5 METING VAN HET RENDEMENT

Het rendement van de invertor met stroombronvoeding is gemeten bij

verschillende bedrijfstoestanden. In tabel 5.3 zijn de meetresul

taten weergegeven bij een grondharmonische frekwentie van 303 Hz.

U I eff P I U I P l}tot1 n 1 n 1 n d gek liJ n u i t
(V) (A) (kW) (A) (V) (A) (kW) (%)

500 8,8 4,40 10 420 5,5 4,1 93
500 7,2 3,55 9 378 5,0 3,3 93
500 5,7 2,80 8 336 4,4 2,6 93
500 4,4 2,10 7 294 3,85 2,0 95
500 3,35 1,55 6 252 3,3 1,48 95
500 2,4 1,10 5 210 2,75 1,02 93

400 7,0 2,78 8 336 4,4 2,6 94
400 5,35 2,10 7 294 3,85 1,96 93
400 4,0 1,55 6 252 3,3 1,48 95
400 2,85 1,05 5 210 2,75 1,01 96

300 5,25 1,55 6 257 3,3 1,48 95
300 3,7 1,05 5 210 2,75 1,00 95
300 2,5 0.68 4 168 2,2 0,65 96
300 1,5 0.375 3 126 1,65 0,36 96

200 3,6 0.690 4 168 2,2 0,64 93
200 2,0 0,375 3 126 1,65 0,36 96

Tabel 5.3 De meetresultaten, waaruit het rendement is bepaald

Uit de metingen blijkt, dat het rendement van de invertor

gunstiger is dan 93 % en tot 96 % oploopt bij lagere

belastingstoestanden.
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Het verliesvermogen kan nader beschouwd worden aan de hand van de

berekende waarden uit de paragrafen 3.6 en 6.1.

Voor de invertor geldt een verliesvermogen per IGBT van 23,6 W en

per diode van 10,6 W bij 10 A kringstroom en de maksimale

uitgangsspanning van 400 V Het op deze wijze berekende
erf

verliesvermogen bedraagt 205 W voor de invertor.

Voor de chopper geldt bij vol vermogen een verliesvermogen van

70,6 W voor beide IGBT's samen en van 31,8 W voor beide diodes

samen. Het totale verliesvermogen voor de chopper bedraagt dus

102 W.

Het totaal in het hoofdstroomcircuit gedissipeerde vermogen

bedraagt dus 307 W, zodat het rendement bij 4 kW uitgangsvermogen

theoretisch 93 % bedraagt.

Dit berekende rendement is dus goed in overeenstemming met het

gemeten rendement.
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6 DE GEREGELDE CHOPPER ALS STROOMBRONVOEDING

6.1 DIMEHSIOHERIHG VAN HET HOOFDSTROOMCIRCUIT VAN DE CHOPPER

De chopper I die werkt als neerchopper I heeft als taak om van de

aangeboden gelijkspanning een gelijkstroom te maken met een

instelbare stroomsterkte. Het hoofdstroomcircuit bestaat uit een

ingangskapaciteit C, een IGBT als schakelelement , een ultra-fast

soft-recovery diode 0 en een uitgangsspoel L; zie figuur 6.1.

0;00 V
20 A

L.I.
6.8"'"

o 1.,
DIODE:

1 tot 20 A;

20 A)

500 V;

circa 20 kHz;

Figuur 6.1: Het hoofdstroomcircuit van de chopper

Bij de dimensionering van de neer-chopper is uitgegaan van de

onderstaande specifikaties:

Uitgangsgelijkstroom:

(Later te verhogen tot:

Maksimum OC-ingangsspanning:

Schakel frekwentie:

Maksimum ingangsrimpelspanning:

Maksimum uitgangsstroomrimpel:

50 V top-top.

1 A top-top

waarde van

1
cycle: 'ö =

2

20 A bij een

Berekening van de ingangskondensatoren C:

De maksimale rimpelspanning ~u ontstaat bij een duty

en maksimale uitgangsstroom I I zodat geldt: I =
ui t u i t

blokvormige ingangsstroom met een gemiddelde

I (gem) = 10 A.
i n

1
Algemeen geldt : ~U = -I * tiC met t = ö * T = 25 ~s zijnde de

2 u I t

helft van de periodetijd T = 50 ~s en ~U ( top-top )= 50 V, zodat

volgt ~C = I * t/~u = 5 ~F.c
De kondensatoren moeten geschikt zijn voor de maksimale stroom bij

20 kHz en moeten bovendien induktiearm zijn.
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V bij 10 A, zodat

de stroomgeleiding

Om deze reden is gekozen voor een kondensator van Wima, type MKP10

van 0,47 UF bij 630 V=, waarvan er tien parallel geschakeld worden

om de gewenste kapaciteit te verkrijgen.

De maksimale topwaarde van de uitgangsstroom bedraagt 20 A. Voor

de schakelelementen is gekozen voor een IGBT type IXGP25N80A, die

een maksimale stroom kan voeren van 25 A bij een behuizings

temperatuur van 90 .C.

Voor de diode is de BYT230P-800 gekozen, die een stroom van 30 A

kan voeren bij 25 °C.

Voor de hierna berekende vermogens is uitgegaan van een

uitgangsstroom van 10 A.

De doorlaatspanning over de diode bedraagt 1,7

het gedissipeerde vermogen ten gevolge van

maksimaal 1,7 V * 10 A = 17 W bedraagt.

Hierbij dient opgeteld te worden het verliesvermogen ten gevolge

van de schakelverliezen zowel bij het in- als bij het

uitschakelen, zoals in H2.3 bepaald is.

Het totale in de diodes gedissipeerde vermogen bedraagt 31,8 W te

weten: 17,0 W ten gevolge van stroomgeleiding

14,8 Wals gevolg van schakelverliezen

De diode mag 2 x 65 W dissiperen bij een behuizingstemperatuur van

85 .C, zodat deze diode goed voor zijn taak is berekend.

De doorlaatspanning over de IGBT bedraagt volgens specificaties

3,5 V bij een stroom van 10 A, zodat het

doorlaatverlies I * V = 10 A * 3,5 V = 35,0 W bedraagt.
max CE

on

De dissipatie ten gevolge van het schakelen dient hier nog bij

opgeteld te worden ( zie H2. 3 ), zodat het totale gedissipeerde

vermogen 70,6 W bedraagt; te weten 35,0 W doorlaatverlies

35,6 W schakelverlies

De IGBT mag 158 W bij 25 .C dissiperen of 60 W bij een behuizings

temperatuur van 85 .C bij schakelen van induktieve stromen.

Hieruit blijkt dat de IGBT dubbel uitgevoerd moet worden en dat de

maksimaal haalbare uitgangsstroom rond de 10 A zal liggen.

De geproduceerde warmte in de hal fgeleiders wordt afgevoerd met
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een koelblok type SK100 van Fischer Elektronik.

Er is gekozen voor een lengte van 200 mm, waarbij uit de

specifikaties volgt, dat de warmteweerstand 0,75 K/W bedraagt bij

natuurlijke konvektie.

Voor een halfgeleider geldt, dat de totale warmteweerstand R
th

is

opgebouwd uit de junctie-case weerstand R
JC

' de case-koelplaat

weerstand R en de koelplaat-omgeving weerstand R ,zodat volgt:
C~ [

R = R + R + Rk . Als de IGBT geleidt, dan zal de diode
th J C C[

sperren en omgekeerd. Om deze reden is

p ~ P (max) + P ( max ), zodat geldt:
tot leBT 0

P ~ P (max) + schakelverliezen van de diode,
tot leBT

want voor de geleidingsverliezen geldt: P leBT ( gel ) ~ Po ( gel ).

Indien meerdere hal fgeleiders op één koelplaat gemonteerd zij n,

zoals hier met de diode en de IGBT het geval is, geldt dat:

T = T
AKB

+ {R P + R + R JC }J [ tot Ct P0 -p 0
0

0

I
R

th
0

T
J = T

+ {
R P + R + R }AKB [ tot C[ JC

PleBT -P- leBT
I eBT

leBT

I
R

th
leBT

K/W

K/W

0,6Voor de IGBT geldt: R
JC

=
RC[ = 0,5

p

R =~ * R = O. 91 K/W
[leBT PleBT [

Voor de temperatuur van de junktie van de IGBT geldt:

T
J

= T + R * 2~ P = 5,71 oC bij een omgevings-
AKB th leBT

leBT leBT

temperatuur van 25 oC.

Voor de diode geldt: R = 1 K/W
JC

Rc~ = 1 K/W
P

R
tot

* R 1,6 K/W= =
[ P [

0 0
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Voor de temperatuur van de junktie van de diode geldt:

T = T + R * -2
1

P ( max ) = 50,4 • C bij een omgevingstempe-
J AKS th D

D D

ratuur van 25 .C.

Aangezien de junktietemperatuur van de IGBT gelimiteerd is tot

125 .C bij induktief schakelen, blijkt hieruit dat de geforceerde

koeling van groot belang is.

Voor de zelfinduktie moet uitgegaan worden van een rimpelstroom

van maximaal 1 A top-top bij een ingangsspanning van 500 V en een

schakelfrekwentie van 20 kHz. De hoogste rimpel treedt op bij een

duty cycle van een half, waarbij de gemiddelde uitgangsspanning

250 V bedraagt.
diEr geldt: U =~ , zodat voor de minimale waarde van L volgt:

L = U~ = 250 V * 2î ~s = 6,25 mR.

Net zoals bij het invertorhoofdstroomcircuit is een induktie-arme

bedradingslayout van het grootste belang bij de opbouw van het

chopperhoofdstroomcircuit.

Deze induktie-arme opbouw wordt gerealiseerd door de toevoer- en

retourleidingen zo dicht mogelijk bij elkaar te leggen, zodat de

door de hoogfrekwente kringstroom omsloten lusoppervlakte minimaal

is.

6.2 DE CMC-GEREGELDE BESTURING VAN DE CHOPPER

Om een stroombron met konstante uitgangsstroom te realiseren, moet

een regeling ontworpen worden, die de uitgangsstroom meet en

vergelijkt met de referentiewaarde.

Er zijn verschillende typen stroomregelingen mogelijk, zodat een

keuze gemaakt moest worden. Uiteindelijk is voor de zogenaamde

"Current Mode Control" ( CMC )-regeling gekozen [ HAA88 ][ RED85].

Het voordeel van dit type regeling is dat de maksimale schakel

frekwentie vast ligt door het toe te voeren kloksignaal. Tevens

kan de CMC-regeling door middel van de klok-ingang

gesynchroniseerd worden met de invertorbesturing, zodat

interferenties van schakelfrekwenties niet in onderling variërende

wisselwerkingen resulteren.
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Bij deze regeling wordt na het begin van elke nieuwe klokperiode

een open sturend signaal aan de IGBT gegenereerd, zolang de

gerealiseerde stroom kleiner is dan de referentiewaarde.

Na het bereiken van de referentiewaarde , wordt het stuursignaal

voor het resterende deel van de periode geblokkeerd.

Nu heeft een regeling, die bij weerstandsbelasting de uitgangs

stroom konstant houdt, het nadeel, dat het geregelde hoofdstroom

circuit een negatieve dynamische inwendige weerstand heeft, zodat

bij aansluiting op een voedend systeem gemakkelijk instabiliteiten

op kunnen treden in de ingangsvoedingsspanning [ RED85 J.

Een ander effekt waar men op bedacht moet zijn, is de

instabiliteit, die optreedt bij een duty cycle groter dan 0,5.

Deze instabiliteit komt tot uiting doordat om de andere periode de

stuurpuls langer respectievelijk korter is dan de gewenste waarde.

Met behulp van "slope-compensation" is het mogelijk om deze

laatste instabiliteit te elimineren. Het principe hiervan berust

op het feit dat bij het referentiesignaal een zaagtandvormige

spanning wordt opgeteld met een negatieve helling, zodat er in

geval van een hoge duty cycle al bij een lagere stroomwaarde

afgeschakeld wordt dan in geval van een kleine duty cycle , zie

figuur 6.2 [ HAA88 J.

Figuur 6.2: Het verloop van spanningen van de CMC-regeling

wordt een

slope-compensation de uitgangsstroom weer

de duty cycle, is een ekstra stroomregellus

regeling.

gewenste stroomwaarde I
wens

de CMC regel ing geproduceerd, zodanig dat

Aangezien door deze

afhankelijk wordt van

toegevoegd aan de CMC

Afhankelijk van de

referentiesignaal voor
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de gewenste waarde ook gerealiseerd wordt: zie figuur 6.3.

I
re f CM C +

SLO P E

COK P EN

SA T I ON

CHOPPER
I

Figuur 6.3: Het blokschema van de CMC-regeling met een ekstra
stroomregellus

Als regelaar voldoet een integrator met een tijdkonstante, die

groter moet zijn dan de periodetijd van de klokfrekwentie van de

CMC-regeling.

Om tijdens het opstarten van de CMC-geregelde chopper een abrupte

vermogensopname te beperken is het noodzakelijk om door middel van

een opstartvertraging de referentiewaarde tijdelijk te reduceren.

Deze reduktie van de referentiewaarde houdt aan zolang de

uitgangsstroom van de chopper lager is dan 0,5 A.

Nadat de 0,5 A uitgangsstroom bereikt is, wordt de beperking van

de referentiewaarde opgeheven.

Om de uitgangsstroom geleidelijk tot de gewenste waarde toe te

laten nemen is een kondensator toegevoegd, die langzaam opgeladen

wordt met een tijdkonstante van 1 sekonde en de referentie waarde

beperkt tot de momentane kondensatorspanning.

De ontworpen regeling is weergegeven in figuur 6.4.

Figuur 6.4 De cMc-regeling met opstartvertraging
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7 KONKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is mogel ij k gebleken om met IGBT' s een stroominvertor te

realiseren met een uitgangsvermogen van 4 kW en een rendement dat

gunstiger is dan 90 %.

Door de hoge schakelfrekwentie van 20 kHz is het mogelijk om

spanningen en stromen op te wekken met slechts geringe afwijking

van de sinusvorm en een 20 kHz-rimpel die kleiner is dan 10%.

De in de gebouwde stroominvertor en de bijbehorende schakelingen

genomen maatregelen tegen storing blijken voldoende te zijn om een

bedrijfszekere werking van het geheel te garanderen.

Aangezien echter andere apparaten zoals radio-ontvangers tot op

20 meter afstand sterk gestoord worden bij het in werking zijn van

de stroominvertor, zal de induktiviteit van het kommutatiecircuit

verder verkleind moeten worden; ook als dit heeft plaatsgevonden

zal echter tevens een adekwate afscherming van de totale invertor

nodig zijn.

Bij de nu gebruikte pulspatroongenerator plus software is het

beneden circa 100 Hz niet mogelijk om stromen te genereren die de

sinusvorm nog goed benaderen.

Dit wordt veroorzaakt door de beperkte geheugenruimte in kombina

tie met het principe, volgens hetwelk de pulspatroongenerator de

tabellen uitleest en de gebrekkige afrondprocedures in de

software.

Door de opzet van de pulspatroongenerator plus software te

wJ.J zigen is het mogelijk om het frekwentiebereik van de

grondharmonische onbeperkt ver in het lage frekwentiegebied uit te

breiden bij gebruikmaking van dezelfde geheugenruimte.
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De software voor het genereren van de pulspatroontabellen kan

verbeterd worden door in iedere volgende schakelperiode de

afrondfouten van de vorige periode mee te nemen, zodat de eindfout

in de door dit patroon opgewekte stroom minimaal is en cumulatie

van fouten wordt vermeden.

In de spoel treedt stroomverdringing op, wat tot ekstra verliezen

leidt. Door de spoel met litze-draad uit te voeren is het mogelijk

het effekt van stroomverdringing te beperken.

Door de optredende verliezen in de halfgeleiders treedt een

aanzienlijke stijging van de temperatuur van de halfgeleiders op,

waardoor het uitgangsvermogen beperkt wordt.

De koeling van de halfgeleide~s kan verbeterd worden door de

koelluchtsnelheid sterk te verhogen met behulp van een ander type

ventilator; hierdoor zal naar schatting een 25 tot 50 % hoger

uitgangsvermogen gehaald kunnen worden.

De stuurtrappen worden vanuit een positieve voeding gevoed,

waardoor alleen een positieve gate-sturing mogelijk is.

De dV/dt-waarden, die de IGBT's in uitgeschakelde toestand kunnen

verdragen zijn groter bij een negatieve gate-spanning. Door nu

pulstrappen te gebruiken met een negatieve gate-sturing in de

uit-toestand zijn veel hogere dV/dt-waarden toelaatbaar, zodat

veel sneller geschakeld kan worden; hierdoor kunnen de schakel

verliezen sterk gereduceerd worden.

Om een asynchrone machine met behulp van deze invertor te sturen,

moeten de besturingsprogramma' s voor de patroongenerator zodanig

uitgebreid worden, dat een voorgeschreven frekwentieverloop

gerealiseerd kan worden.

Met behulp de huidige opstelling

worden. Er moeten voorzieningen

uiteindelijk wel mogelijk is.
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BIJLAGE lA HET PROGRAMMA WAARMEE DE PULSPATROONTABELLEN

BEREKEND WORDEN

De invertor wordt bestuurd met behulp van de door Van den Dries

ontwikkelde patroongenerator [ DRI 86 ]. Het geheugen van de

patroongenerator wordt geladen met tabellen, die berekend zijn met

een door Paalman geschreven programma [ PAA 89 ].

Het geheugen kan acht tabellen met een lengte van 2046 bytes

opslaan. Het programma is echter geschreven voor tabellen met een

grote lengte ( bijvoorbeeld 65536 bytes )i er treden daarom nogal

grove afrondingsfouten op wanneer dit programma gebruikt wordt

voor het genereren van tabellen met een geringe lengte. Bovendien

past de gegenereerde file meestal niet precies in de gereserveerde

geheugenruimte.

In verband met deze vaste lengte van het patroongeneratorgeheugen

van 2046 byte zijn maar een beperkt aantal grondfrekwenties

realiseerbaar zonder verstoring van de regelmaat in de tabel.

De tabel, die uitgerekend wordt, bestaat uit zes equivalente delen,

waaruit volgt dat de tabel lengte al tijd door zes deelbaar moet

zijn. Aangezien er met f s = 20 kHz geschakeld wordt, bedraagt het

aantal deelintervallen van 50 ~s per periode van de grond

harmonische: f /f met f de grondharmonische frekwentie van de op
s 0 0

te wekken golfvorm.

Uitgaande van 2046 geheugenplaatsen kunnen de deelintervallen de

volgende lengten bezitten:

2046 / 6 = 341

341 = 11 x 31

- 6 x 11 intervallen met een lengte van 31 geheugenplaatsen

- 6 x 31 intervallen met een lengte van 11 geheugenplaatsen.

Deze patronen zijn geschikt voor het opwekken van een golfpatroon

met een grondfrekwentie van respectievelijk 303 Hz en 108 Hz.

(Deeltal t.b.V. rekenprogramma: 3300 resp. 9300)

Andere patronen zijn mogelijk, indien men een verstoring aan het

einde van de tabel op de koop toe neemt.

Eventueel kunnen deze verstoringen met behulp van PCTOOLS nog

enigszins bijgewerkt worden.
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Bij een tabel van 2052 geheugenplaatsen kan men 2052

intervallen realiseren met een lengte van 6 bytes,

laatste 6 bytes niet gebruikt worden.

2052/6 = 342

342 = 2 x 3 x 3 x 19

/ 6 = 342

waarvan de

Er ontstaan dus 6 x 57 1 intervallen van 6 bytes. Dit patroon is

geschikt voor een frekwentie van 58 Hz.

( Deeltal t.b.v. rekenprogramma: 17100 )

Het begin en het einde van de gegenereerde hexadecimale tabel moet

eventueel met "PC TOOLS" bijgewerkt worden met behulp van

kommando's: FI0; antwoorden met "a"; de gemaakte file-naam

opzoeken met de cursor; vervolgens: E (van Edit); Fl, waarna de

tabel zichtbaar is en bijgewerkt kan worden. Het hoog zijn van bit

Ao tot en met A
5

komt respectievelijk overeen met het in geleiding

zijn van IGBT tot en met IGBT van de stroominvertor.
1 6

Bit A is het kloksignaal voor de CMC-geregelde chopper en bit A
6 7

is een reset-signaal aan het einde van de gerealiseerde tabel.

Hieronder is de enigszins aangepaste versie van het programma van

Paalman weergegeven.

program VulRam;

{Vers 1e 2.2 ,werkt onder TurboPasca 1 vers le 4.0

De schakelaars hebben de julste weegfactor, de outputbl ts (ram)

komen bl j de jul ste schakelaars terecht.

De RAK flle wordt aangevuld bytes met een master reset.

uses CRT;

const

pl=3.141592654;

omega=314.1592654;

KaxFout=O. 001 ;

type

{netfrekwentle}

Tl jdArrayType=array (1 .. 100.1. . 31 of real; {array voor schakel tl jden}

SchakelKatrlxType=arraY(O.. 5.1,,41 of byte;{array voor omzetting lmh-

stelsel naar outputblt

voor schakelaars}

TljdFlleType=Text;

RamFlleType=Flle of byte;
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var

TI jdArray
SchakelHatrlx
HlnlnTljd,Overlap,aantall,aantal2

DeltaIH,DeltaIL,L,Ts,
DeltaH,DeltaL,DeltaH,Im,Hlnln,

Uhm,Uml,Uhl,Ihg,Img,Ilg,U,Itop,II

l,j,k,N,F,SchakelFrek
Fout

TI jdFile
RamF"! Ie

FileNaam

Tabellengte

: TI jdArrayType;

: SchakelHatrlxType;

: Integer;

: real;
: Integer;

:boolean;

:T1jdFileType;

: RamF'lleType;

:Strlng;

: longint;

procedure Vul Schake IHatr Ix (var Schake IHatr Ix: Schake IHatr lxType) ;

(deze procedure vult de schakelmatrix.
met welk bit de schakelaars Qh,QIIl,QI

var

Voor leder Interval wordt gegeven

en Qln corresponderen.}

begin

Qsn,Qrn,Qtn,Qsp,Qrp,Qtp, 1

Qrn:=2;

Qsn:=S;

Qtn:=32;
Qrp:=I;

Qsp:=4;

Qtp: =16;
SchakeIHatrlx[O,41:=Qrn;

SchakeIHatrlx[I,41:=Qtp;

SchakeIHatrlx[2,41:=Qsn;

SchakeIHatrlx[3.41:=Qrp;

SchakeIHatrlx[4,41:=Qtn;

SchakeIHatrlx[S,41:=Qsp;

for 1: =0 to 5 do

begin

:byte;

SchakeIHatrlx[I,II:=SchakeIHatrlx[(I+I)mod 6,41;

SchakeIHatrlx[I,21:=SchakeIHatrlx[(1+3)mod 6,41;

Schake IHatrix [1,31: =Schake IHatrlx [ (1 +S)mod 6,41;

end;

end; (VuISchakeIHatrlx}

procedure NameFlle(var FName:strlng);

(Invoer naam ultvoerflle}

var c: char;
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beqln

c:='n' ;

whlle (c<>' j') and (c<>' J') do

beqln

wrlteln('Ceef pad + filenaam (bv. A:TABEL.DATl');

readln(FName) ;

wrlteln('Pad correct? (j/n)');

readln(c) ;

end;

end; {NameFlle}

procedure BepSpa (var Uhm, Uml, Uhl: real; k: lnteqer; Ts, U: reai);

beqln

Uhm:=-1-U-sqrt(6)-cos(omeqa-(k-l/2)-Ts-S-pl/6);

UmI:=-1-U·sqrt(6)-cos(omeqa-(k-l/2)-Ts+pl/2);

Uhl:=U-sqrt(6)-cos(omeqa-(k-l/2)-Ts-pl/6);

end. {BepSpa}

procedure BepICew(var lhq, lmq, I Iq: real; k: lnteqer; Ts, ltop: reai);

{bepaal t de qewenste stromen }

var x,y:real;

beqln

y: =omeqa-Ts;

x:=ltop/y;

Ihq:=abs(x-(sln(k-y+pl/2)-sln«k-l)·y+pl/2»);

Imq:=abs(x-(sln(k-y-pl/6)-sln«k-l)·y-pl/6»);

llq:=abs(x-(sln(k-y-S-pl/6)-sln«k-l)-y-S·pl/6»);

end; {BeplCew}

procedure BepDeltal(var Deltal:real;U,lq:real);

{berekent de stroomverander Inq in de spoel}

var x: real;

beqln

x:=abs(2·U-Ts-lq/(L-lL-lL»;

Deltal:=lL-(l-sqrt(l-x»;

end; {BepOel tal}

procedure BepDelta(var Delta:real;Deltal,U:real);

{Berekent deel Interval schakelaar In}

beqln

Delta:=L-Deltal/(U-Ts);

end; {BepDel tal
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procedure BepAbsIm(var Im: reai);

{Berekent absolute waarde stroom In K-fase}

beqln

Im:=(DeltaH+DeltaL)-(II-DeltaIHl2);

end; {BepAbsIm}

procedure LeesIn(var U,Itop,Il,L:real;var Overlap,KlnInTljd,

N,F,SchakeIFrek:lnteqer;var ~:Ionqlnt);

{Leest variabelen In}

var

beqln

Correct

C

:boolean;

:char;

Correct:=false;

whlle not Correct do

beqln

wrlteln('qeef lenqte tabel');

readln(k) ;

wrlteln('qeef de waarde van de .•. spannlnq ');

readln(U) ;

wrlteln('qeef de waarde van de topstroom ');

readln(Itop) ;

wrlteln('qeef de waarde van de spoelstroom ');

readln(II);

wrlteln('qeef de waarde van de spoel ');

readln(L) ;

wrlteln('qeef de hoeveelheid overlapplnq (Intervallen van 305ns)');

readln(Overlap);

wrlteln('qeef de minimale Intljd van de schakelaars (us)');

readln(KlnInTljd);

wrltelnl'qeef aantal qeforceerde commutatles/interval (lof 2)')j

readln(N) ;

U:=220;ltop:=9;II:=10;L:=10;Overlap:=0;KlnInTljd:=1;N:=1;

wrlteln('qeef de schakelfrekwentie (Hz,inteqer)');

wr 1te I n ( , qeef het dee I ta I: 1 000 000 / qrondfrekwent Ie' ) ;

readln(schakeIFrek);

If N=l then F:=O

else beqln

N:=O;

F:=l;

end;

ClrScr;

wrlteln( 'Tabel voor RAK van ',k,' Bytes');

wrlteln('U=',U:6:1,' Volt');

wr I teln (' Itop=' , Itop: 6: 3,' Ampere');

wrlteln('II=',II:6:3,' Ampere');

wrlteln('L=' ,L:5:4,' Henri');

wrlteln('Overlap=' ,Overlap,' Intervallen');

wrl tel n (' KlnInTl jd=' , KInInTI jd,' microseconden');

wrlteln('Schakelfrekwentle=',SchakeIFrek,' Hz');

if N=l then wrlteln('een qeforceerde commutatie')

el se wr I teln (' twee qeforceerde commutat les' ) ;

wrlteln('alles correct (j/n)');

88



readln(c) ;

If (c='j')or(c='J') then correct:=true;

end;

end; {Lees In}

procedure CheckHln(var Del taH, Del taH, Del taL: real; HlnIn: reai);

{Zorgt dat schakeltljden groter zijn dan de minimale Intljd}

procedure Check (var Del tal, Del ta2: real; HlnIn: reai);

{Bekijkt een schakeltijd}

begin

If Deltal<HlnIn then

begin

Delta2:=Delta2+Deltal;

Deltal:=O;

end;

end; {Check}

begin

I f De I taH<De I taL

then Check(DeltaH,DeltaL,KlnIn)

else Check <Del taH, Del taH, HlnIn);

If DeltaH<DeltaL

then Check.<Del taH, De I taL, HlnIn)

else Check(DeltaH,DeltaH,HlnIn);

I f De I taH<De I taH

then Check(DeltaL,DeltaH,HlnIn)

e I se Check (De I taL, De I taH, Hl nIn) ;

end; {CheckKIn}

procedure BepAant (var Aantall, Aantal2: I nteger; var Ts: real;

schakelfrek: Integer);

{Deze procedure bepaalt bij een bepaalde schakelfrekwentie en een

tabel lengte het aantal tabelplaatsen (aantaI2) per schakel Interval

en het aantal schakel Intervallen (aantall) In de tabel.}

var s:lnteger;

begin

s:=(schakelfrek dlv 50);

aantall:=(s+S) dlv 6;

s: =aantall e 6;

aantaI2:=abs (Tabellengte) dlv s;

Ts:=l/(sesO);

end; {BepAant>

(Tabellengte kan <0 zl jn)

procedure Vul Tabe I (var RamFII e: RamFII eType; var SchakelHatr Ix:

SchakelKatrlxType;var TI jdArray:TI jdArrayType;

N,F,Ov: Integer;TabeILengte:longlnt);

{vul t File met bytes die schakelaarstanden bevatten}
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var

begin

I, j, k

Tl, T2, T3

Totaal,S1,S2,S3

F50ln,vulaan

k2, I

: Integer;

: real;

: byte;

:boolean;

: longint;

vulaan:=False;

wr I teln (' De ramf 11 e wordt gevuld');

rewrlte(RamFlle);

F50In:=True; {kies 50 Hz signaal 90 graden voor Ijlend op R-fase}

k2:=0;

for j: =0 to 5 do

begin

S1:=SchakeIKatrlxlj,31;

S2:=SchakeIKatrlxlj,1+F);

S3:=SchakeIKatrlxlj,1+N);

for I: =1 to aantal1 do

begin

{welk bit voor welke schakelaar}

for k:=1 to aantal2 do

begin

Totaal:=SchakeIKatrixlj,4); {een schakelaar altijd in}

If (k=ll and (not(vulaanll then totaal:=totaal+64;

{toevoegen van het kl oks i gnaa I t bv de chopper}

T1:=round(TljdArrayli,3);

T2:=round(TljdArrayli,1+F);

T3:=aantaI2-t1-t2;

{andere 3 schakelaars wisselen af}

if k<=Tl then Totaal:=Totaal+S1;

if (k>=T1-0v) and (k<=T1+T2+N-Ov) and (T2>0) then

Totaal:=Totaal+S2;

I f (k<=Ov) and (T3>0) and (1 <>1l then

Totaal:=Totaal+S3;

If (k>=T1+T2-F-Ov) and (T3>0) then

Totaal:=Totaal+S3;

{overlap bi j laatste interval}

if (1=67) and (k>=aantaI2-0v) then

If «F=ll and (T3=Oll or «F=O) and (T3>Oll

then Totaal:=Totaal+SchakeIKatrixl (j+1) mod 6,4);

{overlap bij eerste interval}

If (1=1) and (k<=Ov) and <T1=0) then Totaal:=Totaal+

SchakeIKatrixl(j+5) mod 6,4);

{maatregelen als Th,Tm,of Tl= O}

if (k>=Tl-Ov) and (k<Tll and (F=O) and (T2=0) and (T3>0)

then Totaal: =Totaal+S3;

If (j=1) and (l=aantaI1) and (k=aantaI2)

then F50In: =Not F50In;

If (j=4) and (l=aantaI1) and (k=aantaI2)

then F50In: =Not F50In;

{Kaster Reset aan einde tabel}

if «j=5) and (1=aantaI1) and (k=aantaI2»

then Totaal:=Totaal+12B;

write(RamFlle,Totaal);

k2:=k2+1;

end;

end;

end;
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If vulaan then

begin

{ram vol maken met veilige toestand (12)}

Totaal:=12;

for 1:=k2 to TabelLengte do wrlte(RamFlle,Totaal)j

end;

wrlteln('Oe ramfile Is gevuld');

end; {VulTabel }
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BIJLAGE lB HET PROGRAMMA DAT DE PULSPATRONEN IN HET EXTERNE

GEHEUGEN LAADT EN VERZENDT NAAR DE INVERTOR

Met behulp van de pulspatroongenerator, die door Van den Dries

gemaakt is, kunnen de invertor-IGBT's aangestuurd worden met de

in bijlage la berekende pulspatronen.

In de pulspatroongenerator wordt de klokfrekwentie met een

instelbaar getal vermenigvuldigd en door een vast getal gedeeld

[ DRI 86 ]. Door de "cij fers achter de komma" ontstaat aan de

uitgang van de frekwentievermenigvuldiger een variërende

periodeduur tussen de carries ( het tellersignaal voor het uit te

lezen geheugen ).

Hierdoor ontstaan variaties in de schakelperiodeduur van 4% bij

een grondharmonische frekwentie van 108 Hz. Om deze reden zijn bij

een hoog uitgangsvermogen alleen frekwenties mogelijk, die niet in

"cijfers achter de komma" resulteren.

De klokfrekwentie van de pulspatroongenerator is vertienvoudigd

tot 10 MHz, zodat variaties in de periodetijd door afronding een

faktor tien kleiner worden. Hierdoor zijn, zonder dat de chopper

beveiliging aanspreekt, variabele frekwentie-instellingen

mogelijk.

Met de geoptimaliseerde pulspatroontabellen en de aangepaste

invertor zijn nu vermogens mogelijk tot 4 kW bij 500 V ingangs

spanning en een tussenkringstroom van 10 A.

Met het programma INVERTOR. PAS kan de patroongenerator "bediend"

worden. Het programma INVERTOR. PAS draa i t onder de oude

Turbo-pascal 2. a-versie. Het programma vraagt de naam van de in

het geheugen op te slane tabel; vervolgens de geheugencode (00 tot

08) waar de tabel opgeslagen dient te worden deze stappen

kunnen willekeurig vaak herhaald kunnen worden ); hierna stapt het

programma over naar het tweede deel, waar eerst gevraagd wordt

naar de kode van het uit te lezen geheugendeel en vervolgens naar

de grondharmonische frekwentie. Dit laatste deel van het programma

kan weer willekeurig vaak herhaald worden, waarna het programma

weer terug gaat naar het eerste deel van het programma of stopt.
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{FILE: INVERTOR.PAS}

proqram stroominvertor;

var

antw : strlnq[ll;

procedure laad_tabel;

{laad een tabel In het qeheuqen van de patroonqenerator met frekwentie}

{vermenlqvuldlqer

var

datafile

antw

tabe I naam

kar1, kar2

data

fout, semafoor, stop

I, t, deeltal

mdl

fll e of byte;

strlnq[11;

strlnql141;

char;

byte;

boolean;

lnteqer;

real;

{SI deklar. lab}

{SI deklar. tab}

{SI deklarr. pat}

{(zichtbaar Installeren van de patroonqenerator}

beqln

clrscr;

writeln('············································· '); .. ' ) ;A.B. AUG. 1989LAAD EEN TABEL IN PATROONGENERATORwrlteln('··

wrlteln('············································· ');
wrlteln;

wlndowl1,5,80,25li

Install;

STRi delay(1000J; RTS;

{vraaq tabe I naam}

:= flleslze(dataflle);

readln(tabelnaam);

reset(dataflle);

stop : = false;

whlle stop = false do

beqln

wrlte('Geef tabelnaam: ');

asslqn(dataflle,tabelnaam);

fout : = true;

whll e fout = true do

beqln

wrltel'Geef tabeladres (HEX): 'I; readln(kar1, kar2);

kar_byte (kar1 , kar2, data, fout);

I f fout = true then foutme I d I nq I1) ; {vraaq waar de tabe I moet komen}

end;

clrscr;

wrlte('TABELNAAK:

wrlteln('

tabelnaam,

TABELADRES:

TABELLENGTE:

kar1, kar2);

I ) ;
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overgestuurd.'); wrlteln;

readln(antw) ;

then stop : = true;

wrlteln('----------------------------------------------------------------');

LTA(data) ;

wr I te In (' Tabe I ',tabel naam, wordt overgestuurd,');

t .- 0;

whlle t < do

begin

t .- t + 1;

read(dataflle, data); LGH(data); {overzenden van de tabel}

end;

close(dataflle);

wrlteln('Tabel tabelnaam, Is

sound (1000) ; delay(200); nosound;

wrlte('Nog een tabel? <J,n) ');

If (antw = 'n') or (antw = 'N')

end;

end;

procedure demopgr;

{Stelt de patroongenerator met frekwentievermenigvuldiger In werking}

var

stop, semafoor, fout

multl, d, frvfa, f, deeltal

adres

karl, kar2

antw

{SI a:deklar. tab}

{SI a:deklar.lab}

{SI a:deklarr.pat}

begin

boolean;

real;

byte;

char;

strlng[8l;

writeln('············································· ');

wrlteln('············································· ');
writeln('·· START DE PATROONGENERATOR A.B. AUG. 1989 .. ') ;

wrlteln; wlndow(l,5,80,24);

Install;

STR; {Installeren van de patroongenerator}

{vraag het tabel adres}

stop := false;

whlle stop = false do

begin

fout : = true;

whlle fout = true do

begin

wrlte('Geef tabel adres (HEX): '); readln(karl, kar2);

kar_byte (karl, kar2, adres, fout!;

If fout = true then foutmeldlng(ll;

end;

fout : = true;

whlle fout = true do

begin

wrlte('Geef frekwentie van grondgolf (0.04 < f < 2440): '); readln(f);

If (f > 0.04) and (f < 2440) then

begin

fout . - false;
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{fe I te 11 jke ui tvoer Ing van de opdracht}

lf (f > 400) then

begin

wrlteln;

wrlteln('DE GOEDE WERKING VAN DE PATROONGENERATOR IS');

wr I te 1n ( , TUSSEN DE 400 EN 2440 Hz NI ET GEGARANDEERD !');

wrlteln;

end;

end

else foutmeldlng(S);

end;

frvfa : = f / 3.7328931E-2;

L_FVenTA(frvfa,adres);

wrlte('Stoppen? U,n) ');

I f (antw = 'J') or (antw

readln(antw) ;

, j') then stop : = true;

end;

wr I te (' Patroongenerator stoppen? U. n) '); read In (antw) ;

I f antw <> •n' then RTS;

end;

begin {IN DIT HOOFDPROGRAMMA WORDEN DE BEIDE PROCEDURES AANGEROEPEN}

whlle « (antw 'n') or (antw = • N' » false) do

begin

clrscr;

laad_tabel;

demopgr;

wr I teln (' Opnieuw een tabel laden? (j / n)');

readln(antw) ;

end;

end.
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BIJLAGE 3 DE SCHEMA's VAN DE STROOMINVERTOR MET

BIJBEHORENDE AANSTURING
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BIJLAGE 4: BEVEILIGING TEGEN ONGEWENSTE BEDRIJFSSITUATIES

Een invertor, die door een komputergestuurde pulspatroongenerator

aangestuurd wordt, moet hardwarematig beveiligd worden tegen

verstoorde pulspatronen. De beveiliging is op verschillende nivo's

uitgevoerd:

Allereerst wordt het pulspatroon, dat door de pulspatroon

generator gegenereerd wordt, door middel van een busdriver

gebufferd alvorens de signalen over de tien meter lange kabel

naar de invertor verzonden wordt. Deze lange kabel is

noodzakelijk om de komputer voldoende ver van de sterk storende

invertor te kunnen plaatsen.

- Iedere signaal ader die via de zo juist genoemde kabel de

invertor binnenkomt heeft z1Jn eigen aarde om overspraak en

overige beïnvloedingen te minimaliseren. Elk binnenkomend

signaal wordt direkt aan een opto-coupler toegevoerd. De

ontvangstzijden van deze opto-couplers zijn in de invertor

onderling volledig gescheiden uitgevoerd.

Achter de opto-couplers is een belangrijk kontrolecircuit

geplaatst dat verminkte pulspatronen zodanig aanpast, dat er

voor de invertor geen gevaarlijke bedrijfssituatie kan ontstaan.

Een oorspronkelijk foutief pulspatroon wordt hierbij niet

hersteld, maar gewijzigd in een voor de invertor ongevaarlijke

bedrijfstoestand. De kontrole wordt uitgevoerd op de plaats waar

de signalen naar de back-plane gaan, zodat ook op de overige

fouten in de interface gereageerd kan worden, zie figuur b4.l.

Om de pulspatronen te visualiseren is een achttal LEDS op de

frontplaat van de interface aangebracht.
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INTERFACE

Figuur b4.l: Interface tussen pulspatroongenerator en invertor met

beveiligingslogika

Aangezien ook op de back-plane en op de invertorprinten nog

dusdanige verstoringen kunnen plaatsvinden, dat er voor de

invertor zelf een gevaarlijke situatie ontstaat, moet los van de

zojuist genoemde maatregelen en beveiligingen ook een

overspanningsbeveiliging aangebracht worden op de invertor.

De overspanningsbeveiliging is in feite een grote RCD-snubber

( R , C, D en D in figuur 4.4, die is aangebracht over de
58 8 29 30

spoel en die in staat is de maksimale in de spoel opgeslagen

energie op te nemen [ HAN 86 NAI 84 ]. De kondensator C
8

bestaat uiteen parallelschakeling van kondensatoren van het

lal



spanning over C ongeveer gelijk aan de
8

zelfde type als voor de invertor Z1]n gebruikt en die in serie

met een diode zijn aangesloten over de invertor. In figuur b4.2

is het schema met nog enkele toegevoegde komponenten

weergegeven.

In normaal bedrijf is de

ingangsgelijkspanning.

Rsa D39
22k
lOW

9-.1.200

D29

XClBTl
~

X~"2S'"

11

'(1'30P-80

D.l.2

Figuur b4.2: Overspanningsbeveiliging voor de stroominvertor

Het hoofdstroomcircuit is via een beveiligingskast met

noodknoppen aangesloten op een 500 V-spanningsbron.

Het wegvallen van de 15 V-voedingsspanningen voor de sturing van

de IGBT' S bij het aanwezig blijven van de 500 V-hoofdstroom

voedingsspanning is een ernstige bedreiging voor alle IGBT' s,

zodat bij wegvallen van deze 15 V-voeding zo snel mogelijk

uitschakeling van de hoofdstroomvoeding moet plaatsvinden.

Eén van de noodknoppen van de beveiligingskast is daartoe

doorgelust naar de invertorkast en met het maakkontact van een

12 V-relais verbonden. Het blijkt dat de voedingsspanning voor

de chopper IGBT-sturing het snelst reageert op netspannings

onderbrekingen, zodat op deze 15 V-spanning het relais is

aangesloten en wel via een weerstand en een speed-up

kondensator, zie figuur b4.3.
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Figuur b4.3: Netspanningsbewaking met uitschakelkornrnando voor de
hoofdstroomvoeding

Om het schakelen van het relais nog verder te versnellen is de

spanning over het relais verlaagd tot 9 V. Dit mag want het

relais werkt gegarandeerd vanaf 8 V.

De keuze voor de chopper-IGBT-stuurspanning voor de voeding van

het relais is een verantwoorde keuze, want het wegvallen van

deze voeding voor de aansturing en beveiliging maakt de

tussenkringstroom onbestuurbaar, zodat dan altijd uitgeschakeld

moet worden.

103



BIJLAGE 5: HET SCHAKELGEDRAG VAN DE IGBT EN DE DIODE

HET INSCHAKELEN VAN DE IGBT
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BIJLAGE 6: AANSLUITGEGEVENS

Chopper connector aansluitingen:

IGBT stuurprint

2 Gate aansluiting

3 Nul chopper / emittoraansluiting

6 Positieve 15 V-voeding chopper

8 Collector-aansluiting

10 Nul chopper / emittoeaansluiting

13 Positieve 5 V-voeding algemeen

14 ingangsstuursignaal

15 Nul algemeen

Chopperbesturing

Cl

C2

C3

C4

CS

AC?

AC9

AC11

C13

C15

Positieve 15 V uit tbv clocksignaal

Clocksgnaal in

Loper 100 k, stroominstelling

Nul uit tbv clocksignaal

"hete"-kant 100 k-potmeter

Negatieve 15 V-voeding algemeen

Nul algemeen

Positieve 15 V-voeding algemeen

Uitgangsstuursignaal

stroommeetsignaal

Invertor-IGBT-stuurprint

~ ~ ~~>Xli~=-",
1<&
13
12 ~~>l'!-II......lII:...j
11
10

g
B
7
15
5
<&
3
2
1

ADER 115

C

s - 1. 2••..• e
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PULSPATROONGENERATOR

VERBINDINGEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE PRINTSLEUVEN

A C

AO' (1. 2) /POp, 1)

AIS Al' IPI

A17 A2' IP2
A16 A3' IP3
AIS A1' IP1
A11 AS' IPS

A13 A6' IP6

A12 A7' IP7

All write IPS

AIO iï"R"

A9 ACL

AS latchpuls

A7 TC

A6 ~

AS telpuls

A4 olllpuis

A3 SMO

A2 C1

Al C2

AO Cl

lP' 0 (4 .... ) CO

plus van voeding RESET

plus van voeding LGH

B7 (1. 2, 3) IP'l(4, ... ) PAT

B6 IP'2 MOE

BS IP'3 DBE

B4 IP'1 klok

B3 lP'S

B2 IP'6

BI IP'7

BO lP'S

1

2

3

1

S

6

7

S

9

10

11

12

13

11

IS

16

17

IS

19

20

21

22

23

21

2S

26

27

2S

29

30

31

32 nul van voeding nul van voeding

De nummers tussen haakjes duiden de printsleuven aan waarmee de

draad is verbonden. De meest linke printsleuf van de patroongenera

tor (naast de resetschakelaar) heeft nummer één.
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