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samenvatting
============

Het onderzoek heeft betrekking op het ontwerp en de bouw van een demonstratie

opstelling van resonantie-invertoren.

Een resonantie-invertor bestaat uit een resonantie-kring en een voedingsbron.

In de resonantie-kring vindt dissipatie van energie plaats, waardoor een op

tredende slingering in de kring een gedempt verloop zal hebben. Door de voe

dingsbron telkens op het juiste moment met de resonantie-kring in serie te

schake len , is de gedissipeerde energie aan te vullen. Hierdoor kan de slinge

ring gehandhaafd blijven. De zelfdovende eigenschap van de resonantie-invertor

maakt het mogelijk de schakelfunktie op een~oudige wijze met een thyristor te

realiseren. Met de demonstratie-opstelling is de werking van vier serie-reso

nantie-invertoren uiteen te zetten. De toegepaste serie-invertoren zijn aile

rond een RLC-serieschakeling opgebouwd.

Voor de vier invertoren is een gemeenschappelijke sturing ontworpen.

Het theoretische gedeelte van het verslag bevat de berekeningen aan de vier

invertoren. Er is een kwantitatieve bepaling van de invloed, die een variatie

van telkens een van de parameters van het RLC-netwerk heeft op een invertor

toegevoegd.

De resultaten van de metingen kunnen dienen als ondersteuning bij het dimen

sioneren van een serie-resonantie-invertor, die met een RLC-serieschakeling

wordt opgebouwd.
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The report deals with design and construction of a demonstration-model of a

resonance-invertor.

A resonance-invertor consists of a resonance-circuit and a powersupply.

Owing to the dissipation of energy in the resonance-circuit oscillation in

the circuit will have a damped nature. By switching the powersupply, in the

right moment, in series with the resonance-circuit, the dissipated energy

shall be replaced. In this way the oscillation has a stable character. The

self-commutational property of this type of invertor makes the use of a

thyristor as the switching component very easy.

The demonstration-model shows the operation of four different voltage-fed

invertors. The resonance-circuit of each of these invertors exists of a

series-RCC~circuit. The four invertors use the same logical circuit.

The theoretical part of the report contains the calculations of the four

voltage-fed invertors. Besides this there is a quantitative determination

of the influence upon the invertor of a variation of parameters, one at a

time, of the RCC-circuit.

The analysis and the results of the measurements can be used as a support

for the design of a voltage-fed· invertor, using a series RCC-circuit.
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Hoofdstuk 1. Inleiding.
=======================

De afstudeeropdracht behelst het ontwerp en de bouw van een demonstratie

opstelling van resonantie-invertoren. Zulks ten behoeve van het prakticum

en het college vermogenselektronica.

Een resonantie-invertor is een statische omzetter die gelijkspanning trans

formeert in wisselspanning, resp. gelijkstroom in wisselstroom. De werking

berust op het periodiek verbinden van de gelijkspanningsbron, of stroombron,

met een onderkritisch gedempte resonantie-kring. De eigen frequentie van d~

kring bepaalt de frequentie van de opgewekte wisselspanning c.q. wisselstroom,

indien er sprake is van een continue energie-omzetting.

Een beperking voor het toepassen van resonantie-invertoren is dat de belasting

deel uitmaakt van de resonantie-kring. De impedantie van de belasting mag maar

weinig afhankelijk zijn van het in de belasting opgenomen vermogen. Dit om

onder aile bedrijfsomstandigheden een onderkritische demping te kunnen ga

randeren.

Resonantie-invertoren zijn bijzonder geschikt voor belastingen met een slechte

cos ~ , want het benodigde blindvermogen van de belasting wordt dan door de

resonantie-kring geleverd in plaats van door een voedingsbron.

Twee toepassingen van resonantie-invertoren zijn: het voeden van wisselstroom

magneten voor b.v. deeltjesversnellers en het voeden van ovens met induktieve

verhitting. Induktieve verhitting is het verwarmen van elektrisch geleidend

materiaal door middel van wervelstromen, die ontstaan door het materiaal aan

een "hoog"frequent magneetveld bloot te stellen.

De literatuur is nageslagen op didaktisch verantwoorde ontwerpen van resonan

tie-invertoren. Met de vier spanningsgevoede invertoren wordt de werking van

de serie-invertoren duidelijk gemaakt. In hoofdstuk 3 is de theorie van deze

invertoren uitgewerkt. Het daarna volgende hoofdstuk bevat de ontwikkeling en

de beschijving van een sturing, die voor aile vier de serie-invertoren ge

schikt is. De dimensionering van de meetopstelling en de verwerking van de

metingen is beschreven in hoofdstuk 5. Een aantal conclusies besluit het

verslag.
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Hoofdstuk 2. Literatuuronderzoek en de keuze van de te bouwen resonantie-
=========================================================================

invertoren.
===========

2.1. De onderverdeling van resonantie-invertoren.

Aan de hand van eerdere literatuurstudies (lit. 1 en 2) en recente publica

ties op het gebied van resonantie-invertoren zijn de mogelijke ontwerpen

voor de prakticumopstelling verzameld.

De resonantie-invertoren zijn in twee hoofdgroepen te verdelen: de spannings

gevoede resonantie-invertor (ook genoemd de seriegecompenseerde resonantie

invertor of serie-invertor) en de stroomgevoede resonantie-invertor (de paral

lelgecompenseerde resonantie-invertor of parallel-invertor). Bij de eerste

groep wordt over de resonantie-kring een blokvormige gelijkspanning opgedrukt,

die in een goed gedimensioneerd RLC-serieschakeling een slingering in de stroom

door het netwerk tot gevolg heeft. In het analoge geval kan een blokvormige

gelijkstroom een slingering in de spanning over een RLC-parallelschakeling

geven.

2.2. De selectie- en vergelijkingsvoorwaarden voor de in aanmerking komende

ontwerpen.

De keuze van de te bouwen schakelingen is bepaald door de overzichtelijkheid,

in didaktische zin, van de ontwerpen. Tevens moeten deze ontwerpen met normaal

voorradige componenten zijn te realiseren. Schakelingen met transformatoren

die niet bijdragen aan het inzicht in de fundamentele werking komen niet in

aanmerking.

Van de geselecteerde ontwerpen worden globaal de werking en de relevante on

derlinge verschillen beschreven. De randvoorwaarden am de vergelijking te

kunnen maken luiden:

- de resonantiecirkelfrequentie Wo is gelijk.

- het maximaal om te zetten vermogen P is gelijk.
max
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2.3. De serie-gecompenseerde resonantie-invertoren.

Er zijn zes ontwerpen van een serie-invertor geselecteerd. De eerste vier

schakeling vullen elkaar aan, terwijl de beide andere geheel op zichzelf

staan.

2.3.1. De basisschakeling.

Uc
+ Th1 U L

+ .... - U R

E '- +. '-
L C R

Th2 is.)

Figuur 2-1. De basisschakeling.

Uitgaande van de rust~oestand, waarbij i = 0 en u = 0, komt eerst thyristor
s c

Th
1

in geleiding. De stroom die gaat lopen is bij benadering gelijk aan de

positieve helft van een sinusvormige stroom. De stroom blijft 0 als u zijn
c

maximale waarde, groter of gelijk aan E Volt, bereikt. Nadat Th
1

hersteld is,

kan Th
2

in geleiding komen. De spanning over de condensator slingert met een

klein verlies om. Na herstel van Th
2

kan de cyclus opnieuw beginnen. Er ont

staat een stabiele toestand in het opslingeren van de spanning over de con

densator als het gemiddeld toegevoerde vermogen gelijk is aan het gemiddeld

gedissipeerde vermogen. In verband met de hersteltijd van de thyristoren moet

de sturing zo zijn ingericht, dat de stroom i in leemte-bedrijf vloeit. De
s

bron wordt alleen belast als Th
1

geleidt, dus gedurende slechts een halve

slingerperiode kan de bron energie afgeven aan de resonantie-kring. Dit nadeel

is in de basisschakeling niet op te heffen zonder o.a. een speciale transfor

mator toe te passen. Alleen door de resonantie-kring in beide richtingen van

de stroom te voeden is de voedingsbron in beide halve slingerperioden te belas

ten.
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2.3.2. Een indirect-dubbelgevoede resonantie-kring.

Een oplossing voor een betere belasting van de voedingsbron is weergegeven

in figuur 2-2. De bron voedt een capacitieve potentiometer. Dit geeft echter

een complexer RLC-netwerk. In statisch opzicht staan beide condensatoren in

serie. In het wisselstroomvervangingsschema staan de condensatoren parallel.

Voor dezelfde resonantiefrequentie als in figuur 2-1 zullen de condensatoren

elk de halve waarde moeten hebben.

c
+ - Th12 uR

E
• - +

~
+ L -is R

2 tuc Th2

Figuur 2-2. Een indirect-dubbelgevoede resonantie-kring.

2.3.3. De resonantie-kring in een brugschakeling.

Een tweede mogelijkheid om het nadeel van de basisschakeling te elimineren,

biedt de schake ling van figuur 2-3. De halve brugstructuur van de basisschake

ling is omgezet in een volledige brug. De voedingsspanning moet gehalveerd

worden om over de RLC-kring dezelfde amplitude van de blokspanning te handha-

ven.

Uc
+ Th1 uL

+-- uR
Th 3.- + .. t -

E
"2 L "'i s C R

Th2 Th 4

Figuur 2-3. De brugschakeling.
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2.3.4. De toepassing van blindstroomdioden.

In de voorgaande schakelingen (figuur 2-1 tim 2-3) kunnen de thyristoren van

anti-parallele dioden worden voorzien. Dit heeft de volgende voordelen:

- de spanning over de thyristoren kan nooit groter zijn dan de voedingsspanning.

Dit geldt zowel in de blokkeertoestand als in de spertoestand.

- er kan continu stroom vloeien door het RLC-netwerk mits de ontsteekfrequen

tie van de thyristoren tussen de eigenfrequentie van de kring en de helft

hiervan ligt. Er ontstaat een benadering van een sinusvormige stroom, die

beter is naarmate de demping in het circuit afneemt en de ontsteekfrequentie

de eigenfrequentie benadert.

2.3.5. Een serieresonantie-invertor met 1 thyristor.

-j

+
E

Figuur 2-4. Serie-invertor met 1 thyristor.

In rust is i = 0 en u = O. Het ontsteken van de thyristor sluit de slinger-
c c

kring gevormd door L
1

en C. De belastingsweerstand R over de condensator moet

zo groot zijn, dat de maximale spanningswaarde van u groter dan E Volt wordt.
c

Hierdoor zal diode D
1

in geleiding komen en kan de thyristor doven. De spanning

over de condensator op het moment dat D
1

uit geleiding gaat is afhankelijk van

de belastingsweerstand. Een positieve waarde van de spanning u , op het moment
c

dat D
1

uit geleiding gaat, leidt bij een volgende ontsteking tot een grotere

positieve waarde van u . De eindwaarde van de spanning u is gelijk aan de voe-
c c

dingsspanning. De spanning over de condensator bestaat in dit geval uit een

gelijkspanning met rimpel, in plaats van een wisselspanning.
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Een negatieve waarde van u leidt in de volgende eyeius tot een hogere maxi
e

male en minimale spanning over de eondensator. De spanning u blijft opslinge-- e -
ren totdat er een evenwieht is tussen de toegevoerde energie en de gedissipeer-

de energie in de belasting. Dit evenwieht is te beinvloeden met spoel L
2

.

De spanning u is tijdens een periode van de slingering langere tijd positief
e

dan negatief, omdat de gemiddelde spanning over de eondensator gelijk is aan

E Volt. Hierdoor blijft er in de spoel L
2

energie over op het moment dat D
1

uit geleiding gaat. Deze energie gaat naar de weerstand en naar de eondensator.

Dit heeft op de eondensator een spanningsverlaging tot gevolg. In figuur 2-5

zijn aile van belangzijndespanningen en stromen gesehetst.

Et-'7'I'-r-~""":'---T-------

-t

Figuur 2-5. De spanningen en de stromen die optreden in figuur 2-4.

2.3.6. Serie-invertor met vermogensregeling door middel van variatie van de

ontsteekvolgorde van de thyristor.

Vermogensregeling bij resonantie-invertoren kan op versehillende manieren:

- toepassing van een variabele gelijkspanningsbron (mutator).

- variatie van de ontsteekhoek van de thyristoren.

- variatie van de ontsteekvolgorde van de thyristoren.

- eombinatie van bovengenoemde methoden.

Een sehakeling waarbij het over te dragen vermogen versehillende eonstante

waarden kan aannemen die afhankelijk zijn van ontsteekvolgorde van de thyris

toren is weergegeven in figuur 2-6.
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+
E

Th3L~ S~Th1

ic! S~Th 2

=~tuc;
C - i L1

Figuur 2-6. Serie-invertor met discrete vermogensregeling.

In rust geldt dat i = 0 en u = O. Na ontsteken van Th
1

laadt, in een goed
c c

gedimensioneerde RLC-schakeling, de condensator zich op tot een spanning die

groter is dan E Volt. Heeft u zijn maximale waarde bereikt, dan dooft thyris-
c

tor Th
1

. Door thyristor Th
3

in geleidinC( te brengen levert de condensator een

deel van zijn energie terug aan de voedingsbron. De positieve spanning over de

condensator heeft afhankelijk van het al of niet geleiden van thyristor Th
3

een lage respectievelijk hoge eindwaarde. Met behulp van thyristor Th
2

is de

spanning over de condensator om te slingeren waarna de cyclus opnieuw kan

beginnen.

Met het thyristorschakelpatroon Th
1

, Th
2

; Th
1

, Th
2

; ..... is een groter vermo

gen om te zetten, dan met het patroon Th
1

, Th
3

, Th
2

; Th
1

, Th
3

, Th
2

; .....

Tussenliggende vermogens zijn te realiseren door een geschikte combinatie van

deze schakelpatronen te kiezen.

Thyristor Th
4

geeft de mogelijkheid van spanningsaansnijding. Door Th
4

op een

geschikt moment te ontsteken fungeert deze als vrijloopthyristor.

Deze en andere schakelingen die volgens dit principe werken staan beschreven

in literatuur 6.
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2.4. De parallelgecompenseerde resonantie-invertoren.

Voor de~roomgevoede resonantie-invertoren komen voor ons doel veel minder

schakelingen in aanmerking vanwege de veelvuldige toepassing van transforma

toren bij dit soort invertoren. Bovendien bestaan er van dit type invertor

minder ontwerpen.

Een belangrijk verschil tussen de parallel- en de seriegecompenseerde resonan

tie-invertoren is de realisatie van de voedingsbron. Een stroombron wordt

veelal verkregen uit een spanningsbron met daarmee in serie een smoorspoel.

Dit werkt als ideale stroombron als de impedantie van de resonantie-invertor

constant is, of veel kleiner dan de impedantie van de smoorspoel. Een voorbeeld

van deze stroombron is de parallelgecompenseerde uitvoering van de eenfase

brugresonantie-invertor, figuur 2-7. Bij de tweede stroomgevoede invertor is

de stroombron op een andere manier gerealiseerd, zie figuur 2-8.

2.4.1. De eenfase-brugresonantie-invertor.

Th3

Th4

Figuur 2-7. De eenfase-brugresonantie-invertor.

In de stabiele bedrijfstoestand loop er door de smoorspoel L een continue
s

stroom I
g

die via thyristor Th
1

en Th
4

of thyristor Th
2

en Th
3

aan het paral-

lelgeschakelde RLC-netwerk wordt opgedrukt.

Voor de opbouw van de stroom I tot de gewenste waarde is een hulpcircuit no-
g

dig. De spanning over de resonantie-kring is bij het starten namelijk niet

voldoende om de uiteindelijk natuurlijke commutatie te bewerkstelligen. De

spanning over de resonantie-kring vermeerdert met de spanning over C is
st

hiertoe weI in staat.

Voor een uitgebreidere beschrijving zie literatuur 1.
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2.4.2. De stroomgevoede resonantie-invertor van Guldner.

De hieronder geschetste invertor in afkomstig uit literatuur 4.

E

Figuur 2-8. Stroomgevoede invertor volgens Glildner.

De invertor van figuur 2-8 bevat drie resonantie-kringen. De kring van de

parallelgecompenseerde belasting L
p

en R
p

en de kringen waarvan L
1
C

1
en L2C1

deel uitmaken. Door de impedantie van de resonantie-krinq L , C en R een- p p p
orde kleiner te laten zijn dan die van L

2
, is de werking van de schakeling

praktisch onafhankelijk van de belasting.

De werking is als voigt:

Uit voorgaande cyeli heeft condensator C
1

de spanning U op het moment dat
co

de thyristor Th
1

in geleiding komt. De stroom door Th
1

breekt af, als de span-

ning over C
1

zijn maximale waarde heeft bereikt. In het verliesvrije geval is

deze waarde gelijk aan 2E - Ued' Na het herstellen van Th 1 mag Th 2 ontsteken.

De eondensator C
1

ontlaadt zieh tot een spanning van -E Volt, want dan neemt

diode D de stroom door thyristor Th
2

over. De spanning over C
1

is hiermee

bepaald en ligt tussen +3E en -E Volt.

Het grootste deel van de energie uit condensator C
1

is aan de smoorspoel L2
toegevoerd. Deze laatste geeft hem aan de parallelresonantie-kring en aan de

tweede spanningsbron af. Is Th
2

hersteld, aan kan via Th
1

condensator C1 weer

opgeladen worden. Het ontsteken van Th
2

is afgeleid uit de spanning Up over de

parallelresonantie-kring. Komt U niet meer boven een vast te stellen minimale
p

waarde uit, dan moet aan het begin van het positieve periodedeel van U thyris
p

tor Th 2 is geleiding komen.

Dit geeft dew·xgende spannings- en stroomvormen, zie figuur 2-9.
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-t

2E

ul
a

2E

-t

Figuur 2-9. De spanningen en stromen in de schakeling van figuur 2-8.

2.5. De geselecteerde serieresonantie-invertoren.

Veor de serieresonantie-invertoren ten behoeve van de prakticumopstelling is

uitgegaan van figuur 2-1 om het basisprincipe van de serie-invertor duidelijk

te maken. Door het toevoegen van anti-parallele dioden ontstaat figuur 2-10.

De andere modificatie van de basisschakeling is de brugschakeling met de halve

voedingsspanning, figuur 2-3. De brugschakling is nog uit te breiden met anti

parallele dioden, figuur 2-11.

De geselecteerde schakelingen bieden de mogelijkheid om dezelfde resonantie

kring op verschillende manieren te voeden. Dit maakt een goede onderlinge ver

gelijking mogelijk.
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Uc
+ Th1 uL + .... - uR

E '- +' .-
L C A

Th2
isJ

Figuur 2-1. De basisschakeling.

Uc+ Th1 U L
+-- U R

Th3.- + .. .-
E

2 L
.... is C A

Th2 Th 4

Figuur 2-4. De volledige brugschakeling zonder blindstroomdioden.

01 Uc
+ uL + ...... - uR.- +--

E

L C A
02 is.)

Figuur 2-11. De halve brugschakeling met blindstroomdioden.

01 U 03+ uL
+ .....s.- uR

~- +' .-E
2" ~

C A
02 L Is

04

Figuur 2-12. De volledige brugschakeling met blindstroomdioden.
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Hoofdstuk 3. De theorie van de vier seriegecompenseerde resonantie-invertoren.
==============================================================================

3.0. Inleiding

In dit hoofdstuk zijn de vier uitgezochte spanningsresonantie-invertoren door

gerekend. De berekening vindt plaats onder de voorwaarden dat aile componenten

ideaal zijn. Dit betekent voor de weerstand, de zelfinduktie en de condensa

tor dat de parasitaire eigenschappen verwaarloosd worden. Een ideale thyris

tor kenmerkt zich door:

- in sper- of blokkeertoestand geen lekstroom door het element.

- in geleidende toestand geen spanningsval over de thyristor.

- de overgang van de Ene naar de andere toestand gaat oneindig snel.

In ~lk van de te bouwen spanningsresonantie-invertoren zorgt een RLC-serie

schake ling voor het slingerverschijnsel. Voordat de invertoren afzonderlijk

doorgerekend worden, zijn eerst de stroom en spanningsvergelijkingen van het

RLC-netwerk bepaald, ten gevolge van een sprongsgewijze verandering van de

spanning over de RLC-serieschakeling.

Voor de uiteindelijke realisatie van de vier invertoren is het streven naar

een gemeenschappelijk gebruik van het RLC-netwerk.

3.1. De vergelijkingen van het RLC-netwerk.

Aan de hand van figuur 3-1 zijn aile spanningen en stromen door de afzonder

lijke componenten van de slingerkring gedefinieerd.

U c
u +~T - u+. L • _ I + ~ R .-

0000000 . I -------
L -+15 C R

Figuur 3-1. De RLC-serieschakeling.
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Het verband tussen de stroom is en de opgedrukte spanning UrIc luidt:
t

u 'IC' [,.e + L.~ + ~f is ,H
... t c.

met de randvoorwaarden: Cs ( ~ r .) • "

w. < (t, = .). W.co

De oplossing van het homogene deel van de vergelijking 3.1. (1) heeft bij

een onderkritische demping in de slingerkring de volgende vorm:

.. " ,.,,~ 1 !'•. ~
~s. 1""\. L + . ..c..

waarin P, I. .. _L: J·.~\I-i:- . ...c _.0( t jUl.
, 1L ."V ,-c. L

met ~: dempingscoefficient van de harmonische slingering.

y): eigen cirkelfrequentie van het slingercircuit.
$

Tussen ~en tit bestaat het verband:

J. 1.(/)

3. I. (1)

J. 1.(3)

3. I. ('!J

met LUo: resonantiecirkelfrequentie

van de RLC-serieschakeling

3. I. (5)

Figuur 3-2. Relatiediagram.

De definitie van de hoek ~ is:

Uit de randvoorwaarden 3.1. (2) volgen de beginvoorwaarden om vergelijking

3.1. (3) geheel op te lossen.

d. LS(~) I =
dot h.

De stroom i (t) is en de spanningen ul(t), u (t) en u (t) zijn gelijk aan:
s r c

1.1.(81
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waarbij geldt: u = beginwaarde van de spanning over de condensator.
co

u =
ric

r =

de opgedrukte

arctan .ES
WJ

spanningsverandering over de RLC-kring.

3.2. De basisschakeling.

+
E

Figuur 3-3. De basisschakeling.

Bij de basisschakeling is de spanning uric over de RLC-serieschakeling gelijk

aan E Volt indien Th
1

geleidt of 0 Volt als Th
2

geleidt. Gebruik makendvan de

in paragraaf 3.1 afgeleide formules zijn de spanningen over en de stromen

door de afzonderlijke elementen te bepalen.

Stel op t = 0 vindt ontsteken van Th
1

plaats. De spanning over de condensator

is gelijk aan u ' en u = E Volt.
co ric

U.(I)

De stroom is(t) kan aileen in positieve richting door Th
1

vloeien. Op

geldt dan is(t) = 0, ur(t) = 0, wanneer de stroomverandering nul is, vi (t) = 0

en

( ". ~ (E .) - ... "'"Au,~ u:;. """. - r) K t: + - (.Leo • ..(, 1 :.(1)
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of verkort geschreven: (4c (~ :.!!:. )
UI.

•l.4co 1. z.()

Het ompolen van de condensatorspanning gebeurt door het ontsteken van Th20

Voor de berekening zijn dezelfde vergelijkingen te gebruiken maar met andere

beginvoorwaarden: uric = 0 Volt en U
c

u" 0 Op t'= 0 gaat Th
2

in geleiding.
co

...

1"( L' 17'
Op t' = W.. dooft Th

2
0 Dan geldt weer dat voor ~ ~ W

s
geldt is =' 0, v r

vi = 0 mits de stroomverandering nul is en

4 (~'.>. ~ J. 1.1..". ~ .• "",.(.," e-(~-r) •• 4;•. -<.· ........./ ....
, ::io'" WIt - ''''fr°

0,

10 .1.ls)

Na verloop van tijd komt de resonantie-invertor in een stabiele toestand.

Bet door de spanningsbron afgegeven vermogen is gelijk aan het in de weerstand

gedissipeerde vermogen. Dit houdt voor de spanning over de condensator in,

dat de beginwaarde op t = 0 gelijk moet zijn aan de eindwaarde van de spanning

op t I = .!I..
w, , " ....../"", 3. '0(')U.co : - u. co · ~ ..

ui t 3.2. (3)

oplossen van u' en u" geeft:
co co

Het verloop van de stroom is en de spanningen u
r

' ul'

funktie van de tijd geschetst in figuur 3-4.

De formules van de spanningen en de stroom zijn voor:

u ,
c uTh1 en ~2 is als

.u.{a«)
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en veer ~,~<.11t'" met t'. f o -5-ruJr .... ~l'

J

30 2.(811)

.
"'.------"'- - - - u, ,co

/ \
/uc \

J \

I \
I \

I \

E

o

;- - - - -I
• I
: UTh 2 I

_______I ..' -'

I tr
I

I
I

Figuur 3-4. De spanningen en de streem beherend bij de basis

schakeling.
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De geleidende thyristor moet eerst uit geleiding zijn -i = 0- voordat de
s

volgende thyristor ontstoken mag worden. De ontsteekfrequentie van een thyris-

tor - W
T

- zal hoogstens gelijk kunnen zijn aan de eigen-cirkelfrequentie van

de resonantie-kring - W-. Aileen in het ideale geval datw
T

= W is er sprake
s s

van een leemtevrije stroom. Voor aile andere ~ is de stroom is tussen twee

opeenvolgende halve perioden van de stroom gelijk aan nul.

Bet in de weerstand gedissipeerde vermogen is in de evenwichtssituatie gelijk

aan het door de bron afgegeven vermogen. De bron geeft aileen bij een stroom

in positieve richting vermogen af aan de resonantie-kring.

Pc/.. ,P , .E.i ='n .c_ , .... +

III".w.
E• .2?z. f ".(l) • .u

%11" o
." ....

f '.Ii) ,H ; _E •
o e&'.1.

E
.~.

, #' Co ---""""\
, _ Co .02 ...) ....

dan is Pd' gelijk aan:
1.SS Pd.", = w ...-z:n:- . <AI:' .

").%.(11)

De spanningsbelasting van de beide thyristoren is gelijk (zie figuur 3-4).

De maximale spanning in blokkeerrichting bedraagt:

": l.4 cco = 3.2.(11)

en de maximale sperspanning is:

Wanneer de weerstand van de RLC-serieschakeling kleiner wordt, dan neemt de

waarde van~af. De blokkeerspanning en de sperspanning geven een grote toe

name te zien. De weerstand R moet een minimale waarde hebben om opslingering

van de spanning over de condensator, tot boven de maximaal toelaatbare thyris

torspanningen, te voorkomen. Deze opslingering vindt plaats als vanuit de

stroom- en spanningsloze rusttoestand de invertor naar zijn stationair werk-

punt toegaat.
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Uit de gevonden waarden van u l en U" (3.2. (7)) blijkt dat de som van deze
co co

spanningen gelijk is aan de voedingsspanning.

).%.(',,)

Dit gegeven invullend in de vergelijkingen van de spanning over de weerstand

R, formule 3.2. (1) en 3.2. (4) geeft dat de absolute waarde van de spanning

u gelijk is voor de positieve en de negatieve richting van de stroom. Dan is
r

de gemiddelde spanning over de weerstand per periode van de thyristorontsteek-

pulsen gelijk aan nul. De gemiddelde spanning over de zelfinduktie L is per

halve periode van de ontsteekfrequentie nul. De gemiddelde condensatorspanning

moet dan gelijk zijn aan de gemiddelde spanning die over de RLC-serieschakeling

staat.

De spanning aver thyristor Th
2

is gelijk aan uric' Uit figuur 3.4 is eenvoudig

af te leiden dat:

3.1. (14'

3.3. De eenfase-bruginvertor.

Uc
+ Th1 U L

+-- UR
Th3.- + • .-

E
2' L

-+i s C R
Th2 Th 4

Figuur 3-5. De eenfase-bruginvertor.

De berekeningen van de stroom i (t) en de spanning u (t) gaan analoog aan die
s c

van paragraaf 3.2. De beginvoorwaarden van de spanning over de RLC-seriescha-

keling zijn E Volt indien Th
1

en Th
4

geleiden en -E Volt als Th
2

en Th
3

gelei

den.
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Op t = 0 krijgen Th
1

en Th
4

een ontsteekpuls. De spanning over de condensator

is u ' en u = E Volt.
co ric

1. J. (r)

Eo u~• • .a,.''''. '"""" (w,l:. r)
""r

De thyristoren Th
1

en Th
4

gaan uit geleiding als W$t:: ff. Dan is de stroom

is = 0; de spanning u
l

= 0 als er geen stroomverandering meer optreedt, de

spanning u = 0 en de spanning u is:
r c

(l"') C E~ •• "1I/",•. ,~c.,u.. ~.-;;; It ,; .-... ~'r

c....$-

In het vervolg wordt u (t = JL) aangeduid met u" .
c W.s co

1. l. (1)

l. 1. (1)

Nadat Th
1

en Th
4

uit geleiding zijn kunnen Th
2

en Th
3

ontstoken worden. De

zelfde vergelijkingen voor de stroom i en de spanning u en de nieuwe begin-
s c

voorwaarden u (t'= 0) un en u = -E Volt geven,
c co ric

~,(t 'j: . i - u..;'. eo - • t I .AlA ""', I:'
WooL <.~ r

" t f ,

(,L,(r) • _E. -E - (Le" .L .... c..M (w, l: - ~)

<4"Jr
}

Op t' = !t.. doven Th
2

en Th De stroom i is nul, de spanning u
l

en u zijn nul
w~ 3' s r

en u is:
c

•• '1.... "..t. . CIa r J. l.(S)

Is de stabiele toestand van de resonantie-invertor eenmaal bereikt, dan zal

de spanning over de condensator op t':: 'f1 gelijk moeten zij n aan u' . Vergelij-
~ co

king 3.3. (2) en 3.3. (5) vormen een stelsel van twee vergelijkingen met twee

onbekenden. De oplossing hiervan is:

";,, : _ E .
I + Co -":1I"/w,
I - Co .c ..../ ••

E. 1#' .... -· / ....

I - Co / .

l. J.(6)

De spanningen en de stroom in de evenwichtstoestand in de resonantie-invertor

zijn, respectievelijk is, voor

'(~)_ IE < ..",I:
~s ---..

w.L , _ c·"''''''.
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f - le. ~-.~
I-~-·~"', }

en voor ".. ~ ~ <~
VoIr ""\: .... WIll'

1 (' ~ -cf
. "".L· I _ ~ .""".

In figuur 3-6 zijn bovenstaande stroom en spanningen geschetst. Bij de thyris

torspanningen is aangenomen dat de spanning over de in serie staande thyristc

ren Th
1

en Th
4

, of Th
2

en Th
3

, indien deze niet geleiden, gelijk verdeeld

worden.

.,,--------c"',-- - uc•

" Uc '"J ,, ,, \_........-. ,
--.c....:.\.-" 2 'f(

\
\

\ ,,
..... _----

uj ... ~T-,,~/~
1 I

E ------ _..! i-----....l

o 1 111'1 -

Figuur 3-6. De spanningen en de stroom behorend bij de eenfase-brug

invertor zonder blindstroomdiode.
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De thyristorparen zijn gelijk belast (zie figuur 3-6) en als bovendien de

spanning over een paar gelijk verdeeld wordt, in het geval dat het paar niet

geleidt, dan zijn de sper- en blokkeerspanning voor elke thyristor:

I.L SIII« Ifll/ ...
F - ,,;. •

1
_ e. ~ /"",

I - Co / ...,
1. 1.( S)

en ..~. E. '
2. -1-.-C-::_~·;"1*"P'?'T....:':",-

De bovenstaande sper- en blokkeerspanning kunnen in een extreme situatie twee

keer zo groot zijn. Bij deze schakeling blijft het nadeel bestaan, dat bij een

kleinere weerstand R de spanningen over de thyristoren toenemen.

Uit de formules 3.3. (7a en 7b) blijkt dat de gemiddelde waarde -over een pe

riode van de thyristorontsteekpulsen- van de spanning over de weerstand R en

de zelfinduktie L nul zijn. De gemiddelde spanning over de condensator C

moet gelijk zijn aan de gemiddelde spanning over de resonantie-kring. Dit

geeft: l.L • t4 - 0• ,.,.. «' C f""'-

Bij leemtevrij vloeien van de stroom staat over de condensator een sinusvormige

gedempte spanning zonder gelijkspanningscomponent.

Evenals in het geval van de halve eenfase-bruginvertor uit paragraaf 3.2 zal

de ontsteekfrequentie van de thyristoren hoogstens gelijk kunnen zijn aan de

eigen-frequentie van de resonantie-kring. Is W
T

= W
s

dan vloeit er een leemte

vrije stroom door de RLC-serieschakeling.

Het vermogen dat in de stabiele bedrijfstoestand gedissipeerd wordt is:

dus

= l.El.~._,_.
cu. I. 1'1"'" w.

/ fo ••: < "'/w,
, _ «. .c'ri'/__•

'of ~-""../'"'1
,- ~ ....../ .... 1.'.(")

1.1. (/1)

Dit vermogen is t.o.v. de schakeling uit paragraaf 3.2 met een faktor vier

toegenomen.
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3.4. De halve eenfase-bruginvertor met blindstoomdioden.

cL

Uc+- - uR---=:...-•• - + - -
01

02

+
E

Figuur 3-7. De halve eenfase-bruginvertor met blindstroomdioden.

Als de stroom i (tl, als gevolg van het in geleiding brengen van thyristor
s

Th
1

van richting wil omkeren, dan komt er een postieve spanning over diode

01 te staan, waarop deze in geleiding komt. De diode anti-parallel aan een

thyristor neemt de voor de thyristor negatief gerichte stroom over. De be

treffende thyristor komt in de spertoestand.

Thyristor Th
2

is te ontsteken als diode D
1

geleidt -is ~ 0- of pas als is

nul is, mits er geen ontsteekpuls op Th
1

is blijven staan gedurende de gelei

ding van diode D
1

. Naar later blijkt is de tweede mogelijkheid als bijzonder

geval van de eerste op te vatten.

Een analoog betoog gaat op als thyristor Th
2

uit geleiding gaat en de stroom

over genomen wordt door diode D
2

, waarna thyristor Th
1

weer ontsteekt.

De stroom- en spanningsvergelijkingen uit paragraaf 3.1 zijn niet meer van

toepassing omdat de beginvoorwaarde i = 0 op moment van ontsteken van een
s

der thyristoren niet meer altijd opgaat. Bet ontsteken van een thyristor op

het moment dat i ~ 0 geeft een te verwachten stroom-tijd funktie zoals ge
s

schetst in figuur 3-8.

o

Figuur 3-8. Verwachte stroom-tijd funktie.
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De hoek tussen de nuldoorgang van de stroom en het ontsteken van de, tot de

andere tak behorende, thyristor is gedefinieerd als 0 . De hoek ~ is gerela

teerd aan de ontsteekfrequentie van de thyristoren en ligt, voor het gebied

waarin i ongelijk nul is als de volgende thyristor ontsteekt, tussen de 0
s

en 1i/2 radialen. Tevens is de verwachte spanning over de condensator weer-

gegeven.

3. 'f·I'). l!) A (.. .. • j III') { .,. (...... Jw,)f
ls.f. +JJ.(,

De algemene oplossing van de vergelijking van i (t) uit paragraaf 3.1 is te.. . s
schrijven als:

met het verband tussen 0( en l.AJs

Figuur 3-2. Relatiediagram.

De randvoorwaarden zijn nu:

d. i, I = LL Ilt . 1.1.•• - i ....(
"'-I t... L

1. 'f. (t)

met i
o

i(t = 0).

met en wordt dit :So If. (1)

it .. _ 8.&-j 1 f l·"·M

eliminatie van A met behulp van 3.4. (4) geeft

8 = !otitiC -Ue.. _l. ~
L

A. Ull(. - 1.1.. 0 ·(.K
L

Cl( (0(, - iJf ••) - j Wt ( <-IJf .. ,)

• ~ .ajr } J.lf.(~)

~s (f) s U.tIL· ..... - i .*
L ... ( (. '~j, ••) _ j Ws (~-11'.,)

..... ~ . ..!-.. -J; ~u. (Wt! -,)

w. -lj ..-A 'fAU.p - Jj·U1r·e.-\1'

= U .teL - l( ... L. AI
w.!

...4tA( ..... ! -pI
(,/H('f- f)
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op t a geldt voor de stroom 1.1111' .~,. -i..t

"\L

waaruit i expliciet te schrijven is als:
o

met de waarde van i wordt i (t) dan
o s

c.. = _

}
LS(~) • Uu, - (,I,. .t. .... ~ ..,vi(w.~ -p) = ILtl'-l.l.... e-"~. ~r.A{..... f- '<tr-t)}

w.L c..H (r+ 'fJ <D.L "'"" f5D t '<""-ill

Lid')" L J. is(l) • (utt<. -~t.)' ~.d . CoM (w,! .. ~U··ft') of t J
dE: e-fr - l<r·lI'l}

u.(l) = 2. AU.. r,(U'I'-lA.•• ). e,-G(! • -"XAfW,~ + ~(¥.lYJ)
c.<M {~ - '<T' ""

- --.~-.---

t Ie·
od

<:..en [w,f d(r'n'} - yo}up= .... uc.· (.... LC - u.•• ). c.n f y_ '(Y.....Il I

'.V·(V

Ook bij deze spanningsresonantie-invertor is sprake van een stabiele toestand

waarin moet gelden dat:

3.~. (/0)

Dan is het op te lossen stelsel van vergelijkingen:

waaruit de waarde van u' en u" voigt,
co co

De uiteindelijke vergelijkingen zijn dan voor 0 ~ f~ J!:.
"" "'r

}1. 'I (II)

J. 'f. ('1)
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t.(~). E" • ~.«f. Av. f'"'\~" ~(r'''') 1
- W.L· ~'''''''/'''r:~lSr' f') ~ ~f9'- '<r·...)f

1l.,(9,.C. I . .e.-l:.c.ors{w,f')(r-'7.r}
£",v""':c.rtlSr-rJ + CoM f r-'(t-lI''J}

U.~(~): .2.e. ~~ . .(.·"'~~f..."l .. 'C)···1Yn
to ...W/"'! Cri l' y. rJ ~ Cr\ fr- ~.".)}

utlf) :_!.-_[J.. _E. ) ~... l. Co« f(L\E "~r.1l')-rt
1 t .L ·""~GI>"\(t.t-r)+ CD'1 f r- ~(r'''''Jt

Het verloop van bovenstaande spanningen en de stroom als funktie van de tijd

is geschetst in figuur 3-9.

E

U'
co

" u, ,- --u
I , co

I \
I Uc ,

I \
I \
I \
I \
I \

I \, \
\
\,

o '1'1'

Figuur 3-9. De optredende spanningen en de stroom in de halve brug

invertor met blindstroomdioden.
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w r -5i
2·

I
I

Figuur 3-10. De invloed van een toenemende hoek ~ op de ontsteek

frequentie van de thyristoren.

Voor o~ '1~ -f dan is ~ ~ W T ~ W s
In dit werkgebied is de sperspanning van de thyristoren gelijk aan de spanning

over de diode in voorwaartsrichting. De blokkeerspanning is gelijk aan de

voedingsspanning. De dioden voorkomen dat de spanning over de niet geleidende

thyristor erg groot gaat worden bij zeer kleine waarde van de weerstand R.

Uit het bovenstaande blijkt dat de stroom i (t) leemtevrij vloeit als
s

tussen lAJ en uJ /2 in ligt. Wordt UJr < ~ dan is gedurende de tijd
s s 2.

de stroom i (t) gelijk aan nul.
s

oVoor een vertragingshoek ~ groter dan 90 zijn de spanningen in figuur 3-11

geschetst.

E

;- -,, ..., ...

" U
c,

I,
I,

" .
...... - - -- ----....~: U co

,
"

o
Figuur 3-11. De optredende spanningen voor r>~o

Bij een ontsteekvertragingshoek Y>90o zal na het geleiden van de diode de

stroom nul zijn totdat de volgende ontsteekpuls optreedt. De spanning over de

condensator blijft constant en heeft een waarde die hoort bij r= '1.
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U:" ( ('fJ. E. ~.1",1\'"/...,
'-0

}I + .e.. -1 ..../"',

•
,. ~. ~ s}

u.u. 0': ..!f) = £. lO:E
1+ .L -lot.".."..""

De benaderingen gelden voor een reele waarde van ~en W . De spanningen,over
s

de thyristoren zijn gelijk aan 0 of E Volt.

Figuur 3-12. De thyristorspanningen als ~ > r is.

Het opgenomen vermogen voor r< 1: luidt:

1. II. ("J

In de praktijk is een goede benadering van het opgenomen vermogen, onder voor
owaarde dat ~< 60 en de kwaliteitsfaktor groter dan 5, gelijk aan:

,.... ('})

De afleiding van formule 3.4.(17) uit 3.4. (16) staat in bijlage A.

Het vermogen is niet aileen lineair afhankelijk van de ontsteekfrequentie van

de thyristoren, maar ook van de hoek! . Tussen de hoek t enw
T

bestaat een

verband dat eenvoudig uit de stroomvergelijking is af te leiden door te stel

len:

wat overeenkomt met:

~U. ~«(_11') " _ .L - ...V ....... AU. ( b(y.1I') + W~1I")

~ ~(y-".) = . &-d/1l"4. J.lUt. ~ r
til.,. ~T

J. 'I. (,RJ

1. 'oj (,~)
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~ is expliciet als funk tie vanw
T

te bepalen uit 3.4. (19)

onder 1. 't. ~o)

onder behoud dat y ~ ~. fI'
I .... t

Voor )' = c.)r.~ wordt vergelijking 3.4. (19)
~ .... 1

1. 'i. (1.1)

Formule 3.4. (21) heeft bij een afnemende w
T

een tekenwisseling in het argument

van de arctg. Ten gevolge van de definitie van de tangens leidt dit tot nega

tieve ontsteekvertragingshoeken. Door de berekende arctg, indien het argument

van de arctg negatief is, van het getal ~af te trekken blijft de ontsteek

hoek positief. In di t laatste geval geldt voor de hoek t:
~~11" )r : ~.( 11" - ou..i:.t....... --.,.....,.....;;""''"'-----

.... «.·..,1!:l"....T+ ~~.".
IMT

Is de ontsteekvertragingshoek
a

~ grater dan 90 , dan is het vermogen aileen

nag lineair evenredig met W
T

,

E! 1_c., ... ·1/""PJ ;-_.~.
a..I.5S Wo'L 211" I ~ Co ,,,.1/,,,,,

De ge~ddelde spanning over de condensator is E/2.

3. ,((1~)
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3.5. De eenfase-bruginvertor met blindstroomdioden.

01 U 03+ + .....£.- u Ru L t- + • .-E
2 ---:+

C R
02

L 's 04

Figuur 3-13. De eenfase-bruginvertor met blindstroemdieden.

).5.(1)}

De berekeningen voor de stroom i (t) en de spanningen u (t) I u1(t) en u (t)
s r c -

gaan op dezelfde wijze als in paragraaf 3.4. Uitgaande van een stabiele werk-

situatie voer de invertor is de oplossing van de vergelijkingen als volgt:

Stel u ( t = 0) = U I en u ( t =1t..) = u"
c co c wr co

dan is

wat als oplossing geeft

_ E. CQ'\ir- '<j ....J} - <.- ...../ ..... e-(S~_ f-J
ClO'tf" - 'cr·"')f + < .CW/'..,... "'<'1"-,)

. ,
"'CD = - u".

} ,. S (I)

en 0 ~ ~ ~.1J:...w.,.

c:..(t) '" E.-L I ..... L·-f... L +'(\00 -)}
• "'\ L' CAP'S ~y - '(l.....Jj + to - ... ..,...... '" (, y. ;». - .--....,.. ..'~

14,(l) = %. E. I • a,.,",t. '--{~Il + '<r.9'j+ ,}
c."" £y- f,{y.W'}! + <......./-'1: ~<'r.')

en voor

1
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In figuur 3-14 Z1Jn de berekende stroom en spanningen geschetst voor het ge

val dat ~ kleiner is dan 90°.

Figuur 3-14. De optredende sp~~ingen in de eenfase-bruginvertor.

De sperspanning over de thyristor is gelijk aan de voorwaartsspanning van de

diode. De blokkeerspanning is gelijk aan de voedingsspanning.

o
Figuur 3-15. De spanning over de thyristoren als r< t3 0 .
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Is l grater dan 90
0

, dan gaat figuur 3-14 over in figuur 3-16 •

E

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

I ...
J ue,,

J,

I •

...... .
... - ---....- - u, co,,,

\
\

\
\

\, ,.
\ /'

\ ,
" '... '-'

, '

....,.f

•Figuur 3-16. De optredende spanningen als ~ > ~o .

Voor ~ > ~ o· , of Wi <Tt ' gaat de stroom in leemte vloeien. Na het geleiden

van een thyristorpaar gevolgd door zijn anti-parallele dicden blijft de span

ning over de condensator constant. Deze spanning is gelijk aan

Afhankelijk van de waarde van 0( en IoU ligt u" ("" 1l"/%,) tussen de nul en E Volt.
s co'

Is u~o = 0, dan is de blokkeerspanning over een thyristorpaar in beide stroom-

laze interval len gelijk en heeft een grootte van E Volt. Bij een goede spannings

verde ling bedraagt de blokkeerspanning van een L~yristor ~E Volt (figuur 3-17,

geval 1). De extreme spanningsverdeling is E Volt over de ene en 0 Volt over

de andere thyristor (figuur 3-17, geval 2 en 3).

Wanneer u~o ( y-~) gelijk is aan E Volt, dan is de blokkeerspanning over een

thyristorpaar, dat als laatste in geleiding is geweest, gelijk aan 0 Volt,

(figuur 3-17, geval 3). Een halve periode later is de blokkeerspanning gelijk

aan 2E Volt voor hetzelfde thyristorpaar. Afhankelijk van de spanning tussen

de thyristoren onderling bedraagt de blokkeerspanning E Volt per thyristor

met extremen van 2E en 0 Volt, (figuur 3-17, geval 4 resp. 5) .
......_-,
I " I: :..

E
I
I

I 2...._._ ....
~

~
o

Figuur 3-17. De mogelijk spanning over een thyristor.
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Uit bovenstaande voigt dat de maximale blokkeerspanning van de te kiezen

thyristoren boven de 2E Volt moet liggen.

Bet is eenvoudig in te zien dat de gemiddelde spanning over de condensator

gelijk aan 0 Volt is.

Bet vermogen dat door de resonantie-kring wordt opgenomen is gelijk aan:

.~
~.~ • .z f <ll).o({-

111"
• %.-

i.,......~ .1 . ...!£. ' ....~ . r4...... ~~.l .. 'tr·....JI.L~
1ft" w.t c"f~-~r·"'Jf+c. ~.c-.($r.r) •

. WT If' . 4.-<I( .../ ....·.-('r-~ to e-{S'- ~-...)S
',-. • 1F' w;t' to --'1I"JWr. e.-ir':-';' .. c.4 [5" - ''r-'''\

zodat: 1. s. <JJ

Een praktische benadering van formule 3.5. (7) gaat analoog aan de benadering

van formule 3.4. (17). De voedingsspanning E uit 3.4. (17) stelt de amplitude

van de blokspanning over de RLC-serieschakeling voor. Bij de volledige brug

schakeling is deze amplitude gelijk aan 2E Volt, zodat de benadering gelijk

wordt aan:
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3.6. De invloed op de serie-invertoren van een verandering aan een van de

variabelen van de slingerkring.

Het gedrag van de invertoren wordt bepaald door de grootheden L, R, C, E en

WT. De invloed van w
T

is in andere metingen verwerkt en wordt daarom in deze

paragraaf buiten beschouwing gelaten.

Het effect van elk van de grootheden R, L, C en E op de gehele schake ling is

te beschouwen door telkens een grootheid te veranderen onder de voorwaarde

dat aile andere constant blijven. Tevens is een gecombineerde verandering van

L en C beschouwd, zodanig dat het produkt van L en C constant blijft.

Aan de hand van de spanningen in het RLC-netwerk is de invloed van bovenstaande

variaties af te leiden. Er wordt uitgegaan van de spanningsvergelijkingen die

behoren tot de halve brugschake ling zonder- blinds troomdioden (formules 3.2. (8a) )

Met de volgende substitutie zijn de formules 3.2. (8a) verkort weer te geven:

p" ----.=.......,..--(I - C - ...../..., ) CAl ~

De spanningen zijn dan:

ll.L' E. p. c.-..
t
. AiA (w.t ~ r' "'zJ

u,( .1.L. ,.. .f.-"~ ~(w.~ ~ 'rJ
w"L

J. '- (.)

1. ,. (1)

De spanningen u
l

en u
r

zijn vektoren en de spanning u
e

is samengesteld uit

een scalar- en vektoreomponent. De amplitude van de vektoren neemt volgens

een e-macht af als funktie van de tijd. Voor niet te kleine kwaliteitsfaktoren

is ~klein, waardoor de invloed van de e-macht te verwaarlozen is. Omdat u
c

uit een scalar- en vektoreomponent bestaat zijn de drie spanningen niet in

een vektordiagram te plaatsen. Om de invloed van een verandering van een van

de grootheden ten opzichte van zijn oorspronkelijke te kunnen beschouwen,

moeten de nieuwe spanningen met de oorspronkelijke spanningen te vergelijken

zijn. Dit kan door de beide spanningsstelsels op hetzelfde tijdstip met elkaar

te vergelijken. Het eenvoudigst gaat dit op t ~ O. Er is een oneigenlijk vek

tordiagram te tekenen, zie figuur 3-18, welke in de verdere tekst kortweg

wordt aangeduid als vektordiagram.
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E: u.'''~''''c

E

Figuur 3-18. Spanningsvektordiagram van een RLC-netwerk.

Het vektordiagram van figuur 3-18 vormt de referentie waaraan een nieuw vek

tordiagram, ten gevolge van de verandering van een der grootheden, wordt ver

geleken.

In de faktor p zijn de variabelen L, R en C op een complexe wijze verenigd.

Om een uitspraak over de verandering van p te kunnen doen, is pals funktie

van de kwaliteitsfaktor Q in figuur 3-19 uitgezet.

1 i~:~1~~,i~:ii[ij:: .... ~t:~:;;~q:;~>:~~:: ::U~::~~'i;i~~i~U;;':::~:)~~~~~~E~~~J !:f:::: r:~~~~~!j~~f~ti:si:1-1 l~ t M. ;' •

\; ~;: Ei: i,;

o

'f' : t'·... '" '" ..

l.S 3 .0

Figuur 3-19. De faktor pals funktie van de kwaliteitsfaktor.

Voor de beschouwing van een gewijzigd vektordiagram is het rendement nog van

belang. Het rendement wordt bepaald door het door de bron toegevoerde vermogen

-Po - het in de weerstand en de spoel
~n

de condensator gedissipeerde vermogen

spanningscomponent die in fase is met

gedissipeerde vermogen -P . - en het in
u~t

-P -. De condensator heeft namelijk een
c

de circuitstroom In deze theoretische

beschouwing worden de verliezen in de thyristoren en de bedrading verwaarloosd.
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Het rendement is gedefinieerd als:

P -/'t" -__.
p...

1. '("I)

3.6.1. Variatie van de capaciteit.

In tabel 3.6./1 is de invloed van een toename van de capaciteit op de eigen

cirkelfrequentie w , op cos ~ en op p weergegeven.
s

c

v.I, .V-'- -£' . w.V'· ' ,
LC. ." "QI

~ UJ • V, - I'e. I .V' - -!-::.r Ir 'fL ... ca

p - I
(I _ ~ - • .,..., ) ~ l'

groter

kleiner

kleiner

kleiner

Tabel 3.6./1. De invloed van de toename van C.

Voor het vektordiagram houdt dit in dat de absolute waarde van u l afneemt en

dat de hoek f' toeneemt.

U"~\L ,
\ \

\
\

,\ .
\ \ U r

Figuur 3-20. Vektordiagram van toegenomen capaciteitswaarde.

Uit het vektordiagram van figuur 3-20 blijkt dat

- de absolute waarde van de spanning over de condensator afneemt.

- de component van de spanning u die in fase is met de stroom afneemt. De
-c

stroom in de resonantie-kring toeneemt. Het door de condensator opgenomen

vermogen neemt hierdoor minder toe dan het uit de bron toegevoerde vermogen

en het gedissipeerde vermogen. Dus het rendement neemt toe.
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3.6.2. Variatie van de zelfinduktie.

De verandering van w
s

' cos; en pals de zelfinduktie afneemt staat in tabel

3.6./2.

L kleiner

groter

kleiner

kleiner

Tabel 3.6./2. Invloed van een afnemende zelfinduktie.

De spanning u
l

zal afnemen, terwijl de hoek 'toeneemt. Verkleining van de

zelfinduktie heeft kwantitatief gezien hetzelfde effect als vergroting van

de capaciteit. Hetzelfde vektordiagram (figuur 3-20) en dezelfde conclusies

komen naar voren.

3.6.3. Variatie van de zelfinduktie en de capaciteit onder de voorwaarde

dat de resonantiefrequentie constant blijft.

Een gecombineerde toename van de capaciteit en een afname van de zelfinduktie,

zodanig dat het produkt van de twee waarden constant blijft, geeft de volgende

wijzigingen in w
s

' cos ~ en p.

L
C

kleiner
groter

kleiner

kleiner

p veel kleiner

Tabel 3.6./3. Invloed van een afnemende zelfinductie

en een toenemende capaciteit.
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De exponent van de e-macht wordt sterker negatief. Voor het vektcrdiagram

betekent dit een grotere afname van de aosolute waarde van u
l

en een grotere

toename van de hoek f dan in de voorgaande gevallen (3.6.1. en 3.6.2.).

Figuur 3-21. Vektordiagram van toename C en afname L, waarbij

L.C. constant blijft.

De spanning over de condensator neemt af, terwijl de spanning over de weerstand

toeneemt. Dit laatste betekent een toename van de stroom door de kring. Het

verlies in de condensator neemt in ieder geval minder toe dan het toegevoerde

vermogen, waardoor het rendement zal stijgen.

3.6.4. Variatie van de voedingsspanning.

Volgens de formules 3.6.2. zal verandering van de voedingsspanning E geen in

vloed hebben op het ideale rendement.

3.6.5. Variatie van de weerstand.

Een verkleining van de weerst~,dswaarde van R brengt het volgende met zich

mee:

R. kleiner

grater

grater

grater

Tabel 3.6./4. Verandering van de variabelen bij verkleining van R.
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De spanning u
l

neemt toe en de hoek ~ neem~ af. Afhankelijk van de keuze

van beide veranderingen geeft het nieuwe vektordiagram een toename of een

afname van de spanning u
r

' Een nadere beschouwing van het produkt R.p levert

bij Q >1 voor een afname van R een, zij het veel kleinere, afname van R.p op.

\'
\

. \
\ \, \

\ \ \ u'
, y..-!.,

Figuur 3-22. Vektordiagram van afname R.

Uit figuur 3-22 blijkt dat u
l

en u toenemen en u iets afneemt ten gevolge
c r

van een procentueel grotere afname van R. Dit betekent dat de stroom door de

kring toeneemt. Het verlies in de condensator neemt iets meer toe dan het toe

gevoerde vermogen, zodat het rendement afneemt. Deze rendementsverandering

is ten opzichte van die uit paragraaf 3.6.1., 3.6.2. en 3.6.3. erg klein.



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 4-1 van

rapport nr. EM 81-13

Hoofdstuk 4. De sturing
=======================

4.0. Inleiding.

Voor elk van de vier onderstaande seriegecompenseerde resonantie-invertoren

worden de eisen, waaraan de sturing van de betreffende spanmingsinvertor moet

voldoen, afgeleid. Uit de gevonden functiebeschrijvingen van de sturingen

voigt de principiele opbouw, die voor aile sturingen gelijk is. Het tweede

deel van dit hoofdstuk bevat de gedetailleerde beschrijving van de sturing.

De specificaties van de gebruikte componenten zijn als bijlage toegevoegd.

E

E
'2

4.1. Het afleiden van de eisen voor de sturing.

De vier spanningsinvertoren vallen in twee groepen uiteen, nl. die met blind

stroomdioden en die zonder.

In het geval van de spanningsinvertoren zonder blindstroomdioden geldt dat

als thyristor Th 1 uit geleiding gaat, resp. thyristor Th 1 en Th 4 uit geleiding

gaan, de stroom door de resonantiekring gelijk aan nul blijft. De spanning over

de dovende thyristor(en) is negatief en bestaat uit het verschil van de bron

spanning en de spanning om de condensator en de zelfinduktie. Aileen bij de

serieresonantie-invertor van figuur 2-1 is de spanning over de dovende thyris

tor ,Th 2 gelijk aan de spanning over de condensator en de zelfinduktie.

Bij de spanningsinvertoren met blindstroomdioden neemt de diode parallel aan

de in geleiding zijnde thyristor de stroom over als deze van richting omkeert.
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Over de dovende thyristor staat een negatieve spanning ter grootte van de

voorwaartse spanning van de diode.

In beide gevallen bepaalt de hersteltijd van de dovende thyristor de minimale

tijd die ligt tussen het nul worden of het door nul gaan van de stroom in het

rosonantie-circuit en het ontsteken van de andere thyristor uit dezelfde tak.

De detektie van de stroomnuldoorgang in de resonantiekring geeft aIleen aan

dat de volgende thyristor in geleiding mag komen. Welke thyristor dit is

moet op een andere manier bepaald worden.

Het bovenstaande stelt de volgende eisen aan de sturingen:

1. detektie van de stroomrichting net v66r de nuldoorgang van de stroom in

het resonantie-circuit.

2. het genereren van een ontsteekpuls nadat i = 0 gedetekteerd is. Het inter

val tussen i = 0 en de volgende ontsteekpuls meet variabel zijn. Het mini

mum van dit tijdsinterval is gelijk aan de hersteltijd van de thyristor.

Een sturing voor aIle vier de seriegecompenseerde resonantie-invertoren is

mogelijk als de langste hersteltijd de minimale tijd vastlegt tussen het do

ven van een thyristor en het gaan geleiden van de andere thyristor uit dezelf

de tak.

4.2. De opbouw van de sturing.

Een transfoshunt in serie met de resonantiekring zorgt ervoor dat de stroom

i in een spanning wordt omgezet. Door met een comparator deze spanning te ver

gelijken met de referentie-spanning van 0 Volt ligt zowel de richting van

de stroom als i = 0 vast.

Het variabele tijdsinterval tussen i = 0 en de volgende ontsteekpuls is gere

aliseerd met een binaire teller. Op het moment dat i = 0 optreedt, start de

teller. Het leeg zijn van de teller geeft het begin van de nieuwe ontsteekpuls

aan. De tijd ~ie nodig is om de teller leeg te maken is afhankelijk van de

periodetijd van de klokpulsen, of weI omgekeerd evenredig met de klokfrequentie.

De variabele klokfrequentie is afkomstig van een spanningsgestuurde oscilla-

tor (VeO).
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Tussen de comparator en de tijdvertrager is een schake ling opgenomen die

het uitgangssignaal van de comparator omeet in een signaal, dat geschikt is

om de binaire teller te sturen. De gegenereerde ontsteekpulsen gaan via de

aan/uit- en beveiligingsschakeling naar de pulsversterkers van de afzonder

lijke thyristoren.

Samenvattend ontstaat het volgende blokschema van de sturing voor de vier

seriegecompenseerde resonantie-invertoren.

COMPARATOR ~

TRAN SFO
SHUN T

KOPPEL- - TIJDVER- r-LID TRAGER

I
I KLOK I

ONTSTEEK-
P U LSMAKER - AAN UIT &

BEVEILIGING

Figuur 4-1. Het blokschema van de sturing.

4.3. De beschrijving van de componenten van de sturing.

4.3.1. De transfoshunt.

De instelling van de thansfoshunt is zodanig dat de maximale topwaarde van

de sircuitstroom van SOA overeenkomt met een spanning van 7,SV. De gebruikte

transfoshunt is de LEM 200. De primaire nominale stroom hiervan bedraagt

200A. De stroomshunt is geschikt gemaakt voor 66 2/3 A, omdat bij SOA de

vorm van de secundaire stroom niet meer gelijk is aan die van de primaire

stroom. Tijdens het nul zijn van de primaire stroom, na de geleiding van een

thyristor, treedt een kleine driehoekvormige stroom op aan de secundaire zijde

van de shunt. De overzetverhouding bedraagt 200A naar 200mA.

De maximale secundaire stroom van O,lSA geeft over een uitwendige weerstand

van 47S2/2W een spanning van 7,OSV.

Het verband tussen de uitgan~sspanning van de transfoshunt en de stroom in net

resonantie-circuit luidt:
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4.3.2. De comparator.

Het detekteren van i = 0 met een enkele comparator is niet mogelijk. Elke

comparator heeft een offset-spanning die de referentie spanning van 0 Volt

verstoort. Dit is schematisch weergegeven in figuur 4-2.

Figuur 4-2. Niet-teruggekoppelde versterker met offset

spanning.

Neem aan dat U
1
~O Volt is. Bij een positieve offset-spanning wordt de in

gangsspanning met een kleine positieve spanning vergeleken. Bet nul zijn van

U1 is te detekteren (figuur 4-3). Bet probleem treedt pas op als de offset

spanning negatief is. Dan is U
1

= 0 niet te detekteren (figuur 4-4) .

u1t u1t

~-t ~t
I uo•

"u2f u21
0 -t 0 -+t

Figuur 4-3. Positieve U Figuur 4-4. U negatief.
os 'os

Vanwege de temperatuur afhankelijkheid van de offset-spanning zijn compen

satiemethoden gecompliceerd. Een, in~dit geval gunstige oplossing, is de
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toepassing van twee comparatoren waarbij een kleine positieve en negatieve

referentiespanning gebruikt wordt.

Is de offset-spanning een orde kleiner dan de te kiezen referentiespanning,

dan is deze laatste spanning op te vatten als een offset-spanning waarvan de

grootte en de polariteit bekend zijn.

De gerealiseerde schake ling bestaat uit twee comparatoren van het type LM318.

De uitgang van de comparatoren ligt via een signaaldiode aan aarde, omdat bij

verdere elektronica het logisch nul niveau op nul Volt ligt .

. ++

5k6

5k6

Figuur 4-5. De comparatorschakeling.

Elke comparator heeft, met het oog op de bedrijfszekerheid van de sturing,

een eigen aparte tijdvertraging, koppellid en ontsteekpulsmaker. Hierdoor

ontstaan twee identieke stuursystemen. Het bovenste stuursysteem genereert

een ontsteekpuls voor de thyristoren die behoren bij een in negatieve rich

ting vloeiende stroom. Dit stuursysteem is daarom ook aan te duiden als het

negatieve deel van de sturing. Het onderste stuursysteem veriorgt een in

positieve richting vloeiende stroom en wordt daarom het positieve deel van

de sturing genoemd.

De positiefgaande flanken in het uitgangssignaal van de comparatoren geven
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ongeveer i = 0 aan. Het te vroeg detekteren van i = 0 is in de tijdvertra

ging te verwerken.

4.3.3. De tijdvertraging.

De voor de tijdvertraging gebruikte teller is de 4526B. Dit is een program

meerbare 4bits afteller, die zo is ingesteld dat elke positiefgaande flank

van de klokpuls de inhoud van de teller met 1 verlaagt. De geprogrammeerde

startwaarde van de teller is het decimale getal 15.

Op de 15e klokpuls is de teller leeg en wordt de TC-uitgang (zie specific~

ties) hoog. De teller heeft dus 14 volledige klokpulsen en de voorflank van

de 15e klokpuls nodig om van de maximale telinhoud naar nul te komen. Het

signaal op de TC-uitgang moet als de teller leeg is de klokpulsen onderbre

ken, want anders vult de teller zich automatisch weer met het getal 15 en

gaat verder met aftellen. De teller is opnieuw te vullen door de TC-uitgang

met de PL-ingang te verbinden. Ais dan TC hoog wordt komt de geprogrammeerde

waarde in de teller te staan en gaat de spanning op TC weer naar 0 Volt.

Hoewel het signaal op de TC-uitgang een zeer smalle positieve puIs is, kan

hiermee een flipflop gestuurd worden.

Het starten van het telproces gebeurt op de positiefgaande flank van het

uitgangssignaal van de comparator waarmee i o gedetekteerd wordt en het

beeindigen van de aftelling op het moment dat TC hoog wordt. De hier omschre

ven schakelfunctie is met een set-reset flipflop en een en-poort met twee

ingangen te realiseren. Op de positiefgaande flank van de comparatorspanning

gaat de Q-uitgang van de set-reset flipflop omhoog. Het TC-uitgangssignaal

van de teller maakt de flipflop-uitgang weer laag.

Vormen de Q-uitgang van de flipflop en de klokpulsen beide ingangssignalen

van de en-poort, dan betekent het hoog en laag zijn van de flipflop-uitgang

het resp. doorlaten en blokkeren van de klokpulsen naar de teller.

Voor een goede werking van een set-reset flipflop moeten de ingangssignalen

bestaan uit op het logisch 1-niveau gesuperponeerde smalle negatieve pulsen.

Inverteren van het signaal op de TC-uitgang van de teller is voldoende om de

flipflop te kunnen terugstellen. Tevens is nu de functiebeschijving van het

koppellid bekend.
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KOPPEL
LID

nJ1.. KLOK

ONTSTEEK
PU LSE N

set - reset en

flipflop poort.

Figuur 4-6. De tijdvertrager.

Het positieve en het negatieve deel van de sturing hebben een aparte tijd

vertraging.

4.3.4. De klok.

Met een spannings~estuurdeoscillator -LM566- is op eenvoudige wijze een

blokgolf met variabele frequentie te genereren. Volgens de specificaties

ld d 3/ +< < + . . +ge tvoor e stuurspanning U. dat 4U U. U. De voedingsspann~ng U
~n ~n

is 14,8 Volt. Dit betekent dat U. groter moet zijn dan 11,1 Volt. In de
~n

praktijk blijkt echter dat de klokfrequentie stabiel is voor U. > 9,2V.
~n

Met de, in de documentatie gegeven, benaderingsformule voor de uitgangsfre

quentie is het R
i
c

1
- p roduct bekend. De minimale tijdvertraging bepaalt name

lijk de maximaal benodigde klokfrequentie.

De minimale tijd tussen twee ontsteekpulsen is de hersteltijd van de thyristor.

Volgens DIN norm 41787 bedraagt de hersteltijd 25 ~sec of minder. Gekozen is

voor een minimale tijdvertraging van 42 ~sec. De teller heeft 14 klokpulsen

nodig om van 15 naar 0 te komen, zodat een klokperiode 3 psec duurt. De

maximale klokfrequentie is dan 1/3 MHz.

Uit de benaderingsformule voor de klokfrequentie voigt dat de maximale fre

quentie optreedt bij de minimale ingangsspanning. Dan geldt voor het R
1
C

1


product:

R, c, = :l. (1.1:_ l.l. ... ) •

.J u·
7-'

%.(,.,.i - ;p)
I , i
]'_1•• 1'1,
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Hieraan voldoen de waaiden van R
1

= 8k2 1l.

C
1

270pF.

De uitgang van de oscillator is belast met 390011. Het uitgangssignaal is

een blokgolf met amplitude van 6,2 Volt en een gelijkspanningscomponent

van 9,9V. Met een als comparator geschakelde operationele versterker - de

LM318- is het uitgangssignaal van de oscillator omgezet naar een blokgolf

met een logisch 1-niveau op + 15 Volt en het logisch O-niveau op 0 Volt,

zie figuur 4-7.

Instelling
klokfrequentie

ut~15

o -t

Figuur 4-7. De klokpulsgenerator.

De beide tijdvertragingen maken gebruik van dezelfde klok.

4.3.5. Het koppellid.

Het koppellid moet de positiefgaande flank van het blokvormige uitgangssig

naal van de comparator omzetten in een smalle negatieve puis, gesuperponeerd

op het logisch 1-niveau, voor de set-reset flipflop van de tijdvertraging.

Bet koppellid geeft als het ware de positiefgaande flank een breedte.

In figuur 4-8 is de betreffende schakeling geschetst,terwijl de belangrijkste

spanningen in figuur 4-9 zijn opgenomen.

COMPARATOR TIJDVERTRAGER

Figuur 4-8. De pulsbreedte-schakeling.



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

bIz. 4-9 van

rapport nr. EM 81-13

U1 f

o
I

u '------- 1
't----:~--------- SCW .... ILNIVI.U

I I NANO
I'

o 'I _to, ,
f---~' ;.-'----

u2 t II
o

Figuur 4-9. Oe spanningen van de pulsbreedte

schakeling.

Voor de resonantie-invertoren zonder blindstroomdioden is de pulsbreedte

schake ling als koppeling tussen de comparator en de tijdvertraging voldoende.

Echter bij de serie-invertoren met dioden zal de comparator geen onderscheid

maken tussen de stroompieken ten gevolge van geleiding van de thyristor (en)

en het geleiden van de diode(n). Oit leidt tot kortsluiting van de voedings

bron bij ontsteekfrequenties die kleiner zijn dan, of gelijk zijn aan, de

halve eigenfrequentie. Oit is aan de hand van figuur 4-10 toegelicht.

i llLC r
o

I
I
I
I
144---_

t" Y

Figuur 4-10. Het stroomverloop voor wT<~ws voor de

invertoren met dioden.

Op t = t klapt de spanning van de comparator van het negatieve deel van de
a

sturing om van 0 naar +15Volt. Oit zal leiden tot een ontsteekpuls voor Th 2
of Th 2 en Th

3
op t = ~. Echter aan het eind van de geleiding van diode 0 1

of dioden 0
1

en 0
4

begint de comparator van het positief deel van de sturing

aan zijn positieve puls. Oit treedt op als t = t
c

' Oan zal ook op t = t d
thyristor Th

1
of Th

1
en Th

4
een ontsteekpuls krijgen, terwijl de andere thy

ristor uit dezelfde tak net uit geleiding gaat maar zeker nog geen blokkeer

spanning kan opnemen. Op t = t
d

vindt kortsluiting van de voedingsbron plaats.
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Een oplossing voor dit probleem is om tijdens de telling in een van de tijd

vertragingen de andere eenheid te blokkeren. Een of-poort met twee ingangen

tussen het koppellid en de set-reset flipflop van de tijdvertraging, die op

de tweede ingang gestuurd wordt door het Q-signaal van de set-reset flipflop

van de andere tijdvertraging realiseert bovenstaande oplossing. Is het Q

signaal hoog dan werkt de teller en zal de uitgang van de of-poort altijd

hoog zijn onafhankelijk van het signaal op de andere ingang van de of-poort.

PULSBREEOTE
SCHAKEL I NG

PULSBREEOTE
SCHAKEL IN G

JlJl.. KLO'K
TC- UITGANG TELLER

.nJl KLOK
TC- UITGANG TELLER

Figuur 4-11. Stuurpulsmaskering ten gevolge van de geleiding

van de dioden.

De schakeling van figuur 4-15 voldoet goed behalve als T en T samenvallen.
b e

Bet omklappen van de comparator op t = t wordt door de pulsbreedteschakeling
c

omgezet in een smalle puis. Een deel van deze smalle puis kan nog aanwezig

zijn als de of-poort vrij gegeven wordt op het moment dat thyristor Th
2

(en

Th
3

) in geleiding komt. Een tijdvertraging in het vrijgeven van de of-poort,

die groter is dan de puis van het koppellid, voldoet uitstekend, zie figuur

4-12 •. Door de diode gaat de blokkering niet vertraagd in maar de vrijgave

wel.
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KOPPEL
LID T I JDVERUAGE R

Q-uitgang SR-ff andere tijdvertraging.

Figuur 4-12. De complete maskeringsschakeling van een helft

van de sturing voor de stuurpulsen t.g.v. de

geleiding van de diode(n).

4.3.6. De ontsteekpulsen.

De tijdvertrager moet gevolgd worden door een schakeling die de zeer smalle

puis van de leeg zijnde teller een leegte geeft. Vo~r dit doel is een tweede

set-reset flipflop toegepast. De geinverteerde TC-uitgang van de teller maakt

de Q-uitgang van de flipflop hoog. De reset van de flipflop is afkomstig van

de pulsbreedteschakeling die behoort tot de andere tijdvertraging. Zie fi

guur 4-15, het totale schema van de sturing.

4.3.7. De beveiliging en de aan/uit schakeling.

In figuur 4-13 is de beveiliging en de aan/uit schake ling van de seriereso-

nantie-invertoren weergegeven.

Instelling
stroombeveiliging

Herstellen
beveiliging

ONTSTE EKPULS

Th2/Th3

Figuur 4-13. De beveiliging en de uit-schakeling.
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De spanningsinvertoren zijn beveiligd tegen een te grote stroom in het reso

nantie-circuit. De spanning van de transfoshunt wordt bij de referentiespan

ning van - 6,8v vergeleken. Is de spanning van de shunt meer negatief dan

klapt de comparator (741) om en maakt de Q-uitgang van een set-reset flip

flop laag. Het in werking treden van deze beveiliging wordt met een LED

gesignaleerd. Met een drukschakelaar is de flipflop te herstellen. De Q-uit

gang van de flipflop stuurt een en-poort met twee ingangen die tussen de

ontsteekpulsmaker en de pulsversterkers van de afzonderlijke thyristoren is

geplaatst. Bij een te grote circuitstroom kan de sturing dan geen nieuwe

ontsteekpulsen meer aan de thyristoren doorgeven.

Door de overbelasting te simuleren is de invertor uit te schakelen. Dit is

gemaakt met een en-poort met twee ingangen, waarvan de beveiliging het ene

ingangssignaal vormt en een wisselschakelaar tussen 0 en +15v het andere in

gangssignaal.

Afhankelijk van de spanning over de oondensator moet de eerste ontsteekpuls

naar Th
1

(en Th
4

) of naar Th
2

(en Th
3
). Ontladen van de condensator na elke

uitschakeling van de spanningsinvertor geeft altijd dezelfde beginvoorwaarde.

Voor de serie~invertoren van het halve brugtype betekent dit dat de eerste

ontsteekpuls naar Th
1

moet gaan.

Inschakelen van de invertoren gebeurt door de simulatie van een positiefgaande

flank van een puls voor de pulsbreedteschakeling van het positieve deel van

de sturing. Tussen de comparator en de pulsmaker is een en-poort met twee

ingangen opgenomen (zie figuur 4-14) die als ingangssignalen de comparator

uit~ang en een wisselschakelaar tussen 0 en + 15v heeft. In rust is de stroom

in het resonantie-circuit 0 wat de comparatoruitgang hoog maakt. Gaat de

andere ingang van de en-poort van 0 naar 15V,dan ziet de pulsbreedteschakeling

een positiefgaande flank en zal een ontsteekpuls voor Th
1

(en Th
4

) laten

genereren.

I COMPARATOR 11--_"" &
PULSBREEDTE I
SCHAKEL I NG

Figuur 4-14. Het maken van de eerste ontsteekpuls.
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Hoofdstuk 5. De meetopstelling en de metingen
=============================================

5.1. De dimensionering van de serieresonantie-invertoren.

Aan de vier serieresonantie-invertoren zijn de volgende eisen gesteld:

- het vermogen is 1 kW.

- de resonantiefrequentie van het RLC-circuit is 1kHz.

- alle vier de invertoren zijn uit dezelfde komponenten op te bouwen.

Tevens is van belang dat de keuze van de in het laboratorium aanwezige weer

standen, zelfindukties en condensatoren beperkt is. De toegepaste komponen

ten zijn een regelbare weerstand van 5,611/54,5A, een luchttoroide met een

zelfinduktie van 474 pH / 30A, en twee parallelgeschakelde condensatoren van

het type Leclanche 25pF / 500V.

Met een variabele weerstand is de kwaliteitsfactor Q van de slingerkring

eenvoudig te veranderen. Voor de variatie van de andere grootheden gelden

beperkingen. De waarde van de zelfinduktie is alleen te verkleinen.

De op een na grootste waarde bedraagt 282pH. Een andere capaciteit moet uit

condensatoren van 25pF zijn samen te stellen. De voedingsbron E bestaat uit

serieschakeling van maximaal 10 accu's van 12v / 120Ah.

De thyristoren en de dioden maeten een sper- entlokkeerspanning van minstens

240V kunnen hebben. De toegepaste thyristoren BBC CS78 en IR71REB en de dio

den BYY76 - SOON voldoen hier ruimschoots aan. Bij een maximaal toelaatbare

circuitstroom van 50A en bij een resonantiefrequentie van 1kHz is de stroom

steilheid bij de nuldoorgang van de stroom 0,33A/pS. De RC-leden zijn dan

voor de schakelingen zonder blindstroomdioden overbodig. Voor de andere twee

schakelingen is de waarde van de RC-leden bepaald aan de hand van lit.7.

De gekozen randvoorwaarden bij het uitschakelen van de thyristoren zijn een

toelaatbare overspanning van 10% en een maximale stroom in negatieve rich

ting van lA, om zo goed mogelijk het theoretisch verloop van de stroom en

de spanningen te benaderen. Dit geeft een weerstandswaarde van 63,4Qen een

capaciteit van 0,18pp. De uiteindelijk gebruikte waarden zijn 5611 resp.

0,22p.F.
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De thyristoren van de resonantie-invertoren met blindstroomdioden moeten

tegen een te grote stroomsteilheid beschermd worden door een kleine zelf

induktie in serie met de thyristor. De in geleiding komende thyristor kan

anders momentaan de stroom overnemen, die door de diode vloeit. De spanning

over dit hulpspoeltje is op het moment van overname gelijk aan de voedings

spanning. Met de kritische stroomsteilheid van de thyristor van 100A!ps

en met een veiligheidsfactor van 3 volgt dan voor de waarde van de hulpspoel,

bij de maximale voedingsspanning van 120V,

De hulpspoel bestaat uit twee ferrietringen van 4C4-ferroxcube-materiaal van

Philips. Uit lit. 8. blijkt dat de ringen bij kleine stromen een gemiddelde

zelfinduktie van 3pH hebben en dat zij bij 70A in verzadiging zijn.

5.2. De gemeten grootheden.

De vermogens en de effectieve waarde van de stromen en spanningen zijn be

paald met een elektronische volt-ampere-watt-meter (VAW-meter) van Clark Hess,

model 255. Daar het stroombereik van deze meter niet groter is dan 5A, is de

stroom door de accu's en de stroom door het RLC-circuit gereduceerd gemeten

m.b.v. een transfoshunt - LEM100A labo - met een overzetverhouding van 100A

naar 100mA.

De nauwkeurigheid van de VAW-meter is voor alle benodigde bereiken 0,4% van

de volle schaaluitslag. Dit gaat een belangrijke rol spelen bij de vermogens

meting. Een resonantiekring heeft namelijk als eigenschap dat de stroom en de

spanningen over de smoorspoel en de condensator niet in fase zijn, zoals goed

uit het'vectordiagram'op bladzijde 3-18blljkt. De ingestelde meetbereiken

komen neer op 200V en 50mA, wat, rekening houdend met de transfoshunt, een

te meten vermogen van 10kW betekent. De nauwkeurigheid van de meter bedraagt

dan 40W. Dit ligt in dezelfde orde van grootte als het verlies in de thyris

toren en de condensator.

De invloed van bovengenoemde fout in de vermogensmeting is te verminderen

door alle vermogens met dezelfde VAW-meter te bepalen. Aan de gemeten ver

mogens kan dan geen abso~ute waarde gehecht worden, maar zij zijn onderling
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wei te vergeiijken. Het verdient tevens de voorkeur om te meten bij zo groot

mogeiijke vermogens. Bij eiektronische meetapparatuur voor vermogens wei op

passen dat de vermenigvuidiger niet vastioopt op pieken in de spanning en/of

de stoom.

De onnauwkeurigheid in het bepaien van de stroom en de spanning, ~ O,2A en

~ O,8V, zijn van ondergeschikt beiang bij het verwerken van de meetresuitaten.

De eigenfrequentie van de RLC-kring en de ontsteekfrequentie van de thyris

toren zijn met behuip van de osciiioscoop bepaaid. De topwaarden van de stroam

door de kring en de spanning over de condensator zijn eveneens op de oscii

ioscoop afgeiezen.

5.3. Het rendement en de ontsteekvertragingshoek.

Aivorens op de metingen in te gaan verdienen twee veeivuidig toegepaste be

grippen, het rendement en de ontsteekvertragingshoek, een nadere beschouwing.

Het rendement is gedefinieerd ais de verhoudig van het door de beiasting ge

dissipeerde vermogen en het door de bran toegevoerde vermogen. De beiasting

bestaat uit de serieschakeiing van de weerstand R en de spoei L, vanwege de

inwendige weerstand van de spaei (O,2nbij 1kHz).

Het toegevoegd vermogen -Po - is ook geiijk aan de som van het gedissipeerde
~n

vermogen -P . - en het verliesvermogen in de thyristoren -P
th

-, de RC-ieden
u~t

-P
RC

-, de condensator -P
c

- en de bedrading -P
dr

-. De iaatste is ten opzichte

van de andere veriiezen te verwaariozen. Het rendement is dan op twee manie

ren uit te drukken:

1.=

'1."
, _...!i.. _.!.!!.. _ PfC

P... PiA ~iA

S.J . (I)

So ).(1)
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De ontsteekvertragingshoek l is gekoppeld aan de tijd tussen twee opeen

volgende ontsteekpulsen van de thyristoren -TT- en de periodetijd van de

eigenslingering van de RLC-kring -T -.
s

Voor de invertoren met blindstroomdioden is de ontsteekvertragingshoek r
te berekenen met formule 3.4. (22) mits het argument van de arctg positief is.

Is dit niet het geval dan moet het getal ~bij het argument worden opgeteld

om geen negatieve ontsteekvertragingshoek te krijgen.

'(= ~.w,
~ UlJ'WT·.... )

.........../""r. ~ 3...".
~

r.l.(3)

S. J.(,,)

Bij de invertoren zonder blindstroomdioden is eenvoudig af te leiden dat de

ontsteekvertragin~shoek~ gelijk is aan:
, S'.l.(S)

De periodetijd TT ligt voor aile metingen tussen T en 2T in. Een groter
s s

tijdinterval tussen de ontsteekpulsen geeft een in leemte vloeiende stroom

voor de invertoren met blindstroomdioden. Deze invertoren gaan dan hetzelfde

gedrag vertonen als de invertoren zonder blindstroomdioden. De ontsteekver

tragingshoek blijft daarom kleiner of gelijk aan 90
0

.

5.4. De uitgevoerde metingen

Aile metingen zijn verricht aan de meetopstelling van figuur 5-1.

(Zie volgende bladzijde) .
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Figuur 5-1. De meetopstelling.

De vier serieresonantie-invertoren zijn bij verschillende kwaliteitsfactoren

doorgemeten. Uit deze gegevens is achtereenvolgens afgeleid:

- Het rendement van de vier invertoren als functie van de ontsteekvertra-

gingshoek bij twee verschillende kwaliteitsfactoren.

- Het rendement van de invertoren met een halve brugstructuur als functie

van de sntsteekvertragingshoek bij vier waarden van Q.

- Het gedissipeerde vermogen voor twee kwaliteitsfactoren als functie van

de ontsteekvertragings~oek.

- Het verloop van de uitgangsfrequentie, genormeerd op de eigenfrequentie

van de kring, van de invertoren met blindstroomdioden.

Een beschouwing van de verliezen in de thyristoren, de condensator en de

RC-leden completeert bovenstaande metingen.

De invloed van een variatie in grootte van L, D, E, of L en C, waarbij L.C

constant blijft, onder voorwaarde dat de andere grootheden constant blijven

is aileen aan de basisschakeling onderzocht. Voor de andere schakelingen is

de invloed van bovengenoemde variaties identiek. Een verandering van R onder

voorwaarde dat E constant blijft, leidt tot te grate stroom in de kring of

te kleine vermogens. Daarom is een variatie van R uit de meetgegevens bere-

kend.
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5.4.1. Het rendement als functie van de ontsteekvertragingshoek

Het rendement als functie van de ontsteekvertragingshoek is op twee manieren

beschouwd. Ten eerste het verloop van het rendement van aile vier de inver

toren bij een waarde van de kwaliteitsfactor (grafiek 1 en 2). Ten tweede

het verloop van het rendement voor een schake ling bij verschillende kwali

teitsfactoren (grafiek 3 en 4).

5.4.1.1. Het verschil in het rendement van de invertoren met en zonder

blindstroomdioden.

In grafiek 1 en 2 is het rendement van aile vier de invertoren als functie

van de ontsteekvertragingshoek uitgezet met een kwaliteitsfactor van 0,9

resp. 3,4 als parameter.

Voor waarden van Q kleiner dan 1, ligt het rendement van aile schakelingen

zeer dicht bij elkaar. Voor grotere waarden van Q is het rendement van de

invertoren met blindstroomdioden kleiner dan dat van de twee andere inver

toren. Bij de eerstgenoemde invertoren is het vermogen evenredig met cos
2r

en de stroom evenredig met cos l. Een groot deel van het verlies in de thy

ristoren is evenredig met de stroom (zie paragraaf 5.5.1.). De verliezen

nemen hierdoor minder snel af dan het gedissipeerde en toegevoerde vermogen.

Het rendement wordt slechter voor een toenemende ontsteekvertragingshoek.

5.4.1.2. Het verschil in het rendement van de invertoren met een halve en

een volledige brugstructuur.

Bij dezelfde voedingsspanning is het rendement van de invertoren met de halve

en de hele brugstructuur gelijk. Halveert de voedingsspanning bij de over

gang van de halve naar de hele brugschakeling dan is het rendement van de

eerstgenoemde in het algemeen beter. De verliezen in de thyristoren en de

bedrading zijn kleiner .. Dit rendementsverschil treedt aileen op als de ver

liezen in de RC-leden een orde kleiner zijn dan die in de thyristoren.

Het verlies in een RC-lid is evenredig met het kwadraat van de optredende

spanningsvallen over het RC-lid. Deze spanningsvallen zijn voor de halve

brugschakeling twee keer zo groot dan voor de volledige brugschakeling.

Hetzelfde geldt dan ook voor het totale verlies in de RC-leden.Neemt de kwa

liteitsfactor toe, dan moet de voedingsspanning afnemen om een te grote
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circuitstroom te voorkomen. Dit betekent dat voor toenemende waarde van Q

de invloed van het verlies in de RC-leden op het totale verlies in de in

vertoren afneemt. Het rendementsverschil tussen de halve en volledige brug

schakeling wordt bij voldoende grootte van Q weer bepaald door de thyristor

en bedradingsverliezen. Het blijkt uit de grafieken 1 en 2 dat voor Q klei

ner dan 1 de verliezen in de RC-leden bepalend zijn voor het rendementsver

schil, terwijl voor Q groter dan 3 de RC-leden geen duidelijke invloed meer

uitoefenen.

5.4.1.3. De invloed van de kwaliteitsfactor op het rendement van een inver

tor.

Voor aile 4 de invertoren afzonderlijk geldt dat het rendement afneemt als

de kwaliteitsfactor toeneemt. Zie de grafieken 3 en 4 voor de halve brug

schakeling zonder resp. met blindstroomdioden.

De weerstand R neemt af, bij toenemende waarde van Q, terwijl de stroom

door de RLC-kring praktisch constant blijft. De eis dat de stroom door de

spoel kleiner moet zijn dan 30A bepaalt nl. de voedingsspanning. Hierdoor is

de maximale stroom voor de meeste metingen even groot, waardoor aile ohmse

verliezen ongeveer constant blijven. Het gedissipeerde vermogen en het

toegevoerde vermogen dalen, omdat deze evenredig zijn met E
2

. Het rendement

van de schakelingen zal afnemen.

5.4.2. Het vermogen als functie van de ontsteekvertragingshoek.

In grafiek 5 en 6 is het genormeerde gedissipeerde vermogen als functie van

de ontsteekvertragingshoek uitgezet. Grafiek 5 voor een kwaliteitsfactor van

0,9 en grafiek 6 voor een Q-waarde van 3,4.

Het gedissipeerde vermogen van de invertoren zonder blindstroomdioden is

recht-evenredig met de ontsteekfrequentie van de thyristoren (formules

3.2. (11) en 3.3. (12)). Dit vermogen is volgens 5.3. (5) dan ook lineair af

hankelijk van de ontsteekvertragingshoek. Het gedissipeerde vermogen in de

brugschakeling is kleiner dan dat in de halve b~ugschakeling door de extra

verliezen die de thyristoren 3 en 4 met zich meebrengen. Het verschil van

het verlies in de thyristoren van beide invertoren is afhankelijk van de
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effectieve grootte van de stroom. Neemt de ontsteekvertragingshoek af, dan

neemt oak de effectieve waarde van de stroom af. Het verschil neemt eveneens

af, waardoor de vermogenskarakteristieken elkaar asymptotische naderen,

zie grafiek 6. Voor Q = 0,9 is de afname van het verschil verlies al zo

klein dat het convergerent karakter van beide vermogenslijnen niet meer dui

delijk is weergegeven.

De onderlinge afstand tussen de vermogenskarakteristieken van de halve en

de volledige brugschakeling wordt door de normeringsfactor beinvloed. Voor

de berekening van de normeringsfactor wordt een gemiddelde waarde van de

voedingsspanning geschat, daar deze gedurende de meting niet constant is.

Het gedissipeerde vermogen van ceinvertoren met blindstroomdioden is te

benaderen door de formule 3.2. (11) en 3.3.(12). Voor beide kwaliteitsfacto-

ren is het benaderde gedissipeerde vermogen, genormeerd, uitgezet. Grafiek 5

toont duidelijk dat de benadering aileen toegepast mag worden als de kwali

teitsfactor niet te klein is. Voor Q = 3,4 klopt de benadering al redelijk.

Het regelgebied van het uitgaande vermogen is bij de invertoren met blind

stroomdioden grater dan bij de andere soort invertoren. Bij een Q van 3,4

loopt dit regelbereik praktisch van 0 tot het maximaal te leveren vermogen.

5.4.3. De uitgangsfrequentie als functie van de ontsteekvertragingshoek.

De uitgangsfrequentie of de ontsteekfrequentie van de thyristoren is, genor

meerd op de eigenfrequentie van de kring, in grafiek 7 als functie van de

ontsteekvertragingshoek uitgezet.

Naarmate de kwaliteitsfactor toeneemt valt de uitgangsfrequentie minder snel

af. In dit geval neemt de demping van de kring af, waardoor een betere bena

dering van fien sinusvormige stroom ontstaat. De invloed van de ontsteekver

tragingshoek op de vorm van de stroom wordt minder. Dit geldt voornamelijk

voor die waarden van de hoek ~ , waarvoor de stroom door de dioden zijn

maximum nag niet heeft bereikt.
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5.5. De verliezen

5.5.1. Het verlies in de thyristor.

Het verlies in een thyristor is met formule 5.5. (1) te berekenen. De waar

den van de vervangingsweerstand r
th

en de spanningsval tijdens geleiding

uTO zijn afkomstig uit de specificaties.

1
u ro ' I(jU" + "'ttA' I ~

I
1

1,0. r 'fU'o + 0, 00 'f~1 .tH s: S.(I)

Het gemiddelde van de stroom door de thyristor is niet direct gemeten, maar

is uitgedrukt in de effectieve waarde van de stroom. De omrekeningsfactor

is afgeleid voor een sinusvormige stroom.

I

I

.'
Figuur 5-2. De stroom als -functie van de tijd.

De gemiddelde waarde van de stroom uit figuur 5-2 is gelijk aan:

De effectieve waarde van dezelfde stroom is:

,. - 2-Vi: \ IT;" 1'.... - -:;;:-.V-=t- .
T'

zodat de gemiddelde stroom uitgedrukt in de effectieve stroom luidt:

r. S".(1)

~. r.(l)

so. s. (If)
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Het verlies in een thyristor als functie van de effectieve stroom is dan

S'. So(!)

De wortel uit het quotient van beide periodetijden is minimaal gelijk aan

1/~ Dit houdt in dat het verlies voor stromen,die kleiner zijn dan 30A,

bijna geheel bepaald wordt door de eerste term van het rechterlid.

Formule 5.5. (5) gaat uit van een sinusvormige stroom. De stroom in de inver

toren is echter niet sinusvormig, waardoor deze berekening een afwijking zal

opleveren. Voor een invertor zonder blindstroomdioden en met een kleine kwa

liteitsfactor is het berekende verlies te groot en voor de invertoren met

dioden is het te klein. De verschillen zijn zodanig dat formule 5.5. (5)

nog een goed bruikbare benadering van het verlies in ~en thyristor geeft. De

berekende verliezen in: de thyristoren komen binnen de lOW nauwkeurig overeen

met de gemeten verliezen. Een conclusie mag hmer niet aan verbonden worden

we gens de onnauwkeurigheid van de VAW-meter.

5.5.2. Het verlies in de condensator.

Hetverlies in de condensator is te berekenen met formule 5.5.(6).

De serieweerstand en de parallelweerstand van de condensator zijn bepaald

met de RLC-meetbrug van Wayne-Kerr type B605.

Het verlies van de condensator is, vanwege de slechte cos ~, niet recht

streeks gemeten. Het door de RLC-kring opgenomen vermogen en het door de

belasting gedissipeeerde vermogen zijn van elkaar afgetrokken. Tussen het

gemeten verlies en het berekende zit een vrij grote spreiding. Een absolute
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vergelijking is am bekende redenen niet mogelijk.

5.5.3. Het verlies in een RC-lid.

Het in de weerstand van een RC-lid gedissipeerde vermogen is gelijk aan de

veranderende energie-inhoud van de condensator vermenigvuldigd met de fre

quentie waarin de verandering plaatsvindt.

Met ~U. gelijk aan een optredende spanningssprong over de thyristoren en
~

n het aantal spanningssprongen per periode TT van de ontsteekpulsen van de

thyristoren.

5.6. De metingen aan de basisschakeling.

De invloed van een verandering van een der componenten en van de LC-combina

tie op het rendement, is verwerkt in grafiek 8. De schaal van de ordinaat is

uitgerekt om de verschillen beter uit te laten komen. Aan de vorm van de

krommen is weinig waarde te verbinden daar het rendement hiervoor niet nauw

keurig genoeg bepaald is.

5.6.1. Verandering van de capaciteitswaarde.

Bij vergroting van de capaciteit neemt het rendement conform de theorie

(paragraaf 3.6.1.) toe. De gemiddelde effectieve spanning over de condensa

tor neemt af.

5.6.2. Verandering van de zelfinduktie.

De afname van de zelfinduktie, 282 pH i.p.v. 474 pH, geeft ook de verwachte

resultaten. Het rendement neemt toe en de spanning over de condensator neemt

af.
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5.6.3. Verandering van de zelfinduktie en de capaciteit.

Onder voorwaarde dat L.C praktisch constant blijft, is de capaciteit vergroot

tot 81,2 pH en de zelfinduktie verkleind tot 282 pH. Het rendement neemt,

zoals verwacht, toe. De spanning over de condensator neemt sterker af dan

in de voorgaande twee gevallen, hetgeen ook uit de theorie (3.6.3.) voigt.

5.6.4. Verandering van de weerstand.

De variatie van het rendement als gevolg van aileen een verandering van de

weerstandswaarde R is niet te meten maar wei te berekenen. De gemeten maxi

male vermogens voor R= 0,66 n en R = 1,7 Il zi jn omgerekend naar de voedingsspan

ning die bij R= 0,96.,(1 is gebruikt. In de theorie is afgeleid dat het vermogen

evenredig is met het kwadraat van de voedingsspanning en de spanning over de

condensator evenredig is met de voedingsspanning.

R E P P<4i.~
p' p~

,
.... Uc '" 't ".

0, '3' 1°," 0,88 °,77 '°7· ., o,U c,n 8"s I." ,
I. r 35,1 0.'1 0, g" 9",1 0,'" 0, ,,( , ",J ",7
0, " ~', " 0,"" 0,"" ~'.l 1,11 'JOI 81,- 1'1'.1

Tabel 6.5/1

Uit tabel 5.6/1 blijkt voldoende duidelijk dat het rendement hoger wordt als

de weerstand toeneemt. De spanning over de condensator neemt in dit geval af.

Dit alles geheel volgens de theorie van paragraaf 3.6.5.

5.6.5. Verandering van de voedingsspanning.

Vanwege de maximaal toelaatbare stroom is de voedingsspanning aileen te ver

lagen. Ret berekende rendement voor de verschillende voedingsspanningen ligt

zeer dicht bij elkaar. De afwijkingen vallen birinen de afleesnauwkeurigheid

van de VAW-meter.
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5.7. Het functioneren van de sturing.

Figuur 5-3. geeft de relatie weer die er tussen het kloksignaal en het uit

gangssignaal van de setreset-flipflop van de tijdvertraging kan bestaan.

utI n nnn nn n I

Het onstabiel gedrag van de tijdvertraging.

De puis die de tijdvertraging start, kan tijdens het hoog zijn, gebied I,

of tijdens het laag zijn, gebied II, van het kloksignaal optreden. Gebeurt

het in gebied I dan duurt de tijdvertraging 14 tot 13,5 klokperioden. Voor

gebied II is dit 14,5 tot 14 klokperioden. Vindt het vrijgeven van de klok

pulsen op de grens van gebied I en II plaats, dan ontstaat er een onstabiele

situatie. De tijdvertraging is dan 13,5 of 14,5 klokperioden. Deze onstabili

teit treedt voor aile ontsteekfrequenties op. Het geeft pas problemen als de

tijd van een ontsteekpuls vermeerderd met de vertragingstijd in de comparator

en het koppellid gelijk is aan (n+~).T (met n een geheel getal).
c

Elke ontsteekpuls leidt dan tot de onstabiele situatie. Door kleine variaties

in de tijdvertraging van de comparator en het koppellid is de tijd tussen twee

ontsteekpulsen gelijk aan 13,5 of 14,5 klokperioden. Dit betekent dat de ont

steekfrequentie van de thyristoren niet constant is.
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Hoofdstuk 6. Conclusies.
========================

De conclusies hebben betrekking op:

- de verschillen van de onderzochte serie-invertoren.

- de dimensionering van de slingerkring.

- de sturing en de opbouw van de meetopstelling.

6.1. De vier seriegecompenseerde resonantie-invertoren.

uitgaande van een gegeven te leveren vermogen heeft van de vier serie-inver-

toren de halve brugschakeling zonder blindstroomdioden het beste rendement.

Het regelbereik is echter beperkt van 1 tot ~ maal het maximaal vermogen,

als de ontsteekvertragingshoek beperkt blijft tot 90 0
. Een groter regelbereik

van het vermogen heeft de halve brugschakeling met blindstroomdioden, doch

dit gaat ten koste van het rendement, doordat de verliezen ten opzichte van

p. toenemen. Voor ongeveer hetzelfde regelbereik als de halve brugschakeling
l.n

en bij een kwaliteitsfactor groter dan 5, biedt de halve brugschakeling met

blindstroomdioden een uitgangsfrequentie, die minder dan 10% afwijkt van de

eigen frequentie van de kring. Er vindt in dit geval maar een geringe verla

ging van het rendement plaats, doordat het regelbereik niet volledig benut

wordt.

Is de vereiste voedingsspanning voor een halve brugschakeling te groot, of is

een gelijkmatiger belasting van de bron noodzakelijk, of mag de spanning over

de condensator geen gelijkspanningscomponent bezitten, dan komt een volledige

brugschakeling in aanmerking. Ook dit gaat weer gepaard met rendementsverlies,

omdat het verlies in de thyristoren en de bedrading toeneemt.

6.2. De dimensionering van de RLC-schakeling.

Voor de dimensionering van de slingerkring wordt uitgegaan van een praktische

toepassing van een serieresonantie-invertor, de induktie-oven.
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De wervelstroomverliezen die optreden in de smelt vormen de belasting van

de resonantie-invertor. Deze verliezen zijn evenredig met de frequentie en

de grootte van de magnetische induktie van het in de oven aanwezige magneet

veld. Een hoge frequentie is eenvoudiger te realiseren dan een grate magne

tische induktie. De afmetingen van en de stroom door de spoel kunnen hierdoor

klein blijven. De bovengrens van de frequentie wordt bepaald door de herstel

tijd van de thyristor.

De magnetische induktie in de spoel is evenredig met het produkt v~~ de stroom

door en het aantal wikkelingen van de spoel. Blijft de weerstand van de spoel

onder de ~.t1dan zijn meer wikkelingen te prefereren boven een grate stroom.

Een zo groat mogelijke weerstand is interessant omdat aan ~lke toename van R

een zodanige afname van de stroom is gekoppeld, dat de totale ohmse verliezen

kleiner worden (zie paragraaf 3.6 ). Is de weerstand van de spoel altijd gra

ter dan ~n, dan is een grate stroom te verkiezen boven veel windingen.

De grootte van de condensator is bepalend voor de uitgangsfrequentie van de

resonantie-invertor.

6.3. De opbouw van de meetopstelling en het functioneren van de sturing.

De opbouw van de invertorschakeling moet gebeuren met korte, dikke verbin

dingssnoeren tussen de componenten am zo de parasitaire zelfinduktie van de

verbind~ngen te minimaliseren. Zelfs' met een capaciteit van 22,4mF, die zo

dicht mogelijk bij het vermogensdeel van de invertoren is geplaatst, heeft de

gelijkspanning een rimpel ten gevolge van parasitaire zelfindukties.

De invloed van de onstabiele momenten in de tijdvertraging is te verminderen

door een hogere klokfrequentie te nemen met daaraan gekoppeld meerdere in

serie geschakelde tellers.

6.4. Aanbeveling.

Bet verdient aanbeveling om de stroomshunt van de sturing,de transfoshunt

LEM 200, nader te onderzoeken,vanwege de geconstateerde afwijking in het

secundaire signaal(zie paragraaf 4.3.1.).
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Bijlage A. De beEaling van de benaderingsformule van het door de invertoren
==-==-=~======-====-=============;===-===================================

~~=J~in~~~~£om~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~n.

Het terekende afgegeven vermogen van de halve eenfase-truginvertor (formule

3.4.16) en van de volledige eenfase-fruginvertor (3.5.7) is op de grootte

van de tlokspanning over de RLe~erieschakeling na gelijk. Het afgegeven verm

vermogen is in het algemeen gelijk aan:

_~·"'1r/IA'T.Ge1(h.fo!~ "Mft-fr·"",!
~ ....,../...,. ~(£ r· 1') .. GH f ,. ([....)}

,11.1

MF!t formule 3.4.(19) en met ~.~kan de ellacht uit A.I: ToOrden geMlimineerd.
W T

t - "'o/OUr. _ .A<A ~(Y-1l")

~ 'r
p. ~. t,t'.u.. ~ 6<r-1F'.(.H(Sr-r) + Av.. ~r·""" fr~y- ....)j

1"" W:L _~u, ~I¥· ...)·cr>('r·r)+- ~'I'.CHfY-fr'1'rj}

11.1

eo- ~ (~ H y.-....).~ S"r ........ '<y ..-).~ '(1 +- .1. ...... (/'. 4<J, '<r-"')·4iA 'r
~ f [-~ ~(r-"') e:- 'r'" U>4 '<f'''")·.w. ~ r J

c.>o>y. A ... '(It.1I') !=it- WoO '(1",,") .. _h·1
~r. 4 ....

...-)c.A ~fr-"') +- 6,r{·C<H'(1r-...) ..~t .. }
~,~

II.}

Op bovenstaande formule worden de volgende benaderingen toegepast:

1e wris \oJeinig kleiner dan w s .

=- ,....!::!.. =.... , +- .. f <:<. I fl ..,

2e De demping van de RLC-serieschakeling is klein ten opzichte van zijn

eigenfrequentie.

1:1 e,,. :~ <<.,

Omdat ~ = t betekent dit dat de k...aliteitsfactor Q van de kring
w~ V140."0'

voldoende groat moet zijn. Voor Q=l is tg =0,1.

Door beide tenaderingen op formule A.2 toe te passen is een verband tussen

en af te leiden.

~ 'r- "'"' ,.... - (..... ~ r· ~.... ,... " ~ b.... _ c.a<'I ,~. .-\ui ~ 1?'"

~ 'y j I

l:lC: c..:M (, H) 11" _ ~, (tH) r. AU. ('H) 1t"

R.T

1/.,.
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.
Met behulp van A.4 I A.S I A.8 is het afgegeven vermogen te benaderen door:

4'" 'llY-1I") ,,~. (A.~'" ~i(IH)(lr·"..}J
A(.. 'lP' 1'" IAJ," ~io. (, .. €) 'I?"

,-\U.{(,"£)l(-,..,.J A:~. U~!(, ........u- 1 t
~.... £1r' 1~ ""J, ('1P"

A.,

2 ~'r
.. .

u',e" tN.,.
--l.-' 1 ....'·

~ "'... U;t< _.,....;.'_--.,
z:;;: '--,-' ....,; (,. ",)

~
I . J

~ . _' . _'_ • 2.C~ r :::
1?" ~I ~ ,

Bet afgegeven vermogen van de halve ~enfase-truginvertor is derhalve gelijk

aan:
A.to

en dat van de volledige eenfase~uginvertoraan:


	Voorblad
	Inhoudsopgave
	Samenvatting
	Summary
	1 Inleiding
	2 Literatuuronderzoek en de keuze van de te bouwen resonantieinvertoren
	3 De theorie van de vier seriegecompenseerde resonantie-invertoren
	4 De sturing
	5 De meetopstelling en de metingen
	6 Conclusies
	Literatuurlijst
	Bijlage A

