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In dit afstudeerverslag wordt het ontwerpen, het realiseren en

het beproeven van een modelopstelling voor de simulatie van ee~

hoogspanni ngsgelj,jkstroomverbinding beschreven (H. G. S. -verbinding) •

De ontwerpfase.

Eerst werd een studie gemaakt van de opbouw, de toepassingen en

de soorten simu1atiemodellen van een H.G.S.-verbinding. Vervol
gens is de werking van de mutator in geljjkrichter- en wissel

richter-bedrj,if en de regeling van een ILG.S.-verbinding bestu
deerd, waarna het mogel1jk was de eisen te formuleren die aan

een modelopstell.illl'; gesteld worden.

De realiseringsfase.
In deze fuse komt hot dimensioneren en het construeren van de

mutatoren, de impulsfasesturings-systemen en de rnodelopstelline

aan rie orde.

DA heproevinr;ilfase.
In deze fase komen de experiment en met de modelopstelling Ihan

de orde zoals:
1 ) rJ. -regel ing vlln de geli,ikricht er en fl -regeling van de wissel

richter, a1 of niet met een I d max- en/of een I d min-regeling.

1::) cJ. -regelin{'; van dl~ gDl~ikrichter en b -regeling van de wlsse1

richter, a1 of niet met een I d max- en/of een I d min-regelinr.

J )Het omkel'c'n vn.n hot vermogenstransport.

4)De werking van het ornleiding-circuit •

._.._-_..-------------_._----



Technische Hogeschool Eindhoven

1\ IrlPlinq der t!lektroh~chlliok - V;lkgroop (~I()ktrolm~ch:lnica
---_... __ ..__._-_ .._----- _.- _._---_._-------_ .._.- .._--_ .. -

blz.G.3 van

r;lpporl nr

Summary.

In this report the design, the realization and the testing cf fl.

model for the simulation of a highvoltagedirnctcurrent-aystem

(H.V.n.C.-system) is described~

The desi,':nstate.

First a study was done about the principle construction, the

applications anri the kinds of models of a H.V.D.C.-system. Next

Li10. operation of a converter in rectifier- and inverter-mode

and the Gontrol of a H.V.D.C.-system is discussed. Then the

requirements for a simulation model are formulated.

The realizationstate.

In this state the dimensioning and the constructing of the

converters, the pulsephasecontrol-systems and the model is

discussed.

Tho tc:sLingstllte.

'j'hc I-loV.'l.C.-system is ter3ted at 3everal operation modes, such

as:

1 )o(-control of the ree I;ifier and f -control of the inverter wi tIl

or without a I d - and/or a I d . -control.max m1n

2)o(-conl;rol of the rectifier and {, -control of the inverter with

or without a I d max- and/or a I d min-control.

3)Powel reversal.

4)The operation of a bypass-circuit.

L_... _
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Symbolenli,lst.

symbool.
d.

rf.A

omschl'i,ivinglgrootheid.

ontsteekhoek.

de ontsteekhoek van de mutator in

station A.

de ontsteekhoek van de mutator in

station B.

eenheid.

rad 01 0

rad

rad

A

A

A

A

A

A

A

A

Hz

F

F

rad

rad/s

rad

stroom.

de commuteringsstroom.

d~ momentane stroom aan de g.s.

z~ide van de mutator.

de fasestroom.

de lj.inntroom.
de stroom door de thyristor nr. 1.

de effectieve waarde van de stroom.

de gelijkstroom in de H.G.S.-verbinding

als L - 00smoorspoel- •

de gemeten waarde van de ontsteekhoek. rad

de cewenste waarde van de ontsteekhoek. rad

de maximale , , '" , , , rad

de minimale , , '" , , , • rad
de ontsteekhoek in w.r.-bedrijf (/J=180o- O(). rad

de grenswaarde voor de hoek fl . rad

de ingesteld e hoek f . rad

de minimale waarde van de hoek f> • rad

de doofhoek rad

de doofhoek van de mutator in station A. rad

de doofhoek van de mutator in station B. rad

de gemeten waarde van de doofhoek. rad

de minimaal toelaatbare doofhoek. rad

de refcrentiewaarde van de doofhoek. rad

de relatieve overspanning.

de commutatiehoek.

de hoeksnelheid.

de ingesteldc hoek 0<.

de parameterwanrde R' 1(2 VL' Ie' ') •
capacitcit.

de gereduceerde condensatorwaarde.

de frequentie.

w

Ci inst
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if
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I

I d

(' ,
\J

ex: f!, erne ten

o(gewenst

()(max
<f min
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eenheid.

W

W

A

A

A

A

het nominale vermogen aan de

g.s.-zi,ide van de mutator.
P -popg afgef';
de parametcrwaarde IOR'/Ul •

weer-stand.

geredueeerde weerstand.
de schi,inbare weerstand in het

vervangingssehema van de g.r.

de schUnbRre weerstand in het
vorvnngingssehema van de w. r. bij

eCll"eons tante ~ "-regeling.
de sohi,inbare weerstand in het ver
vmlgilll~Sschema. van do w.r. bi.i een

"eonol;ante [, "-regeling.

omsehrijving/grootheid.

de maximale I d •

de minimale I d •

de subtransiente 3 fasen

kortsluitstroom.
de sperstroom in de thyristor.
de effeetieve waarde van de stroom

door de thyristor nr. 1. A
de parameterwaarde (2VL' Ie' i )/ tUI/IO).

indue ti vi tei t. H

.1c gere(lueeerde inductiviteit. H

de eomrnuto.tieinductiviteit. H
de li,ininductivi tei t. H

werkelijk vermogen W
" " in station A. W

wattmeteraanwijzing in station A. W
het werkelijk opgenomen vermogen

in station A. W

het werkeli.ik afgegeven vermogen
in station A. W

werkelijk vermogen in station B. W

wattmeteraanw:!jzing in station B. W
het werkeli.ik opgenomen vermogen

in station B. W

het werkelijk afgegeven vermogen

in' station B. W

]'
'cw2

H 1ew

P l'ver les
r

R

10
I T1

k

1>

'L'

Le
Ll
P

PA
P

A aanw
PA opg

PA af[':(~g

PB
.PB aallW
PB ope;
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PdN

symbool.

I d max

I d min
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symbool.
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R' toelaathaur

t

t
q

u

Uo(

U t(j.., geme en
ull/ {';ewAfwt
uo(l

ulXmin

u Dl1g

Uot.2 g

uo(3g

U~1w

ufJ..2w

Uol3w

u
o(4w

omschrijving/grootheid

meetweerstund.
de l<:ereduceerde toelautbnre
weerstand.
het subtransiente kortsluit

vermogen b~ een J fasen kort
sluiting.

ti.id
hersteltijd van een thyristor.
spanning.
u1 tgangssignaal van. de Ol -meting

Uo( gefil terd

U c1 ' ,
ui tgnngssie:naa1 van df' stroomhand-
hnvings-regnling aan de w.r.-z~de

b.i.i "constante 0 "-regeling.
het maximale uitgangssignaal van
de 0( -l'egeling.
het minimale uitgangssignanl van

de 0( -rnc;eling.
het uitgnngssignaal van de

doofhoek-reKeling.
het ui tgangssignaal van de eX 

instelling in g.r.-bedrijf.
het uitgangssignaal van de stroom

regeling in g.r.-bedr~f.

het ui tgungssignaal van de 0<

ro{';elin/~ in g.r.-bedrijf.
bet synchronisatie-signaal in
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het synchronisatie-signaal in
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ui tgB.n,'~ssignaal van de 6 -meting.

ui tgangssignaal van de e5 -instelling.

" " diodefunctie-

r;enerator.

commutatiespanning.

uitgangsspanning van de zaagtand-

generator. V

rnOrneijtane spanning aan de g.s.-klem-

men van een mutator. V
u

d
als de mutator in g.r.-bedr~1f werkt. V

u d "" " "w.r.-" ". V
u

d
bj,j een bepaalde ()( • V

udo( bij g.r.-bedrijf. V
ud~ bij w.r.-bedr~f. V

fasespanning. V

lijnspanning. V

spanning over de inductiviteit L. V

" " "weerstand R. V
, , , , het Re-lid bij een

thyristor. V

de maximale u HC • V

de spanning over de meetweerstand. V

de referentie spanning. V

de stuurspanning. V

de maximale waarde van de lijnspanning. V
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commutatie. V

cle effectieve waarde van de spanning. V

geli.1kspanning. V

de gemidrtolde spanning aan de g.s.

klemrnen van de brug ala de mutator

in g.r.-bertrijf werkt. V

de gemiddelde spanning aan de g.s.

klernmen van de brug als de mutator

in w.r.-bedrijf werkt. V

de anode-ku'thode-spa.nning. V

ubgemeten

u&inst
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R.vrnboo'1 •

u com
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Udi

UdiJ3w

UdibW '

UT1AB

XF
Xn
X "tot
Xtr
Zverbinding

omschrijving/grootheid.
p;emiddelde spanning aan de g.s.-

o
Idemmen van de mutator b:tj 0(,:::0 met
een praktisch verwaarloosbare
zuivere weerstandsbelasting.
Udicos~ , als de mutator in g.r.
bedrijf werkt bij een bepaalde rx •
Udicos 0(, als de mutator in g.r.
bedrijf werkt bij een bepaalde 0( ,

maar een andere waarde van Ul •

UdicosP , als de mutator in w.r.
bedrijf werkt bij een bepaalde " •
Udi cos 6 , als de mutator in w.r.
bedri.if werkt bij een bepaalde 0 •
Udicos6, als de mutator in w.r.
bedri,jf werkt bij een bepaalde 0 ,
maRr een andere waarde van Ul •
maximaal periodiek toelaatbare
sperspanning van een thyristor.
effectieve waarde van de lijnspanning.
de spanning over thyristor nr.1.

de anode-kathode-spanning over de
thyristor nr.1 van station B.

de anode-spanning van de thyristor
nr.1 van station B.

de kathode-spanning van de thyristor
nr.1 van station B.
impednntie van het filter.
impedantie van het net.
de totale subtransiente impedantie.
de reactantie van de transformator.
de impedantie van de verbinding.

eenhei.d.

v

v

v

v

v

v

v
V

V

V

V
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symbool. omschrDving/grootheid.

rendement.

eenheid.

R spoel

netinductiviteit.

inductiviteit van de trans-

formutor op de primaire

zjJde betrokkeu.

de ohmse weerstand van de

smoorspoel.

de momentane spanning aan

de plus-rail van de mutator

t i,idens erm commutatie in de

brug.

de spanninp; over de smoor-

spoel 1 tussen de twee

mutatoren.

H

H

v

v

ad de afkortingenl~st.

iIlSt. - instelling.
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L1;jst lllet gelJruikte afkortingell.

C

D

Dr

d.s.
d.v.
F

F. P'.

r:. r.

P:. s.

H.G.S •..
H.G.U.
H.V.D.C.

I.C.
LF.S.

L

o.a.

s.d.

T

TogA

Tr
Tah

w.r.
w.s.

- bovenaanzicht.

- condensator.
- diode.
- drukknop.
- draaistroom.
- differentiaalvergel~king.

- Field Effect Transistor.
- ,Flip-Flop.
- geli,ikrichter.

- geli,ikstroom.
- Hoogspanningsgel~kstroomsysteem.

- Hochspannungsgleiohstromubertragung.

- High Voltage Direot Current.

- Integrated Circuit.
- Impulsfasesturingssysteem.

- spoel.
- onderaanzicht.
- potentiometer.
- weerstand.
- meetweerstand.
- sohalcelaar.

- sohaaldelen.

- thyristor.
- thyristor in het omleiding-oirouit van station A bij

g.r.-bedr~f van station A.
- transistor.
- transfoshunt.
- wisselrichter.
- wissAlstroom.
- zenerdiod e.
- Ii teratuurverwi,izing naar nr. 1 van de Ii t eratuurljjst.

- formule 1.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica
1----------------

blzO.14 van

rapport nr.

(P.3.6B.7) - aanduiding van de positie in de schakeling.
P - printplaat.
1e cljfer geeft aan:print nr. 3.
2e cUfer + eventueel een letter geeft aan,

het r.C.-voetje nr. 6 en daarvan deel B.
3e c1jfer geeft aan: de aansluitklem nr. 7 van

het I.C.-voetje.
(P.6:18) - aanduiding van de poaitie in de schakeling.

P - printplaat.
1e c1jfer geeft aan: print nr. 6.
2e c1jfer geeft aan: printbaan nr. 18.

(K.3.6.1) - aanduiding van de poaitie in de schakeling.
K - kist,ie.
1e ci.ifer geeft aan: experimenteerkistje nr. 3.
2e c1jfer geeft aan: het r.C.-voetje nr. 6.
3e ci,'fer geeft san: de aanalui tklem nr. 1 van het

I.C.-voet~je.
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1. Inleiding.

Een hoogspanningsgelijkstroomtransportsyateem (H.G.S. ;
Engels: H.V.D.C.-systeem) wordt in principe opgebouwd met
twee mutatoren, waarvan de een in gelijkrichterbedrijf
werkt en de andere in wisselrichterbedrijf (zie .fi~.1.1.).

mutator A
g.r.-bedrijf

r::::-7WAL:-~~J~,A"""'r~B~R1----~ I
6 1 --..... Et-+ r u~
T1 --~~ ... A1 ~ I ..

mutatorB
w.r.-bedrijf

fig.1.1.

In fip;.1 wordt vermoe;en van A near B getransporteerd.
Om vermogen van B naar A te transporteren moeten we station
n als gelijkrichter en station A ala wisselrichter laten
werken.
Hooespanningsgelijkstroomtransportsystemen kunnen worden
toegepast bij:
een koppeling tussen twee netten met verschillende fase,
een koppeling tussen twee netten met verschillende frequentie
(In Japan is een 300 MW, 250 kV= verbinding tussen een 50 Hz
en een 60 Hz sY~1teem, [J,10, blz.364-] ),
een koppeling tussen een sterk en een zwak net,
een koppeling tusnen twee netten om hat totale kortsluitver
mogen te beperken (Ben draaistroomnet dat zich uitbreidt
krijgt een groter kortsluitvermogen doordat er meer lijnen
parallel gann lopen),
een kabelvnrbinding over grote afstanden (lengte croter dan
80 km [L2, bIz. 9 ] ),
een bovengrondse transportverbinding langeI' dan 1000 km
[L10, blz.340] •
Een hoogspnnningsgelijkstroom-transportsyste8m kunnen we
:'l.imulprcn met een notWf) l'lcanalysator, een digi tale reken
lllHchine of met een mode lopst elling vun de vf>.rbind i llg.

I

1 __- --------------------------- ---l
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Nnn:lt h.~t !,:f'bruik voot' d('mollHtrHti0(loel(~illdt~n klUltlOn WI' b l.i
eon mod plopn b ,111 nr; V/Ln de verbind:Lng, "gemakkeli<i ke r II dill!

bi,j de "heIrie nnrtere rnethoden, het dynarnisch gedrag VLn de

verbinding beschouwen, zoals de overgangsverschijnselen bij

storinf;somstandi[':hAden, het aanwezig zijn van hogere harmonischen

aan de wisselstroornzijden.
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~ De rnllt~toren.

VliOT: de [flU t atorr)n 1l it; on n model nemen we t"'Tee voll ed i p; ge

i3tuurde " fuscn-brur;schakelinp;en (zie :fig.2.1.).Zo'n brufscha

keling -i.s een ~3eric-Gchakeling van twee 3 fasen-stermutatoren.

De q;pli ,iksn:mninr; van de mut ator heeft een 6 Dul~;i.r; verloop.

De bruG~cha~eIingen ~unnen in tegenstelling tot de stermuto

toren dirl~ct op het draaintroomnet worden aangesloten, de

e;roottr:> van de r~81ijl(f;Danning wordt dan door de nctsDanninp~

benaa·ld. Um de f'Tootte van de p.;cli.ikrmanning te kunnen v(~r-

pen tr.'1nsformatIJr. (De belnvloeding van de geIijkspanning

(10'ir de ()ntstee!(h.o(~I,:"()( i s (~ven buiten beschouwinr; F,elA.ten~.

De ~;1'Yf'(~ i ~l-Lnr"" i.n(~uctj v~i tr~i ten van de transforrnator en de net-

indue l;j vi. t(,-j t VOl'!nr:n d.e commut(~ringGinductiviteiten JJ in dec

l;o(~v(J"rle:i.dinr;('n n'wr de brllp;schakeling.

~.1. De ~ut8tor in gcIijkrichterbedrijf.

o 0
AI:; n:::;a«')() dan worlc-t de lnutator in

gelijkrichterbedrijf.

+

fig.2.1.
'-t.

- +- U~

-_._...•_--_._---------- -----------------------'----'
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V lOI' 'I,~ ""II]-Ldd'~ ide uil:r':ml{':~~snann:inr; van cen onbolw~i,("! 1!I1)l;,'~t:or

('\,1nt (/'i'~ O(),· fig.2.1.1.)·
][+1[tci
1. ,

U i -· :=('I/('IT/ ;r~))r U] '1inwt dwt= (3V?U1 /rr) cosOl
C JJ)( _

1t-Y+ol
U l . "" C', ~LJ1/rr )

I.J_

m.I I I
o TT"

(2)

CC)!1JmutJ.ti p.ST1Dnn i n;J;~'v;J.l klr-i.ner worden. Als we aannCTIlen dat de

::;i:")Orc;:lt)n] L uit fig.2,1..eon oneindirr, r:.rote i.nductivitei t h(~r~ft

d i 11l is cJj d ;'d t dJ 0 n i. d = I d •

in:: de ;:I;rO('[,"i dnor '1\ doO)' '1'1 wordt overgenorrlel1, d:Jn neomt

i tr' ,., '"1 :':f • 'Pi ,-jdr'lU; do commutntio p;cldt d~m:

di. !11/dt I dirr,/dt,-J~
, - ,

we!' t'f';er·pvcn. VI)rde:r. l';cldt d:m tijdens de commut atie :

(s)

-----_._--------
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I 'fit

-(6

R=o

Lc

L'n

1,

in

13
Lfs-

'I.r
Jot L= 0()

+ Ul.

+

fig.2.1.2.

(7)

AftrC 1{'\An v,.m (ry) en (6) r;(~eft met in achtnamc V11Il (4-):

(8)

I-Tnt op!.ossrm v,:m de ri. v. (r~) geeft de stroom ti;jc1en," de

i 1'1 ,-- (u] /? J\~) (~() :;d -co'; (w L-11""/6) )= (Ol/2WTJc ) (c 080( -cORwl; I ) CC1)

(wt '",0 -bi.i ~-=:O, zi.e fig.2.1.3.).

A,m hnl, (:in'l van dn commlltatie p;eld.t dan

i 1\1/ - Tcl·=(U1/?WI'c)(co:'::«-COS(o(,+}t))

ol.+1L t }t

<)( • d e ~n t ;"~ t e ~ 1, :1<1 (' k •

}Ldec 0 rn muti' I;;. P, h n :) I( •

------------------------------------------
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In figz..I.~.j:~ het F:''):mninr:s- en stroom-verloop in p;e1i.j'~richter-

(zie ook fig.2.1.3.den fip;.2.1.3e).

u
i

l.

T

Ui_~ AlL. Ul l -l.tl3

U,,_Lt.1. lL,.-ufl
.y 1. __

+

... .

fig.2.1.3d.

fig. 2.1. 3a.

---) wt
fig.2.1.3b.

-4 wI':

fipj.2.1.3c.

+

fig.2.1.3.e .



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 2. 5van

rapport nr.

( I I \

b~t r:ern'G')(c;I'<ie oppcrvlflk tnFirz..1.S. gedeeld door (;>1r/{,).

II: tol+ J.4.

A U[~em=(1 /fYTT"/6 ) ) r (UI3-Udocg )dwt=-t( 3V2ul/TT) (coso/.-cos ((( 1.~) ) ('1;J)

][tol,

Ti ,= U . -611. dol d1.0l . f';ern

U J =, lTd' cc)sol- (/,J V?U J /rr) (Id/.ln,~lUI)
(I a( 1 _ ~

'" Udi C () sol- (Id 5W1,c lIT)

(1~ )

(1 1+)

T[~t vorv:1nlv inp;s',chem8 van GAn gelijkrichter is in fir.2.1. 4. af-

Uc1o(g

11g.2.1.4

.!Jc ('QrrwutnLi"hoek)l kunnen we bij r-;ep;even«, w, Lc ' ul ' I d uit

CI'1) hr·l'kdll'n. ,\1:0: ()(-O, d:l1l is de cornrnutatiehoek hnt f':rootnt,

(j;!; vull';L uit: fig.?1.5.
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In fi,~·:us.L; de oplo{;:dne; vun de differentiaalver[';elijkin~

di /dt~ul/(?L)com c

1 ---_..

(15 )
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u (,
Al:, ()()<o«1~V) d m w,~ d:t de rout ator in wisselrichterbedriz! r.

Vullen wo voor~ in (10) en (13) 180o_~ in en stellen we p=~_6,

dan icr:i ;j"~en we de volr:cnde vergelijkingen:

UjJ~·-(1I.1 oco;,;fi-t I u3tuL /rr)
( '" u 1 ,C

;i(jo(=:-(lJrjoCOr;b-I j'StVl, Irr)
, ,,1, (C

(16)

(17)

Uri. cut (;!:'-::n 1,..,e Uctdwvoor wisselrichterbp,drijf zo als in fir;. 2.2.1.

rc;do.:lJ) i~:, dan 1~;lat (Vn over in (19) en (18) over in (?')).

lJ 1 =Ulocof;%+Il~wIJ Iv
( 0( W (] (, C

(?o)

l_

1'1 11 fr
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.
I ~ afgebeeld.

Ud.i cos ~

Ucli~ w

Infig.2.'Z.1f- IS: het ;;panninr-;::- en stroom-verloop in wisssl-

richterbed:e L;jf ,Tan P.P.D mutn.tor bij een bepeald.e ontst2ekhon1~ eX

!':c't,'") )cnnd.. In ;.~t nt ion:1i.re tOr'Gt and is de speL'sprrnninr: ov()r

( z i e fig. 2 .2. 4-d ).

L_.._. __. ..__..__. __ . __. . .__ .
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I.q I = U R
Lq ... C~ LLS
Ul:!. :::: U-r

U.i, "" lJs-r
u).'l. - u.-n
u ~~ -- l.( R.S

wi-4

fig.2.2.4a

_U!I U.h _U11 Ull _U.l3 Ul1.

u'JI- U{'l..

jL
0

----~
L{) I,:

fig.2.2. i lb

,Tl
0

---7 we-
- '

fi~.2.2.4c

,T U-(\

0 ~ wt
fig .2 • ? • 4 • d .

Lt

'f

"' ,_------- 0, -
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3. De regeling van een hoogspanningsgelijkstroomtransport

§ysteem.

In rig.~1a. is het vervangingsschema getekend van de H.G.S.

verbinding uit fig.1~.waarbij aan de wisselrichterzijde een

een constante f3 -regeling is toegepast.

In fig. 3;1b.. is het vervangingsschema getekend van de H.G.S.

verbinding uit fig.1J.waarbij aan de wisselrichterzijde een

constante doofhoekregeling is toegepast.

Ret JJ A l·~ & RCW1

IT
I ) 0 c:::J • r::::J

JUdi~w
-t ~

Udic(4
UcllXg lJ4ecvI- T t'ig,3.1a- -0 0

A' Bl

-o
A'

-o
~I

----- _.. _. ---- ..._.. _--- . --- -- -- ._-- .. _.•... _------------ --------_.
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Voor een H.G.S.-verbinding kunnen we twee soorten regelingen

onderscheidan t~ weten:

een r'langzame" regeling voor het instellen van het te ver-

wachten over te brengen vermogen,

een "snelle" regeling die reageert in storingssituaties.

De grootheden die we aan de gelijkriehterzijde kunnen be1n

vloeden zijn:

de ontsteekhoek ~ ,

de amplitude van de fasespanningen aan de brugzijde van de

transformator.

De grootheden die we aan de wisselriehterzijde kunnen beIn

vloeden zijn:
o

de hoek ~ =180- 0( ,

de amplitude van de fasespanningen aan de brugzijde van de

transformator.

3.1. De regaling van de gelijkriehter.

Bij een te verwaarlozen Le en ~.Oo is de faseversehuiving

tussen de grondgolf van de stroom en de 'bijbehorende fase

spanning nul (LR=Oo, zie fig.2:J.3.),De gelijkriehter neemt dan

aIleen blindvermogen t.g.v. de hogere harmonisehen op uit het
o

3 fasen-net. Bij <x 10 is de faseverschuiving tussen de grond-

golf van de stroom en de bijbehorende fasespanning ongelijk

aan nul. De gelijkrichter neemt nu t.g.v. de sturing ook

blindvermogen met de grondfrequentie op uit het 3 fasennet.
o

Als Le/O , dan wordt zelfa bij fi. =0 nog door de gelijkriehter

blindverrnogen opgenornen t.g.v. de eommutatie. In de prak

tijk werkt een H.G.S.-verbinding aan de gelijkriehterzijde

---_•._-_._--_.__._----------------------------
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dan ook met een Kleine ontsteekhoek~ om het opgenomen blind

vermogen te bep~rken. We stellen bij normale bedrijfsvoering
o

van de H.G.S.-verbinding~op 15 in om nog over een regel-

mogelijkheid voor omhoog of omlaag te kunnen beschikken.

3.2. De regeling van de wisselrichter.

Een wisselrichter zou het minimum aan blindvermogen uit het

? fasen-net opnemen als~ nul graden zou zijn,~ nul zou zijn

en de thyristor geen hersteltijd nodig zou hebben. De hoekq

in fig~2~. ken niet gelijk nul worden gemaakt, daar er een

minimale doofhoek 00 bestaat en p. ongelijk nul is (Pmin=~o + j.( ).

Gedurende de hersteltijd van de thyristor mag de spanning

over de thyristor niet positief worden. De spanning UAK over

een thyristor moat tenminste gedurende de tijd, bo/W:?:- her

steltijd van de thyristor, negatief zijn (zie fig. ?-.2itd.).

Bij een doofhoek kleiner dan~ slaagt de commutatie niet.

Bij een doofhoek grater dan &0 wordt er door de wisselrichter

onnodig blindvermogen uit het 3 fasen-net opgenomen.

3.2.1. De constante fi -regeling.

De spanning aan de klemmen B-B' in fig.3~a.ken worden be-

schreven met de vergelijkingen (21) en (22).

u~_ =Udo -(R +R b" dO )IdUAW l()( g cg vcr ~n lng (21)

(22)

De vergelijkingen (21) en (22) zijn in fig.3.2.1~,afgebeeld.

_~-=-~~~~~_?~~t van de twee lijnen is het werkpunt Udo<w' I d •
---



LJ
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'Iw.'\./
p=~

o

Er zijn twee bezwaren tegen wisselrichterbedrijf op deze

manier, n.l.:

1)~, kan groter zijn dan nodig is voor een bepaalde belasting,

hetgeen leidt tot het onnodig opnemen van blindvermogen door

de wisselrichter.

2)Als de wisselspanning aan de wisselrichterzijde daalt en I d
en ~ zijn gp.lijk gebleven, dan zal de commut atiehoek jJ

groter worden en b kleiner worden. Het is mogelijk dat dan

b~6o wordt, waardoor de commutatie niet zal slagen (fig.3.2.1.2.

en fig.3.2.1.31 kan groot genoeg worden gekozen om

te voorkomen dat 6<bo wordt, maar er wordt dan onnodig

blindvermogen door de wisselrichter opgenomen.

Bedrijven we de H.G.S.-verbinding met een constantep -regaling,

dan zal bij het toenemen van I d , de commutatiehoekl ook toe

nemen. IUdol.w\neemt dan ook toe, zouls uitfig.3.2.1.4zal_bUiken.

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

I
_J
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3.2.2. De constante doofhoekregeling.

AIEl I d , 6 gewenst' W en ul bekend zijn dan kunnen we m.b.v. (-16)

cosp als volet berekenen:

Bezwaren tegen deze regeling zijn:

1) De berekening is gebaseerd op een symmetrische 3 fasen

spanningsverandering, hetgeen in storingssituaties niet

altijd het geval is.

2) De totale inductiviteit in het gelijkstroomcircuit, be

staande uit de smoorspoelinductiviteit plus de lijninduc

tivi tei t v.-:m de vnrbinding, is ongolijk aan oneindie;,

zodat I d niet constant blijft zoals aangenomen was.

(De smoorspoelinductiviteit en de lijn1nductiviteit van

de verbinding zijn in fig~., opgenomen in de Zverbinding).

3) Een mislukte commutatie kan optreden als de spanningsver

anderingen in het d.s.-net juist voor het berekende

moment van ontsteken plaatsvinden.

Bij een constante 6-regeling zal IUd~wl bij toenemende I d
afnemen (in te zion m. b.v. fig.3.2.1.~).

3.3. De stroombegrenzing van de gelijkrichter.

Ala de wisselspanning aan de wisselrichterzijde daalt, dan

vcrschuift de wisselrichterkarakteristiek in fi~3~ naar

beneden. Het snijpunt van de gelijkrichter- en de wissel~

richt('rkarakteristiek komt dan bij een hogere stroam te liggen

(ziefi~.3.3.11Beveilieingvan de verbinding en het over te

brengen gcwenate vermogen maken dat bij constante gelijk

spanning van de gelijkrichter stroombegrenzing gewenst is.

Als Udiw daal t tot lJ(liw' dan zal de Gtroom willen toenemen,

maar de stroomregeling van de g.r. zal de hoek ~ zodanig

groter ffiaken dat het nieuwe werkpunt in B komt te liggen.

(ex groter, dat wtl zeggen UdiOlg is kleiner geworden, zie

fig. 3. 3. 2. 1.
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De f:ltroomhnndho.vinC van de wLwelrir.:hter.

Al;'l de WiGDf'l~Jpanning nan de golJ.,ikriehte ('zi;jde cJaal t" dan

kan Udioq(Udib w wordnn. Er is dan {:een snijpunt van de ge
lijkrichterkarakteristiek met de lijn6~constant (zie fig.3.4.1).

Er loopt dan geen stroom van de gelijkrichter naar de wissel

richter. Om de voorziening voort te kunnen zetten voorzien

we de wisselrichter ook van een stroomregeling (zie fig.3.4.2.J.

De stroom I d kamt dan niet beneden een bepaalde waarde.
60' n r(~gelaar zal f3 extra verhoge~l boven de benodigde waarde

voor constante6 en zal de wisselrichter tegen-e.m.k. ver
lagol om zodoende d (~ s troam I d cons tant te houdcn.

fig.3.4.1.o

-
t.'1..) cl ~c ~"N'~-
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).5.- Ret omkcren van het vermogenstransport.

Het vermogenAtransport geschiedde in fig3~b~ van station A

naar station B. Om vermoe;en van B nlifir A te kunnen transpor

teren moet station B ala gelijkrichter en station A als wissel
richter gaan werken. De polari tei t van de lSe1i;jkspanningen

ter plaatsc A-A' en B-B' is dan omgekeerd Lo.v. die infip:;..3.1b ••

De stroomrichti n{~ is echter gelijk r;ebleven.
In l'tr:.").'3:J. is eX fI.. zodfJ.ulg vCl'groot clat station A als wis:Jelrich Lor

kan wcrkpt1 en I} H zodnniv vergroot dut station H aIs (::eli,jk

richter krin worken.

Voor Ud~w ter plaatae B-B' geldt

bi,; A in g.r.-bc,ciri,if: Ud =Ud " A-(H A+R b' I' )Id (24)
li..W 1c( g cg ver 111CLne;

en

bi;j 13 in w.r.-bedrijf: Udo<w= UdlbwB+(Rcw2Bld)

Voor VIa( tor plnatse A-A' geldt
l W

bij l\ in w.r.-b,~dt'i.if: Udolw=-Udi6wA-Hcw2Ald
en

(25)

(?G)

+U do( wB- B' C-)

.Ud.wA-A· (-. -)1
Ud,

10( gA

Udib wB

fi~._?5.1.
Il ~ ~ . . _
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De ver'{;eli,ikinc;cn (?4), (25), (26) ell (27) ~d.jn ill fi~.').!)J.

weergegeven. (Ud~w8-B' weergegeven met een getrokken lijn,
U1 ft A' weergegeven ffi0t een streep-stippellijn).

( 0( W,j-

Station A heeft in fig35~.nog de Idmax-regeling en in station

~werkt nog de Idmin-regeling. Het snijpunt van de gelijkrichter
karakte cistick l:XB=o" en de wisselrichterkarakteristiek 0A= 60
is punt1l- in fig. '.5;1. We zien dat de stroom I d$ in werkpunt Jt..
groter is dan I dmax ' Daar I d$ groter is dan I dmax is de
cornmutatiehoek ~1£ groter geworden dan de commutatiehoek bij
d.A=d cn [B=aO in het werkpunt:I: van fig.35:J. De minimaal
toelantbare b 0 wordt dan bereikt bij een ontsteekhoek 0{ A die

klein.'r is dan de ingestelde O(Amax (o<.Amax",,180-).l;J: - &0).

Als tlU de I dmax-regelints eX A verder vergroot om de stroom Id:a:
te verkleinen dan wordt tA<~O' hetgeen ongewenst is , want dat
eeeft aanleiding tot mislukte commutaties. Verand-eren we bij
het omkeren van het vermogenstransport I dmax in I dmin in

ntntton A en II. in I d in station B dan blijft bij
o ( ffiln max

O(.B=O en £11..= bOde s troom I d begrensd tot I dmax (zie fig.).~~.).

Willen we het ongewcnst omkeren van het vermogenstransport

voorkomen dan moet bij de mutator die in wisselrichterbedrijf

werkt aan de hoek ~ of de hoek lJ een grenswaarde gegeven wor'
den (zie figl~.1. en fig.3S,:?). De als wisselrichter werkende
mutator kan dan niet naar gelijkrichteroedrijf overgaan.

In fig.35:l.en fig~3.'¥.is bij de als gelijkrichter werkende
mutator de ontstcekhoek 0( niet nanr boven begrensd om de
overgHng near wis:Jclrichterbedrijf mogelijk te maken, waurdoor
een verbinding snel strooffivrij gemaakt kun worden ~an de beide
einden van de verbinding is dan een wisselrichter aangesloten.
Als er weI een begrenzin{'; van de ontsteekhoek 0( van de als
geli;jKricl1tnr werkende mutator is toegepast dun moet die

begrenzing ophefbaar zijn.
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-+U clo(wB-8' (-)

+UcloewA-A 1(-. -) T
Udh(gA
UdHwB

-Ud1'wA
- Udi.oCgB

._---_. ---- ------- - ._--_.- --- ----_ .._----- ---------



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.3. 12van

rapport nr.

3.6. Hat omleiding-circuit.

3.6.1. Het in stand houden van een H.a.S.-verbindinc; bestaunde

uit een systeem met twee bruggen in serie aan elke

z~de (12 pUlsig-systeem) m.b.v. een omleidingcircuit.

In fig~6~~is een schema van zo'n H.G.S.-verbinding (12 pUlsig

systeem) gegeven.

De beveiligint", van de verbinding zal bij herhaalde mislukte

commutaties ill een van de bruggen, die brug uit bedrijf nemen

(zip [12, H.6.4. en Il.6.5~). De bedoeling van het omleilting

circuit is, dat de stroom I d in de H.a.S.-verbinding via een

omleidillg in stand gehouden wordt. Een omleiding aan de g.s.

klemnen van een brug kan gevormd worden door een thyristor

tussen de plus- en de min-pool van de brug ( kathode van de

omleiding-thyristor aan de kathoden van de thyristoren T1 , T
3

en T
5

van de brug ) of door twee thyristoren van de brug die met

dezelfde w.s.-fase verbonden zijn. Bij normale bedrijfsvoering

van een H. G. S. -verbinding is het·~ «>mleiding-pad niet geleidend.

Al Po het n00d zakeli;j k is dat een brug ui t berl.rijf genomen word t,

dan worli~ de omleiding geactiveerd en de overige thyristoren van

de brue: worden gebJokkeerd ( de gates van de thyristoren

ontvangen dan geen ontsteekpulsen meer). Veronde:ci3tcllen we

dat in fig~J.11. de g.r.-brug A geblokkeerd is en zijn omleidi rtg

geleidt, dun loopt de stroom in de verbinding via aarde- brug

B- omleiding van de brug A-lijn-brug C-brug D-aarde. Om de stroom

I
d

t te kunnen laten vloeien moeten de bruggen C en D hungewens
teg0n-e.m.k. verlagen door de ontsteekhoek ft te vergroten.

( H"t over te brengen vermogen is dan echter gehalveerd).

Als hot ~lturingss.ysteem aan de wisselrichterzijde niet van een

I d min-regelaar is voorzien ,dan moet tegelijk met het uit be

dr~f n~men van een g.r. een w.r. uit bedrijf genomen worden.

Als de g.r.-brug voor lnnge t~1d ui t bedrijf is, dan moet er ook

een w.r.-brug uit bedrDf genomen worden, zodat de olltsteekhoek

fl weer verkleind kan worden en het door de wisselrichter opge

nomen blindvermogcn beperkt wordt. Bij het uit bedrijf gaan van

een w.r.-brug in een H.G.S.-verbinding, moet de bijbehorende

omleiding gaan geleiden en van de g.r.-bruggen A en B moet de

de ontsteekhook ~ vergroot worden om de stroom I d constant te

kunnen hauden.

-------------_._-------------_. ---
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3.6.2. De omleiding in g.r.-bedrUf.

Als de omleiding-thyristor in fig~~.ontstokenwordt en de

thyristo~en ~1 tim T6 geen nieuw gate-signaal ontvangen, dnn

verloopt de uitgangsspanning van de g.r. zoals in fig~2.is

weergegeven. Ud~g voIgt dan de u l van de laatst geleidende

thyristoren. De omleiding-thyristor neemt de stroom over zodra

ud«g=OV( dit eeldt als Lc=O). De g.r-brug kan weer in gebruik

genomen worden door de thyristoren T1 tim 11'6 van de brug in de

gewenste volgorde t~ ontsteken. De spanning over de omleiding

thyristor wordt dan negatief en de omleiding-thyristor spert ddn

meteen (zie fig~6.~.). In fig.~~~. en fig~q~. is verondersteld dat

de commutatieinductiviteit nul is.

1&

11 r, f~'~t
'+

'fd'A

~I ~l !ttl 'f~ 1'1 1- - -

fig. 3.6.3~.

3'--o ..lI~\__:;;:;.. *'
"-
"fig. 3.~.
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3.6.3. Do ornleldlllg in w.r.-bedrijf.

Als de omleiding-thyristor in fig3A3J. ontstoken wordt en de
thyristoren T1 tim T6 geen nieuw gate-signaal ontvangen. dan

verloopt ud~w als in fig.3.&3~. De omleiding-thyristor neemt
meteen de stroom over (Lc=O). De w.r.-brug kan weer in bedrjjf"
worden genomen door de thyristoren T

1
tim T6 te ontsteken en er

voor te zorgen dat de kathode van de omleiding-thyristor positief
wordt t.o.v. z~n anode. Dit kan gedaan worden door d~ ontsteek-

o
hoek # tljdelijk groter dan 60 te maken (zie fig.3.6.3.3.1.
Zodra de stroom naar een brugtak gecommuteerd is , kan de hoek
~ weer verkleind worden.

Als de omleidinp.: gevormd wordt door de thyristoren T 1 en T2 in de
brug, dan gaat de omleiding werken als T) tim T6 niet ontstokep.
worden en T1 en T2 weI. udtXw verloopt dan als in fig.3.63F.),Voor
het weer in gebruik nemen van de brug behoeven we nu de hoek ~

niet tj,1deljjk te vergroten, daar twee van de thyristoren al stroom
voeren. Gedurende p.en periode van 3600 ontstaan er automatisch
twee momenten waarop de stroom kan commuteren naar een andere
brugtak (zie fig .3.63~. In fig.3.6.3.2.t/m fig.~3.6.3#-. is verondersteld
dnt de commutatieinductiviteit nul is.

J

I----+----+-:l:w--......---r....
+

fig. ~.(;.3.1

'------------------------------------ --.J
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-:T"""""";'--.,r----,l"r;;-----::-----.- ~ w 1;
1 ,

__..J__-Jr-6 - Ii t.I. 0( W

fig. 3.&3!-t-.
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De vol~ende eisen wordep aan het model gesteld (zie[L2 ,blz.236J )

1) Spanningsval over de thyristor moet klein zijn in vergelijking

met de gelijkspanning Udi •

2) Transformatoren moeten regelbaar zijn (±15~).

3) Schakeling van de transformatoren in Yy of Dy of Yd.

4-) Kleine weerstand in de verbindingen en componenten zoals

transformatoren, smoorspoelen en de lijn.

5) Kleine inductiviteitswaarden als de hogere harmonischen van

de overgangsverschijnselen bestudeerd moeten kunnen worden.

6) Mogelijkheid om het voeden van een zwak w.s.-net door een

sterk g.s.-net te kunnen realiseren (het zwakke net ligt

dan aan de wisselspanningszijde van de wisselrichter).

7) Inductiviteit in de verbinding regelbaar maken.

8) De gelijkstroom-lijn nabootsen met variabele weerstand en

capaciteit (zie [L
5

, bIz. 14-8-152J).

9) Filters voor de hogere harmonischen.

10) Een adequate regeling van de gelijkrichter en de wissel

richter, zoals stroomregeling van de g.r. en w.r., constante

doofhoekregeling voor de w.r.

In fig.4-~. is het schema van een H.G.S.-verbinding met aIle

componenten nog eens afgebeeld.

---_._-------_._---------------------
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5. De uitvoering van de mutator met bijbehorende regeling en

§tuurB9hak.!1~ing.

5.1. De dimensionering van de mutator.

De mutator in station A van fig.3~h wordt direct op het d.s.-net

aangesloten. De commuteringsinductiviteit wordt dan door de net

inductiviteit gevormd. Voor de brugschakeling gelden dan de

volgende gegevens:

=380 V

=513 V

UdiA gewenst =500 V

I d gewenst = 25 A
If 2 I

IThyristor =V(1/2rr)Id (2T/3)= 14,42 A

U (zonder overgangspieken)=53? Vsper max

in g.r.-bedrijf geldt voor de mutator A:

(28 )

in w.r.-bedrijf geldt voor de mutator A:

(29 )

De mutator in station B wordt via een transformator op het

draaistroomnet aangesloten.

De commuteringsinductiviteit wordt dan door de netinductiviteit

en de spreidingsinductiviteit van de transformator gevormd.

in g.r.-bedrijf geldt voor de mutator B:

(30 )
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l . . --'



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

------ -..- -.-.- ..- -----.------ -------- -1-__ . . _

Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.5.3 van

rapport nr.
.. _--_._-

5.2. De berekening van het RC-lid over een thyristor.

Bij de overgang naar de niet geleidende toestand van een thyris

tor kan de sperstroom door de thyristor op een bepaald moment

met een grote di/dt afnemen tot de stationaire lekstroom van de

thyristor. Door het plotselinge afnemen van de sperstroom komt

er een overspanning te staan over de thyristor. Ter beveiliging

van de thyristor tegen overspanningen wordt er een HC-lid pa

rallel aan de thyristor geschakeld (zie fig. 5.2:1.). Het RC-lid wordt

zodanig gedimensioneerd , dat UAK over een thyristor met een

gedempt periodiek verloop naar de topwaarde van de gekoppelde

spanning gaat. In [L19]wordt aangegeven hoe we het RC-lid

moeten berekenen. De stroom door een thyristor en de spanning

over een thyristor bij overgang naar de niet geleidende toestand

van de thyristor verloopt volgens [L19J zoals in figS·1l. is weer

gegeven. Dit is echter een gerdealiseerd beeld.

Beschouwen we bijvoorbeeld de commutatie van T1 naar T3 dan

neemt de stroom i T1 bij de overgang van de thyristor T1 near de

niet g81eidende toe stand met een stroomsteilheid dicom/dt af

tot de sperstroom 10 • De stroomsteilheid is het grootst als de
o "ontsteekhoek d=90 en de commutatie van de thyr1stor T1 naar de

thyristor T3 net begonnen is.

dicom/dt=diT3/dt=-diT1/dt=UI~/(2Lc) (32)

De tijdens de commutatie werkzame inductiviteit is gelijk aan:

2L =2(L "dO +L )c spre1 1ng transformator net 03 )

De sperstroom IO=f(di /dt) en moet bepaald worden aan de handcom
van tabellen of grafieken die door de thyristorfabrikant gegeven

worden. Het afnemen van de sperstroom 10 tot de stationaire
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lekstroom gaat in fig.~22.met een oneindig ~rote steilheid, het

geen een eeidealiseerd verloop is.

U I

a

o ~r-__.....,

L'.:lLC
"..s-A C
t .. 3/s ~

...

fig. 5.?-:! •

.. t-

-+ t 'fig.~.

----- -_. -----.- - ------- ---- ------ - ------------------------

I
J
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M.b.v. fig.~2.3.uit [L191 blz.350, fig.9 kan de relatieve over-

sp"l"l'lning EO over de thyristor bepaaldworden als functie val'}

r=IOR'/(Ul~) met als parameter a=R'/(2V(L'/C,)1 ), (onderbroken

lijnen in fig. ~2.3. ).

E. O=(U AK max-ul V2')/(Ul V2') (54)

R'=(3/5)R (35), (R is de grootte van de weerstand in het

RC-lid) •

C'=(5/3)C

RC-lid) •

L' =?L. c

(36), (C is de grootte van de condensator in het

(37 )

fig. 5.23.

----------



-------
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.5.6 van

rapport nr.
---------

(35 ), (36 ) en (37 ) gelden aIleen voor een 3 fasen-brug, waar-

van elk van de 6 thyristoren van een RC-lid voorzien is •

Bov0ndien is in fig~<3.het verband weergegeven tussen EO en

r=(IoR')/(Ul V2) met als parameter k=(2 V(LI/C')' I O/(UI V2),

(getrokken lijnen in fig.~23.).

Als Ul , L', dicom/dt, 10 en-R' bekend zijn, dan kan mb. v. fig. S".'Z. .s.

voor een toelaatbare relatieve overspanningE o en een bepaalde

r, de parameter k bepaald worden.

De waarde van C' is dan gelijk aan:

(38 )

Bovendien moet voor C'-waarden kleiner dan 0.1pF gelden dat

(39 )

Bij het weer gaan geleiden van een thyristor ontlaadt de capaci-

teit C' zich via R' en zal de stroom door de thyristor kleiner

dan 80 A zijn als (39 ) geldig is.

In de schakeling is van een HC-lid R,..100.Q. en C=O, 1)A.F, daar deze

waarden beschikbaar waren.

Uit fig.5.2..1.volgt dan als r=0,11 en a=0,24 dat cO=0,5 en dus

UAK max=tOUI V? +UI V2'=805 V.

Na het verstrijken van de hersteltijd t q mag een thyristor

weer belast worden met een spanning in de blokkeerrichting.

= 33,5 VJ!s.

(40 )

, ,, ,
UDRM van een thyristor

t q , , , , , ,
dU/dt toelaatbaar

De daarbij toelaatbare dU/dt=0,67UDRM/tq

type CS78 =1000V.

= 20)ls.
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Bij een individuele faseregeling wordt voor elke thyristor een

identieke ontsteekschakelin~ gebruikt. De fase van de ontsteek

hoek~ is bij dit systeem voor elke thyristor afhankelijk van de

nuldoorgang van de bij de thyristor behorende commutatiespanning.

Het pri.ncipe van de werking van de individuele faseregeling kan

aan de hand van fig$.3.1.1.verklaard worden.

Als u positief wordt, dan wordt er een zaagtandgenerator ge-com
start (zie fig~3:J~a.en fig.53~~b. Als de uitgangsspanning van deze

zaagtandgenerator gelijk is aan de waarde uref (zie fig.~3~~Q),

o
dan wordt er een ontsteekpuls van 120 breedte gevormd (zie fig •

.5.3~ ~c. ).Bij het negatief worden van ucom wordt de zaagt andgenerator

gereset (zie fig.53:J:lb. ).

In de spanningen van het voedende net komen door het voortdurend

"schakelen" van de mutator hogere harmonischen voor, waarvan de

fase afhankelijk is van de ontsteekhoek 0( •

De amplituden van de hogere harmonischen worden groter als de

kortsluitimpedantie van een net toeneemt (hoge kortsluitimpedantie

komt overeen met een zwak net).

De natuurlijke ontsteektijdstippen, waarop de zaagtandgenerator

in fig5.3~jb.begint te lopen, worden door de fasedraaiing t.g.v. de

hogere harmonischen verschoven. Via het sturingssysteem wordt

dan de ontsteekhoek ci. be1nvloed. Er treden dan schommelingen op

in de groottp. van de ontsteek~oek~ • Het hiervoor genoemde ver

schijnsel staat in de literat~ur (zie [16 blz.345 ; L7 blz.549;

18 blz.1?3 en 124J ) bekend otider de naam van harmonische
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instabiliteit en kan regeltechnisch beschreven worden door de

interne terugkoppeling tussen sturingssysteem, mutator, w.s.-net,

-"." ,/ I s-curingssysteem (zie fig5.3;12~en fig.5.3:12bJ.

x'"

h·.5·3;12a.

~stroomregeling

t U~"4. ~

. ~-

.,..,~

~
~---I W:. frE.!l 'Xn, ...

Xtr' Xy).

stroomregeling

;~.

>.,
, ~.

.....
actief_
stuurfilter

'j

"\
)I
1
1
t

r "
I'
.1

~--------------f'~· ----------------
I
~
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Het is mogelijk om de oscillaties, die de harmonischen instabili

teit verOorta.kAn m.b.v. een actief stuurfilter voldoende te

dempen (zie fig.~3~~c).

In [L7, blz.549-551] wordt zoln actief stuurfilter beschreven.

Bij toepassing van een dergelijk actief stuurfilter is een

stabiele bedrijfsvoering van een B.G.S.-station aan een d.s.-net
*"mogelijk als Sk"/PdN~2, 5

~ De ber~1.{ening van ~ II (zie ook fig .~3~.3.) :

Voor het berekenen van de symmetrische kortsluitstroom (3 fasen

sluiting) stelt men volgens de methode van Th~venin de spanning

van aIle spanningsbronnen van het echte net gelijk aan nul volt

in het enkelpolige vervangingsschema en voert men op de plaats van

de fout een spanningsbron naar het sterpunt in, die een waarde

heeft gelijk aan de oorspronkelijk op die plaats aanwezige

fasespanning doch het tegengestelde teken heeft. Voor de kort-

sluitstroom geldt dan:

Ul
I k ='l3'X---II

tot
(41)

(42)

De op deze wijze bepaalde Sk" is dan het kortsluitvermogen van

het net waarop ingevoed wordt voor dat de wisselrichter in be

drijf is.
x "~

I J!Ll~ fig. 5.3:1.3.

+

------------------
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5.3.? Het impulsfreguentiesturingssysteem.

Volgens [L1, 16 en 18] kan de terugwerking van de bovenharmonischen

in de netspanning op de fase van de ontsteekpulsen, zoals bij de

individuele faseregeling gebeurt, vermeden worden als er een

frequentie gestuurde oscillator gebruikt wordt, die via een ring

teller en stuurlogica achtereenvolgens de afzonderlijke thyristoren

in. de brug ontsteeJet (bij stationair bedrijf 6 ontsteekpulsen
o 0

van 120 lang en 60 t.o.v. elkaar verschoven).

Het blokschema van een impulsfrequentiesturingssysteem is in

fig!532~a,getekend. In fig532~8.wordt de condensator C met een

constante stroom opgeladen. Als de spanning Uc gelijk is aan

us1 dan geeft de vergelijker een impuls at en tegelijkertijd

wordt de condensator C snel ontladen.(S.?>.'-.lb.+5".).'z...2C.).

us1 is samengesteld uit de signalen us2 en u s3 • Het signaal us2
is evenredig met de netfrequentie. Het signaal u

s3
wordt ont

leend aan een stroom- of doofhoek-regeling. De oscillator wordt

m.b.v. een van deze beide regelingen met het 3 fasen-net gesyn-·

chroniseerd. Een verandering in us3 verandert onmiddellijk de

frequentie van de oscillator, vandaar de naam impulsfrequentie-

sturingssysteem. Een stuursysteem van dit type heeft volgens

[L~een integrerend karakter, hetgeen het dynamisch gedrag van dit

stuursysteem ongunstig be1nvloedt.
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Uo

i

o

~r~: ~=~
I I I

I I I
I I I
I I I

I

h·.5.3.2.2b .

ft! .5.32,2c.
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In [L8] wordt onder de naam van impulsfasesturingssysteem een

sturingssysteem beschreven dat niet de nadelen van de in 5.3.1.

en 5.3.2. beschreven sturingssystemen heeft.

Aan het im~ulsfasesturingssysteemworden de volgende eisen ge-

steld:

1) Elke thyristor van de 3 fasen-brugschakeling wordt gestuurd
o

met een ontsteekpuls van 120 breedte in stationair bedrijf.

2) De 6 ontsteekpulsen zijn 60° t.o.v. elkaar verschoven in

st ationaire toest and.

3) De 6 ontsteekpulsen worden opgewekt m.b.v. een oscillator,

die ongevoelig is voor vervormingen van de wisselspanningen

in het 3 fasen-net.

4) Dp vrijlopende oscillator moet met het 3 fasen-net gesynchro-

niseerd kunnen worden.

5) Het sturingssysteem moet geschikt zijn om de mutator met een

zwak net te laten samenwerken.

6) De ontsteekhoek~ moet tussen de 0° en 180 instelbaar zijn.

Een blokschema van het impulsfasesturingssysteem, waarmee de

hierboven ~enoemde eisen te verwezenlijken zijn, is in fig.~33Ja.

getekend. M.b.v. fig533jbkunnen we globaal de werking van het

stuursysteem verklaren.
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Een 8panninr;sf':er~tuurde stroombron laadt de condensator C m8t

een Gonstante stt'oom Ope Als de condensator~1panningUc een

bedrag 4u ~roter is dan de referentiespanning us1 (us1 is een

stuurspanning, die afgeleid wordt uit een regelsysteem), dan

geeft de Schmitt-trekker (een Schmitt-trekker is een vergelijker

met hysterese) een impuls af. Tegelijkertijd wordt de condensator

snel ontladen tot de spanning us1-~u.

Het laden van de condensator begint daarna opnieuw. De ringteller

en de ::;tuurlogica maken van de uitgangspulsen van de Schmitt-

trekker de gewenste 6 ontsteekpulsen.

In fi~~~3~Qzien we dat cen verandering van us1 een evenredige

verandering van de ontsteekhoek~ geeft. Als de nieuwe referent ie

spanning u s1 constcmt gehouden wordt, dan komen de volgende
o

uitgan~spulsen van de Schmitt-trekker weer om de 60 •

am een lineaire relatie tussen de ontsteekhoek~ en de referent ie-

spanning u s1 te verkrijgen en om de ontsteekpulsen met het d.s.

net te synchroniseren wordt gebruik gemaakt van een cI.. -regel

kring (zie fig. 5.3.3:1 c.).

De ~-meting ~eschiedt met 6 flip-flop's en een opteller. Elke

flip-flop behoort bij een bepaalde thyristor van de mutator.

De flip-flop wordt "geset" door de ontsteekpuls van een thyristor

en"gereset" als U com negatief gaat. Aan de uitgang van elke

flip-flop hebben we nu een blokspanning met een breedte van
o

180 -~. De zes blokspanningen worden naar de ingang van de

opteller gevoerd. De uitgang van het ~-meetcircuit is gelijk

aan de som van de zes blokspanningen. nit somsignaal wordt

door het filterII gestuurd. De uitgangsspanning van filterII

. is dan evenredig met de werkelijke waarde VRll de ont steekhoek<X •

Het gemiddelde van de condensatorspanning, de ui tgang van het
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filterI, is evenredig met de gewenste waarde van c:J.. •

De twee .f11teruitgangssignalen werden naar de r:X. -regelaar genaerd.

Als het verschil V3n de twee filteruitgangssignalen nul is , dan

is uO~ gelijk aan rle rustinstelling van de basis van de transis

tor in de spanningsgestuurde stroombron (zie ook 5.4.2.).

Het uit(~angssignaal uOo( wordt de stuurspanning u s2 van de

spanningsgestuurde stroombron in fig.5.33~a.

Als het verschil van de twee filteruitgangsignalen ongelijk nul

is, dan is u ~ ongelijk aan de rustinstelling van de basis
Sf"

van

de transistor in de spanningsgestuurde stroombron. De helling

van de zaagtandspanning in fig.5.3.3~b.zal dan veranderen (tano : :us2 ).

Doordat de gemeten 0( gelijk is aan de gemiddelde waarde van rx ,

hebben we bereikt dat de harmonische instabiliteit, die opgewekt

wordt door de mutator, geen invloed heeft op de positie van de

ontsteekhoeko( • Dit sturingssysteem is dus geschikt om in een

H.G.S.-systeem vermogen van een sterk net naar een zwak net

te tJ;'ansporteren. Voor het zwakke net geldt: Sk"/PdN~1.

Het zwakke net zit dan aan de wisselrichterzijde van de verbinding.

De spanning u s1 uit fig53~~~kan verkregen worden uit

1) het uitgangssignaal van een stroomregelaar.

2) het uitgangssignaal van een doofhoekregeling.

3) het uitgangssignaal van een eX - of #-instelling.
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5.-1. De realiserinl'; vun ef}n impulsi'asp.sturingss.¥nLfHHn met een

~: Lroomllflt'; ,'P,l1z:lngr-:lret:eling voor g. r. -bedri;l f.

5.4.1. Het blokschema.

In fig.5.4.1.1. is het blokschema van een I.F.S.-systeem met
een stroomhegrenzingsregeling voor g.r.-bedrijf getekend.

Met uitzonderinr, van blok VI A uit fig.5.4.1.1. is in 5.3.3.
al de globale werking van het I.F.S.-systeem verklaard.
Blak VI Adient voar de stroombegrenzing. Als I d t f:{;eme en
I d cewenst dan wordt uol2g"O volt en de som van uol1g+uO<2g is
dan maatgevend vaor de ingestelde ontsteekhoek~ •

In de volgende paragrafen van 5.4. zal een beschrijving worden

~egeven van de blokken I tim XI uit fig.5.4.1.1.

iitl
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'("I--1' I

t~

1(6 [

1

____ I
I
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I~
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I
I
I
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11
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I UI) I

;j
~~I

I
I
1

1

_ -L

I --- - JrAI

I I [--~._------} .J.
l,~ I

I
I _. ..- - .. --.-

l~ - -- -[2--. =. ~
Jd~ I

I! /t~r J~-
~-~-

I + ~/t I
I DeL~ _ __ - - I

1-. --- - • I ••- t- --'..=
l/,l/)~-t~r U

c I~
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L r-~~ - I ~l-----=--x--'T -- - -_._
~ I

I ....-----------, I U
el
~

~r
I I 10-------' I

"..:-":e: i ~-~._'_-----"I--------»oU.tl{---I1 r:lkvdL :
L _ I _ Je~ __ ._

L_~ _ fig.5.4.1.1.
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5.4.2. Do spnnnill!J;B[';estuurde stroombron (bIok I).

De [ransle tor ~I~I'1 ui t fig. 5.4.2.1. ken de condensator C1 met
een constanta stroam apleden als de basis van Tr

1
een vast

potelltinBl heeft t.o.v. aarde. Daar Dbe constant is, geldt er bij
const:m tc voedin~sspanning dat I exR 1 constant is. Als R1
constant hlijft, dan blijft I ook constant.e
Ie ~Ic:::hfeIb (43 )

De spanning over de condcnsator verloopt dan lineeir met de

ti,id, er geldt:
U =1 t/ c ( '+ 4 )c c

+15'V

1"1..1
l P.1.1A)

T l~c

vAN (r. 1 . '8.7)

Fir·5.lt.t.l.

5.4.3. De Schmitt-trekker. (blok II)

In fig.5.4.3.1. is het schema getekend van een Schmitt-trekker
( een vergelijker met hysterese ).

2
·11----t:::~---"'1

3

1P'1,2Al

fig. 5 • 4 • 3 •1.

IP.1.2 Bl

...
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Voor verstcrker II geldt:

( 4 5 )

AL1 u
1
-u2 grotpr dan nul wordt, dan wordt uu1 positicf.

Het ornklappunt ligt bij u 1-u2 =0.

u in2 R6/(R
5

+R6 ) + uu1 R
5
/(R5+R6 ) - u s1 =0 ( 4 6 )

In ( 4-6 ) vullen we voor uu1 -15 V in, omdat voor het omklap

pen uu1 nog neBatief is.

0,~1 u in2 + (1/11)(-15) ~ u s1

0,91 u in2 = us1 + 1,36 volt.

Als u,-u2 kleiner dun nul wordt, dan wordt uu1 negatief.

HeL omklappunt lLCt bij u 1-u2 =0.

In (~t ) vullen we voor uu1 +15 V in, omdat voor het omklap

pen uu1 nOG positief is.

0,91 uin2 = u s1 - 1,36 volt.

Het 8ivnaal u. 1 is geli.j k aan de spanning die over de conden-, In --

sator C1 uit fig.5.4.2.1. staat. Voor de versterker I geldt:

u . ? = 1, 1 u. 1 = 1,' uelIJ,. LYl

De vergelijkeruitgang uu1 wordt positief als

47 )

ue = u s1 + 1,36 volt

en uu1 wordt negaLief als

Uc = U -, 36 volt.s1 ,-

( 48 )

( 4 9 )

In fig.5.4 . .3.2. ill Uu1 als functic van ue getekend.

De diode D1 in fig.5.4.3.1. moet er voor zorgen dat uu2 niet

negatiever kan worrlen dan -0,6 volt.Het uitgangssignaal uu1

schakelt de l"ET F1 aan of uit. Het uitgangssignaal uu2 wordt

naar de ringteller ~evoerd.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

UIO

i

];

IZ
5-.-2-0-va-n------ 

rapport nL
-------------

o
lll!l,,:t.S

fig.5.4.3.2

5. fl. 4. Hot condellsator-ontlaadcircui t (tlok rrr ).

In fig.5.4.4.'. is het schema van het condensator-ontlaadcir

cuit ge~ekr;nd. De instellingen van de potentiometers P, en P2
is zodanig, dat als relaiscontact a

3
niet gesloten is, dan is

u,-u2>O en Uu is dan positief. De FET F2 aluit dan de conden

sator C1 kort. Als a
3

gesloten is, dan is u, gelijk aan nul

volt, waardoor dan u,-u2<O en Uu is dan negatief. De FET F2
( F 2 1s oon N-channel FET ) apert dan en de condensator C,

kan word~n opve1aden. Zodra u C=Us1 +l,36 volt dan ~ant de

Fc~T E'l {~p.leid(_'n. De condensatorspanning neernt nu snel af.

Als uC~usl-1,36 volt dan zal de FET F l gaan sperren. Het ver

loop van Uc is dan zoals in fig.5.4.4.2. getekend is.

( P.1.2 C)

van
(P.UB.?)

fig.5.4.4.1
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I
f- De j, 'e~uent, e van de zaagtandspanmng uit hg.". 4 • 4 . 2. 1:1 afge

l'egeld op 300 Hz (6x50 Hz). De perlodetiJd Tp"" 1/(300) s.
A18 de netfr('qlll:ntie verandert dan moet de frequentie van dd
7,a:.qr,to.ndspllnt!inp: f:n1i,i J< worden uan zes ma.el de dUIl aanwez1tr,e
net-frf)ClUPTl tj f~. De froquentie van de za.a~ tandspanning kunnen
we vernndpren door de basisspanning van de transistor 'fr1 te
veranderen. Een hogere basisspanning resulteert in een kleinere

Ie en dus een lagere frequentie. Een kleinere basisspanning
resulteert in een grot ere Ie en dus een hogere frequentie.
Het regelsignanl U82 uit fig.5.4.1.1. kam. naast het uitgangs

signaal uO~ van de ~-regelaar, dat voor de synehronisatie van
het stuursysteem met het net zorgt, ook nog een signaal uOf
bevatten, vorkregen uit een "net-frequentie"-meting, om e1' voor
te zorgen det de frequent1e van de zaagtandspanning gelijk

wordt nan zen meal de nct-frequentie. In de ontwikkelde stuur
schakeling geschiedt deze frequentie-rneting niet.

Uc
- LI./.) J

r
U.~I

Lt.-:l ,

o

fig.5.4.4.~.

-_._- .------ ---------..----------

_~ t
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In fig. 5. !~. 5.1. is het schema van de ringteller getekend. De

ringteller moet de pulsen uit de Schmitt-trekker over de zes
o 0

thyristoren verdelen ( 6 pulsen van 120 breed, 60 t.o.v. el-

kaar vers~hoven in stationaire toestand ). In tabel 1 is een

waarheidstabel van een JK-FF afgebeeld als de pulsen op de 0 
p

ingang binnenkomen.

J

t n-1
K Q

input output

Q Q

o

o

1

1

o

1

o
1

1

1

o

o

1

o

1

o

NO

o

1

1

NO'l(

1

o

1

71') NO= No Change

tatel 1. tabel 2.

Uit tabel 1 zien we dat bij een puls met een negatief gaande

flank op de 0p-in~ang van de JK-FF en de J- en K-ingang beide

aan de lop;is~he 111" de uitgangen Q en Q van de JK-FF p;efnver-

teerd worden.

In tabel? is een waarheidstabel afgebeeld V~l de JK-FF met als

ingangen de 3D en de CD-ingang en als uitgang de Q- en Q-uitgang,

terwijl J en K aan de logische "1" liggen. Als het relaiscontact

84 uit fig.5.4.5.2. (de dendervrije schakeling ) in de uit

stand staat dan zijn de 0D-ingangen van de JK-FF's uit fig.5.4.5.1.

"l8a~" en de ui tp;angen (~ en Q van de JK-FF' s staan in de stand

o en 1. Dit is de rusttoestand van de ringteller. Als het relais

conta~t 84 in de aan-stand staat dan zijn de 0n-ingangen van de
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(P7.IA) U.7.16) (r.t.le)

+IS-V

I ~ I h
~ ! So ~ 7 A 13 }- SD Q ' & 3 } s, Q~

--!.. C, ~ Cr I c,
A 'I 8

~

j...1- K ~
, Ilf K Q 1. K Q

Cl) CI:) Ct>
IS" I p0

~

"'

c

c

fig.5.4.'.1

naar CD van de ringteller.

, naar Cp vun
~~

('-I.U»)

ID'1.

£r.UC)

Ilf7

(P.I.I A)

{ '/ de ringt~ller.

(P '.1 b)

fig. Ij. 4.5.2
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JK-FF' I s ui t fig. r', .1-1-.1:) .1. "hoog" en de Cp -ingangen zijn dan vrij

gegeven. De Q en Q uitgangen van de JK-FF's worden dan niet ver

anderd maar bli,jven hun oude waarde behouden zolang er geen

puIs op de Cp - ingang komt. In tabel 3 is afgebeeld wat er bij

de zes opeenvolgende pulsen gebeurt. Met behulp van de logische

schakeli.n~ uit fig.5.4. rj.3. worden de pulsen over de zes thyris-

toren verdeeld op grond van de boolean algebra uit tabel 4.

klokpulsen

rustt oe st and

1e G
P

2e rj
p

3e Cp

I-I-e C
p

5e Cp

6e Cp
7e "v p

li'F-A

Q(A)

o
1

1

1

o

o

o

1

1

o

o
o
1

1

1

o

FF-B

Q(B)

o
o

1

1

1

o

o

o

Q(l3)

1

1

o
o

o

1

1

1

FF-C

Q(C)

o

o

o

1

1

1

o

o

1

1

1

o

o

o
1

1

--- ----
A.B.C+A.B.C=B.C=1

- -A.B.C+A.B.C=A.C=1

-
A.B.C+A.B.C=B.C=1

- - - - -A.B.C+A.B.C=A.B=1

tabel 4.

tabel 3.

-Jf-
10T1e·. OT1e ~ T1

= 1e ontsteekpuls. Het·.
· . OT2e - T6

volgnummer is het nummer

·. OT3e ~ T
3

van de volgorde van de· .
ae'le

·. OT4e
....,) T2

pulsen zoals~door de elec-· .
OT5e T

5
tronica opgewekt worden.

· . ~

· . OT6e -+ T4

De ontsteekimpulsen moeten elkaar opvolgen zoals in fig.5.4.5.4.

is af'gebeeld.

------_._----_._--------------------~--------'
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5.4.6. De 0( -instelling ( blok 1[ A.).

7

)

It. tl (P. 't _l. g )
100 I(

In fig.l).I.~.(,.1. is het schema van de r:I. -instelling getekend.
_ IS"V

./~ Cl.;;;s~t>~f

J,
'5 (\j~

~ ~ ~ IS"" '" 11-0 K
bOo

o
>'0
li\'O
roM
+ Q)

..!Ill

Het uoc1g-signaal komt van een weerstandsdeler. u~min komt

overeen met 0< • =0
0

en u'" met ex =90
0

in g. r. -bedrijf •mln V\. max 1IILr

U~2g is het uitgangssignaal van de stroomregelaar, die ~ moet

vergroten als de stroom groter wordt dan I d gewenst.

Het u -signaal moet voar de synchroni.satie met het d.s.-net
p

I>
zorgen. Als ~ in de buurt van de 0 ligt of in de buurt van de

o
180 en er is geen up-signaal dan lukt bij het inschakelen

van het sturingssysteem de synchronisatie van het sturings-

systeem met het net niet altijd. In fig.5.4.6.1. zien we , dat er

bij h(~t inschakelen van het sturingssysteem een positieve

inschakclpuls over R1S komt te staan, waardoor de ontsteekhoek ~

o
even naRr de 90 verschoven wordt. De synchronisatie van het

sturingssysteem met het net slaagt nu weI. Na het verdwijnen

----.---
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van de inschakelpuls wordt ~ gelijk aan de met P4 ingestelde

waarde voor d.. •

5.4.7. De stroomregeling ( blok~ A ).

De gelijkstroom I d wordt met een transfoshunt gemeten.

Itransfoshunt is 1/1000 I d (zie fig.5.4.7.1.). 1 volt spanning

over de meetweerstand Rm1 komt dan overeen met een stroom I d
van 5 A.

_--f-

In fig.5.4.7.2. is het schema voor de stroomregeling in g.r.

bedrijf getekend. Zolang uRm1 + uref I ~O, dan blijft
d gewenst

U~? =0. De diodeg

Als uRm1+uref I
d

D2 geleidt dan en sluit R22 kort.

> 0, dan spert de diode D2g0wenst
en

-_.._-- ----- ----_. ---_ .. _---_. ---------------------
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In fig. 5.4.8.1. is het schema van de begrenzingsschakeling

getekend. In g.r.-bedrijf mag us1 niet groter dan 4,3 volt

worden. Met de potentiometer P7 wordt uD op 4,3-0,6= 3,7 volt

ingesteld. Neem nu aan dat U~3g=4,5 V. u02= -uC+uD=-4,5+3,7=-0,8 V.

Er valt dan 0,6 volt over de diode D
3

, zodat uB=-0,2 volt.

, u01=uA+uB='~,5-0,2=4,3 V. us1 is dan begrensd tot '~,3 V.

Als Ud~g< 4,3 V dan is uB=O V ( de diode D3 spert dan ) en wordt

u01 ~elijk a~ uA' dus U~3g=us1~
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:100K

fig. 5.4.. 8.1.

5.4.9. De ~-meting ( blok VIII ),

In fig.'5.4.9.1. is het schema van de cX-meting getekend. Het

meetcircuit bestaat uit 6 JK-FF's en een optelier. Aan de JK

FF wordt een ontsteekpuls en een commutatiespanning toegevoerd.

en weI volgens onderstaande tabel 5.

]'F nr. Thyristor nr. ucom pcsitie nr.

FF1 T5 -U11 --UST (P. 3.1 A. )

FF2 T4. U13~ URB (P.3.1B.)

FF3 T1 -U12--UTR (P.3.2A.)

FF4. T6 U11 - UST (P.3.2B.)
FF

5 T3 -U13=-URS (P. 3. 3A.)

FF6 T2 U12= UTR (P.3.3B.)

l _ tabel 5.
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~ Inverter met open collectoroutput, een 12 kn weerst and van de

uitgang naar de +15 v.
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De ontsteekpuls wordt via een inverter toegevoerd naar de G -
P

ingang va~ de JK-FF ( Cp van de JK-FF heeft een negatieve flank

nodig) en de commutatiespanning naar de Cn-ingang van de JK-FF.

Als de CD-ingang "hoog"is en er komt een ontsteekpuls op de Cp

ingang binnen, dan wordt de Q-ui tgang van de JK-FF "hoog". De Q

uitgang wordt weer "laag" als ucom "laag" wordt.( zie fig.5.4.9.2.)

In figS.4.9.2. zien we dat deze schakeling in staat is om aan de
o

Q-uitgang een puIs te geven met een breedte van (180 -~). De zes

pulsen uit de zes uitgangen van de JK-FF's worden in de opteller

gesommeerd. De uitgangsspanning Uo van de opteller heeft dan de

vorm van een kanteelspanning.Afhankelijk van de ontsteekhoek~

kan ook een gelijkspanning optreden ( zie fig.5.4.9.3.).

r __ __J~lL~ L_
0 1 1'10· l'o·

~=-I~' _;1...1_,-+: _

I ! i
: ~----I-!)0-.-_-_-_-_-1_a_~_· }_t<-_f_f _

I I

f
~1-_~1"1

~ Ol.: I 5"0' I 11.0' _

--------_:::_-- ~ - ------

-~-----BQ"'h ~k _1'1'

_ .~ we

___.~ w t
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5.4.10. Het filter voor de «-meting ( blok IX ).

In fig.5.4.10.1. is het schema van het passief 2e orde Iaag-

doorlaatfilter getekend.

fig.5.
'
I-.10.1.

De volger is in de schakeling opgenomen om hat filter niet te

belasten. Voor de overdrachtsverhouding van het filter geldt:

IH(jW)J=~2/(~W04+ (~2_2)WO~2 +w4 )

=1/(11/12) +(1+RI+1./RH )VC[2/1'1 )1 =1+2=3

( 50 )

( 51 )

( 52 )

De frequentiecomponenten van 300 Hz en zijn veelvouden worden

nagenoeg uit de kanteelspanning u1 uit fig.5.4.10.1. gefilterd.

De l!'ourierreeksontwikkeling van de kanteelspanning ui t fig.

5.4.10.? is te schrijven als:

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

i
---



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 5. 35Jan

rapport nr.

DO

[
n=1 ( 53 )

5.4.11. Het filter voor de zaagtandspanning over de condensator

21 van de zaagtandgenerator (blok X ).

In £"i r;. '5.4.11. is het schema van het passief 2e orde laag-

doorlaatfilter weergegeven.

I'+- uCl(gewclIsl

fig.'5.4.11.1.

l
De volp.:;er aan het begin van het filter zorgt er voor dat 01 van

de zaa~tandgeneratorniet belast wordt door het filter. De volger
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aan het eind van het filter zorgt er voor dat u3 niet door de

erop volgende schakeling belast wordt. In fig.5.4.11.2. is het

ingan~ssignaal u1=uC1 afgebeeld. De Fourierreeksontwikkeling

van het ingangssignaal u1 is te schrijven als:

u1=(2h2!rr) ( sin wt - t sin 2U1t + (1/)) sin Wt + ••••• )+ A2 (54"

De frequentiecomponenten van 300 Hz en zijn veelvouden zullen

nagenoeg uit de zaagtandspanning u1 gefilterd worden.

3
y(~~'

A'1 I I I
I I

.. . I I ,
-J:. 0 j:. ~ t"

1. 'l..

5.4.1? De «-regelaar (blok XI ).

In fi~.S.l~.1?·1. is het schema van de ol-regelaar getekend.

U~gemeten' de uitgangsspanning van filter II uit fig.5.4.16. 1 .,

is altijd negatief ( zie fig.5.4.12.2. ).

U~gewenst' de uitgang~sDanning van filter I uit fig.5.4.11.1, is

altijd positief. ( zie fig.5.4.12.2. ). Uo == I); Uo(~-U.P1-Uo(~(55)

Als O<gemeten= o(gewenst dan moet de spanning Uo in fig.5.4.12.~.



U.gemeten
---~-

"'acgewenst---~-

r,

.

ft."7= ~ I<~

(P.3SC)

e

fig.5.4.12.1.

Uoc
"aar de basis
WIt Tr1
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U

T

o

o
U~gewenst bij ~=180.

1,56

Uo/gewenst b:ij 0(=0 0

~gemeten bij 0(=0/1

fig.5.4.12.2.
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gelijk aan nul volt zijn, zodat voor up9 geldt:

U =1 5u t-UP9 ' 'geme en «gewenst ( 56 )

Het signaal Uo wordt in versterker II uit fig.5.4.12.2. bij

up10 ' de basisinstelling van de transistor, opgeteld en er

geldt dan voor uO~

( 57 )

Als de ontsteekhoek ~ te klein'is , dan is u«gemeten negatiever
en daardoor wordt Uo uit fig.5.4.12.1. negatief.

ubasis Tr1 wordt dan positiever, waardoor Istroombron kleiner
wordt en OCgemeten met 40<. toeneemt.
Als de ontsteekhoek 0( te groot is , dan is Udgemeten posi tiever
en daardoor wordt Uo uit fig.5.4.12.1. positief.

ubasis 'l'r1 word t dan minder posi tief waardoor Istroombron
eroter word t en eX. _ t met 60( afneemt.geme en

5.4.13. Het inschakelen.

In fig. 5.4.13.1. is het schema van het inschakelpaneel getekend.
IUj b"t indrukkrm van de drukknop Dr1 word t relais a bekrachtigd

als S1a gesloten is en zullen de relaiscontacten a 1 , a 2 , a
3

sluiten en zal wisselcontact a 4 omgaan.H.elaiscontact a 1 is het

overnamecontact van Dr1. Door relaiscontact a
3

wordt de kort

slui ting van C1 opgeheveri (zie fig. 5.4.4.1. ) waardoor de beide

I.F.S.-systemen van bet station A en het station B kunnen gaan

werken. Relaiscontact a
4

zet via een dendervrije schakelaar
(zie fig.5.4.5.2.) de ringtellers in de beginstand en geeft de

toe~RnG tot de Cp-ingangen van de ringtellers vrij. Er kan nu
voor llf~t indrukkeu van de drukknop Dr2 gecontroleerd worden of

de I.]'.S.-systemen met het net gesynchroniseerd zijn.

Bij het indrukken van de drukknop Dr2 wordt relais b bekrachtigd

en han relaiscontact b2 vin de dendervrije schakelaar uit fig.

5.4.13.2. de AND-poorten vrijgeven die de ontsteekpulsen naar

de {';at(~B van de thyristoren van de beide bruggen voeren.
[·(eloi.scontact b1 is lle t overnamecontact van de drukknop Dr2.

'-------------.-- -_._----------------------------------
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fig.5.4.1).1.

11.

(KJ.6v)

II

I~

naar:

/ (P •2. 4A. 5), (p. 2•4; j • 9 ) ,
0-....--......-

(P.2.9A.5J, (P.2.9B.g),
(P.2.10A.5), (P.2.10B.9),
(K.3.7A.1), (K.3.7B.13),

,( K. J • 8A. 1 ), ( K. 3 •8B. 13 ) ,

(K.3.1A.1), (K.3.1B.13).

(K. 3. 6Cn
fig.5.4.13. 2•
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Als S1 in de uit-stand wordt gezet dan vallen de relais a en b

af. 3 1 mag pas in de uit-stand gezet worden als de H.G.S.

verbinding via wisselrichterbedrijf van de beide stations

of via het omleiding-circuit stroomvrij gemaakt is.

Als de relais a en'b afgevallen zijn, dan worden er geen

ontsteekpulsen meer opgewekt in de beide I.F.S.-systemen.
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5.5. De-uitvoering van de wisselrichter met bijbehorende
regelingcn.

5.5.1. Inleid1ng. wisselrichterbedrijf.

Voor de mutator die als wisselrichter werkt wordt net zo'n
I.F.S.-systeem als bij de gelijkrichter gebruikt.
Voor een"constante IS "-regeling met stroomhandhaving worden de
blokken V A, VI A en VII A uit fig.5.4.1.1. vervangen door de
blokken V B, VI B en VII B.
Voor een "constanteb "-regeling met stroomhandhaving worden de
blokken V A, VI A en VII A uit fig.5.4.1.1. vervangen door de
blokken V C, VI C en VII C. In 5.5.2. en 5.5.3. zal een be~

schrijving van deze blokken worden gegeven.

5.5.2. De "constantef> "-regeling met stroomhandhaving.

5;5.2.1. De#o-instelling (blok V B).

In fig. 5.5.2. 1.1. is het schema van de ~ -instelling getekend.

Het u~1w signaal komt van een weerstandsdeler. u~min komt
overeen met eX. =90

0

en uor:max komt overeen met ()(=180° in w.r.
bedrijf.
uO(2w is het uitgangssignaal van de stroomregeling, die d. moet
verkleinen als de stroom kleiner wordt dan I d t.gewens
Om bi,j het inschakelen er zeker van te zijn dat de synchronisatie
vun de ontsteekpulsen met het net klopt, wordt er een positieve
insohakelpuls u()(4w naar de opteller in fig.5.5.2.1.1. toegevoerd.
De ontsteekhoek wordt dan even verkleind tot minimaal ~=90°

o
en de synchronisatie verloopt dan goed. ( De begrenzing tot 90
wordt door de begrenzingsschakeling, blok VII B, verzorgdl

'------.-------------_.----------------- ----l
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Uo/1.W

R~ .100k'

Uat3w

+15V ge.chakeld door a..

--L C7=~~ollr ~ra=lool<
Uo( W

Id

_IS'V
t

r'- ~
(l ) (1000) ,.

c ~

+1S"V U. ~"II'\t

flg.5.5.~).2.1. fig.5.5.2.2.2.

UO<2.W
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5.5.2.2. De stroomregeling ( hlok VI B ).

De gelijkstroom I d wordt met een transfoshunt gemeten (zie
fig.S.5.2.2.1.). I m1 =Id/1000. 1 volt spanning over de
weerstand Rm1 komt overeen met een stroom van 5 A.
In fig.5.5.2.2.2. is het schema voor de stroomregeling in

w.r.-bedrijf getekend. Zolang uRm1+uref I ~ 0, dan
bIi;ft u =0 d gewenst

.J ti..2w·
De diode D

4
geleidt dan en sluit R6 kort.

Als uRm1+uref I <p, dan spertde diode D4 en
d gewenst

ll«2w=-(uRm1+uref I ).
d gewenat

r). 5.;).3. De begrenzingsschnkeling( hlok VII B ).

In fig.5.5.2.3.1. is het schema getekend van de begrenzings
schakeling. In w.r.-bedrijf mag u 1 niet kleiner worden dan

s 0

4,3 V. (4,3 V komt overeen met 0( =90 ) •
Met de potentiometer P15 wordt u4 op -4,3 V geregeld.
Stel llU dat u

ol3w
=u1== +4,0 V, dan is u 5:% (u3+u4 )=+0,3 V.

De diode D
5

spert dan niet. u6=u1+u2=4,3 V.
Als uor:3w=4,5 V dan is u

5
=-0,2 V. De diode D5 spert dan en

u6=u
1

=4,5 V. Het signnal us1 wordt naar de Schmitt-trekkerin

ganl': (p.1.2n.6.) gevoerd.

lA.~1
:>-......_-----+-

_IS"V

",e:/ooK

r,s u~

• ') " I ~.!.
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5.5.3. De"constante& "-regeling met stroomhandhaving.

5.5.3.1. Hat blokschema van de doofhoekregeling.

Bij de ontworpen constante-doofhoekregeling wordt de doofhoek

gemeten en zorgt de regeling er voor dat een afwijking van

6 t t.o.v. 6r f in de volgende cyclu8 van het I.F.S.-geme en e
systeem verminderd wordt. Het blokschema van de regeli.ng is in

fig.S.~).?1.1. weergegeven. Als 6gemeten<cSref dan zorgt de 6

regelaar er voor dat Udo verkleind wordt en daardoor wordt dan de

ontsteekhoek~ kleiner en bij gelijk gebleven commutatiehoek y

wordt dan de doofhoek groter. Als 6 gemeten > 6 ref dan wordt de

ontstee~hoekdvergroot. De diodefunctiegenerator zorgt er voor

dat de regeling fors werkt bij een te kleine hoek 6gemeten en

minder fors werkt bij een te grote hoek 0 t n.geme e
De stroomregelaar moet voorkomendat de stroom beneden een bepaalde

referentie-waarde zakt. Als de stroom te klein wordt, dan wordt

eX verkleind (6 vergroot ). De kleinste-"\c -waardekiezer ( Uc{

klein, dan is « ook klein) stuurt de kleinste u~ -waarde door

naar het I.F.S.-systeem. De minimale waarde- en de maximale

waarde-begrenzer moeten er voor zorgen dat u~ boven u~min

en beneden u«max blijft, dit is het gebied waarin we w.r.-bedrijf

hebben.
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S.5.3.?. De 6 -instelling ( blok V C ).

De spanning over een thyristor wordt met een transfoshunt tension

gemeten ( zie fig.5.5.3.?1.1. Als de spanning over een thyristor

negatief wordt, dan wordt de uitgang van de vergelijker in fig.

5.C,.3.2.1.2. "hoog". De uitgangspuls van de vergelijker wordt

naar een integrator gevoerd, die met een hold-.en reset-mode is

uitgerust, zie fig.C,.5.3.2.~.3.

AkM
('10 0o~ .....- ..............-11---11

Uo naar (P~.lc.l2.)l.(.«wl'O t----t==:Jo-~



Uo van

(P 13A.1)

fig.5.5.3.2.1.3.
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Als de spanning UAK over de thyristor T1 negatief wordt, dan komt

er een p;f'lijl<:spanninp; op de ingang van de integrator. De fet F7:
)

moet nu geleiden, hetgeen bereikt wordt door een blokspanning,

die positief is als -u13 positief is ( zie fig.5.5.3.2.1.4-. en

tabel 6 ), op de gate van F3 te zetten. Als de spanning UAK
over T1 weer positief wordt, dan stopt de integrator met inte

greren, doordat de spanning op de gate van F3 nu negatief is.

De uitgangsspanning van de integrator is dan evenredig met de

doofhoek 01 van de thyrjstor T1 •

doofhoek nr. puIs hold -waarde reset integrator

1 1 -uI3=-uRS -uI2=-uTR

6 6 +uI2=+uTR +uI1 =+uST

3 3 -uI1 :::-uST -uI3 =-uRS

2 2 +uI3 =+uRS +uI2=+uTR

5 5 -uI2=-uTR -uI1 =-uST

4- 4- +uI1 =+uST +uI3 =+uRS

TABEL 6 •

Vervolgens wordt de volgende doofhoek uit de ontsteekcyclus

bepaald ( zie fig.5.5.3.2.1.4-. ). Als van de thyristor T6 ook de

doofhoek &6 bepaald is, dan wordt de integrator die 6 1 bepaalde

gereset, door een positieve puIs, die positief is als -u12

positief is, op de gate van de fet F4 te zetten. In tabel 6

staat vermeld, welke blokspanningen op de gate's van de fets

gezet moeten worden om de zes integratoren op het juiste

moment in de hold- en reset-mode te zetten.
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De 6 uitgangsspanningen van de 6 integratoren worden via een

diodenetwerk naar de ingang van een diodefunctiegenerator gevoerd.

Het diode-netwerk selecteert op elk moment uit de 6 integrator-

uitgangssp~nnningende integratoruitgangsspanning die het nega

tiefst is en stuurt die spanning (u {. gemeten) door naar de diode

functiegenerator.

5.2.3.2.2. De diodefunctiegenerator.

In fi~.5.5.3.2.2.1. is het schema van de diodefunctiegenerator

afgebeeld en in fig.L).5.3.?2.2. is de overdrachtskarakteristiek

u6~ =f(u b gemeten) afgebeeld. Voor ingangssignalen >-2V1 is de

versterking A1=-( R87/(H81. +RS3) + Ra7 /(R8~ +R86) + R87/R84- )=

-1,73. Voor -2V2 < ingangssignalen< -2V1 is de versterking

A2=- (R87AHsS"TRg,w. R&7 /Hglt )--1. Voor ingangssignalen <-2V2

is de versterking A3~-(R87 /Ralt )=-0,58.

We zien uit fig.5.5.3.2.2.2. dat voor doofhoeken kleiner dan

Sref d.e lusversterking van het regelsysteem uit fig.5.5.3.2.2.3.

groter is dan voor de doofhoeken groter dan 'ref.

Voor doofhoeken kleiner dan b ref werkt de regeling dus forser d,em

voor doofhoeken groter dan bref •

. J
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5.5 .. 3.2.3. De b-regela,'U'.

In fig.C). s. ~.2.3.1. is het schema van de aftrekker plus de 6 

re~laar afgebeeld. Als KUb~+ ubref<O' dan is u~positief (u6ref

is altijd negatief~. b gemeten is dan te klein. Aan de uitgang VRJl

de j -rep;elFlar wordt uo(6 =(u6ref-u180· -)t -UA ) dan kleiner en

d.aardoor wordt ook de ontsteekhoekO< kleiner. Als KUb·""+u6ref> 0,

dan is uA negatief, Ogemeten is dan te ~root.

uII<' ",,(u {, ref- u1AOc:.y -uL) wordt dan groter, waardoor ook de

ontsteekhoeko<. groter wordt. (~::. jA. t &:::; 180"_ d..) .
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1\100= 100 K

Uo(J

IlleS'=IOoK
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5.5.'.3. De stroomregeling_( blok VI C ).

In fig. L ,.r).').,.1. is het schema van de stroomregeling afgebeeld.

Als uRm1+uref I
d

>0, dan is uI=O V, omdat de diode D1 "3
gewenst

de weerstand R100 kortsluit.

Als uR 1+ u~ f I < 0, dan is uI positief,waardoor U I
m Ie d gewenst

daalt en de ontsteekhoek~wordt verkleind (b vergroot ).

5.5.3.4. De lIkleinste- uo<"-waardekiezer en de minimale- en

maximale- waarde begrenzers ( blok VII C ).

In fig.5.5.3.4.1. is het schema van blok VII C afgebeeld.

Als U~b< u~I' dan is de vergelijkeruitgang u1 positief en de

vergelijkeruitgang u2 negatief. De diode D15 geleidt dan en de

fet F6 sp8rt, terwijl de diode D14 dan gesperd is en de fet F
5

het signaal Uo(b doorschakelt. Als UQ(b > u~I' dan is u2 positief

en u1 negatief. De diode D14 ge[eidt dan en de f~t F
5

spert, ter

wijl de diode D15 dan; gesperd is en de fet F6 het signaaJ uO(I

doorscl1akelt.

Bij het ins~hakelen zorgt de inschakelpuls u4 voor de synchroni

satie van het I.F.S.-systeem met het net (zie ook 5. s .2.1. ).

De minimalewaarde- en de maximalewaarde-begrenzer worden uitge

voerd volgens de schema's in fig. 5.5.2.3 5 1(blok VII B) en

fig.5.4.7.2. (blok VII A). Het signaal us1 wordt naar de

Schmitt-trekkcringang (P.1.2B.6) gevoerd.

-------------------------------------------'
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5.6. De sturing van het omleiding-circuit.

Het omleidin~-circuit wordt in de modelopstelling gerealiseerd

zoals in fig.5.6.1. is weergegeven. Als een mutator in g.r.-bedrijf

werkt , dan wordt de omleiding gevormd door de omleiding-thyristor

T en als de mutator in w.r.-bedrijf werkt dan wordt de omleidingog
gevormd door de thyristoren T1 en T2 van die mutator i.v.m. het

feit dat bij het weer in gebruik nemen van de mutator, nadat;

deze geblokkeerd is geweest , dan de hoek IS niet tijdelijk vergroot

behoeft te worden ( zie 3.6.3.) •

.-----.,

ifJ TogA TogB 1Z 8

1
- -:::-

fig.5.6.1.

Met de gerealiseerde stuurschakeling worden de beide mutatoren

in de H.G.S.-verbinding, na het ontvangen van een blokkeersignaal

uit bcdri.if genomen. Het blokkeersignaal kan met de hand m.b.v.

de drukknop Dr4 (zip. fig.5.6.2.) of door de maximum stroomdetec~

tieschak~ling ( zie fig.5.6.2. ~ 5.6.3.) gegeven worden.
___'. --- . ._. ....J
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van A naar B.

omleiding bD ver

mogenstransport
van B naar A.

,
ocileiding aD ver

---:l,4r-- "'" 1. (P.IO.O) mogenstransport--
1J1. ~tt.

fig.5.6.2.

fig.5.6.3.



Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 5. 6O,an

rapport nr.
~-------_._--------------------------------'----------------

Als er verrnor;~n van A naar B getransporteerd wordt en de verbinding

buittm bedrijf gesteld moet worden, dan moet Dr4 uit fig.S.5.:?

in-gedrul<t worden en het relais c zal dan opkomen. Relaiscontact

c 1 is het overnamecontact van Dr4a • Relaiscontact c 2 legt dan

(P.10.9A.3) aan aarde en (P.10.9A.4) wordt dan "hoog" en (P.10.9B.7)

wordt dan IIl aag ll (zie fig.5.6.4a.).De and-poorten, die de signalen

T1gA tim T6gA en T3wB tim T6wB afgeven, worden dan aan de uitgang

"laag", waardoor er geen ontsteekpulsen meer l!l.a-er die thyristoren

gaan. De and-poorten die de signalen TogA en T1wB en T2wB afgeven

zijn dan aan de uitgang IIhoog ll
• Dg ornleiding-thyristor TogA en de

thyristoren T1 en T? in de brug die als w.r. werkt, geleiden dan.

Bij het blokkeren van de bruggen bij een vermogenstransport van

staion A nnar station n li~ht de rode LED Ope Als de maximum

stroomdetectieschakeling een blokkeersignaal afgeeft,dan komt

Tr2 in ~eleiding bij een vermogenstransport van A naar Ben relais

c komt dan Ope De stuurschakeling van het omleiding-'ircuit werkt

dan verder zoals hiervoor is aangegeven.

Voor het opheffen van de blokkering van de beide mutator'en moet

eerst °1 in de uitstnnd gezet worden en daarna de drukknop Dr3
uit fig.S.6.2. ingedrukt worden. Na het inschakelen van 81 en

het indrul<ken van de drukknoppen Dr1 en Dr2 is de H.G.S-verbinding

weer in bedrijf. Als er vermogen van B naar A getransporteerd

wordt, d:m is s?c (zie fig.5.6.2.) omgeschakeld en zal bij een

blokkering~signaal relais d opkomen. De werking van de stuurscha~(

keling is dan weer zoals hiervoor beschreven werd. Bij het

blokkeren van de mutatoren bij een vermogenstransport van B naar

A, licht de g,::le LED op ( zie fig. 5.6.4b.).
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6. De modelop[ltelling van een H. G. S. -v~rbinding.

6.1. Een beschri,jving van de modelopstelling.

In fig.6.1. is het schema van de opstelling getekend. Het sta

tion A wordt via de regelbare transformator I op het d.s-net

aangesloten, zodat we de gekoppelde spanningen in station A

kunnen varieren. De transformator II levert de gekoppelde

spannin~en -uTH ' -uns' -uST ' die voor de stuurelectronica

van station A benodir;d zijn. De uitgangsspanning aan de klemmen

A-A' van de mutator in station A wordt gemeten met de transfo

shunt tension Tsh III uit fig. 6.1.1.

De beveiliging van de mutator in station A geschiedt op 3

manieren, te weten:

1) Beveiliging d.m.v. 3 smeltveiligheden van 16 A in de toevoer-

fasen H, S en T naar de brug.

2) In g.r.-bedrijf door het omleiding-circuit gevormd door IL'
ogA·

3) In w. r. -bedriji' door het omleiding-circuit gevormd door T1 en

T-) van de mutator A.

Het station B wordt via de transformator III op het d.s.-net

aangesloten. Deze transformator, zorgt voor de scheiding tussen

R, S, rr en 8' , T' • De transformator IV levert de gekoppelde

spanningen ~uR'S" -uS'T" -uT'R' , die voor de stuurelectronica

V8Jl st ation i3 benodip;d zijn. De ui tgangsspanning aan de klemmen

B-B' van de mutator in station B wodrt met de transfoshunt ten-·

sion ~8h TV gemeten.

De bevei.ligin~ van de mutator in station B geschiedt op "3 ma-
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1) Beveiliging door j smeltveiligheden van 16 A in de toevoer-

fasen HI, S', T I
•

2) In g.r. -bedrijf door het omleiding-circuit gevormd door TogB •

3) In w.r.-bedrijf door het omleiding-circuit gevormd door T1

en T') van de mutator B.
L.

De transfoshunts tension Tsh V tim X meten de spanning over de

thyristoren T1 tim T6 van de mutator in station B ten behoeve

van de doofhoekregeling.

De tranf'..foshunt '1Igh I meet de stroam I d in de lijn tussen de

stations A en H.

De transfoshunt II meet de lijnstroom in station B ter contrale

van de ~; troomvorm.

De smoorspoel L moet er voor zorgen dat de rimpel op de stroom

I d benerkt blijft.

L= 350 mH, gemeten met een Marconi meetbrug.

RL=7,? ohm ( luchtspoel ).

De weerstand R is regelba(~ tussen 0 en 27 ohm en is aangebracht

om de weerstand van de na te bootsen lijn te kunnen varieren.

De (~Olllmutatieinductivi tei t in station B kan vergroot worden

d.oor in serie met elke fase een spoel van 7 mH op te nemen.

Het door station A opgenomen of geleverde vermogen wordt bepaald

met een wattmeter waarvan de spanningsspoel tussen de nul en de

fase T is aangesloten en de stroomspoel in serie met de fase T

li~t. Als we aannemen dnt de ? fasen gelijk belast worden, dan is

driema:!l de meteraanwij zinp; gelijk aan het door station A opge-

nomen of geleverde vermogen.

Het noor :;t n.tion B opgenolllen 0 r geleverde vermogen "wordt

bepaald met erm wattmeter waarvan de stroomspoel in aerie m",t de

wikkelinf,sfase a1-a? van de transformator III is opgenomen en de

spanninF,ssnoel de spanning over de wikkelingsfase R1-a2 meet.

-.-------.-.- ...... _---_...._._._--------------------------_--..--1
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Als we a:mnAmen dat de ? fasen gelijk belast worden, dan is drie

rna'tl de m,'teraanwijzing gelijk aan het door station B opgenomen

of ~eleverde vermogen.

'----- ._--.._-_._-----_.~._-----------------------------
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6.2. De soorten relcelingen van de mutator A en de mutator U.

(zie fjg.(.).2.1.).

1) Als de trlul;utor A als g.r. werkt, dan is het impulsfase..

sturirlg:1systemn in station A voorzien van een O(-instelliug

em eell I d max-rege1ing"(zie 5.4.6.,5.4.'(. en fig.5.4.L1.).

2) Il.ls de l!1Utator A als w.r. werkt, dan is het I.F.S.-systeem

voorzien vall een ft -instelling en een I d min-regeling (zie

I) • I) • 1 ., f). Lj • 2. 1 ., 5. ') . 2 .2. en fig. 5 .4. 1 • 1 • ) •

) Als de mutator B als g.r. werkt, dall is het I.F.S.-systeem

in statton B vont'zion van cen 0( -instelling en eem I d -max
rc'!"nling (zie L).4.b., 5.4.7. en fig.5.4.1.1.).

4) Als de muta'wr H /1.1s w.r. werk"t, dan is het I.~'.S.-systeem

in 8tat.ion 13 voorzien van een I d min-regeling en een f3 
instelling of een doofhoek-regeling (zie 5.5.1., 5.5.2.1.,

5 • 5 • ). en fig. 5 • 4 • 1 • 1 • ) •

W:R,~

S<...Q.

u'..-11 A IA.~ I f>

fig.6.2.1.

W.f\. 5
omleid ing bj,j vermo{;ens
transport van B naar A.

(

omleiding b~j
~vermogenstransport

van A naar B.
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7. Metingen.

De expe "imenten wordr,m gedaan aan de modelopstelling waarvan

het schema in fig.6.1.1. gegeven is. Elke paragraaf van H7

bes~hr~ft een experiment. De titel van de parag~af geeft het

doel van het experiment aan. B~ dA experimenten 1 tim 5 z~n

de gemcten signalen in het geheugen van de "biamation" opge

sl<lf':en f'n dam'na z~in m. b. v. een schrJjver de uitgelezen sig~

nalen gerep;:tstreerd. Bovendien staan op,de foto's nr.1 tim ?7

(m.u.v. foto nr.8 ) de spanning -uTR A en het gewenste meetsig

naal. De spanning -uTR A dient alsrer~rentie signaal,

zodat de meetsignalen met elkaar te vergelUken zijn. De schaal-

factor van een meetsignaal staat in een meettabel, waarvan het

tabelnummer ~elUk is aan het experiment nummer. De berekening

v~~ bepaalde crootheden is gedaan op basis van de gegevens

die uit de foto's verkregen z~n, daar door de gebrekkige

triggermogelUkheden van de biamation en van de schrUver , de

m.b.v. deze apparatuur geregistreerde signalen niet geschikt

z~jn om de gegevens te leveren voor de te berekenen grootheden.

In fig. 7.1 ,7.2 ,7.3 is een blokschema van de modelopstelling

met verschillende regelingen getekend~

l .__. ._
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7.1. Experiment 1 Het overbrengen van ver mo~en van station A

naar station 13, waarbij de ingestelde o(A"" ~ • , de ingesteldml.n

f3 B= f5 min en een I d max-regeling in station A aanwe~ig is

(zie blokschema fig.7.1.).

In de rneettabel 1 wordt een overzicht gegeven van de ingestelde-,

gemeten- en berekende grootheden (zie ook de foto's nr. 1 tim 8).

In fig.7.1.1. staan de geregistreerde signalen -uTR A' -uTR B'

T1 A' T1 B' I d , iT B' uT1 AK B' ud«gA' udfiwB •

Het varloop van de signalen uit fig.7.1.1. is m.u.v. de pieken

die t~idens de cornmutatie optreden geheel conform aan de tot nu

toe ontwikkelde theorie. In fig. 2.1.3. en fig.2.2.4. hebben

we aan~enornen dat de spanningen Ud~g en ud~w plotseling van de

ene gekoppelde spanning naar de andere gekoppelde spanning kan

overr;aan. jlet bep;in en het einde van de commutatie is echter te

be schouwen als een inschakel- en uitschakel-proces met de bijbeho-

rende schakel ver:,chi,inselen. Bij het begin van de commutatie tussen

R en S geldt h(~t vervangingsschema uit fig.7.1.2. De spanning

ter plaa~;;:;e van de kortsluitin/2; is:

Uk == ( u1r uS)/2

np ~'Nlnnj nl!: aan de primaire zijde van de trans.formator is:

.: ~': II "." • ..

'----------- ------======-------------
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1 7.1.1.
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De frequentie van de oscillatie op de spanning bij het begin van

de commutatie wordt veroorzaakt door de trillingskring

2 LNII 2 LT II ( C/2 )

W01 = 1/(Lv1 Cv1 )

De frequentie van de oscillatie op de spanning aan het einde

van de spanning wordt veroorzaakt door de trillingskring

2~ II (C/2).

uJ02= 1/( LV2CY2 ), waarin LV2-2~ en Cy2= C/2.

Voor de pieken in de stroom I d en iT B uit fig.7.1.1. is nog

geen verklaring gevonden. Bij het zoeken naar .de oorzaak van de

pieken in de stroom zUn de volgende metingen gedaan.

1) De stroom 1d meten met een shunt, die in serie is geschakeld

met twee deelspoelen van de luchtspoel L. De stroom 1d bleef de

pieken vertonen tijdens de eommutaties in de bruggen.

2) De luchtspoel door een smoorspoel met een kern vervangen,

teneinde de capaciteit t.o.v. aarde van de spoel L te ver

kleinen, gaf wederom pieken in de stroom tijdens de commutaties

in de bruggen.

3) Station A als gelijkrichter laten werken en belasten met een

spoel I, fm 0sn weeT'stand R ( de wissel richter dus buiten werking

gesteld). De stroom 1d , ~emeten met een shunt, vertoonde weer

de pieken tijdens de commutaties in de brug.

4) Tijdens de commutaties treden in de netspanningen oscillaties

op ( Zifl fip;.7.1.? en fig.7.1.4.). De spanningsveranderingen,

die deze oscillaties over de spoel L geven, zijn te klein om de

stroom 1d met ongeveer 10 A te kunnen veranderen.

-- ---_ .._- ------ -- -' .._---- _. -- ._------------------------------------
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U

i
o

U TR B 100 V/div

fig.7.13.
--? t 1ms/d iv

U

i
o

50 V/div

fig. 7.1.4.
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We zien in fig.7.1.1. en de foto 1 dat de g.r. nogal met een

grote ~ werkt. Dit wordt veroorzaakt door het grote spannings

verschi1 tussen U1 A en U1 B' waardoor, om de gewenste I d te

kr~gen, de Id max-rege1ing van de g.r. de ontsteekhoek ~ za1

vergroten. Om dit te voorkomen, moeten de transformatoren I en

III uit fig.6.1.1. aan de secundaire zijde een gelUke nomina1e

spanning hebben en moeten de transformatoren een moge1Ukheid

bezitten om deze spanning met ± 10% te veranderen, zodat op

grond van het spanningsverschil tussen station A en station B

vermogen getransporteerd kan worden bij een gewenste stroom

zondor dat de rd max-rege1ing hoeft in te grijpen. De ontsteek

hoek Q{ van de g. r. blurt dan beperkt tot een waarde in de buurt
o

van de o.

L- . ._.. ----'
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7.2. Experiment 2: Het overbrengen van vermogen van station A

naar station B, waarbij de ingestelde oI.A= 0( min' de ingestelde

JB/~min en een I d max-regeling in station A aanwezig is

( zie blokschema fig.7.1.).

In de meettabel ? wordt een overzicht gegeven van de ingestelde-,

gemeten- en berekende - grootheden bU experiment ? In fig.7.2.1.

staan de geregistreerde signalen -uTR A' T1 A' -uTR B' T1 B '

I d , iT B' uT1 AK B· We zien in fig.7.2.1. dat de stroom I d een

12 pulsig verloop heeft, dit komt door het feit dat de tegenspannin~

die door de w.r. geleverd wordt , niet een ideale g.s. is.

Bij een 6 pulsig verloop van de stroom commuteren de g.r. en de

w.r. tegelijkertijd. Het bovenstaande blijkt duidelijk uit de

foto's in fig.~.2.2. en fig.7.2.3, waarop Ud~g' udftw' uL en I d

zijn afgebeeld. Bij deze foto's is de smoorspoel L verkleind tot

4? mH om het effect duidelijker naar voren te laten komen.

'-------------- - -- -------
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meet tabe12.

f~rootlleid ( LOp)-wliHrde BChli8'l foto's ~oto n!'. fig. nr.
per lV.
vert. hor.

r Lnnt. in werking.
d 'ilU,X

lei filL rJ ill;3 t.

o<'j II ~; t . r:X. min

Pin;;t. fi gerneten
Sirl:;t.

rJ..!'~U'!il~ten 62,72° 2,12mB 9 7.2.1-
() 2,12mB 10 7.2.1.

f5,'emeten 57,2

b, '('!TIC t en 49, 1 0 2,12mD 11 7.2.1-

III 8 A top. 5,3 A 2,12ms 12 7.2.1-

L
1
, ! ~

8 A top .. 4 A 2,12ms 1) 7.2.1.

u: I'l ;,l\ B 290 V top. 155 V 2,12ms 11 7.2.1.

u dxGA
1\I~W"

11 IbT'( lj I)

-tJ :I'.' 2,12mB 9 7.2.1.
II

-11
:';1 2,12ms 2 7.2.1-

, ,

u, )85 V
'.

11, 22B V
I

l' .. ilfH1W. 12 s.d.

r" fl.llW. 8 s.d.
),

e. 1 ,8 kW() p, ~

I' : aft ~(:I:
1 ,2 kW

,) 0,6 kWI
' .. I; r') j 1:'3

12
,I .I P " 0,6;)I
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U u 200 V/div

T
do( 9A

U 200 V/d iv
d ftwB

0

u
Ll'

200V/d iv0

I
d

5A/div

1
0

f ig.7.2.2. ---4' I 1msJ d iv

U

1
o

Udc<gA 200V/d iv

Ud~wB 200 V!div

200V{div

5AI d iv

fig.7.2,3. ~ t 1 mS{d iv
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7.3. Experiment 3: Het overbrengen van vermogen van station A

naar station B, waarbij de ingestelde r/. A= d. min en de inp;e
o

stelde 6B=4",64 en met een I d max-regeling in station A

( zie blokschema in fig.7.2).

In de meettabel 3 wordt een overzicht gegeven van de ingestelde-,

gemeten- en berekende -grootheden.

In fig.7.3.1. staan de geregistreerde signalen -uTR A,T1 A' -uTR B'

T1 B' I d , iT B' uT1 AK B' Ud~gA en -ud6w B·

'----------------------- ---- --- -------- ----------------------------- .._-
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foto nr. fig. nr.

cY.. mitt
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43,64 0 2,12ms 16 7.3.1.
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'f,5 A top. 7,5 A 2,12ms 18 7.3.1-

290 V top. 155 V 2,12ms 16 7.3.1-

450 V top. 281 V 2,12ms 19 7.3.1.

--
300 V top. 214 V 2,12ms 20 7.3.1-

2,12ms 14 7.3.1-
2,12ms 2 7.3.1-

380 V
225 V

12 s.d.
9,1 s.d.

1,8 kW
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7. Lt. Experiment 4: Het overbrengen van vermogen van station A

de ingestelde (jA~ d.. . , de ingestelmln
p.n met een I d max-regeling in station A ( zie

naar station B, waarb~

~

de h
B
=4,,64

blokschema in fig.7.2.).

In de meettabel 4 wordt een overzicht gegeven van de ingestelrle-,

gemeten- en berekende- grootheden b~ experiment 4.

In fig. 7.4.1. staan de geregistreerde signalen -uTR A' T1 A'

Ud~gA' T1 B' uT1 AK B' I d en -udbwB•

Vergeli,jken we bgemeten uit de meettabel 3 en de meettabel 4

met elkaar, dan zien we dat de 6_' s gel~jk zUn.

-----.- -- - - --- - --------------------------------------.--------
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meettabel 4.
gro() U; n.id ( top)-waurde schaal foto's

per dive
vert. hor.

foto nr. fig. nr.

i 1 11Il.t IW.

7.4.1.
7.4.1.
7.4.1.

7.4.1.
7.4.1.
7.4.1.

7.4.1.

2,12ms 21

2,12ms 22

2,12ms 23

2,12ms 24

2,12ms 23

2,12ms 25

2,12ms 26

2,12ms 21

2,12ms 2

5 A

214 V

155 V

281 V

385 V

225 V

6 s.d.

5 A top.

290 V top.

421 V top.

in werking

43,G4°
62,72 0

43,64 0

o43,6.'].

342 V top

r:I../:. c< 8.u.nslug

j rl:, l..

L)1:1 t •

-U 111 :{ t,

-u r : l ~ : I
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1
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'I.'l' /:',

5 s.d.

0, l) l~W

0, 'r 5 kW

0,15 kW

0,83

,\:) U (o ref= -;:>,32 V
I
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7.5. Experiment 5: Het overbrengen van vermogen van station A

naar station B, waarbij de ingestelde d-.A= 0.. . , de inge-mln
stelde fSB=? i ,een I d -rep;eling aanwezip; is in stationm n max

A en een vergrote commutatieinductiviteit in station B is

aangebracht ( zie blokschema in fig. 7.1. ).

In de meettabel 5 wordt een overzicht gegeven van de ingestelde-,

gemeten- en berekende grootheden. In fig. 7.7.1. staan de gere

gistreerde signalen -uTR A' uT1 AK B' iT B·

In 'de voorgaande fig.7.1.1., 7.2.1. en 7.3.1. had iT Been blok

vormig verloop maar door de vergrote commutatieinductiviteit

( LC extra= 14 mH, in elke fase in station Been smoorspoel van

7 mH opgenomen) wordt de commutatiehoek).l groter en krijgt iT B

een trapeziumvormig verloop.

------
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foto nr. fig. nr.

mee1hatH..: 1 l) •......__- -+ ~~::..:.~~~"'-£------__----'f'_-----.
(lop)-waarde schaal foto'~

DeT' dive
l,fcrt. hor.

,
'd fll'.; X i lin L •

Jrj mill inut.

rJ. Lj':' t .
fl. 'l I ,. , t,.., .... .
~ LI',; t •

eX,.: cr'I" t. en

Y 'ei!1i tOll

~ (I 'il' t C'lt

J I, ,

r1;, 1 i\ I': J~

1J i: /: W .

Ud~ \'h
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-11, t I (~

ij,- !

IJ
! ,)

l' IUlIIW.

I-'n ."-I.IIW.

l' .
'J

• IJ.J·[~C';·:

J'
'}el"l.i ~~~:;

'I' .: I' II"" ...
1\

in we t'ldnr.;.

X min
,f, min

-
-- (,

9,8 2,12ms 28
r)4 50 2,12ms 27
(. ,.

--
(,,5 A top I) A 2,12mB 2El

J?O V top 200V 2,12ms 27

--
--
--

l:::,12ms 27

2,12mB 2

380 V

215 V

14 s.d.

10,Hs.d.

2,1 kW

1,6? kIN

0,48 kW

0,77

7.5.1.
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7.6. Experiment 6 : Het overbrengen van vermogen van station B

naar station A, waarbij de ingestelde ~B= ~ min' de inge

stelde fi A :0 f3 min en met een I d max-regeling in station B

( zie blokschema in fig.7.?).

Het vermogenstransport geschiedt dus bij experiment 6 in de om

gekeerde richting vergeleken bij de experimenten 1 tim 5.

In de meettabel 6 wordt een overzicht gegeven van de ingestelde-,

gemeten- en berekende- grootheden. In foto 29 zUn de signalen

-uTH A' 0( A' een blok~panning [-uTH:sJ die positief is als

-uTH B positief is en r:i B afgebeeld. In foto 30 zijn de sir-;naJ.en

-ud~wA' -udO( gB' iT B en T d afgebe eId. Ui t foto 30 bl1jkt, dat I d

in dezelfde richting blijft lopen en dat udolA en udo(B van polari

teit verwisseld zijn t.o.v. een udo<.A en udo<B bij een vermogens

transport van A naar B.

'------ --_._---_..._-_ ..-._--_ .•
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meettabel 6.
f'" ['0 n t n f' I d (top)-wanrde schaal foto'~

p-er dive
vert. hor~

foto nr. fig. nr.

1cl rll:.t x

I I .( rill 11

LWlt.

.iU:3t.

in werking

IXiw{t.

#lll:Jt.

~i!l;:L.

1(, ·;e:,lP. t en

f .cmt·d; ell

. eXmiri

froin

- 0 0

(6/41 ) 180=26/3
o

70,2

2ms

2ms

29
29

7A top.

7 A top.

5 A
10 A

5ms
5ms

30

30

-Udc~C;B

- u dp WA

lld6WB

-urL'H A

~J'ill~ 11]

U] ,

IJ 1,

rl
.. '1: t I J'IJ.

\

~oo V
300 V

390 V
228 V

7 s.d.

top.
top.

500 V
500 V

5ms
5mB

2ms
2ms

30
30

29
29

opg

t'1\ • WIW.

P.
"

f'
, ,
I V (t "1 i t\:";

1 ,05 kW

.--_.- _.- .••.• --.------------ ...l
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een I d min-regeling en

is aangebracht ( zie

f--.--.-----------------------------'-------------1

7.7. Experiment7: Het overbrengen van vermogen van station A

naar station B, waarbij in station B

in station A een I d max-regeling

blokschema in fig.7.1.).

In de meettabel 7.1. staan de berekende-, ingestelde- en

gemeten grootheden vermeld als Ul A = 380 V en Ul B = 228 V.

In de meettabel 7.2. staan de berekende-, ingestelde- en gemeten

grootheden vermeld als Ul A= 320 V en U1 B- 225 V.

In de foto's 31 en 32 zijn de signalen U~g A' Ud~W B' uT1 AK B

en I d afgebeeld. We zien dat I d de waarde van 8 A heeft in de

foto's 31 en 32.
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meet tl:l.bel '7 1• .
v,rootht1id ( \;op)-waarde schaal foto's foto nr. fig. nr.

per dive
vert. hor.

I a ~11ni.
in werking

!n~.lX

Ir} rnin tust.
in werlcing

o(in~~t • -F ci..min

~ill:.;t. I: Pmin

Ibil::)!;. -
P1,"~cfrw ten 57,6

0

~,':emeten
43,2°

$ !<,rrtet 01' -
1) 8 A top. 5 A 5me 31

(

iT !~ --
u'I'1 I\. ~ ~ B 320 V top. 200 V 5ms 31

\lc\ GA 450 V top. 500 V 5me 31

ua~ '!' 400 V top. 500 V 5ms 31
,I,>

tldh \Vii -
-U'l'lt l'.
-l.t l '1) I .~~

I "

U
1 "

380 V
"

lJ
l ! 228 V

,J

1):,\ IlHIIW. 12 s.d.
£,., , : ·llIIW. 9 s.d.

L

P. 1 ,8 kW
!'\ OP{~

1 I 1,35 kW.t I. afge/';
r verlies 0,45 kW

~ c: I'/P!, 0,75

. - --_ .. - - --- ----- _._. ------ J
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m~~t.tabel 7 2_

-~roo Ulf~.id ( top)-waarde sChaa-r fota's foto llr. fig. nr.
per v.
vert. hor.

J. d i 11:1 t •
in wet'king

iilU x
I d ;:l i ; J 1 tl:l t •

in werking

0( j Il;~ t . "eX min

~ in::! t . " Pmin
biwlt. -

54
0

~p;e!l1e t~n
0

fl:';emeten 50,4

6, '(~I'leten --
III 8 A 5 A 5ma 32

iT I~ -
1.1 " 1 1\ f\ I~

320 V top. 200 V 5ma 32

ur1o( Cft LjOO V top~ 500 V 5ma 32

I.ld~;, ' 350 V top. 500 V 5ma 32

u dS \'/11 -
-llfl' :{ ;\

-11, 'iJ 1\, ,l

OJ 320 V
! ~

11 ! !.' 225 V
,J

['. /llii iW. 10,2 s.d.

}. " . ~J.nw. 7,9 s.d.
I,

P. 1,53 kW
o p;~

l' ,,
n fl~el";

1, 1?lS kW,
l' 0,345 kW'Iet'lies
1'L ci'.jl'r 0,77

" 1\

-...._----------
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7.8. Rxperiment 8: De werking van het omleiding-circuit.

In de meettabel 8 staan de gemeten grootheden vermeld. Als bD

het blokkeren van de beide mutatoren het omleiding-circuit in

werking treedt, dan zal I d met een e-macht naar nul gaan.

l1ijdens het geleiden van het omleiding-circuit geldt:

i d R 1 + L did/dt = 0spoe

M.b.v. de foto nr.34 kunnen we L ala voIgt berekenen:

(Rspoel/ L) (t2-t1 )= In i d1 / i d2 = In 12,5 mm/7.5 mm

Rspoel = 7,2 ohm (gemeten met een brug van Wheatstone).

L=(7.2)( 20. 10-3)/ O,S108 = 0,281 H = 281 m H.

Met een Marconi meetbrug is 350 mH gemeten voor de smoorspoel L.

De foto's ~3 en 34 gelden als het omleiding-circuit in werking

treedt. Het beeld van de foto 33 komt overeen met de werking

van hat omleiding-circuit , zoals in 3.6. behandeld werd.

Doordat T 1 13 An T2 B de w.r. meteen kortsluiten zal zolang

udo/ gA onF;clijk nan nul is , de stroom I d eerst toenemen. Willen

we dat vermijden dan moet de a.. van de g.r. verkleind worden al-

vorens het omleiding-circuit in werking gesteld wordt.

L- ---"



1- ~ -- ~~ChniSch~ H~~~sC~~OI Eindh~ven ---------J~Iz'7.37 van---- ---

~ 11 Afdehny der eleklrolt-Jctlnlek - Vakgroep elektromechanlca rapport nr.
J ._- ----.- - - - 00 0- _0- -- - -- - - -- _0 .----.-- ------.--

meet tH.bl:d 8.
groothfC)id (lop)-wanrde sella!? foto' s foto nr. fig. tlr.

per iv.
hor.vert.

I d nv!x i nst. in werking
1

el min inn t. in werking

I tl
9 A 5 A 5ms 33

i,l' 9 A 5 A 5ms 33
B

u"" 11K J', -
Ll.,i<x'Li\ 500 V 500 V 5m3 33

udf ' 300 V 500 V 5ms 33
.I.l

I
el 9 A 5 A 1Oms 34

i,,, II -I-

u!'l I'. i': 11 -"

u . d-..(' t ~jOO V 500 V 1Oms 34u ..1 \

V'
Ild $, . 300 V 500 1Oms 34

._-
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'7.9. Experiment 9: Het verloop van de z aagt andspanning uC1 A en

uC1 B van de I.F.S.-systemen in de stations A en B b~ res

pectievel~k "constante ft "-regeling en " constante 6" 

regeling van de w.r. in station B ( zie blokschema's in de

fig.,?1. en 7.';>. ).

In de meettabel 9.1. staan de berekende-en gemeten -grootheden

vermeld van het experiment 9, waarb~ in station B een"constante

fi "- regeling aanwezig is .In foto 35 z~n de signalen Ud~gA'

ud~WB' u C1 A en uC1 B voor dit experiment afgebeeld. De signalen

u C1 A en uC1 B in foto 35 hebben een frequentie van 300 Hz ( 6

maal de netfrequentie van 50 Hz.).

In de meettabel 9.2. staan de berekende- en gemeten grootheden

vermeld van het exper'iment 9, waarb~ in station Been "constante

b "-regeling aanwezig is. Het sign8al u C1 A uit foto 36 heeft

een frequentie van 300 Hz. liit het signaal uC1 B -in foto 36

kunnen we opma...1{(m dat de &-regelaar de oritsteekhoek 6 B const ant

tracht te houden. Als de hoek b B te klein is, dan loopt de

zaagtandspanning uC1 B in de volgende cyclus door tot 8,0 V

( zie foto 36 ), de ontsteekhoek ci., B wordt dan verkleind, de

hoek "B vergroot en daardoor neemt 0 Book toe. Dit kunnen

we ook in fig.7.~.1. zien, want het signaal T1 B is nu kleiner
o

dan 120 breed, in tegenstelling tot wat in de stationaire

toestand hat geval is.

---._-------------------------------
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rneettabel 9.1-

grootheid (top-)waarde schaal i'oto foto nr.

per dive

vert. hor.

udlXgA 500 V top. 500 V 5ms 35

ud~wB
400 V top. 500 V 5ms 35

U c1A 5,6 V top 2 V 5ms 35

U c1B
8,8 V top 2V 5ms 35

0

o(~emeten
50,4

,sgemeten
36 ()

mcettabel 9.2.

grootheid (top- )wB,arde schaal foto foto nr.

per dive

vert. hor.

udD(gA 450 V top. 500 V 5ms 36

'udb wB 350 V top. 500 V 5ms 36

u c1A 6 V top. 2 V 5ms 36

U c1B 8,8 V top. 2V 5ms 36

d. gerneten 64,8°
0

~ l';e:let em 3h

b gewenst 43,64°
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Met de modclopstelling en de gerealiseerde stuurschakeling

(I.F.S.-systecrn) was het gezien de meetresultaten en de bedrijfs-

voerinl~ mogeli.ik een H.G.S.-verbinding na te bootsen, waarin de

volgende illstel- en regel-mogel~kheden en beveiligingsmogel~k-

heid aanwezir; waren:

een 0( -instelling,

een ft -instelling,

eell r; -regeling,

een I d -revelingmax ~ ,

een I d . -regeling,lTIln - .

eFn omleidin~circuit.

Toch zou (te installatie wat de sterkstroom..\cant betreft nag met de

volgende zaken verbeterd kunnen worden:

1) Dp luchtspoel L vervangen door een smoorspoel met een aan

zienlijk kl.eineI'D ohmse weerstand. ( In de luchtspoel gaat bi)

een stroomdoorgang vun 10 A, 100 W verloren).

2) Draden met grotere doorsnede om grotere stromen te kunnen

toe laten.

3) De trnnsformatoren I en III uit fig.6.1.1. een zodanige

overzet verhou.ding geven dat DI A~ DI B' zodat de verbinding

met een kl eine 0( en ft kan werken.

Wat de eleetronica betreft zou de installatie met de volgende

zaken verheterd ]{unnen worden:

1) Realiserim~ van een frequentie-meting t.b.v. het I.F.S.-

systeern.

2) Bi.i de "collstanteb "-regaling ook}l bepalen, door op dezelfde

manier als l>i,j de S -meting een fi -meting te doen en ui t het

'------------------ ---- --~----------------
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verschil van R t en C t /J t te bepalen en dej',e
fJ {~('me en 0 geme en r geme en

wu.arde van)J- naar de 6-regelaar te voeren. 6 gewenst zal dan

sneller beraikt worden.

3) In elk station cen eX. -instelling, f -instelling en een c5 -
o 0

regeling realiseren, i.v.m. de 0-180 instelbaarheid van~ in de

stations. Nu is een omschakelbare rJ.. -instelling en J -instelling

aanwezig (zie fig.6.2.1.). De stations A en B hebben nu een

faseverschuiving t.o.v. elkaar (ziefig.6.1.1.), zodat voor een
l) 0

0-1fiO iuntclbaarheid de I.F.S.-systemen in de stations A en B

een verschil.lende instelling benodigen.

4) Het realiseren van een"vang"-schakeling door de ombouw van het

omleidingcircuit.

5) Om h(~t niet lineai.re gedrag van de mutator te compenseren kan

tussen de stroomregelaar en het LF.S.-systeem een functie-

generator met een arccos-verloop geschakeld worden ala voor het

I.F.S.-systeern geldt dllt ri.. een lineaire functie is van de stuur

spanning u s1 (zie ook [18J ).

Voor nuder onde "zoek aarl de installatie verdien t hct volgende

de aandacht:

1) Onrlar~/,oeken hoe het I. F. S. -systeem zich gedraagt bj,j het voeden

van een 7,wak net autJ de w.r.-zi,jde.

2) BE-3studeren van de () verp:ungsverschj,1nsel en in de spanningen en

d~S tromen bi.i kortslui t ing in de e. s. -verbiuding of in de d. s.

nettEm.

3) Het nabootsen van een ljjn voor respectieveljjk:

korte afstand,

midrl ellanp;e afntu.nd,

lange afstand.
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A2. Connectorv9rbindingen~

Print 1.

\

\
\

,

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

\

\ \\

\

\\.

.~.

(10)

(8)

!

ba~dr, tr;msi~>t C' 1

ui tF;aIlg Til t t~r·:;t:. A

Us1 naar (P.1 r.13.6)

.1.

_.- --- _.-,------_..._-"-------j-

/

.:
.-

, "

~ .'

J

2

<1

5
6

'f

8

9

10

j J

1-2

13
14

I')

16

I 7

a.it noS 1 u il.l ilL.

i.)

19

20

21

22

25
26

2.7

28

29

30,.
32
33
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8
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10

1 J

12

/3

14-

/5

16

17

18

19
20

21

22.
2 .

2;

2S

26

27

28

29

30

31.
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CD-
~ I blauw-wi t

T2 J zwart

'1'3 J zwart-wit

T'h J groen-wit

T5 I /!,eel

To ) rood

+
aarde

T1 ) blauw-l,\'it

'Ii? J zwart

T? J zwart-wit

'r4 I groen-wit

PI) , ~f.wl

TC, J rood

AND-poortun ,rE~lai8ontact b? , wit

NAND IS bi;j rrL~ en '1'1, reI ai scont act [14, F;ror~n

(P.2.10.10) via (P.2:29) naar (P.10:24)

(~.?10.9) near (~.1n~14)

. ,.... .-..._- .- --- - - . -'-" _.---- ---_._--_.__ .._---

I
'-j



.- ... _...._.._-_...._-- ._--- ---"',
Technische Hogeschool Eindhoven hlzA.8 \/an I

i
Altj,Jhng der cl,~"lrolcchrllt::k • Vclkurotlp elt::klromechanica rapport nr. I. ....1.- .. _ •.

Pl,n~ ?

~JnnE?ctor-

a a n S 1u i til'll;.

0

2
I

~l

·1

5
6

I

8

9

10

L J

12

I)

14-

15

16

17
i8

19

20

21

22

2-

2·~

25
26

2.7

28

29

30

31

J2
33

tlJelichtin~.

+15 V

T1 , blauw-'"i t

T2 , zwart-T3 zwart-wit,
'r4 , p;roen-l.·Jit

T5 , geel

T6 , rood

+

aarde

-U"'r()

UST

-UTR

UTH
-URc..)

Ur·H .,
U.J

van filter zaap;t and

-URS van de hulptI'1l11sformator, bllluw

-U;j'l' vrm de hUlptransformator, zwart

-UTR van de hulptransformator, rood

van (P .3.6 B. 7) n aar b a,3 is Tr1 (P. 1 ~ 19 )

no.rde
.-. ~ •._._._--- ~__•. ... . . •. __ . .•_~ .J
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blz.A.9 van

rapport nr.
.-'---------- -- ----

p[ . n L 4

LoeJi cht~ ng.

ui t(:inde p potmetcr

Us1, g.r.

uiteinde eX potlOeter

en ~min begrenzinrr, r:. r.

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

, ,

aarde

I
i

.J

US1 met d. m<.lX

+

lOTlero( potm(.,ter

Itr:msfo'-:hunt

loner'" potmcter

Us1 ' met olmax en o(min ber;ren~dng, 1V.r.

,_;"onec to t"-

aansluitlnl!:.
()

1

2
/

,-,

5
t;

(

8

q

10

1 L

L2

I -,

J .;

15

J 6

17

18

19

20

2.1

2'2..

2'

2·;

25

26
27

28

29
30

')l

'32.
3)
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rapport nr.
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PllnL 5 verbindingsprint.

Print 6
~lJnnec L01'- Luelll,hbng.

aa ns lui ti ng •

a
1

5
£:,

7
8

Hi van :;t ation 13 nanr brneksteent,ie 13, h J ,:1')1,:

Ll
1 ' , , , , , , , , , '1'1 , n' I" (l .~ ('1

II :1 , , , , , , , , , , 1 r), r'on,l

10

I 1

J .'

I "

J "

,5 +

III a:rrde

j I

Jo

1 'J

.'0

l1anr

, ,
, ,

( 'P '7. 1 t J )..I· .> ,

( p '7·1 () i
~... , I"10d

1)J;11l '-wit
, 'j ( p q. ~)11 z···!,:n't;, , . . ( .' ,

I J ( "') rl· .)')) .. ,.,.j",.,. "J t' t
" ,I. I. I l , .' j IIY ( L ; - ,.'

) ...

25

26

27

.'8

,'9

30

32
:n

I

I

I

I
i
i

.. _ .._.. '._. _. ...__ ._.__ .. . ..__..._ . J
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aallslu I I.J ne:.

1

:S

4

5

l:manninl~Sm(~tinr!; m.b.v. transf'oshunt, (l:uel

roodstroommt~tinp; , , , ,
Tl'lUr braek ~~t c:ent ,i c 16, blauw-wit

, , , , 17', zwart

, , , , 18, zwart-'vi t

, , , , 19, wit

, , , , ?O, r;eel

, , , , ?1, rood

+

uarde

1 -)

'/

8

9

j • '

j I.,

lL

11

1 7

18

1 ' J

.'0

,'I

, )

( .
, (

, -'

v,m (P. h: 'U:n

vnn (F' .6: "'))
van (1).6.= "())

van (p. 6: ?/I )

v'm (p 6. ')'J).• • ( r

van C') (". ')7. )j. ).(:)

.:5

l. . . _.- -- --- ---- . . ... - .,. ---------., .._-- __________J
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Plint 8

blz:A..12 vat1
rapport nr,

,;, ,;)nee I.or

aan!:alHitina.
o

4

5

6

i

8

q

10

1 1

J .'

I 'j

Lu,llcht.lng.

II
s1

It f h t nnar brenkstenntjerans os un

Ku "H
6

15

16

17

w
I';)

20

.zl

22

23

25
26
2 {

28

29

30

31

32
33

+
aarde

l-4. naur

potmeter

potrneter

potmeter

potmeter

potmeter

breckoteontje

1, LL(~ ref
2, u 180 -.fA

), stroomrece1ing rofercntic

4, minimalc waarde referentie

5, maximale waarde referentie

-_•. ~ .~.~._- .-.- ---_ ..._- -----_..._--- --------------- -- - ---
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blz.A. 13van

rapport nr

---------1
I

I

PnnL 9

l;<Jl.l.ector- L() e J1ch t. i ng.

aanslditing.

o
1

,!

4

5
6

7
8

'J

a6
a 13

a 16, b15
-uRs naar (P.3:26), blauw
-uST naar (P.3:27), zwart
-uTR naar (P.3:29), rood

1L

11

I.. '

J :

17

J8

19
20

21

22

a 1
a 10
a 8
j., b

4
aarde, a 4 , a9, a 12 , a 15 , b12

, ,
, ,

, ,
, ,, ,

, ,

blauw nalLr secunduire hulptransformntor A
A

A

zwart
rood

2·i

25
26

27
28

2Y

30

31

32
35



PI I (1 t 10

Co.'1 nee ~o t··

aansluiting.

o

2

3

4-

6

7

8
g

to

I J

12

/3

i4

15
16

17

/8

19

20

21

22

23
2·;

25
26

27
28

29

30

31

32
33

Luel i ch tl ng.

T1wB ' naar de thyristor T1 van station B
T1wB-signaRl ~lectronica

T2wB ' naar de thyristor T2 van station B

T2wB-signaal electronica
nanr bypass-thyristor van station A

van (P.10.9B.7) via baan 14 naar (P.2:30)

+
aarde

I d- stroomregeling

T1wA ' naar de thyristor T1 van station A
T1wA-signaal electronica

T2wA ' naar de thyri:3tor T2 van station A

T2wA-signaal electronica

naar bypass-thyristor van station B
van (P.10.9D.9) via baan 24- r1<1ar (P.2.:29)

S ,bypass-circuit bij PA~B'

S " " " PB~A
resetdrukknop bij PA-+B
resetdrukknop bij PBo+A
setdrukknop van de bypass bi,1 PA-.B, rood

, , , , , , , , , , PB-.A, rood
, , •• , , , , , , PA.,l>B
, , , , , , , , , , PB.,l>A

j
. "" .... _. •..__. .__.. " I



onderkant van de strook breek~teentjes aan de achterzijde

van het 19"-rek.

aansluit nr. toelichting. aansluit nr. toelichting.

1

2

3

+, naar baan 15.

aarde naHr baan 16.

-, nnA.r baHn 17.

.34

.35

.36

a4,contact 10, (P.9:1).

b2,contact 13, (P.9:19) .

b2,contact 11, (P.9:18).

" ( P • 3: 26 ) •

5 (P. 3; 27).

6 (P.3:29).

7 I d , naar (P.4:14).

8 b2ysignaal.

9 T1A-signaal.

18 van (r.10.9D.9) via (P.10:24).
11 U s1 w B' (P.8:18).
12.

1 3 -uRS B' ( P. 6: 9).
1 + -uST B' ( P. 6 : 10) •

15 -uTR B' (P.6:11).

16 (P.7: 9).
11 (P.7:10).

1& (P.7:11).

l<} (.1:'.7:12).

~Q (P.7:1J).

21. (P.7:14).

22 stroommeting,rood.

23 spanningsmeting.

24 (1'.10:14), (P.2:30).

25 (P.10:12).

26 (P.10:10).

27 (P.10:11).

28 (P.10: 9).

29 (P.9:25).

30 (P.9:?6).
31 (f.9:27).

5~ a3,relaiscontact 1) naar (P.9:5).
a~,relaiscontact 8 naur (P.9:14).

---- --- - . -_.
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u,.c .t\. I U

rapport nr

bovenkant van de strook broeksteentjea aan de acllterzijde

van het 19"-rek.

aansluit nr. toelichting. aansluit nr. toelichting.

I
_. -.. --- j

contact,1

I

B, blauw-wit.
B, zwart

B, zwart-wit.

B, wit.
B, geel.

B, rood.

groen-wit.

naur (K.3.6.5), a10 contact,

rood.
naar (K.).6.11), b13 contact,

blauw-wit.
naar (K.3.6.15), b11

zwart.

zwart-wit.

A' rood.

A' blauw.

34

35

)6

, ,
, ,

, ,
, ,

, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,
, , , , , , , , , , , ,

stroommeting-tran8foshunt, geel.

+
aarde

-ud'f B
-uTH B
spanningstransfoshunt in de brug van station

spanningsmetingtransfoshunt,

van (P.2:30) naur (K.3.8.2).
T~ B gate-signaul.

T1 B gate-signaal.
naar de plug T2 B.

naur de plug T1 B"

van hulptran8formator

-URS A

-uST A
-LotTR A

J~,transfoshunt.

( .
T 1 A
naar (K.3.3A•4 ) om T1gB tim T6gB te kunnen blokkeren.

(P.S:18).

naur (K.3.1B.3),aJ contact, gruen-wit.
.naar (K.3.6.1), as contact, zwart.

2

3

4

5
6

7

8

'}

IL

i 1

12

1 .

I·;

15
16

1 I

18

19

20

21

22

23

2-,

25
26

27
28

29

30

31

32

l.
33
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meetpanenl

stekkerbus":
aansluiting.

toelichtinr:. breeksteentje nr.

1

j

,I

5
6

i

8
q

lL

1 J

1.'

I .;

L'.
,5

16

J7

18

I J

.'0

.' 1
) ,, ,-

,
• 'j

,'5
.,6

,:8

.)9

~o

11

32
'31

I d 7
I 22

U 2)

-uns station A' blauw 4
-uST station A' zwart 5
-uTR station A' rood 6

-u station B' 1)

-u station B' 14
-u station B' 15
ontsteekpuls station A 9
ontsteekpuls station B 28
uAK in brug van station B 16



Station A.
.. -......... _......~..-

, , .\ .. ,.

(P.3.6 • .A.)

. "

. ~

, .....
l ".

.,

..., ..

; .

• It

.' .;" ..
~ '... :..,~'

., ~I........
. I

". '

• l ~
, "

.
U u A

-,1' .A.

- "'l' A .
1

(P.?'))

9 8
..---1 ...--

,
13./

(P. 3.61~)

-UST {,

(zwart)

-UHS A

(blauw)

naBr sec.
zijde van de

trans!. II
_u,-r" A

(P.3.6D.10) rood

(P.3.6C.12) zwart~==t-~

(P.3.6A.3) blauw

(P.2.5)
121

fig.A.'2.. .1.

(P.3.6D)

-UTR Pi.
(rood)

..
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Station B,

.' -.

I',

t ..

~ ...

'~

.'

h.'

(K.2.3)
9 8

--, a_--

(K.2.3)
11 10 ...

I)K
-URS B 

(blauw)

-UST B

(groen)

naar se~.

zljde van de

transf. IV.

12

-L.lfl\ B

(K.3.1A.3) :r:ood
(K.2.4A.3) blauw~~==f-~

(K.2.4B.7)

6-UTR B

(rood)

lig,A.'2.2

, ,
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A.21

2. High level logic

' ..

..

2.1 Tbe HLL family

The HLL lamily currenlly cOII:>lsls 'J f '9 elements.
allowing Ille lIexlblllly 01 design required by the
mosl modtlrll 'nduslrial conlrol systems.
Tile l.OllHllOIl lundamenlal characlerlstic of all tile
t,ltlOltl'lls In Iht> lamlly IS high noise immunity. ai
10WIIlg Ihem 10 be uSt!d tlfleCllvely In very nOI'w
ellVHOflnltlllls \tdeclrical or magnetic).
The stlcond Characteristic - 01 equal imporlance
IS lht! Wide range 01 suV~.dy vollages over whicll the
Jevlct:s will opUraltl, so dllowlng poorly stabilized
supplies 10 he IJstld wilhou! ,lllecting the correct
luncllOllllll) 01 lhe sysltllli.
OlhtH chal_ll.lerisllcs vf ltle ldlllily thdt are of
Inttlre::.l "re: tllgh lan-oul (2!>, wurst Case) and com
PdtlbJilly Wilt' DTL (dlolltl - lransistor - logic),
TTL (tralls,,,lor-tr,JfISISl,,, log;<.;) ,lIld MOS (metal
Vllidc st1nll<.;ollduClor).
The f,lInily 1t1l;lulles tllerlltlllb Wllh passive pull-up
output sl",ges allOWIng ltle Wiled OR connection,
WillI considerable saving 01 lhe number of elemenls
needed lor various IUllcllOns.

2.2 The e'ementa

Th"re are !Ive basic group, or el""till8 ..lttlln the
HLL family.

Git!~~ith active or passive pull-up:

H 102 quad 2-lnput wi th active pull-up (NAND)
H 103 triP I.. 3-lnput with active pull-up (NAND)
H 104 dual 4-rnput expandable with active pull-lip

(NAND)
H 105 expandable dual 2·w,c' .' "out (AND· OR 

INVERT)
H 109 dual 4-inpul expandable power with open

collector oulput (AND)
H 112 HE~ inverter wllh open collector output
H 115 sirobed HEX inverter With open collector
H 118 HEX inverter With active pull-up
H 119 strobed HEX inverter with active pull-up

output
H 122 quad 2-input with passive pull-up (NAND)
H 124 dual 4-inpul >,,;:>andable with passive pull

up (NAND)
Logic diagrams with Pin connections for tht1 va
rious HLL gates are shown in fig. 2.2-1.

\

-------------------------------------------------
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J 0 ....

IlInu,

I '0 'OIl
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.... ~.
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I~ out

t'l"

It 111.,
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.....,

....

•• Open (;olteclor output (A6lerl,ka dO not re'er to H 118)

, .Ou'

llj'"

I "Ol.'
I ' •

J '•••.

, .....

• P."I". OUlpul pull-up

~ .,i": ~.... " ,
'~ . " ~ ~ .'
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InlotrlaCd otltllutltltl> .. 'II

H 113 quad hlgh-to-Iow lev",l GOnvurttl'
t-i 114 QUdd luw-to-llIgh level convel\er

•" . I

1~ II 911
I" ..

,t•• l J .tff,

• ,·1 I I , ) IJ IN

•• , 4 ( J 1\ IU, I

.... l ] J I
~lil

J IU IN

01" ,,( 19 I ...

'., I J 'Ill"

Fll·2.2-'

.,.

2.3 Operation 0' the HLL gete
Th. diagram common to all the ga'•• In the HLL
family is shown in fig, 2.3-'.

A

B

•
OUT

o T :
I,
I
I

X O-------.J

t.., 'I

:r1111

J III v, l

, ,I

Il~' , I I. \I
• J I ] II~ ,....

, .1 --j, )111<
J 'I 1 Ie k

.,
"~I

; l. r

" .• I

il~;1
) 13.1I • I

) .• 1 J ' 1 l ".1
) Ii I"I ; It; c,. " I

"I

I:'~II
J It,,,"

0,·1 J II c.:.,
'4

"
( J I.·J

'J II J 11,1 (J

I tllJ
'OlItJlI! Jou

FIll. 2.2-2

•• OPttIi colletta, o"tput

Fig. 2.2 -:2 Shows logic diagrams or these devices,
and II will he setln that oach has two gates with
upandable Input.

~~I~I~'Y_ t:'el1l~r!..t~~

H 110 dUdl J-K IlIp-llo~ with asynchronous preset
<.;apabll i ty

H 111 dual JK llip-f1op with asynchronous reset
and p,eset capdblll ty.

Fill. 2.3-1 (a) SchematIC dIagram 01 HlL gale Wllh
active pull-up output

Fig. 2.2 ·-3

MOn():,lolole ~Iellleilt:

Ii 117 one-shot 1Jl1llt,vll.Hillnr

Flg.2.2-4

~v~l'plotX elem~l~t~

H 150 synchronolls binary counter with asynchro
nous p,estlt and reset capabi I ity

H 157 synchronous declrna I counter with asynchro
nous preset and resel capability

H 158 BCD to decimal dtlcoder, nlltie driver

14
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FEATURES
• Shorl C,teu,1 "r"tection

• Lilrge Common·Mode Input Range

• Guaranleed Drifl Ch.JrilCteri~llcs

• No Lalch Up

• SImple FreQuency Compens.Jtlon
II

GENERAL PURP(
OPERATIONAL
AMPLIFIER
101A
301A

NOTE 1: The rnl,l(lmum Juncrlon temperature 0' the 101A 15 150 C
while thlt 0' the J01A 1$ 100' C. For opera'ln~ If f!'1,:.

"Ited temperature... de\llce ... 'f" ttl" TO-S pd(;kage mU'iT bI

derated based on a thermal rP'Slstlnce of 150 C 'W Il..·

tlon 1.0 _mblent or 45 CiW, IlJr·C110fl to tiUe For r",
frlt package, the derating tS blsed on thefmai re'i,sta,lC~

01 185"C/W whe" mou",ed 0" • ltl6·,nch'h,ck .po"
gil.. baird WIth tt" O.OJ-Inch-wlde. 2·ounce copper CO"

duetor•. The thermal resistance 0' the dUlt·In·lIne Pick
..,. is uxf C/W. junction 10 1mbrent

NOTE 2: Foroupply vOll8llei Ie.. thl" ,l5V, tho IbIOlu'. m.. ,mu""
input vOlt_ is eqult to the supply vottage

GENERAL DESCRIPTION
The Intersil lOlA dnd 30lA integrated circuits are general
purpose operdtlonal amplif,ers. Thl'~e high I>erformance
op amps are improved versions of the standard 101
and 709

This general purpose op amp has many oulstanding fea·
tures; overload protection on the inlJut and output. no
latch·up lNtoen the common mode r..nge IS exceeded. and
(reedom from oscillations. The 10 IA also features better
accuracy and lower noise in hIgh impedance circuitry, and
low input currents. Frequency compensation is aChieved
WIth a single 30 pF capacitor. It has advantages over inter·
nally compensated amplifiers in that the frequency com
pensation can be tailored to the particular application.
For example, in low frequency circuits it can be overcom·
pensated for increased stability margin. Or the compensa
tion can be optimIzed to gIve more than a factor of ten
improvement in high frequency performance for most
applications.

The Intersil lOlA operates over a temperature range from
_55°C to +125°C. The 301 A has an operating tempera
lure range from O°C to +70°C.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Supply Voltage lOlA

30lA
Power Dissipation (Note 1)

DifferentIal Input Voltage
Input Voltage (Note 21
Output Short·Circuit DuratIon
OperatIng Temperature Range 101 A

30lA
Storage Temperature Range
Lead Temperature (Soldering, 60 sec 1

!22\'

! 18'J

500 mY.
, 30'/
• 15'/

IndeflrJlf'-'

- 55' C :0 125 (.
O'C 10 70 C

-65' C to 150C
300 C

TYPICAL APPLICATIONS

I

,1

..-

Sbnd.rd COml'enl.flon and 1
Offset a.l.nel"O Clrculf

..'.

..
..-w-_+~

P••, Surnmin9 Amplifier
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'--~" ......... ,......

SCHEMATIC DIAGRAM

CONNECTION DIAGRAMS

"""0"--"- 8'~' v' UlWt-:'~ . ~' .•
'....' ..

'-" 01.1,.,.,' '-'" ,......... '" M~_ .. ...,-.,

TO 5

e
.-o-;·...

~=~, II"

' ...... I • OU"",'

.-.., I • • ..... ..-. ~
MI""I

r~ ..... t'UIlI ~,-
,-.., v·

1IIlI'U' •• 0IIftI'I"

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

8 PIn PI.,tlc OIP '. r'n OIP

NOT f P,,,., onn", led 1o
c•••

NOTl Pin 5 l"'onnecled rn t'lonorn
of peck".

NOT E Pin e C"f,.\nnee'Mt '" l1~H,om

n' p.c ....".

------------------_._,-,-
6

~"
~:..,...
., i

, ..



'.

T .... _.. --_.. .- ----- _._-

ELECTRICAL CHARAClERISTlCS INot"l

i lOlA 301A
I PARAMETER CONDITIONS UNITS

MIN TVP MAX MIN TVP MAX

, lp,ll l,)lIo;,'l V... It,IQI' lA 2:'·'C. R:; " !JO kll 0.7 2.0 2.0 7.5 mV

.·'pul 011,...1 Current T" 2!1' C 1.5 10 3 50 nA

I",,~t 13'a, Current T" c 25'C 30 75 70 250 nA

Input Reslstdr1Ce T" . 2S"C 1.5 4 0.5 2 MH

Suppl~ Current T" " 2S"e. Vs - '20V 1,8 3,0 mA
T" ,. 25"C. Vs = ±15V 1.8 3.0 mA

~ Lar~ SIgnal Voltil~ TA · 2':,"C. Vs t15V

~~nl VOUT - t 10V, RL ;> 2 kH 50 160 25 160 V/mV

Input Offset Voltage Rs ~ 50 kH 3,0 10 mV

Av~rage T~peratur~

Coefficient of Input 3.0 15 6.0 30 jJvfe

Offset Voltage
i

Input Offset Current 20 70 nA

~. T""perature 25°eSTA $ 125°C 0.01 0.1 nAte
Coeffcient of I"put 25°e S TA ~ 70

0
e 0.01 0.3 nAte

Off.,; Cun"ent -55°e ~ TA ~ 25°C 0.02 0.2 nAte
O°c ~ T~ $ 2S

o
e 0.02 0.6 nAte

Input Bias Current 100 300 nA

Supply Current TA ~ +125°e. Vs =±20V 1.2 2.5 mA

Urge Signal Voltage Vs =flSV, VOUT =fl0V
Gain RL ?-, 2 Hl 25 15 V/mV

I~tPu't Voltagr Swing Vs =tlSV. RL = 10kH t12 t14 t12 *'4 V
RL z 2 kH tl0 f13 tl0 t13 V

Input Volug. Ranp Vs =f20V t15 tl2 V
Vs =f15V V

Common'"
Rejection Ratio Rs ~ SOkH 80 96 70 90 dB

Supply Volt.
Rejection Ratio Rs < 50kH 80 96 70 96 dB

IICJQ; f.,. the tOtA. th_ .,.,,1'041'0'" apply for .!lV .' Vs < ,20V and -!lS·C ~ TA .., "!l"C un'n.Dlher.MlPaciftld.
Foo the 301A. "'_ spec,lu:a',ons apply fo, 'SV .- ItS <: 1 '!lV and O·C '5 TA < 70"C. unln. Dlha,w'''IP8C,fted.

o

7

.. •
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Thp ratio of ttH~ rh""",,' In Input

In input (ilrn'nt (Ill I'lthpr Input With
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r~EFINITI~ OF TERMS

I ,"t,'ur (If f Sf r VOL 7AGf 1 h .• 1 v"lt.IQ" whu" """t III!
i .il,.·:It~1 !wtWt~t'l1 th.' Input "~'f1'"h)l... IhrPIl"h tWl) t_~qu.. l

fP"I,(dl\. '" Itt Ilhf.llfl /P'O Ulltput VOltdq.'

'\lr'l'T (If ~ .\'t T L't jHRl. N r 1 ht! d.ttt'rt'lln' .n ttw fllrrpI11S

,llll I'll" "'\It' 111,,.'1,1 It'rfllllhJI~ Wht'll th~ output ...... 11 Imp.

,\Pl./T liOL TAGE RAtvGE Th.. r~"Q" "t "olt'lgl" on Ihe
1.1Plit t~,nl"',t" h" whh:h tilt' ott'tf't !\P'!l'lfICdtIOIl!\ apply

I .. p(:r Pi ~S ,'URRErv r· T"~ Jvt'rdqe 01 the IwO ,npllt

,'OMWON MODF REJECTiON RA no 1ht' '.1'0 01 the
IIl~lllt \,(llt.i,W r.1'1Q\' !ll Hw pt'.Jk. tn ;leak change In Input

o·t"'ot't \'(lUdq_' ov." HH ... rttngt'

PACKAGE OUTLINES

,e
I

APPLICATION SUGGESTIONS

The minimum values given for the frequency compensa
tIon capacitor lIt'e stable only for source resistances less
than 10 kH, stray capacitances on the summing junction
less m.n 5 pF .nd capacitive loads smaller than 100 pF
If "'¥ of these condittons are not met, it becomes neces
-V 10 overcompensate the amplifier With a larger com
pen.tion capacitor. Alternatelv, lead capacitors can be
UIId in 1tle feedback network to negate the effect of
srr.y capllC,tance .nd large feedback resistors or an RC
net~k can be added to ,solale capacitive loads.

Although 1tle 101 A is relatively un.ffected hy supply
bypassing. thIS cannot he ,gnorl!d altogether. Gene'allv it
,s necessary to bypass the ~upplof'!> to ground at lea~t once
on every Clrcu.1 card. and more bypass po,nts may be

9

INPUT RESISTANCE
vol,,,qe to thl' dlJ"!I't
.he OIl"" grounded

SUPPL Y CURRENT· The current reqUIred frOnt I'W powe,
,upply 10 OpNdt., the ampld,~r w,lh nu II)dd ,HId Ihe oulp,,1
ctt iNU,

OUTPUT VOL TAGE SWING The pl!ak oulpul VOltdg!!

swing, referred 10 zero, thaI ~d" he OUldlnerl wII"o"t clip
pmg.

LARGESIGNAL VOLTAGE GAIN: The 'at,o of Ihe oul
flul voltage swing 10 Ihe change '" mpul vollage ,equ.",,1 10
drtve the output from ZerO 10 th" vollage

POWER SUPPL Y REJECTION: The 'al'o of Ihe cha"qe ,n
inpul offset voltagl! to the change ,n powe, supply volldges
producing it.

Order Number LM'OlAF

NOTES' All dimeniloni in Inches.
Qimenlions n "er ta'elt J-l 0 committe".
Leadl .,. gold·pl.tecl Kova'.
Pack_liIe walght " 1.22 I,aml.

Or"er Numb.' LM101AH or LM301AH

required If more than five amplifiers are used. When feed
forward compensation is emploved, however, it is advis
able to bypass the supplv leads of each amplifier with low
inductance capacitors because of the higher frequencies
involved,

Compenu,inlil For Stray Input "ol.tlnl La,... Capacitive loerk
C.pac.t.nce, Or L.rge FHdb.ck

".""or

•

•
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':r ...).~~ l'r. t \:.l.~t \\l i"li.,:,. j~l'r :\JJ~ l IlllJ:-J:-' <le'l" ....,~d·l~il ~~ !;'.d (!l'r \1t,:--:--

:--. I. l. I ~ t ~ ~: :~, i ~ t • d l' Il t ; .., l h !!: 1tit' I ~ r' t' d t' r »t ;' l d j '.\ Li ~ I d I t· r .

Ilie i\LI~~,'-l';l"lr)IJ,I' !~.\_L:" ~1.l..!GI:(!l~,~~ ,,:!

(:;..t"]'lll· 1':rdl' "d,'!' .1:. dlt, .\1i::',:,kl, 1:':1,1"

(-) dt'l" ~;J)(;iSllllg ,'Il~"~l iJl'h,,>I:ll :,'.' I"'!"!l

, ':l J, , : ~ 1 1 , '. I' f' ' :'

, '
, ;' J\ 1 t· I l! 1. d I'

l' I' .' t ~ ; I ,~t, '. t. Co.: : I i 1 t • J

.111 (I: I' I" \ >I l' I' l" i I: ,

Il' ~~ l \\ 1 I'd .

r-
J
~. 1"I' st I !Ill! Illllt.: <..11' s !'r i Ill:I1'V,'j<!t-," strl!HJ e s j{ }

1).:1' \lc~sf.. fl1l'l' \\'inl. !1:llq.t"':Il'ldit II c1!II"l:ll die 1{('!l,iUII'llZ el"S I1I.1gI1Cli:CLI,.'11

!':r.·i~.,:-; ',";llr";'LI,t 11IJd kitlill d]" Il'"ll'!' \VC1"t il1 AlllpCrl'-\\'illdllllgell 1,\\\,)

"I:L:""':' I>"I! \"I~Jdt'll. 1;1'1 g.'~"l'l.'lJt'l" \'lll,dllligsilll;',itlli wlrtl d"I' I"(·]i..di\'l· 1,'.,1:

lv I' • II : ~" I', I , ' 1II t~ r. It' g I' ( , ::; S (' I' ell' t' \\' t' r t des P r i 111: I I' sIr 1)J1 ! ,'s g t: \\' I) I It \\' j rd.

d, h. '" 1<.1":1]('1" f!t"1' \V"1't d,:s l'rilllol!'\\itl.'rslitllC}<'S·jsl, H ] suI1[(, <..1011",1',

:,O\\t'lt ,·s "it' .',11 II!! ~,~I'llde !111LllsPdlll1l1Tlg t"1'1allLt. so dinll'1Isiullit'rl \\Tr

d"II, ri,,,.·,; dl'I' \!,".:,slnltn 111,),~)j(115t 1',:,11<: <ill tll'!1 i\:uI11i'lal\ll'rt \I'll ~()II'"\

ir"IIII!It.

'\' 1;"I"c~: I~"i cll'!" l"":dlt''-4'lI~~ ,-,un /{ 1 ist rI.,1' Widt'/'sLIIJll (]cor l'[,l!lj"r \'lll.l\;n~

~l)\\I{' '';'';1,1' "'.j"i'IIi,,!! l1:it r1I'1' T"Il'jlt'r;ltllr /,ll l) .... ruc·ksic !:tiL;"I1,

I ) i , '
I', '-.

1',\1·1 " "I:;:,':';' !Ir--:T-!,','iht, 11111(i1SSt r-:lf>llll'ntl' ['Ill' !\<.'rlll~t [','[1,1' \',lIl

i,", ll!'!)I):! \, \,.,,·I;Irl~t'II :'it.' I,dlp ~"I'''l";il(' )\,tl"lli,!.ittr·[' I',jr die 1,>lL~"Ir!,'"

~ . '.. , ) t r I

1 (' I 1:\ 1'1 r II' ';' I" ! t'

1111),\ I ",I,,, i",il .'ill.L\I'I'i1lltt'r

, ; "I' I !. 'J "I', )
I , \ ; J I J I , '. I I 1 1 (,1 0, :\ V" \

dlll'"',I1;,t1"11 1.\, ~,\

~ (\ l) '\ I Jl (II 1St r i l.'

~ n().-\ r.;, h () ("1 it e I " L' •. , I;, II t c r ~'I"') "" ' I : I ~ )

'11';11 I j')l1 ,llltl,-\ 111,1" \

~ I (\ II II ol r tI HI () II :\ ' I! I • I) I) (), 1)\ \ J r ( 'I

s l «. l k \': II ! I f 1i l.' r I

Ill. lI!d"I:.',"!' \1"'" (,1~1"1 \' lr dId lIi(! ()nkUlI'pT\t:t1ioll '· ..\11~f'ln(·1I1t' : lill'J.'t,j<.r· fllr

11.,." :.r .. kl , .. , )'t"1 ',t-L'";lli/ 1\ d"r 1.I:r,1- 'l'r;IIlSI()SIIU~, l''',

-
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SlIlOM I . I

SPEISUNG
I .... " I ±8 '10V
~ _1__1Q2Q... J

McssfJrinzir

1m [if,p.nk"rn rkc; Mr.%wandl('IS wiro ourch oin {)"""l'Jfd,~',

Flihl"rnlell1('lIt d"r 1lll)1l1('III;]rl(~ Ilu'" gClllP<;':Cll ulld ,,,,:t,·I~

oinor nach!J,'~;rh.·lIl'tpll Elcklrul1rk alii 0 kr)llll"'II"j, It ! ;"1

I<o,"p('nsall('"s"dl(lill I';' cin g(,ll;]IJe~ Abbdtl - uln d:.:' '.\';",,1,
IOIVl'rhiillnro; IfHhlllll,t, d':s prllniiren Hauptstrolll~

Oor Tr.111':fo cilllJNT i·,\ ('in vollc.t;,"r11[1 '1t'lIn~, [I('ll""'! ;,,'1' ",0

licrlcll M(!:;':I'II \', 1/1 GI"ichslrOIl1, \'/,'ch'.(d"IIDIIl (',I,·, I,·: "
strOlll, Sci,ll' t,.I"ql" hk('ltPIl ,d)'-'I~;t"'tJt~:II)I'1 W()I!<'1l1 11"'1"'"

kOIlV('l1tioIlPII"r SI,IlIllW,IIHII('r, M(,~,', ShlJl1I~; odor 1 r,"" ,j"" ~

rl'rl illl,f (·,I,llll,"" (II" ,~(:.l'iSt'·~rlJI.u I", ftl'l" l111111' i),,!I"

,wfu;,I)('n,

, ., ;

," ~ ... .

:.

'~

, . . ~ ......~'. ,......:.. ~.

'.: "', ...~':.
'. '. ,. :'

, ,. • ' I, .'

"

,.. ~
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,,'
Kenndaten

Nenrl"ihom
Messbereic:h
Wmdungs\'("hiillnis l' 1000
Inlerner V'/idf'rsl<Jno /1,,'1 N'",,'5trom)

Primiirkreis

1000 A
0-3000 A
1 Wdg.
',0

Sekundiirkruis

lA
0-3000 mA
1000 Wdy,
3U

P'ufspa "1111 nq
Gena'J,gke: t

5 kV / 50 HI / 1 Min.
n) typo Abwcichun9, ~ntrnagncti!li,!rt

b) max. Abwcichunn. gcs;Htiqt
c) thorrnische Abwoichung
d) linc:t,iliit (,~Ialivn Genall!ykclt)

0.1% (DC· 100 Hz), -3 db bci ~)OO kHz

, 0 [) mA
lImA
I 1 rnA

Ansrr"chlPlt
Betfichr.IC'll1r'''' a Ill' tll' J/?W h
SPI)ISI'~J':1'''"ln(J \

loerl.llli Sir",,, f JO 'Il I, ,~, \ ( ~

MOl han,'1' hr' Aw,hlll"'lfJ

1 ,IS

- 7tl" C '/00 C
I (J V I ~O V
40 'nA
!\rhwarlf'S AllIlllinillnlprol,llwhall'''', ""t srhw.lrlr'lll r I""Y

"P'~lO'I';P"

r, ~, I. C'J

Oborln'i",hlllllf") h, I Itt \\" .• :, d''111·.pl

bel l1i'lu .. " ,." "',, II' • r: '.'" t, "'l

Urngphl/l'4"t"''''I'''' 11..' ,~r, 'I "I"", /1"1 '!r) V

31100 A
?nliO A
I' ,(10 A
1000 A

1 Mill
:1 Mill

III Mill

d;IlWfI,,1



1) AlI5Chlus,"

cr-

t:"pt'I~~lIl1(~

g \' 20 Vo -
00

---0

h)

0--

o

r )

( I lJ

Q," Sl'KlIlld."k""S ""IPS T,.lrl'.io'~lll'NT isl al., Slronl(wr\t~ral()r allsgr·h.ldct r, i~;1 vcdlk()lJlrn"/1 (W';"!I'";I

9,·"pn KlIrlsl·ltll/~·.'''' n.!t'r Lltil,·,hllclt,· "11 /'I1I1I;nr.!rolllkrp,'i nt', ~;("kl/lI(hr~.lr011l ;·,1 in jed, '" tli"'I1'·,,1 "11,
qf''1,lllf'S Al,hdd d··~. f"'""lff.t">ll1·,. ,t',hl;II'11 lIlll <fao; WlIrdrl/lq';vt'rl,;illni-; 1.1000. d.It. I A ,·nt"p'·(.ltl 1 IliA
E, la,'" d,/.·kl .• Is Mill"I""',1 ;\IIt ('1/1('11\ [)rch';pulmilli;WIIlf'IG"\I'\('1 ;.lngezerql \"Ir,clCIl (Hilt! a).

Mil H,I!c ('i,lt's S"'Il" f",'sswidr"."'"df'<' 1,ISSl "iell jedoch ouch "inf' 'lJln I'lilni\l!'.lro/T) I'r"Jlorl")/l.,ff~ ~)Jl"ll

nun\) t":(,1I9~'" i13dd hi. die' Il "I': 10101'111:111011 fOr riif' Slr'tWltll"1 011'1" r~('~Jf'I- odt'r Konlu,IIc!"ktlf 1Ilik
bell.d7( w",dell k;\II1l !hl1cbl'lI 151 th' .tllck.tp AII'f'iqf' millph ,·in,": Vollrn('\f'rs orl,'r nul ('ln0.111 ()S;II/o·,knf!

mO\lI,,.h.

2) Isol.tion

Die Prufspannung VNslch: sich lwischort dern Primarkrr.I'l und dOll Ansch/lissen des Sekundarkreises, yer
bundcn n,it dem mctililischcn GehtiLJSo..

Die normale Betriebsspnnnung 5011 2 kV daucrnd nicht ubCHstrigon. cntspr('chnnd der SEV-Norm:

:;.,

Priif5pa'1I1ung ., 2 [Jel"el,ssrnllnllllg I 1000 V

Spezialausfiihrungcn sind mit Isolalionsspannungen bis 1U 50 kVeff licferbar.

. 3) Speisung und Messwiderstand,
'.) Spannung:

Aile LEM-TransfoSHUNT .. llldll~tlle .. sowie .. Ton5;01l" konncn aus elner nicht stabili~icrten Oucllc ge
Sfleist wcrden, die bCld!' Polnrit'lton aufwcist. Bei "lIem «Lnbon- Typen ist dicse Speisung bert·its cin
gcballl. 1m RilllfIlI.'n rlpr lld;I<:~'CJon rJotrif't>'>5pannul1gcn von 8 V . .. . :10 V hangt dil' minimal niitigo
Spann"n9 YOIll III /l1"<";('llrff>11 ',I",rn linn vom Wort dos qnwrihlll'll Mllc:!':widnn;!:tndcs ... h. Sio bcsllmmt
sieh nsell folg"nd", r tHnlel:

min. Speisesr>annl/ng
IIIlI)( Mf'ss:;tro'"

1000
" (Mcsswidc,stand , R 5'

bl Strom'

O,e Spr!ISIJIl'l n':lss ',0 di,nr"l'"o/l ... r! s.,in, da,;o; SIP d;1\Il"'HI dl'/l r",n;i".t"m,/IOOO S(Iwio riPIl Eigcn
, IrOI1IVerl,'<Jul I, ""S II'J;III.II"r5 l:Jn /I I/'I/ •.,hqO/)f'1l kiln"

Speile~'rom

• "usnllhr"l!

,

1000

1000 A Inf! .'.1"1' 0111,,,1\

-

10 lilA,



Dillwll!Olonierllll\l~h(,'~'I\lI'1 "ul l'.lIl',foStllJNT 300 A ([(s .. ' 8 ~!)

,:) nlll\ S'll'l'.t ~'fl\tl\l'lll'~}

I ()( II) /\
1/\

lOliO

~y

5U
IA

1000 A
1£) 8, ~! 13 Vt

llJ()U

•

[111<' N,n,nol"'I,,·,· .• 't'IIlI1,·,1 fill ~~I() V Il/w 110 VIl!O/fJO Hz "nil nlll ' :.'1) V'l A k,dln filii dun' T,<lllsfnSHIJf,T
rll,tgc:".:tcrl l'c'I,J,oIl, "II dell 1yp ,d"du~trlO 1000 A.. stdll <.Iud, clIle 3 A S!Jul::.celr1heil It" Vcrl'.lgung.

~ I Mcssgenduigkeit

D,,' "ks~'<1"".III,.,k,·" ",11,./1 vOIl d"1l OUlrld,suedingul1'J,m, illl be~;(JI\r1CI0n Icdoch von c!r:r TI~Il\P(~ral'H lind
tI"I" "'U",,., \lIkll (III I.d ~;lllJlll ,tI. Der Icllie wild dUlch UIU H"rn.lIIlJrll des l11i.1\Jllvl'~L:hen KrOlses VIH

uIs.ll:hl. WI·1<llt: wlr·cl"rtJlII ...:1"" f'llllht'OIl ucr )cwciligcn Bctrit.:bsbcdlngungcn is!.

_ Oe, normait'll [lc:l,":l>~b,:din\JlInuellwird der Prirnarstrol1l jct!vrzell durch den Sekllnddrsllom kompen
SIC/I. Dor IJli1UI,,~lisi:hu Kreis I>luibl neutral und der Oil-sci-Strom halt sich im Rahmen der Iyp. Mo!>s
abwcldllJn!)cn.

McssgenaUlgkc,1 0/0

hn ungimsl'(Jslen Fall bctragl elie Genuulgkeil:

Iyp Fehler -1- Ihermischc Abweiehung
- - ..---

nomin. Sckundiirslrom
100

Fliess! oin GIl'/cltslrorll ell/reh die Pmnarwindllng, oilne ell/reh den Sckllndarl..reis komrensierl III werden
(Speisllng .11,,1"';' Ilolitul :':'d.lIl1rl.lrkrels offen OUOI Ml',;:;wldcrslilnd III hoch), so wirtl der MagnclkrCIS
ge,;it"~JI O,,·st.: ~;,t1IIVI/II,J tlll1/l lWdrJ(lsl,llIflg Zll ellwr bhohung dar Remancnz und danltl zu ainem
erhohlcn 011 st.:l Strom. 111 d,csem Fall crrcehnel sich die Genauigkeil wie folgl:

McsS(Jenau'gkeit 010
max. r chlor t Ihermische Abweic_h'~n~

nomin. Sekundarslrom
100

c
Durc.h K"mpulI:.dl'OIl cips Oflsel·Stroms millels der nachslehenden Schallung lassl sich jcdoch diese
Fchler4l1':llc SU reuIIlIerell, dass nur ooeJa die Ihernllsche Abweiehung von Bedeutung bleibl.

Mess- 0----0
Sirom

Transfo

SHUNT

C>-c)--o-----o +

o

4.7 k

Oft-Sel
Kompensation

Speise·
einheit

220V,

tl,·, 'J •. " t ••1,", TYI"'" 'sl dll'S\' K'''"I'''W;;ltl()"s~;cho.llhIl19be/clls llingcbaul. Dcr O.. ·Abuicleh k"nn bel 0110-
'" 1(1 (,l.h·, k,,,, ~Jl'~)( hlo~ ,I'fl"" t)It(II.,,~rt· '"l "doI9L'fl

•. ,11,. """~ I.I"S! sich dIN ''''''1",·1,:,( h,· '"",·,s dUlch AfllplJefl t'1f'('~; gCllugcnd grossen Primarw\,<;hsolslroms.
'h·" ""'" 1""'Js,lIn ,,,t! a .,l.k""II"" I.. ·.·,!. v\.IIi>t;lIllhg cntl1l;'\l'll'I,,>It''''''

" A ..... ,/
~\'I 'l:.~

Fabrim(''( J\G
Kirchf'llwclJ 5· 803~ 1l:r1ch



t
~I Obe,l'hl

I\tlt' II r\~ I ,n l~, (:.Il'~,J' "','Ihl IlHH·,h"j(, f'il1('s T,'''\' '"I!\I,b"'I'I('llt", ,'n!", ',I~J'(~ '.'n/1(~ fl'r l n"l

[Ltllforrtfl,,,t,\, ~,!rl'" I'III-'P/I'\. ht',"1 <1"111 t'h'rtllJ1dl',lf(I"n dl'r; hf·t",I~(·'HJ,'jl r)'f -, ,111',11,,1, iff .-v'I~JI~1 dill H,.··
till'" :'I"p.II .. ,ill: .'11 V II 11.1:1.'11 d,ll( J 'I" IIlll~l'll':I~;cfll' '\f('I~lllnd <tie I ;('~:'lllll'~ "Ihl jl'dfH ~I ',., ;l"'.ql·;'·'Jt

0;\5S illl( h t.\" tI,," ," dl'l\ [l,IIt·"I>IoII'",,, ,.ll009d,pnclI ~>pitl(!JI~tr()f1I("1 110e" 111""1' S.IIIl<jlll1'J illlft"It

(I'll [);\lI(" dr', :lIla';<;"II'JI 1I1H'rI;t';' ""n"t f'rrllig von lIpl1 th(lrll1i~c1'(jn 1l,·tril·!l<;IJPoIIH1IrrH)1'1I ah fillt '11'111

pi":\\111 II·," HilI" el, d h •. ~; ~\'I\d III h.'ac"lon:

.Il Unlqpbl.lllj"lpr'lj'f·r'ltur

hI 1 ,'n,~'p, atll' lit·, 1\",\, 'dll';skabcl qdc, St,om!'lchlon~n

c) \\'IPd,',holhoqIlI'1l7 d(', \lb,',I;p;1

d) O.JlIC'rst'(l11l
c\ Sre'~,,<;p:11\11UIlQ dl''> 1 'all~loSHUNl

Zuliissige \'Verte

• Bci cincI l )rnqplj,tnq<;!l'mpll,alll, von '10° C. cino, Spl"s' .,pnnll"nCl 0011 20 V l;"d e,nf'I11 vo,I",,· i' "ll'n

d('n Daucd.l'lrtf'b von 1 SllIlIue lIl;t fOlll(" !:)f'!;\<;lung 911,i,," OOl'r ulllnr dl'1l1 NpllIl:,lmrn ·;ill" I", "lip I'M
TrilllsloSI lUN I lolgcndc \ JomlaS!fol'OlllO lulassig:

1,5 IN wilhrend 10 Min
2 IN wahrond 3 Min.
3 IN wtihrcnd 1 Min.

Ole T,ansloSHUNT LEM 300 A "lndust'!IJ" und uLabo>< sind so ausflclcgt. dass kurncilig noeh hohefe
Spitzenstromc ohne Stittiflllngsellekte verarboitet werden kOllllcn; ntimlich 1500 A wiihrcnu 105 odl'r
2000 A wahrend 1 s.

6) Me"ung von Siromen gleichbleibendcr Polarilit

Fur die Messung eines St,omes, dnsscll Riehlung nie nnd!!rl. kann mil niner Speisung von nur cincr F'ola,i
lal gcarbeilcl we,den In die<;em I nil isl der TransfoSIIUN1 wi ... lolgl ;Hl;ouschliessen (nur Iii, AuslUhrun
ven .. Indust,ie- und ..Tension .. ):

0---00

TransfoSHUNT

0--

Speisung
-15V , .. -40V
-- --------<)

~_~~O

Das Schema gill ~innqom;iss auch III, rI,C fll1derc Pola,itiit Dirnnn~io"imllngdar Spcisllng und des Mess
_ide,slande5 gOlTlfJSS litrer 3.

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

L + -.. .. '*.rl .

• ,., -'-



I "YII\:)lVI vII IU' , ........ ..., ... - -.- _ ...

ITAVM: .. ,9 bis 80 A

•
·:"·.·~...1 ..~

,. '~..~ ....:~,,- 'Ii .... ,Ir; .."': lAli~J!I ,....:1 ,.~ .),~! '~:J ..iV··, ~rJ,: ;(.~;:.. ;j ~'~': ...
_.

# , g: ir'lvS.', "": ..';~ L .. ; "'f: ~ ~..:
'\1

Typ .. 1 UORM ITRMS ITAVM ITSM fi'dl '10 JUT l(dU) (d')IGT . UGT : lq "(VJ)max. RthJC Ge- MaB- tURRM 'R :<beIIT) dl krlt. dl krlt; I wicht bild

I '"V /I " /I /1'" , rnA :V ' VI"s IA/"S . rnA V J I~S ' r... c 'CW 9 Nr. ij
'1 f

CS49·02~·2 IblW.
200 25 9 70 25 :::; 5 <2 '9 ~200 200 I'':: 60 13 It :<: 12 125 -:. 1,8 6 Aus! 2

~
·04 ~2 400 (15 A) ,U : 20 4

-059 2 ) (13 500 l w S 30 Aus!.3
-: -06 g,2 600 - 5

'1 !i ._. 'J I ,

CS1S.9·029 2

1bzw.

200 3S 17 170 145 !~5 1,2.3 9' 200 200 I ..... 80 J · t :' 12 125 : 1,1 12 Aust.2,.
: (SO A) 'h· 500 ,"" lu ,. 20

~ .04 9.2 400 I 7 •-059 2 500 I : I "1000 i w •. 30 II
Aust.3 ;"

-06 g·2 r3 600 -. 8 "'i,
-08 9 2 800 ~,

" •10 9'? 1000 --t i
t- tI"~. ~1~

CS19-D1e,1 18 360 650 :.> 10 I~ 2,3 25 50 13 ; t ~ 12 t ~25 i ::: 1,1 30 '9
,; Ii- 100 40 e

I
ri-02 e,1 200 (80 A) 50 : U ::; 20 !
it-03 e" 300 ;

-04 e,1 400
,

~ f'.
-05 e,1 500

I-06 e·l 600

I-07 c,1 700,.
-08 e·' 800
-09 e,1 900 , I • I.... ---- . ...,.. . ..

I .-.;'l;;.-~A~~'-1I
; CS 38 ;C,~ -~" I 200 110 40 700 ' 2450 ::;; 15 , $ 2,13 g-200 150 , 100 3 j 125

und -04g,2 400 : (120/1) h '~500 u :;;; 20 ,
i~ 11

CS 39 06 ?
~OO ' 1·'1000 · y :;; 25 I :<D (]" I W ~ 30 rAUsf.3-08 g,2 b,W. 800 f- -1-10 g'2 9.3 1000 I CS 39 ; 12 ~

,11 g·2 1100 I w::,: 30
-12 g·2 1200 ' x :;;; 40 •-13 g2' 1300

: y :;; 50 r.
1-- t- +_._- •r..

c'n~" I 200 160 80 1250 7800 ::: 15 -; 2,13 g=200 100 150 3 : CS78 125 :::: 0,26 110 Aus!. 2
lind -04 g·2 400 ' (250 A) h=SOO 'u :;; 20 = 11

t:CS 79 06 2 600 j ·-1000 · y :::; 25(i) • g,
w::; 30 Ausl.3

-08 g·2 bzw. BOO =. 12
-10 g,2 (13 1000 CS79
·11 g·2 1100 w;.~ 30
-12 q·2 1200 x .<: 40

-13 g·2" 1300
' Y :: 50

(i) CS 38 bIO I kHl CS 39 bis 10 klll·Anwendun9
Q) CS 78 bis 1 kHz CS 79 bis 10 kllz·Anwendung

I- e ,.~l.!J
:-lij

18 ,A
1

~.
f ~

'" ,J t,

\
!~ .

-TI ~.,~'.\
, r j II

OJ3
K

058

, Lieferzeit auf Anlrage MaO" in mm, A Anode, K Kathode.
00) An'lelle der. Punkle. in der Typbezelchnung G Gate HK HoIlskalhodc

~~9~~:BjnOWeiligeBuchstabe der lq-Klasse ein·
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