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Het afstudeerwerk bestond uit het ontwerpen en realiseren van een voeding

voor een magnetronoven. Deze voeding moet een netgescheiden uitgangsspanning

leveren van 4 kV, bij een stroom van 0,25 A. Het omgezette vermogen moet trap

loos regelbaar zijn tussen a en 1 kW, terwijl de netvervuiling gering moet z~Jn

en het rendement van de energie-omzetting hoog. Dit betekent, dat de arbeids

factor van de netstroom goed moet zijn. De voeding moet verder zo weinig moge

lijk hoogfrequent storing produceren en ~s bedoeld voor een 110 V-lichtnet.

Er zijn diverse principes van energie-omzetting onderzocht, waarvan uitein

delijk de Serie Resonante Voeding (!eries Resonant Power ~upply) over-

bleef. Er ~s een nieuwe schakeling ontworpen, de PUSH-PULL SRPS, die gebruik

maakt van Gate-Turn-off thyristoren (GTO's) als actieve elementen. Analyse van

de PUSH-PULL SRPS moest met de computer. gebeuren wegens het complexe gedrag.

Door gebruik te maken van resonante circuits zijn di/dt en du/dt in de schake

ling laag, zodat geen snubbercircuits voor de GTO's en geen demagnetiserings

wikkelingen op de transformator nodig zijn. Hierdoor kan het rendement hoog

zijn en is de geproduceerde storing minimaal.

Er ~s een prototype opgebouwd van een 1 kW-voeding, waaraan enige metingen

zijn gedaan. Hieruit bleek, dat de door de computer berekende spann~ngen en

stromen binnen 5 r. overeenkwamen met de gemeten waarden. ~et gebruikte reken

model beschrijft de PUSH-PULL SRPS dus goed. Het gemeten rendement bedroeg 93

%, en de arbeidsfactor van de netstroom was 0,96 tot 0,98. De schakelfrequentie

ligt tussen 20 kHz en 30 kHz, zodat geen hoorbaar geluid wordt geproduceerd. De

voeding is kortsluitvast en kan in nul last draaien.

Bijzondere aandacht moest worden besteed aan de sturing van de GTO's; geko

zen ~s voor een uitgebreide cascodeschakelaar, bestaande uit een combinatie van

een GTO en twee MOSFET's. De blokkeerspanning van de schakelaars moet hoog

zijn, zodat transistoren niet bruikbaar zijn, terwijl thyristoren voor deze

schakelfrequenties evenm~n bruikbaar zijn. Als kathodeschakelaar wordt een

laagspannings POWERMOSFET gebruikt. Tijdens het uitschakelen wordt de gate met

een tweede MOSFET kort~esloten naar aarde. Voor de schakeling is een regel

circuit ontworpen dat, indien gewenst, in MOS-techniek ge~ntegreerd kan

worden.
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The graduation work was to design and realise a power supply for a household

microwave cooker. Output voltage of the power supply had to be 4 kV at an out

put current of 0.25 A. Output power must be continuously adjustable between 0

and 1 kW, with little mains pollution and a high efficiency. This means, power

factor of the mains current has to be close to 1. Furthermore, the power supply

should produce little RFI and should operate on a 110 V mains.

Several principles of power converS10n have been investigated, of which finally

the Series Resonant Power Supply (SRPS) was chosen. A new power circuit was

designed, called the Push-Pull SRPS, using Gate Turn-Off thyristors (GTO's) as.
power swi;ches. Because of its complex behaviour, the Push-Pull SRPS had to be

designed using a computer. By using resonant circuitry, di/dt and du/dt are

low, so no snubbers and dema~netising winding are required. Thus, efficiency is

high and both RFI and EMI are low.

A 1 kW prototype has been built on which some measurements were carried out. It

proved that computer calculated voltage and current waveforms complied with

measured values within 5 %, which means, that the used computer calculation

circuit is in good accordance with the real circuit. Efficiency was measured at

93 % and the power factor was between 0.96 and 0.98. Switching frequency lies

between 20 kHz and 30 kHz, so no audible noise is produced. The power supply is

short-circuit proof and can operate under no-load conditions.

Special attention had to be paid to the GTO gate drive. The method chosen is

cascode switching, using a GTO and a MOSFET. Because of the high forward

blocking voltage capability required, transistors are not suitable. Thyristors

cannot be used at this switching frequency. The kathode switch used 1S a low

voltage POWER MOSFET. For this power supply, a control circuit was designed,

which can be integrated in MOS technology if desired.
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De mens heeft de neiging z~Jn milieu te vervuilen als gevolg van zijn acti

viteiten. Er komen echter steeds meer mensen, die steeds meer afval produce

reno Dit "afval" kan chemisch of organisch zijn, maar warmte is bijvoorbeeld

ook een vorm van afval. Op den duur ~eeft dit problemen, zodat men te~enwoordig

meer rekening houdt met het milieu. Een van de vormen van "milieuvervuiling" is

de netvervuiling.

De electriciteitsbedrijven hebben tot taak een goede sinusvormige netspan

ning te leveren. Om dit mogelijk te maken, mogen de verbruikers niet te veel

hogere harmonische stromen in het lichtnet injecteren. Door de spanningsval,

die deze stromen over de impedantie van het lichtnet veroorzaken, zal de net

spanning afwijken van de ideale sinusvorm. Zolang er niet te veel storings

bronnen aangesloten zijn, blijft de vervorming acceptabel. Nu echter steeds

meer electronische apparatuur aangesloten wordt, met een sterke productie van

derde en vijfde harmonischen, kan de vervorming ontoelaatbaar hoog worden. Niet

alleen kunnen andere verbruikers hier last van hebben, ook voor electriciteits

bedrijven geeft het problemen. De hogere harmonischen in de netstroom veroor

zaken namelijk extra verwarming van leidingen en transformatoren en het voor

tijdig doorsmelten van zekeringen.

Welke apparaten produceren welk soort storing? Ret lichtnet kan belast wor

den met bijvoorbeeld een electrische deken of een ~loeilamp. Deze gedragen

zich, behalve tijdens het inschakelen, als een weerstand en veroorzaken geen

storing. Dan kennen we de inductiemotor of asynchrone motor, die zich niet als

een re~le belasting gedraagt, maar enigszins inductief. Ret benodigde blind

vermogen kan echter gecompenseerd worden~ De gelijkstroommotor veroorzaakt

tijdens de commutatie wel veel storing, maar dit is voornamelijk radiostoring,

~een lichtnetstoring. Steeds meer netvervuiling wordt echter veroorzaakt door

electronische apparaten. In vrijwel iedere radio en televisie wordt de voedings

spanning verkregen via een transformator, bru~gelijkrichter en een ~rote afvlak

condensator. Zie fig.I.
,----......---,,-.-.. +

fig.I Standaard net~elijkrichtermet afvlakcondensator.
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De condensator O

, het "energiereservoir", wordt rond de top van de netspanning

even bijgeladen en wordt daarna ontladen tot de volgende top van de sinus

vormige netspanning. De geleidingstijd van de netgelijkrichter is klein, hoog

stens 30%, zodat de effectieve netstroom minstens drie maal de gemiddelde

stroom is. De stroom door de gelijkrichter en de spanning op de condensator

zien eruit als in fig.2.

anning ~trDD'"
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fig.2 Diodestroom en condensatorspanning in de schakeling van fig.I.

Ret is duidelijk, dat deze stroom zeer veel hogere harmonischen bevat. Ook voor

de gelijkrichtdioden is deze stroam ongunstig. De dioden moeten berekend zijn

op een veel hogere dan de gemiddelde stroom. Bij het inschakelen zijn de omstan

digheden nog veel slechter: stel, dat de netspanning maximaal 1S op het moment

van inschakelen en dat de afvlakcondensator volledig ontladen is. De condensa

tor vormt even een kortsluiting voor het net, zodat er een zeer grote stroom

door de diodebrug loopt. Inschakelen op een nuldoorgang van de netspanning

helpt niet als er een transformator gebruikt wordt, omdat dan de transformator

in verzadiging gaat.

De netvervuiling kan grotendeels voorkomen worden, als er een andere Manier

van gelijkrichting en afvlakking gevonden kan worden. Er moet nu gedurende de

gehele periode energie aan het lichtnet onttrokken worden, zodanig, dat de opge

nomen stroom evenredi~ is met de momentane netspanning. Als de netspanning een

zuivere sinus is, wat het streven is, is de opgenomen stroom ook zuiver sinus

vormig. De vervuiling is nul en de gezochte schakeling gedraagt zich als een

weerstand. Ret opgenomen vermogen is nu evenredig met het kwadraat van de momen

tane netspanning. Dit fluctueert dus met de dubbele netfrequentie. De meeste

apparaten nemen echter een min of meer constant vermogen op, zodat er ergens
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toch een buffer aanwezig moet zijn, waarin tijdelijk een overschot aan energie

opgeslagen kan worden. om daarna weer af~egeven te worden. Als opslagmedium

kunnen we een spoel of een condensator gebruiken: het goedkoopste is de conden

sator. We zoeken dus naar een apparaat, dat zich aan de netspannin~szijde als

een weerstand gedraagt, maar toch een afgevlakte gelijkspanning kan leveren. In

het vervol~ zullen we dit een "pre-conditioner" noemen.

Voor de pre-conditioner zijn veel toepassingen. Een belangrijke netvervuiler

is bijvoorbeeld de televisie. Ook fluorescentielampen produceren no~al wat sto

ring. Een vrij nieuw huishoudelijk apparaat is de magnetronoven. Ret magnetron

is een electronenbuis, een diode, met een anodespanning van 4 kV en een gloei

draadspanning van 3 V. De anode is geHard, zodat de kathode op een potentiaal

van -4 kV ligt. Ook hier heeft een pre-conditioner voordelen. Niet omdat de

oven zoveel storing produceert, maar omdat de bestaande voeding erg zwaar en

groot is. De bestaande voeding werkt met ferro-resonantie: de lekzelfinductie

van de transformator vormt met een condensator een afgestemde kring. Als de

netspanning hoger wordt, neemt de zelfinductie af en verandert de resonantie

frequentie van de kring. De verhouding van uitgangsspanning en ingangsspanning

wordt nu zoveel kleiner, dat de toename van de ingangsspanning gecompenseerd

wordt: de uitgangsspanning blijft redelijk constant. Dit is verduidelijkt in

fig.3.

:JI
c

r.f.

,-=d:
c C

--

..
0-.::------'1 ...

u ..".

fig.3 Resonant circuit met condensator en lekzelfinductie van de transfor

mator: a) principeschema. b) vervangingsschema c) OA stelt de spanning op

het magnetron voor, OC is de netspannin~. d) de netspannin~ is 10 % hoger,

de anodestroom is constant door sterke afname van de lekzelfinductie.
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Door de condensatorspannin~ ~elijk te richten wordt een redelijk gesta

biliseerde gelijkspanning verkregen. Transformator en condensator zijn echter

dure component en. Bovendien is het rendement van dit type voeding niet veel

beter dan 80%. Aangezien de magnetronoven waarschijnlijk steeds meer verkocht

gaat worden t loont het t hiervoor een goedkopere en lichtere voeding te ontwik

kelen. Bovendien wordt het hiermee mogelijk t het vermogen van de oven traploos

te regelen. Op het moment wordt een groot deel van de magnetronovens in de

Verenigde Staten verkocht. Gezien het vermogen van zo'n oven t 1000 wt en de

lage netspanning t 110 Vt is de opgenomen stroom vrij hoog t ongeveer 10 A. Deze

10 A geldt alleen t als:

- de opgenomen stroom ZU1ver sinusvormig iS t

- stroom en spanning in fase zijn en

- de netspanning 110 V is.

We gaan er van uit, dat de netspanning maximaal 20% van de nominale waarde af

kan wijken. De effectieve waarde ligt tussen circa 90 V en 135 V. Bij 90' V is

de stroom 20% hoger voor hetzelfde vermogen t dus ca. 12 A. Aangezien de normale

Amerikaanse zekerin~en voor huisinstallaties 16 A typen zijn t mag de vorm van

de opgenomen stroom niet te veel van de ideale sinua afwijken: anders slaat

voortdurend de zekering door.

Ret lijkt nuttig t even stil te staan bij eni~e eigenschappen van storing op

het li~htnet. Laten we uitgaan van een zuiver sinusvormige netspanning. In het

frequentiedomein betekent dit de aanwezigheid van slechts e~n frequentie.

Stel t dat de opgenom~n stroom niet sinusvormig is. Ret frequentiespectrum van

de stroom bevat dan een willekeurig aantal harmonischen. Ret opgenomen vermo

gent .zijnde het gemiddelde product van stroom en spanning t wordt echter aIleen

bepaalrl door de amplitude van de eerste harmonische t de grondgolf. AIle hogere

harmonischen 1n de stroom dragen niet bij aan het opgenomen vermogen. Ze kunnen

dus beschouwd worden als blindvermogen. De effectieve waarde van de stroom

neemt echter weI toe. Rierdoor nemen ook de verliezen in de transportleidingen

en de warmte8ntwikkeling in de zekering toe. Wanneer we de klassieke netge

lijkrichter met afvlakcondensator als voorbeeld nemen: de harmonischen in de

opgenomen stroom veroorzaken meer verliezen dan de grondgolf. De effectieve

waarde van de stroom kan veel groter zijn dan de effectieve waarde van de

nuttige grondgolf. Daardoor slaan netzekeringen eerder door t dan eigenlijk op

grond van het opgenomen vermogen verwacht kan worden. De effectieve stroom is
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het kleinst, 'en het opgenomen vermogen maximaal, als de op~enomen stroom een

sinus is, die in fase is met de netspanning. Anders geze~d: de belastin~ voor

het lichtnet moet lineair zijn, om geen hogere harmonischen te produceren,

terwijl de belasting ook re~el moet zijn, om geen blindvermogen te veroorza

ken. De helastin~ moet zich dus als een weerstand ~edragen. Voor hogere har

monische stromen kunnen we een arbeidsfactor A defini~ren. Deze arbeidsfac

tor is de verhoudin~ van werkzaam vermogen en schijnhaar vermo~en. Ret schijn

baar vermogen is het product van effectieve stroom en effectieve spanning.

Overigens hoeven er niet aIleen hogere harmonische stromen op het net te

storen: er kunnen ook willekeurige hoogfrequente stromen ge!njecteerd worden,

die atkomstig zijn van bijvoorbeeld schakelende voedingen. Deze stromen kunnen,

ondanks hun kleine effectieve waarde, toch flink storen op radio en televisie.

Het ontwerpen van een pre-conditioner en een hoogspanningsvoeding voor een

ma~netronoven is het afstudeeronderwerp. Deze moeten aan de volgende eisen

voldoen:

- laag gewicht en kleine afmetingen hebben,

- geen dure en speciale componenten gebruiken,

- hoog rendement hebben,

- weini~ netvervuiling produceren,

- geschikt zijn voor het Amerikaanse lichtnet, van 90 V tot 135 V, met traploos

regelbaar vermogen van 0 tot 1000 W bij 4 kV en een vast vermogen van 50 W

bij 3 V voor de gloeidraadvoeding.

Het realiseren van de voeding moet in verschillende stappen gebeuren. Eerst

kan het blokschema opgesteld worden. Vervolgens kan nagegaan worden, hoe ieder

blok ,het beste gerealiseerd kan worden. Hierbij hoort ook de keuze van de compo

nenten. Daarna wordt ieder blok gebouwd en getest. 1enslotte kunnen aIle

blokken gekoppeld worden en als geheel getest worden, met het magnetron als

helasting. Alvorens met de voeding zelf te beginnen, zal een heknopte beschrij

ving van het magnetron gegeven worden.
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Het hart van de magnetronoven is de magnetronbuis. Dit is in feite een

vacuumdiode, bestaande uit een cilindrisch anodeblok en een verhitte axiale

kathode. Er wordt een hoge spanning aangelegd tussen anode en kathode en er is

een sterk axiaal magnetisch veld. Electronen, die d~ kathode verlaten, zullen

nu gebogen banen beschrijven op hun weg naar de anode. De klassieke vorm van

het anodeblok is de uitvoering met meerdere trilholtes, afgebeeld in fig.4.

-

fig.4 De constructie van een magnetron

Iedere holte 1S een afgesternde kring, met de wand van de holte als zelfinductie

en de spleet als capaciteit. Een kleine anodestroom is al voldoende om electri

sche oscillaties in de holtes te veroorzaken. Deze oscillaties, veroorzaken

electrische velden, die doordringen in de ruimte tussen anode en kathode en de

baan van de electronen befnvloeden. De electronen worden versneld of ver

traagd, afhankelijk van de polariteit van het electrische veld op het moment,

dat ze het naderen. De sterkte van het magnetische veld is zodanig, dat de elec

tronen vlakbij de anode bijna geen snelheid in radiale richting hebben, maar

aHeen een snelheid in tangentiele richting. Electronen kunnen nu pas op, de

anode landen, als hun snelheid laag genoeg is. Electronen, die versneld worden,

nernen energ1e op uit het oscillerende veld en keren terug naar de kathode, waar

hun kinetische energie meer (secundaire) electronen vrijrnaakt. De vertraagde

electronen, daarentegen, staan energie af aan het oscillerende veld en volgen

daarbij een baan, die hun bij de volgende spleet brengt. Tijdens de verplaat

sing van de ene spleet naar de andere keert wisselt het veld van teken en

worden de electronen weer vertraagd.

Op deze manier brengen de electronen

energ1e over van de gelijkspanningsbron

naar het oscillerende veld.Door diverse

effecten vormen de electronen een roterende

wolk, in de vorm van een stel spaken. (Zie fig.s). fig.S de electronenwolk

in een magnetron.

" '-. ;
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De hoogfreq~ent energie wordt uitgekoppeld uit ~~n van de trilholtes en

via een golfgeleider toegevoerd aan de ovenruimte. Transport V1a een ~olfgelei

der heeft het voordeel, dat ongewenste frequenties onderdrukt kunnen worden,

door de lengte van de golfgeleider geschikt te kiezen. De ovenruimte zelf lijkt

veel op de klassieke ovenruimte, maar is 1n feite een grote trilholte met gelei

dende wanden. In deze holte ontstaat een staande-golf patroon, dat di~lectri

sche verliezen veroorzaakt 1n alles, wat zich 1n de holte bevindt, bijvoorbeeld

voedsel. Deze verliezen veroorzaken warmte8ntwikkeling, waardoor het voedsel

verhit wordt. Ret blijkt, dat het water in het voedsel het meest bijdraagt aan

de verhitting. De verliezen in water nemen toe met de frequentie. De indring

diepte van het veld in het voedsel is echter omgekeerd evenredig met de frequen

tie. Als compromis kiest men meestal 2,45 GHz.

Aangezien het electrische veld in de ovenruimte een staande golf is, treden

er "knopen" en "buiken" op: de veldsterkte is niet homogeen. Om te voorkomen,

dat het voedsel hierdoor ongelijkmatig verhit wordt, worden soms electrische

"roerders" toegepast. Dit zijn ronddraaiende antennes, die het veld in de tril

holte zodanig verstoren, dat de knopen en buiken zich niet steeds op dezelfde

plaats bevinden. Deze antennes kunnen elegant weggewerkt worden, door in de

ovenruimte een verhoogde kunststof vloer te leggen, waar de schaal met voedsel

opgezet kan worden.

Ret metalen anodeblok is met de ovenruimte verbonden. De anode moet dus

geHard zijn, om te voorkomen, dat de oven onder hoogspanning komt te staan.

De kathode komt dan op een potentiaal van ca. -4 kV te liggen, evenals de ~loei

draad. Ret magnetron gedraagt zich uitwendig als een zenerdiode: de anode

kathodespanning is practisch constant, met een inwendige weerstand van enige

honderden ohm. Ret hoogfrequent vermogen wordt dus geregeld door de anodestroom

te veranderen. Ret verband tussen anodestroom, anodes panning en rendement is

weergegeven in fig.6.
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fig.6 Anodespanning, vermogen en rendement als functie van anodestroom
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Moet deze anodestroom nu een goede geIijkstroom zijn? het antwoord is nee.

omdat het voor het eten niet uitmaakt. of er een constant vermogen aan wordt

toegevoerd. of een met 100 Hz fluctuerend vermo~en. De anodestroom mag best een

grote rimpel vertonen. Dit betekent. dat we de 4 kV spanning niet hoeven af te

viakken. Het enige nadeel is. dat het rendement van het magnetron iets slechter

wordt.

Het gemiddeide door het magnetron opgenomen vermogen is ongeveer 1 kW.

Wanneer we een pre-conditioner gebruiken. is het piekvermogen dan 2 kW. Dit

voIgt uit de eis van een ohmse netbelasting. Stel de netspanning is:

u=acos(wt). dan moet de netstroom zijn: isicos(wt). zodat het vermogen

wordt: p=a.i.cos2(wt)-u.i{l+sin(2wt)}/2. Het gemiddelde vermogen is

a.i/2 • maar het piekvermogen is a.i. dus twee maal het gemiddelde ver-

mogen. Zonder afvIakking bedraagt de maximale anodestroom dan 0,5 A. Aan~ezien

het magnetron een rendement van ca. 55 % heeft. is er 550 Wmicrogolfenergie

beschikbaar en dissipeert het magnetron zelf 450 W. Geforceerde luchtkoeling is

dus noodzakelijk.

Tot nu toe wordt een ferro-resonante voeding toegepast. Deze bestaat slechts

uit een 50 Hz transformator en een condensator. Bij wisselende netspanning ver

andert de lekzelfinductie van de transformator zodanig. dat de spanning over de

condensator een constante amplitude heeft. Dit is een zeer eenvoudige voeding.

die bovendien een 'schone' stroom uit het lichtnet opneemt. De transformator is

echter groot. zwaar en duur, terwijl het vermogen niet geregeld kan worden.

Bovendien loopt er toch een zeker capacitief blindvermogen. Een voorbeeld van

een dergelijke voeding is afgebeeld in fig.7.
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fig.7 Ferroresonante voeding voor magnetron.
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De belan~rijkste eis, die we aan de ma~netronvoeding stellen is:

De arbeidsfactor van de netstroom ~s bijna 1

Deze eis betekent, dat de voeding zich aan het lichtnet als een weerstand

voordoet. Stel nu, dat de netspanning sinusvormig verloopto De uit het net

opgenomen stroom ~s dan eveneens sinusvormigo Het opgenomen vermogen fluctueert

ook sinu8vormig, tussen nul en twee keer de gemiddelde waarde, maar met de

dubbele frequentie:

ui-uiosin(wot)-V2,uiosin(wot)

ii=tiosin(wot)=,[2oIiosin(w.t)

P=uiotiosin2(w.t)-UioIi·{1-cos(2owot)}

De voeding gedraagt zich als weerstand met waarde: R-Ui/Ii=UI/P

Zoals reeds vermeld, is dit met een standaard netgelijkrichter met

afvlakcondensator niet realiseerbaaro Met een ferro-resonante voeding kan het

weI, maar deze heeft als nadelen de dure transformator, het slechte rendement

(80%), en een relatief slechte arbeidsfactor (0,9).

Hoe kan het blokschema van de voeding er uitzien? We kunnen het opgenomen

vermogen eerst bij een tU8senspanning afvlakken met een grote condensator en

daarna optransformeren naar 4 kV o Dit kost dus twee voedingen, waardoor het een

vrij dure oplossing wordto Een andere mogelijkheid ~s, direct optransformeren

naar 4 kV en daar pas afvlakkeno In dit geval zijn dure hoo~spanningsconden

satoren nodigo Tenslotte kunnen we nog besluiten, de 100 Hz of 120 Hz component

van het omgezette vermogen niet af te vlakken, maar het opgenomen vermogen di

rect aan het magnetron toe te voereno Wanneer we een pre-conditioner gebruiken

voor de voeding van normale electronische apparaten is dit natuurlijk niet mo

gelijko Het rendement van het ma~netron ~s weliswaar het hoogst, als de 4 kV

goed afgevlakt is, maar wanneer we dit afwegen te~en de kosten van afvlakcon

densatoren en een extra hoogspanningsvoeding ~s het economischer om de 4 kV

niet af te vlakkeno De voedin~ transformeert dus de ~elijkgerichte netspanning

direct naar 4 kVo Eventueel kunnen we aan de in~ang nog een re1atief kleine con"

densator toevoegen om hoogfrequente stromen kort te sluiteno De isolatie van de

transformator kan iets eenvoudiger zijn, als we een uitgangsspannin~ van 2 kV
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wisselspanning leveren en hier met een spanningsverdubbelaar 4 kV van maken.

Ret blokschema van de voeding komt er daarmee uit te zien als in fig.8. We zien

een dubbelfasige netgelijkrichter, gevolgd door een kleine condensator, ca. 20

~F, en een blok, ~enaamd pre-conditioner. Let op: de dubbelfasig gelijkgerichte

spanning wordt door de condensator van 20 ~F niet afgevlakt, zodat de ingangs

spanning van de pre-conditioner gelijk is aan de absolute waarde van de net

spannin~. Deze pre-conditioner levert een wisselspanning met een amplitude van

2 kV, waarna een standaard spanningsverdubbelaar er 4 kV van maakt. De conden

sator over de uitgangsklemmen van de pre-conditioner is een slingercondensator,

kenmerk van de hierna te behandelen SRPS en is hier getekend. omdat hij deel

uitmaakt van het hoogspanningsdeel. De andere condensator is groot. vergeleken

met de slingercondensator en voert een gelijkspanning van 2 kV.

2kV...
+

SRPS

precon

ditioner

fig.8 Blokschema van een pre-conditioner voor een magnetronoven

Net als de meeste buizen heeft het magnetron een gloeidraad. In serle met de

gloeidraad is e~n ontstoringsfilter opgenomen, om de magnetronoscillatiefrequen

tie uit het lichtnet te houden. Dit filter is ingebouwd in het magnetron zelf

om de bedrading tussen magnetron en filter zo kort mogelijk te houden. Dit bete

kent echter, dat de gloeidraad niet met hoogfrequent wisselspanning gevoed kan

worden. Een laagfrequent wissel spanning of een gelijkspanning zijn beide weI

toegestaan. Voor de gloeidraad moet de voeding een spanning van 3 V bij een

stroom van 17 A kunnen leveren.

Ret beschikbare vermogen moet dus 1000 W + 50 W =1050 W zijn. Wanneer we een

marge van 10 % nemen. komen we op 1150 W. Dit is het gemiddelde vermogen; het

piekvermogen wordt dan 2300 W.
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Gezien dit· vermogen en de hoge spanning, zijn enige beveiligingen gewenst.

De voeding moet kortsluitvast zijn, voor het geval, dat het magnetron doorslaat

(flash-over). Ret vermogen moet, liefst traploos, regelbaar zijn. Als het magne

tron niet wil starten mag de anodespanning niet ontoelaatbaar hoog worden.

Gezien de eisen is een lineaire regelaar niet bruikbaar: we zullen een scha

kelende voeding voor de ener~ieconversie moeten gebruiken. Er bestaan veel ver

schillende soorten schakelende voedingen (Switched-Mode Power Supplies, SMPS).

Men kent bijvoorbeeld de flyback-converter (terugslagomzetter of Sperrwandler),

de forward-converter (voorwaartsornzetter of Durchflusswandler) en de push-pull

converter. Een vrij nieuwe schakeling is de Cuk-converter. Al deze schakelingen

kunnen echter maar een vrij beperkte variatie van ingangsspanningen aan, omdat

zij gebruik maken van pulsbreedte-modulatie. Een variatie van 1:2 is meestal

het maximum haalbare. Voor een pre-conditioner is dit niet bruikbaar, omdat de

ingangsspanning met een frequentie van 100 Hz vari~ert tussen a v en de top

waarde van de netspanning. Weliswaar 'heeft het weinig zin om de pre-conditioner

bij 0 V nog te laten werken, omdat het omgezette vermogen dan nul is, maar een

ingangsspanningsbereik van 1:10 moeten we toch weI eisen. Hiervoor kunnen we

aIleen een vrij nieuw type schakelende voeding gebruiken, nl. de serie

resonante voeding (Series-Resonant Power Supply, SRPS). De SRPS verschilt op

een aantal punten van de klassieke SMPS: een SRPS is bijvoorbeeld kortsluit

vast, kan in nullast werken en kan een veel grotere variatie in de verhouding

ingangsspanning/uitgangsspanning aan. Ret belangrijkste onderscheid is echter,

dat of de inschakelduur, of de uitschakelduur van de actieve elementen bepaald

wordt door een resonant circuit en niet door het stuurcircuit. Het gedrag van

een SRPS lS niet eenvoudig, het kan op twee manieren beschreven worden:

enerzijds gedraagt een SRPS zich als een resonant circuit, waarin spanningen en

stromen opgeslingerd kunnen worden, anderzijds als een lineair circuit, waar1n

de stromen constant zijn of lineair met de tijd veranderen en de spanningen

constant zijn. In nullast of bi~ kortsluiting wordt geen vermogen omgezet en

overheerst het resonante gedrag; bij vollast is het resonante deel van de

stromen klein vergeleken met het lineaire deel en kan de SRPS met een lineaire

benadering beschreven worden. In de top van de netspanning moet de pre-condi

tioner veel vermogen omzetten en is het gedrag van een SRPS pre-conditioner

overwe~end lineair; rond de nuldoorgangen van de netspanning moet weinig

vermogen omgezet worden, maar moet de netspanning sterk opgetransformeerd

worden; een SRPS gedraagt zich hier vooral als een resonant circuit, waarin

spanningen opgeslingerd kunnen worden, door een serie-resonante kring rond

diens eigenfrequentie aan te stoten. Zie ook fig.9.
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fig.9 Principe van de SRPS

Kenmerk van de SRPS ~St dat alle stromen en spanningen m~n of meer sinusvormi~

z~Jnt waardoor enerzijds hf-ontstoring relatief eenvoudi~ iS t maar anderzijds

de piekspannin~en en piekstromen hoger zijn dan bij een klassieke SMPS. Dankzi.i

de beschikbaarheid van de Gate-Turn-Off thyristor (GTO) hoeft dit geen probleem

te zijn. Ook de SRPS is op te delen 1n 'families', zoals flyback, forward,

halve brug en push-pull. De beschrijving en berekening van een willekeurige

SRPS lS echter niet eenvoudig. De hulp van een computer lS noodzakelijk.

We kunnen vast concluderen, dat voor het realiseren van een pre-conditioner

een SRPS het meest geschikt is. Alvorens de meest geschikte SRPS te kiezen,

volgt een overzicht van de verschillende uitvoeringen, met een korte beschrij

ving van de werking. Essenti~le componenten in een SRPS zijn de transforma

tor, eventuele spoelen en de halfgeleiders: GTO's en dioden. Daarom zullen deze

componenten kort hehandeld worden.
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In het vermo~ensdeel van een SRPS komen we de volgende componenten tegen:

- een transforrnator en soms een spoel,

- condensatoren

halfgeleiderschakelaars, opgebouwd uit actieve schakelaars, zoals

transistoren, thyristoren en GTO's, en passieve schakelaars, name~ijk dioden.

In een SRPS komen sinusvormige spanningen en stromen voor, omdat de SRPS

bestaat uit diverse resonante kringen, die aangestoten worden met behulp van

een halfgeleiderschakelaar. De spoelen in deze kringen kunnen als lekzelf

inducties ge!ntegreerd worden in de transformator, zodat we een slecht

gekoppelde transforrnator krijgen. De condensatoren vinden we over de halfge

leiders. Dit betekent, dat de stroom, die door een halfgeleider uitgeschakeld

wordt, de bijbehorende condensator op ~aat laden. Hierdoor neemt de spanning

over de halfgeleider langzaam toe en zijn de uitschakelverliezen minimaal. De

snubber, die normaal nodig is, om de uitschakelverliezen in de schakeling uit

de half~eleider naar een weerstand te verplaatsen, is hier overbodig, omdat er

geen uitschakelverliezen zijn. Aangezien we de stromen in een SRPS opgebouwd

kunnen denken uit een werkzame gelijkstroomcomponent en uit een resonante

wisselstroomcomponent, zijn de effectieve waarden van de stromen hierdoor wel

hoger dan bij een klassieke schakelende voeding van gelijk verrnogen. Ook de

maximale spanningen over de schakelaars zijn hoger. Hoewel we kunnen kiezen uit

diverse schakelaars (transistoren, MOSFET's, thyristoren en GTO's), blijkt

alleen de GTO deze combinatie van hoge spanningen en stromen aan te kunnen.

4.1 TRANSFORMATOREN

Ter wille van de eenvoud zullen we alleen transformatoren met 1:1 wikkel

verhouding bekijken. Als de wikkelverhouding verandert naar 1:N, verandert het

gedrag aan de primaire zijde niet, mit s aan secundaire zijde aUe impedant ies

met NZ verrnenigvuldigd worden. Een technische transformator wordt beschreven

met de formules:

Q1=j·w.L1·11-j·~·M·12

Q2=j·w.M·11-j·w.Lz·lz



Ais we stellen:

L1=L +LP m
L2=L +Ls m

M=L
m
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dan kunnen we de formules herschrijven tot:

~1=j·w.(Lp+Lm)·!1-j·w.Lm·12

Q2=j·w.Lm·!1-j·w.(Ls+Lm)·!2

Het model van fig.IO voldoet met N-1 aan deze vergelijkingen. Hierin is Lm
de magnetiseringszelfinductie. Lp en Ls zijn de spreidings- of lekzelf

inducties. In een symmetrisch opgebouwde transformator zijn Lp en Ls
gelijk. Om dit model nog verder te vereenvoudigen kan de ideale transformator

weggelaten worden. Met het model, dat nu is ontstaan zal verder gerekend

worden.

fig.10 rekenmodellen van een transformator.

We kunnen L en L niet direct door meten bepalen. WeI kunnen we dem s
primaire zelfinductie meten met achtereenvol~ens open en kortgesloten

secundaire klemmen. Hieruit zijn dan Lm en Ls (=L p) te berekenen. Ais we

de zelfinductie met kortgesloten secundaire wikkeling Lx noemen en die met

open secundaire Ly ' dan kunnen we met het model van fig.10 afleiden dat:

Lx=Lp+Ls·Lm/[Ls+Lml

L =L +Ly p m
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Verder kunnen we nog een grootheid Ao defini~ren, waarmee we later in de

formules veelschrijfwerk besparen:

Merk op, dat Ao=Lx.Ly ala Lp=L s
Uit de gemeten Ly en Lx zijn Lm en Ls te berekenen met:

Bij de beschrijvin~ van transformatoren wordt ook weI een koppel factor k

gebruikt:

k=L /[L +L J of k='h-L IL im m s x y

Normaliter streeft men ernaar, de koppeling goed te maken, waardoor k bijna 1

wordt. Men kan k dan als kwaliteitsindicatie gebruiken: hoe dichter bij 1, hoe

beter de transformator. Voor serie-resonante voedingen gaat dit niet op, omdat

de transformatoren bewust slecht gekoppeld zijn. We kunnen k dus niet als maat

voor de kwaliteit van een transformator gebruiken.

Een transformator werkt aIleen als tranaformator zolang de kern niet

verzadigd is. We moeten dus de maximale gekoppelde flux berekenen en zorgen,
•

dat de magnetische inductie B in de kern niet boven de toelaathare waarde

komt. Verder treden in de kern verliezen op, bestaande uit wervelstroom

verliezen en hysteresisverliezen. Beide zlJn frequentieafhankelijk, waardoor de

maximale inductie in de kern bij hogere frequenties verlaagd moet worden om

oververhitting te voorkomen.

Voor de berekening van de fluxen en inducties gaan we uit van:

Hierin is:

B de toegestane inductie in de kern, in Tesla,

Ae de effectieve kerndoorsnede, meestal in mm2,

N het aantal windingen

L de zelfinductie en

• de gekoppelde flux.
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Ret minimale aantal windingen kunnen we berekenen als het maximale L.i

product bekend is. Oit L.i product is gelijk aan J'u.dt, zodat we ook hiermee

het minimale aantal windin~en kunnen bepalen. Als dit aantal bekend is, kunnen

we nagaan, hoeveel windingen nodig zijn, om de gewenste zelfinductie te maken.

Oit aantal moet proefondervindelijk bepaald worden, omdat we werken met lek

zelfinducties. Hierover zijn in de databoeken geen ge~evens te vinden. We

moeten nu een zOdanige kern kiezen, dat beide aantallen windingen zo veel

mogelijk gelijk zijn. Als de kerndoorsnede te klein is, zijn veel windingen

nodig om verzadiging of oververhitting te voorkomen, waardoor de lekzelf

inductie te groot zal worden. Een te grote kern proberen we te vermijden, om

ruimte en kosten te besparen.

Buiten de dissipatie in de kern van de trans format or , veroorzaakt door

wervelstroom- en hysteresisverliezen, moeten we ook rekening houden met de

koperverliezen. Oeze worden bepaald door de weerstand van de wikkelingen en de

effectieve stromen door die wikkelingen..Omdat we met wisselstromen werken,

moeten we rekening houden met het skin-effect. Oit betekent, dat de stroom bij

hogere frequenties steeds meer naar de buitenkant van een ~eleider wordt

gedwongen, zodat de weerstand toeneemt. Oit kunnen we tegengaan door litzedraad

te gebruiken, bestaande uit bijvoorbeeld 280 aders van 0,071 mm diameter

parallel. Oe totale verliezen in de transformator zijn de som van de

koperverliezen en de kern- of ijzerverliezen. Uiteraard moeten we zorgen, dat

deze niet te groot worden.

4. 2 CONDENSATOREN

Bij de condensatoren moeten we op twee dingen letten:

- de maximale werkspanning mag niet overschreden worden,

- de dissipatie, bestaande uit verliezen in de serieweerstand en uit

di~lectrische verliezen, ma~ niet te hoog zijn, wat betekent, dat de

effectieve wisselstroom door en de effectieve spanning over de condensator

niet te hoog mogen zijn. In dit verband wordt vaak een tan & gehanteerd, die

een maat is voor het argument van de impedantie van de condensator. Een ideale

condensator heeft een zuiver imaginaire impedantie, waarvoor tan cS nul is. &

staat bekend als de verlieshoek. Oe dissipatie in de condensator is nu te

berekenen als het schijnbaar vermogen in de condensator bekend is. Oe

disllipatie is dan namelijk gelijk aan het product van tan & en schijnbaar

vermogen.
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In sommige toepassingen moet rekening gehouden worden met de zelfinductie

van de condensator en zijn aansluitdrarlen. In een SRPS kan deze zelfinductie

meestal opgenomen worden in de slingerzelfinducties.

4.3 HALFGELEIDERS

We onderscheiden de halfgeleiders naar hun bestuurbaarheid Ln twee groepen:

- dioden,

- transistoren, MOSFET's, thyristoren en GTO's.

Bij de keuze van de dioden moeten we op drie dingen letten:

a) de forward-recovery. Ais een diode van de niet-geleidende naar de geleidende

toestand gaat, moet het halfgeleiderkristal gevuld worden met lading~dragers.

Dit vullen gebeurt met een beperkte snelheid. Hierdoor is de diode tijdens het

inschakelen hoogohmig en zal de doorlaatspanning hoger zijn dan de stationaire

doorlaatspanning. Dit doorschieten van de doorlaatspanning heet forward

recovery. De forward-recovery wordt groter naarmate de stroom door de diode

sneller toeneemt. Er is dan immers Minder tijd om lading op te bouwen. Dit

betekent, dat de diode zich tijdens het inschakelen als een zelfinductie

gedraagt. Ais een condensator en een diode parallel geschakeld worden, kan dus

een slingerkring ontstaan. Tijrlens het inschakelen is de dissipatie hoger dan

normaal, omdat de doorlaatspanning hoger is, terwijl er al stroom loopt. De

extra verliezen, veroorzaakt door de spanningsverhoging, noemen we de inscha

kelverliezen. Zie hiervoor ook fig. I!.

fig.!! De forward-recovery van een diode.
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b) de doorlaatspanning. Het doorlaatverlies in de diode is het product van

stroam door de diode en de doorlaatspanning. De doorlaatspanning moet dus zo

laag mogelijk zijn. Deze doorlaatspanning kan voorgesteld worden als de som van

een constante spanning en de spanning over een inwendige weerstand. Dit

betekent, dat de doorlaatverliezen bestaan uit een deel, dat evenredig is met

de ~emiddelde stroam door de diode, en een deel, dat kwadratisch evenredig is

met de effectieve stroom door de diode. We moeten er dus naar streven, zowel

gemiddelde als effectieve stroam door de diode laag te houden.

c) de reverse-recovery. Als de diode uitschakelt, neemt de stroom af tot nul

en wordt zelfs negatief. Dit is nodig om alle ladingsdra~ers uit het kristal te

verwijderen. Als alle lading weg is, LS de diode pas echt uit en wordt de

stroam nul. Het verloop van de stroam door en de spanning over de diode tijdens

het uitschakelen is weergegeven in fig.12.
IF
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fig .12 De reverse-recovery van een diode.

De teru~geleverde lading vertegenwoordigt een bepaalde energie, die groter is,

naarmate de stroam door de diode sneller afneemt. De uitschakelverliezen zijn

evenredig met deze lading. Men kan dioden maken met een snelle reverse

recovery door goudatomen toe te voegen. Hierdoor recombineren de ladingsdragers

sneller en is de diode sneller uit. Helaas wordt de forward recovery dan erg~r,

omdat er meer tijd nodig is am lading op te bouwen in het kristal. We kunnen de

schakelverliezen dus op twee manieren beperken: door een diode met snelle

reverse-recovery te nemen en die langzaam in te schake len, of door een diode

met goede forward-recovery te nemen en die langzaam uit te schakelen. Dit

laatste doen we bij een SRPS.
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Voor wat· betreft de actieve schakelaars kunnen we de thyristoren weglaten

wegens de gewenste hoge frequenties. De voeding mag niet hoorbaar zijn. dus

moet de schakelfrequentie hoger dan 20 kHz zijn. Hiervoor zijn thyristoren te

langzaam.

MOSFET's kunnen zeer snel schakelen en z1Jn eenvoudig te sturen. maar

zijn vrij duur voor spanningen boven 200 V. Voor de pre-conditioner zou een 800

V type nodig zijn; de weerstand in ~eleiding is voor een dergelijk type al

2 tot 5 ohm. wat met effectieve stromen van rond 10 A een ontoelaatbare

dissipatie veroorzaakt. Voor spanningen tot 100 V zijn typen verkrijgbaar,

bijvoorbeeld van Siemens! Philips of International Rectifier, met

doorlaatweerstanden van ca. 0.1 ohm of Minder.

Transistoren voor 800 V en 30 A bestaan welt maar vereisen veel basis

stroom. De stroomversterkingsfacto~ is meestal 5. zodat een basisstroom van 6 A

nodig is. Met een doorlaatspanning van 1 ! 1.5 V van de basis-emitterovergang

wordt de vermogensdissipatie in de basis 6 tot 10 W. Ret leveren van een

dergelijk grote basistroom vereist een dure en ingewikkelde stuurschakeling.

Bovendien is de storage-tijd van deze transistoren vrij ~root. minstens 5 ~s,

waardoor de maximale schakelfrequentie beperkt wordt tot maximaal 20 kHz. Ook

het uitschakelen zelf gaat relatief langzaam. waardoor de uitschakelverliezen

bij hoge frequenties aanzienlijk zijn.

Als enige mogelijkheid blijven de Gate Turn-Qff thyristoren (GTO) oyer.

GTO's bestaan voor diverse toepassingen: voor motorbesturingen bestaan typen

voor 1200 V. 500 A van bijvoorbeeld AEG en Hitachi. Deze zijn echter bedoeld

voor lage schakelfrequenties: maximaal 1 kHz. In de horizontale afbuiging van

televisietoestellen. die op 15.625 Hz werkt, wordt een veel kleiner type GTO's

toegepast. dat echter veel sneller kan schakelen. Dit zijn exemplaren met

blokkeerspanningen tot 1500 V en af te schakelen stromen tot 50 A. De maximaal

toelaatbare anodestroom is weliswaar hoger. tot 90 A. maar deze anodestroom kan

niet meer afgeschakeld worden. Deze soort GTO's heeft een kristalgrootte van

ongeveer 6x6 mm en wordt gemaakt door Philips. Sony en Toshiba. Voor de sturing

is weinig energie nodig. maar er moet wel aan bepaalde voorwaarden voldaan

zijn. De GTO kan ingeschakeld worden met een gatestroom van ongeveer 0.5 A. Als

de anodestroom voldoende hoog is. blijft de GTO ook zonder gatestroom geleiden.

net als een thyristor. Als de anodestroom echter beneden de zogenaamde

houdstroom komt. gaat de GTO uit. Bij sterk wisselende anodestromen is het

daarom beter. continu gatestroom toe te voeren. Hierdoor wordt bovendien de

doorlaatspanning van de GTO nog iets lager. waardoor de doorlaatverliezen
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afnemen. In·tegenstelling tot normale thyristoren kan de GTO ook via de gate

uitgeschakeld worden. Dit gebeurt, door zoveel lading uit het kristal te halen,

dat de geleiding zichzelf niet meer in stand kan houden. Er moet dus een

negatieve gatestroom lopen, die een fractie is van de anodestroom. In dit

verband wordt ook wel het begrip uitschakelversterking gehanteerd, dat

gedefini~erd is als de verhouding van anodestroom en maximale negatieve

gatestroom. Na het uitschakelen zal de anodespanning toenemen met een bepaalde

snelheid. Door een parasitaire capaciteit van anode naar gate zal een stroom

~aan lopen, die de GTO weer in wil schake len. Dit moet voorkomen worden, door

de gate uitwendig op een negatieve spanning te houden, zodat de ongewenste

lading afgevoerd kan worden. Ret zal duidelijk zijn, dat er een grens is aan de

du/dt van de anodespanning, die bepaald wordt door de maximale negatieve

gatespanning en de ohmse weerstand in het gatecircuit. Zie fig.l3.

Samenvattend kunnen van de GTO zeggen dat:

- de GTO ingeschakeld wordt met een gatestroom en

- uitgeschakeld wordt met een ne~atieve gatespanning.

Igf t

Ugr
+

fig.13 GTO gate-sturing.

Verder moet du/dt van de anodespanning beperkt worden om ongewenst inschakelen

tevoorkomen. Overigens komt hier nog bij, dat de anodestroom 'na het uitscha

kelen niet direct helemaal nul wordt, maar zakt tot ca 10 % van de waarde voor

het uitschakelen. Hierna neemt de anodestroom in ca. 2,5 ~s af tot nul. Als in

de tussentijd een anodespanning aangelegd wordt, zal er energie in de GTO

gedissipeerd worden. In een SRPS is dit probleem niet zo groot, omdat er een

condensator over de GTO staat, waardoor de anodespanning maar langzaam

toeneemt.
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5 DE FORWARD-SRPS EN DE FLYBACK-SRPS

In hoofdstuk 3 is het blokschema van de magnetronvoeding behandeld. Te

realiseren is nu het onderdeel "pre-conditioner". Dit is een schakeling, die

de niet-afgevlakte, gelijkgerichte netspanning als ingangsspanning heeft en een

min of meer gestabiliseerde gelijkspanning als uitgangsspanning. Vermogens

transport vindt plaats door te schake len met een frequentie van meer dan 20

kHz. De hierbij behorende periodetijd van SO ~s is in figuur 14 weergegeven In

verhouding met het verloop van de dubbelfasig gelijkgerichte netspanning:

blijkbaar verandert de netspanning niet noemenswaard in deze ti.id. Te berekenEm

is, dat de netspanning gedurende SO ~s maximaal 1,2 V kan veranderen.

u·I
A

I

t ->
fig.14 de gelijkgerichte netspanning en een schakelperiode van 50 ~s.

Omdat de ingangsspanning in een 100 Hz of 120 Hz ritme fluctueert tussen 0 V en

190 V, kunnen we geen klassieke lineaire of geschakelde voedingen, werkend met

pulsbreedte-modulatie, gebruiken. Serie-resonante voedingen echter hebben een

zeergroot spanningsbereik: van 5 V tot 190 V is haalbaar. Aan het begin van

het afstudeerwerk waren bekend: de halve brug, de forward, de flyback en de

forward-flyback. De halve brug maakt gebruik van slechts ~~n resonante

kring, waardoor het spanningsbereik kleiner is, dan dat van de overige typen,

die twee resonante kringen hebben. De halve brug heeft nog enkele nadelen,

waardoor deze niet verder onderzocht is. De overige typen zijn wel onderzocht,

maar bleken ook niet bruikbaar te zijn als pre-conditioner voor groot

vermogen. Desondanks zullen ze hier behandeld worden, om de uitleg in een

volgend hoofdstuk van de definitieve schakeling te vergemakkelijken.
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fig.15 principeschema van de forward-SRPS.

Als eerste is de forward-SRPS onderzocht t waarvan het principeschema in

fig.15 is afgebeeld. De ingangsspanning Ui is de niet-afgevlakte gelijkge

richte netspanning. Deze is dus niet constant. We nemen echter aan t dat de

schakeling werkt met een schakelfrequentie van meer dan 20 kHz t zodat ~edurende

een hoogfrequente periode de ingangsspanning Ui practisch constant blijft.

Evenzo veronderstellen wet dat de condensator t waarover de uitgangsspanning

Uo staat t zo groot iS t dat zowel gedurende een hoogfrequent periode als

gedurende een halve periode van de netspanning Uo constant is. De transforma

tor is slecht gekoppeld en de GTO met zijn anti-paralleldiode vormen schakelaar

S. Wanneer we Ui en Uo als spanningsbronnen beschouwen en de transformator

vervangen door diens T-model t krijgen we het rekenmodel van fig.16. We kunnen

nu drie bedrijfstoestanden onderscheiden:

- vollast

- nullast

- kortsluiting.
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fig.16 rekenmodel van de forward-SRPS.

Omdat de schakelin~ zich Soms ais een vierde-orde ne:werk ~edraagt, is een

analytische berekening van het gedra~ van de schake ling vrijwel onmogelijk. Dit

laten we daarom over aan de computer. We kunnen echter wei proberen enige eigen

schappen in de drie belastingstoestanden enigszins te verklaren.

Vollast

In vollast, uiteraard ook in deellast, wordt vermogen opgenomen uit Ui en

afgestaan aan Uo' Aangezien de schakeling geen dissipatieve elementen bezit,

is het opgenomen vermogen gelijk aan het afgestane vermogen. In het algemeen

kunnen we stellen, dat i p en is variijrende stromen zijn, die we kunnen

beschouwen als de som van een gelijkstroom en een wisselstroom. Noem nu de

gelijkstroomcomponenten van i p en is respectievelijk I pdc en I sdc ' Ret

is duidelijk, dat de wisselstroomcomponenten niet bijdragen aan de energie

omzetting; we noemen deze verder de resonante stromen. De gelijkstroom

componenten zijn evenredig met het om~ez'ette vermogen. Er moet gelden:

waarin P het omgezette vermogen is. Merk op, dat alleen met Ui = Uo' I pdc
gelijk is aan I sdc ' Wanneer Ui en Uo niet gelijk zijn, zijn beide gelijk

stroomcomponenten verschillend en moet er een gelijkstroom door Lm in het

vervangingsschema lopeno Aangezien door condensator Cp geen geiijkstroom kan

lopen, kunnen we stellen, dat I pdc volledig door S loopt. De resonante

stromen dienen als hulpmiddel voor het inschakelen van S en D. Na het uitscha

kelen van S zal de spanning up opslingeren tot een maximale waarde en
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vervolgens afn~men tot nul, waarna S weer inschakelt. Iets dergelijks gebeurt

met -us' wanneer D uitschakelt. Aangezien de resonante stromen niet direct

bijdragen aan het energietransport, maar weI verliezen kunnen veroorzaken,

proberen we deze in vollast zo klein mogelijk te houden. Er is echter een

minimum in d~ze resonante stromen, waaronder de schakeling niet meer resonant

is. De resonante stromen zijn evenredig met de ingangsspanning Ui , zodat we

deze bij de laagste topwaarde, waarbij nog vollast op kan treden, moeten

minimaliseren. Hoewel het resonantieverschijnsel nu van ondergeschikt belang

is, is het gedrag nog steeds niet eenvoudig te beschrijven.

Nullast

F"ORWARO-SRPS
+()oo-----.......

11\
I ,

I \, ,
; ,

Us \

fig.l7 de forward-SRPS 1n nullast.

In nullast wordt geen vermogen omgezet. De spanning Uo is niet nul, zodat

D op geen enkel moment zal geleiden. Zowel i p als is zijn zU1vere. wissel

spanningen, die we kunnen ontbinden 1n een Fourier-reeks van sinusvormige

wisselspanningen met veelvouden van de schakelfrequentie. Als we aannemen, dat

de impedantie van Lm bij de nullastfrequentie vrij groot is in verhouding tot

de impedantie van Ls en Cs in serie, zullen i p en is vrijwel gelijk

zijn. De wisselstroom door Lm is relatief klein. We nemen nu aan, dat 1p en

is gelijk zijn, zodat Cs en Cp schijnbaar in serie staan. We kunnen nu

het vervangingsschema vereenvoudigen tot dat van fig.l7.

We vinden nu nog maar ~en spoel, Lp+L s en een condensator: Cs
1n serie met Cpo Dit is een serie-resonante kring, met hoge impedantie voor

wisselstromen met frequenties boven de resonantiefrequentie. De spanningen en

stromen zullen nu in redelijke benadering sinusvormig verlope~ met de schakel

frequentie. De schakelfrequentie ligt hoger dan de resonantiefrequentie, zodat
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we door verlagen van de schakelfrequentie dichter bij resonantie komen en de

stromen en spanningen groter worden. De frequentie moet voor nul last dus zo

hoog gekozen worden, dat de amplitude van Us kleiner is dan Uo .

Kortsluiting

Ip Lp Ip--. ~
+- Y T

l l
+

Lm-< oil Ls -< Lx
-e

1~.
-<

r IS

Uj Uj
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~
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fig.18 de forward-SRPS bij kortsluiting:

"
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Met kortgesloten uitgang is Uo= o. Hierdoor kan Us niet positief worden,

omdat dan D zou gaan geleiden. Us is echter een zuivere wisselspanning, omdat

Ls en Lm in serie, parallel staan aan Cs ' zodat Us ook niet negatief

kan worden. Hieruit volgt, dat bij kortgesloten uitgang Us ook nul is. Diode

D geleidt 100 % van de tijd en Ls wordt niet nul. Hieruit volgt, dat Ls een

gelijkstroomcomponent heeft, die blijkbaar ook door Lm moet lopeno We mogen

nu Cs kortgesloten veronderstellen, waardoor de drie zelfinducties in het T

model van de transformator overgaan in een zelfinductie ter grootte Lx. Zie

voor de definitie van Lx ook hoofdstuk 4.1. Aan de uitgang kan nu geen

vermogen geleverd worden, omdat Uo= 0, zodat ook aan de ingang geen vermogen

opgenomen kan worden. Hieruit volgt, dat i p een zuivere wisselstroom is,

omdat lJi~O. Inkortsluitbedrijf is het aantal netwerkelementen van de

schakeling nu gereduceerd tot een spoel en een condensator, wat weergegeven is

Ln fig.18. Ook nu zien we een enkel serie-resonante kring, die echter een

lagere resonantiefrequentie heeft, omdat de condensator Cp groter is dan de

serieschakeling van Cp en Cs zoals in het nullastgeval.

Een interessante eigenschap van de forward-SRPS is het feit, dat de gelij~

stroomcomponent van de stroom door Lm het verschil is van de gelijkstroomcom

ponenten I pdc en I sdc . Wanneer de spanningen Ui en Uo niet te veel
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verschillen is.de gelijkstroom door Lm klein. Dit betekent, dat ook de gelijk

flux in de transfor~ator vrij klein is. De gelijkstromen zijn het ~rootst bij

de topwaarde van de netspanning, die kan liggen tussen 12S V en 190 V. De

nominale topwaarde is ISS V, zodat de topwaarde 20 % kan afwijken. Als we de

uitgangsspannin~ nu ISS V kiezen, is de gelijkstroom door Lm nul bij nominale

netspanning en vrij klein bij de hoogste en laagste topwaarden.

+0----------_

s

o
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fig.19 principeschema van de flyback-SRPS.

De flyback-SRPS is niet grondig onderzocht, maar kan hier kort behandeld

worden, omdat enige hiervan afgeleide schakelingen wel onderzocht zijn. Ret

principeschema is weergegeven in fig.19, waaruit blijkt, dat het enige verschil

met de forward-SRPS zit in de aansluiting van de transforrnator: de aanslui

tingen van de secundaire wikkeling zijn verwisseld. De richting van is is

tegengesteld aan de voor het transformatorrnodel afgesproken richting, om een

positieve gelijkstroomcomponent in is te krijgen. De gelijkstroom door Lm
is nu echter niet het verschil van de gelijkstromen lpdc en lsdc' maar de

som ervan. De flux in de kern van de transforrnator is dus nu veel groter.

Uit het voorgaande blijkt, dat in eerste instantie nader onderzoek van de

forward-SRPS gerechtvaardigd is, omdat de transformator hier relatief klein kan

zijn. Roe kunnen we nu op grand van het voorgaande een practische schakeling

ontwerpen, en is deze bruikbaar als pre-conditioner voor een magnetronoven? We

stuiten dan op twee vragen:

a) welke eigenschappen moet en kan de schakelaar S hebben?

b) hoe berekenen we een SRPS?
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ad a): Wanneer. we naar het schema kijken, zien we, dat de gemiddelde spanning

op de schakelaar gelijk moet zijn aan de in~an~sspannin~. nver een spoel of

transformator kan immers geen gelijkspanning staan. Als de schakelaar geleidt

is de spanning erover uiteraard nul, zodat bij sperrende schakelaar de spanning

duidelijk hoger zal zijn dan de voedingsspannin~. De gemiddelde stroom door de

schakelaar moet verder gelijk zijn aan de gemiddelde ingangsstroom en is dus

evenredig met het omgezette vermogen. Hierop komt nog een slingerstroom,

waarmee de stroom door de schakelaar periodiek nul of negatief gemaakt kan

worden. Dit betekent, dat spann~ng over en stroom door de schakelaar beide

relatief groot zijn. We kunnen nu kiezen uit verschillende soorten halfgelei~

derschakelaars: MOSFET's vallen af, omdat deze voor de vereiste spanningen en

stromen niet heschikbaar z~Jn; bipolaire transistoren zijn niet bruikbaar

wegens de lange storage-tijd en de benodigde basisstroom; thyristoren zijn niet

eenvoudig uitschakelbaar en zijn bovendien vrij langzaam; als en~ge ~ruikbare

schakelaar blijft dan de GTO over. De GTO kan echter aileen-in voorwaarts

richting hoge spanningen sperren; in sperrichting niet. Een GTO moet daarom

vrijwel altijd in combinatie met een diode gebruikt worden. Deze diode kan

antiparallel aan de GTO geschakeld worden, zodat een schakelaar ontstaat, die

inschakelt bij een negatieve spanning. De spanning over de GTO in sperrichting

kan nu niet grater worden dan de doorlaatspanning van de diode. De andere

mogelijkheid is, een diode in serie met de GTO te zetten, waarmee een schake

laar ontstaat, die spert voor negatieve spanningen en geen negatieve stromen

kan geleiden. Czie fig.20)

I

I
fig.20 practische uitvoeringen van schakelaar S.

In serie-resonante ciruits wordt meestal de combinatie GTO-antiparalleldiode

gebruikt. Dit is gunstiger wat betreft maximale flux in de transformator. Zou

een GTO met seriediode gebruikt worden, dan kon up ook negatief worden. Omdat

de gemiddelde waarde van up gelijk is aan Ui , wordt de m~ximale waarde van

up groter. Over de primaire wikkeling van de transformator staat dus
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gedurende dezelfde tijd een hogere spann~ng of gedurende een langere tijd

dezelfde spanning, waardoor de maximale flux toeneemt. Verder is ook de

doorlaatspanning van een GTO kleiner dan van een GTC met seriediode, zodat de

doorlaatverliezen kleiner zijn.

ad b): De SRPS is geen lineair netwerk, vanwege de schakelaar en de diode.

Hierdoor is het niet practisch Fourier-transformatie te gebruiken om de stromen

en spanningen uit te rekenen. Hoewel we de berekening niet in het frequent ie

domein kunnen uitvoeren, kan dit in het p-domein weI. Hiervoor hebben we de

Laplace-transformatie tot onze beschikkin~. Uit het schema van de forward-SRPS

blijkt, dat de schakelin~ twee condensatoren bevat en zich als een vierde orde

netwerk kan gedragen. Een analytische berekening van stromen en spanningen

wordt hierdoor vrijwel onmogelijk: we hebben de computer nodig om door middel

van een iteratieve methode het gedrag van de schakeling te bepalen.

De schakeling kent twee schakelaars: S en de diode D. De schakeling kan

zich dus in v~er toestanden bevinden: S en D kunnen onafhankelijk van elkaar

geleiden of sperren. Per toestand kunnen we het ~edra~ van de schakeling

m.b.v. Laplace-transformatie berekenen, mits de beginwaarden van aIle

spanningen en stromen bekend zijn. Helaas zijn deze niet bekend, zodat we een

schattin~ moeten ingeven. De computer berekent nu het gedrag van de schakeling

gedurende ~en periode. De grootten van de spanningen en stromen aan het

eind van deze periode moe ten gelijk zijn aan de beginwaarden. Dit zal als regel

niet het geval zijn, zodat de computer een nieuwe schatting maakt en weer een

periode doorrekent.

Voor de berekening van een willekeuri~e SRPS kunnen we gebruik maken van een

computerprogramma, waarin de formules, die voor een bepaalde SRPS afgeleid

zijn, ingevuld worden. We zullen nu eerst de afleiding van deze formules

bespreken en later de opbouw van het programma.
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5.1 BEREKENING VAN Dg FORWARD SRPS

Ret rekenmodel van de forward-SRPS ~s reeds weergegeven in fig. IS. We zien,

dat de stroom door condensator Cp nul wordt als S gesloten ~s, terwijl de

stroom door Cs nul wordt als D ~eleidt. Wanneer we aannnemen, dat S en D

onafhankelijk van elkaar werken, zijn er vier toestanden mogelijk:

1) S spert, D geleidt,

2) S spert, D spert,

3) S geleidt, D spert,

4) S geleidt, D geleidt

In elk van deze vier toestanden bestaat de schakeling uit een stelsel van

spoelen en condensatoren, waarin we het verloop van spanningen en stromen

kunnen berekenen, mits de beginwaarden bekend zi.in. Jiet be palen van deze

beginwaarden is de taak van de computer. De feitelijke berekening van de

formules ~s wegens de amvang achterin dit verslag opgenomen. De methodiek kan

hier echter weI behandeld worden.

In het geval van de forward-SRPS kent de schakeling maar twee onafhankelijke

variabelen: twee stromen, twee spanningen of een stroam en een spann~ng. Twee

andere variabelen zijn afhankelijk; deze kunnen we uit de onafhankelijke bereke

nen. Ret blijkt practische voordelen te hebben, twee stromen als variabelen te

kiezen. Van deze stromen kunnen we eerst de Laplace-getransformeerde berekenen

en vervolgens door terugtransformeren de tijdfuncties. Voor twee variabelen

hebben we twee vergelijkingen nodig. Deze kunnen we opstellen, door Kirchoff

wetten toe te passen: rondgaande in een maas van een netwerk is de som van alle

spanningen nul en in een knooppunt ~s de som van alle stromen nul. Ret verband

tussen spanning en stroom in het complexe p-vlak ~s voor condensatoren en

spoelen respectievelijk:

voor een condensator:

uc=uco/p+ic/(p.C), in het tijddomein: uc=uco+(l/C)~icdt

voor een spoel:

ul=p.L.il-L.i lo ' in het tijddomein: ul=L.di/dt



r..EI
~hnlSCne Hogescnool E,ndnOllen

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromecnanlca en Vermogense1e... ,ron'ca

OIZ 5.10
rapport nr

De index 0 geeft aan, dat we met een beginwaarde te maken hebben.

De Laplace-getransformeerde functies van constante en lineair met de tijd

toenemende grootheden worden verkregen door deLen door p en p2.

Uitgaande van de twee maasvergelijkingen kunnen we twee ver~elijkingen

opstellen in twee stromen. Dit stelsel is dan van de vorm:

A.x+B.y=E

C.x+D.y=F

De beginwaarden zijn verwerkt in de co~fficienten E en F. De algemene

oplossing van dit stelsel is:

x=(-B.F+D.E)/(A.D-B.C)

y=(A.F-C.E)/(A.D-B.C)

De term A.D-B.C staat bekend als de determinant van het stelsel. In het

algemeen is deze determinant een polynoom in machten van p. Dit polynoom kunnen

we ontbinden in factoren om de transformatie naar het tijddomein eenvoudi~er te

maken. Daartoe bepalen we de nulpunten PI tim Pn van het polynoom en

stellen PI=j.wI' P2=j.w2. enz. Aangezien het polynoom re~le

coMfficienten heeft, zijn de nulpunten van het polynoom hetzij re~el,

hetzij complex toegevoegde paren. De determinant is dan te schrijven als

bijvoorbeeld:

waarin de nulpunten wI en w2 de eigencirkelfrequenties van de schakeling

zijn.

Samenvattend gaat de afleiding van de formules als volgt:

-Kies twee mazen in het rekenschema en stel hiervoor de spanningsvergelijkingen

op. Vergeet vooral de beginwaarden niet.

-Bepaal de determinant van dit stelsel en bereken de nulpunten.

-Schrijf de uitdrukkingen voor de stromen op als het quotiMnt van twee

polynomen. Voer eventueel een kortere notatie in voor de co~fficienten van de

polynomen.

-Splits de uitdrukkingen in eenvoudige breuken en gebr.uik inverse Laplace-
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transformatie om de tijdafhankelijke functies te vinden.

-Nu zijn de stromen bekend als functie van de tijd en van de beginwaarden.

-Bepaal de primitieve functies ;ri.dt van de stromen. Hiermee kunnen de

spanningen over de condensatoren eenvoudig berekend worden, omdat

Uc =uco+(1 Ie) ./i.dt.

De vier toestanden worden in het programma sub's ~enoemd, van subprogram

mao We zullen nu in het kort aangeven welke basisvergelijkingen 1n iedere

toestand gelden, wat de tijdafhankelijke functies zijn van i p ' 1
S

' up en

Us en welke voorwaarden in de betreffende sub ~elden.
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sub I

In toestand I is S geopend en geleidt D. Toestand I eindigt als S sluit

( up<=O ), of als D gaat sperren ( is<=O ).

De basisvergelijkingen zijn: (in het p-domein)

{p.(L +L )+-!--c>.i -p.L .i
m p p. ppm s =

U.-u
1 pO+(L +L ).i -L .i
p m p po m so

U
-p.L i +p.(L +L ).i .. ~L.i +(L +L ).i

m p m ssp m po m s so

De eigenfrequenties van de schakeling zijn de nulpunten van de determinant:

2
(L +L)

m s
wI = A'""T

o p
waarin A .. L .L +L .L +L .L ( zie hoofdstuk 4.1)

o m p m s p s

met als oplossingen in het tijddomein:

i :0

P
i :0

S

u ...
p

I r..
u +C- •.J 1 .dtpo P

p

met:

F = iI po

(L +L ).(U.-u )-L.U
ms lPO mo

F2"" A
o

G :0 1
I so

L .(U.-u )-(L +L ).U
G -

m 1 po m p 0

2 /(

• 0

(L +L ). i -L . i
G :0

m s so m po
3 A .c

0 P

- U
G .. 0

4 A .C
0 P

R ..
G

3 R ..
G4

I 2 2 2wl WI

R3- GI-RI
R :0 G

2
-R

24.
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sub 2

S ia geopend en D apert. Deze toestand eindigt met het sluiten van S (up<=O),

of met het in geleiding gaan van D (us>=Uo)'

We gaan uit van de baaisvergelijkingen:

U.-u
{p.(L +L )+-!--c}.i -p.L .i = 1 pO+(L +L ).i -L.1

m p p. ppm a p m p po m ao

u
-p.L .i +{p.(L +L )+-!--c}.i = --!2+(L +L ).i -L.i

m p map. a a p m a ao m po

Nu kent de achakeling twee eigenfrequenties, bepaald door:

(L +L ) (L +L )
1X = m p + m a

X =1 A .C A .c 2 A .C .c0 a 0 p 0 p a

2 1,Jx2 I 2 1Vx2 Iw = Xl +2 1-4 ,X2 w = X1-2 1-4 , X21 2

De oploaaingen van dit atelael vergelijkingen, naar de tijd

teruggetranaformeerd, zijn:

i =
p

i =
a

u = u +L./i .dt
p po C p

. p

Met:

F = i
1 po

.u = u +c
1 ./i .dta ao a

a

G1= 1 so

F =
2

(L +L ).(U.-u )-L.u
mal po m ao

A
o

G =2

L .(U.-u )-(L +L ).u
m 1 po m p so

A
o

(L +L).i -L.i
F = m p po m 80

3 A .C
o 8

G =3

(L +L ).i -L.i
m 8 80 m po

A .C
o P

U.-U
F = 1 po

4 A.C
o s
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F1 oWi-F3'
Z

Q =
G1 ow1-G3

Z Z R == Z1 1 Z
""l-wZ w1-wZ

2 Z

I,
Q =

FZow1-F4
R =

Gzow1-G4
Z Z Z Z Z Zw1-w Z w1-wZ

Z Z

o = F -0 =
F3-Fl owZ R = G -R =

G3-G l ow Z
3 1 'I Z Z 3 1 1 Z Zw1-wZ w1-wZ

Z z
Q = F -Q =

F4-FzowZ
R = G -R ==

G4-Gzow Z
4 Z Z Z Z 4 Z Z Z Zw1-wZ w1-wZ
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S is gesloten en D spert. Deze toestand eindigt met het openen van S als de

periodetijd verstreken lS, of met het in geleiding ~aan van D als us>=Uo '

De basisvergelijkingen in het p-domein zijn:

U.
p.(L +L ).i -p.L .i = ~+(L +L ).i -L.i

m ppm s p m p po m so

u
-p.L .i +{p.(L +L )+-l--c}.i ~ --!2+(L +L ),i -L.l

m p m 9 p. S 9 P m s so m po

De determinant heeft maar een nulpunt, dU9 de schakeling heeft een eigenfre

quentie:

2
tot =

1

(L +L )
m p

A .Co 9

De opl09singen in het tijddomein zijn:

u ~ 0
p

Met:

F .. 1
1 po

u = u +c
1 .fi .d t

9 so 9
9

G .. i
1 so

F ..
2 .

(L +L ).U.-L .u
m S 1 m so

A
o

(L +L).i -L.i
m p po m 90

A .C
o s

G ~
2

L .U.-(L +L ).u
m 1 m p so

A
o

Q ..
1

Q ..
3

Q ..
4
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S is gesloten en D geleidt. Dit gaat door tot de periodetijd verstreken lS of

tot is<=O, waardoor D weer spert. We gaan uit van de basisvergelijkin~en:

U.
p.(L +L ).i -p.L .i = ~+(L +L ).i -L.1

m ppm s p m p po m so

U
-p.L .i +p.(L +L ).i = -~+(L +L ).i -L.i

m p m ssp m s so m po

De oplossingen, terugetransformeerd naar het tijddomein, zijn:

u = ap

met:

F = i1 po G = i1 so

F =2

(L +L ),U.-L .U
m S 1 m 0

A
o

L .U.-(L +L ).U
m 1 m p 0G2= A

o
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Ret "begin" van een periode 1.S nog vrij te kiezen. In dit geval is gekozen

voor het moment van openen van S. In de praktijk zullen we een oscilloscoop

namelijk eenvoudig kunnen triggeren op dit punt. Verder zijn meestal twee

beginwaarden bekend t zodat maar twee schattingen ingegeven hoeven te worden. De

spanning op St upo ' is op het moment van uitschakelen nul en meestal is diode

D in geleiding, zodat uso=Uo '

Wat gebeurt er t als we aIle zelfinducties en aIle condensatoren met dezelfde

factor vermenigvuldigen? De termen w.e en w.L blijven gelijk als we w door

dezelfde factor delen. Riermee veranderen we de tijdschaal, terwijl de

verhouding L/C gelijk blijft. Als we daarente~en de verhouding L/C veranderen,

maar het product L.C constant houden t veranderen bij gelijke walle impedanties

w.L en l/w.C. Riermee kunnen we het vermogen van een standaardschakeling

aanpassen aan een bepaalde toepassing. Defini~er daartoe een referentietijd

Tref en een referentieimpedantie Zref:

Verandering van Zref of Tref heeft geen invloed op het gedrag van de

schakeling. Om de schakeling volledig vast te leggen hebben we nog twee

grootheden nodig, waarvoor we de verhoudingen Ly/Lx en Cs/Cp kiezen. We

kunnen de berekening nog verder vereenvoudigen door de periodetijd te schrijven

als een veelvoud van de referentietijd. We normeren de periodetijd Trep ' die

variabel iS t op de vaste referentietijd. Defini~er daartoe de grootheid:

Merk op, dat .de keuze voor Lx en Cp als normeringsgrootheden vrij

willekeurig is: we hadden ook voor bijvoorbeeld Ls en Cs kunnen kiezen. De

referentietijd bij de gekozen definitie geeft de minimale periodetijd bij

kortgesloten uitgang.
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5.2 ALGEMEEN COMPUTERPROGRAMMA

De taak van de computer is. de beginwaarden te vinden. die behoren bij een

bepaalde instelling van de schakeling. We geven bijvoorbeeld de gewenste

ingangs- en uitgangsspanning en de periodetijd Ope De computer moet nu uitre

kenen hoe groot de stromen en spanningen zijn en welke beginwaarden gelden. Als

begin van een periode nemen we het uitschakelen van S (een GTO). We geven nu

een schatting van de beginwaarden Ope De computer bepaatt dan. in welke toe

stand de schakeling zich bevindt en springt naar het onderdeel waar de bijbe

horende formules staan. De spanningen en stromen worden nu als functie van de

tijd berekend. uitgaande van de formules in het programma en de be~inwaarden.

waarbij de tijd steeds met een constant bedra~ Dt ( delta t) verhoogd wordt.

Wanneer niet meer aan de voorwaarden voor die toestana voldaan is. springt het

programma naar de volgende toestand. Dit gaat door. tot de opgegeven periode

tijd verstreken is. De eindwaarden van de stromen en spanningen zouden nu

gelijk moeten zijn aan de ingegeven beginwaarden. Aangezien dit meestal niet

het geval is. moet het programma een nieuwe schatting maken van de beginwaarden

en opnieuw een periode doorrekenen. Als oieuwe schatting wordt het gemiddelde

gebruikt van beginwaarden en eindwaarden. Als de beginwaarden van twee opeen

volgende perioden Minder dan bijvoorbeeld 5 mA verschillen, wordt aangenomen.

dat de stationaire toestand is bereikt: het programma kan nu stoppen en de

gewenste grootheden afdrukken.

Ret vereenvoudigde stroomschema van het programma is weergegeven in fig.21.

Ret programma is op te splitsen in drie delen: invoer, berekening en uitvoer.

De invoer is weer opgesplit8t in twee delen: dimensionering van de

schake ling en instelpunt van de schake ling. Met dimensionering worden de

waarden van de condensatoren en spoelen bedoeld. De instelling bestaat uit het

opgeven van de gewenste ingangs- en uitgangsspanningen, de periodetijd en een

aantal schattingen voor de beginwaarden. de dimensionering van de schakeling

ligt vast in het programma. terwijl de ins telling via het scherm en toetsenbord

~ebeurt.

Ret gedeelte voor de berekening bevat o.a. de formules. ondergebracht in de

blokken subl tim sub4. Verder vinden we hier diverse testen en de administratie

van grootheden als schakelaarspanning en flux in de transformator. We zijn

namelijk ge!nteresseerd in de maximale waarden hiervan. Omdat deze administra

tie voor iedere toestand gelijk is. is deze ondergebracht in een subroutine

"file". In de subroutine "set" worden aan het eind van een bepaalde toestand de
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1
sub sub
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fe::::kening

sub sub
4 3

EJcond 1 •

EJ1 t subrou!;...

end B

fig.21



Afdefing der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromecnan'ca en lJermogense1elo.lronica

OIZ 5.20
rapport nr

beginwaarden,aangepast. De eindwaarden van een toestand moeten namelijk

gebruikt wo~den als beginwaarden voor de volgende toestand.

Na het doorlopen van voldoende perioden kan het programma de gevonden

beginwaarden aan het begin van een periode afdrukken. Verder wordt de

instelling van de schakelin~ afgedrukt en enige interessante grootheden als

maximale flux in de transformator, maximale spanning over S en effectieve

stromen in de wikkelingen van de transformator. De met de primaire gekoppelde

flux is be~ekend met:

PHlp=(Lm+Lp).ip-Lm.is' en de met de secundaire gekoppelde flux met:

PHIs=Lm·ip-(Lm+Ls)·is·

Het volledige programma lS achterin dit verslag opgenomen, waarbij echter

opgemerkt moet worden, dat de namen van de variabelen enigszins afwijken van de

hier gebruikt namen: ingangsspanning Ui is Ep, uitgangsspanning Uo is Eo en

de beginwaarden van de stromen worden aangegeven met J.

De berekening van een periode begint met het uitschakelen van S

Let op, dat dit geen 50 Hz perioden zijn, maar 20 4 30 kHz perioden.

5.3 EISEN AAN DE COMPONENTEN VAN DE FORWARD-SRPS

Voor het amerikaanse lichtnet is aangenomen, dat ui kan liggen tussen

125 V en 190 V. De topwaarde van de nominale ingangsspanning is 155 V, hierbij

moet twee keer het gemiddelde vermogen omgezet worden. Aangezien hier zowel

stromen als spanningen het grootst zijn, ligt het voor de hand, de schake ling

op deze ingangsspanning en een vermogen van 2400 W te optimaliseren. Aangezien

we in het rekenmodel uitgaan van een 1:1 transformator, kiezen we de uitgangs

spanning Uo gelijk aan de ingangsspanning, 155 V. De primaire en secundaire

magnetische fluxen zijn nu vrijwel gelijk, wat gunstig lS voor de transforma

tor. De verhouding Ly/Lx is zodanig gekozen, dat de effectieve waarden van de

stromen zo klein mogelijk zijn. De resultaten zijn afgebeeld in fig.22 en

fig.23 voor minimale en maximale ingangsspanning Ui . Ret vermogen is in aIle

gevallen 2400 W. We zien, dat de stroom, die door de GTO afgeschakeld moet

worden, vrij hoog is, namelijk 37 A tot 42 A. Met C -0,3 ~F is du/dt van dep
anodespanning in combinatie met deze stromen veel te hoog, zowel voor de

BTW59/BTV59 als de BTV60. Wat erger is, is dat de ingangsstroom i p een zeer



Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromecnanlca en Vermogen$eleklron,ca

!lIZ 5.21
rapport nr

DATE IS 19-3-85 FORWARD-SRPS
Tr~r. 30 Zr~r· 16 Cpa .298 Cs•. 448 Ly. 229 Lx- 76.4

U; Uo Mx Ipo Iso Uso Pout Qp Qs Vgto Fipm_x F;~m6X

125 1" 1.60 37.616 27.259 1'5.0 2385 0.63 0.67 600 119.4 74.9

A-

I

>
."

"a::
lSI-
>
."

">lSI
lSI-

su b 1 sub2 sub3

1 PERIODE

..
:

F"ORWARD-SRPS

sub4

fig.22

Zref-16 ohm
Tref-30 J,Js
Ly/Lx-3
Cs/Cp-l ,5
Uo-155 V

5 J,Js/div ->
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JATE IS 19-3-85 FORWARD-SRPS
"rer· 39 Zrer· 16 Cp· .298 Cs•• 448 Ly· 229 Lx. 76.4
Ui Uo Mx Ipo Iso Uso Pout Qp Qs Vgto Fipm&x Fisma~

,99 155 1.34 42.299 39.534 155.9 2426 9.43 9.42 742 89.1 99.5

f\, 'u
i' ':. P. .

5 jJs/div -)

Zref-16 ohm
Tref-30 jJS

Ly/Lx==3
Cs/Cp= 1,5
Uo-155 V
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fig.23
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grote wisselstroomcomponent bevat, zodat we over de ingangsklemmen een grote

condensator moeten zetten om te voorkomen, dat deze hoogfrequent rimpelstroom

in het lichtnet gernjecteerd wordt. De grootte van deze wisselstroomcomponent

kunnen we als voIgt berekenen: splits i p in een gelijkstroomcomponent 1pdc
en een wisselstroomcomponent i pac . De gelijkstroom voIgt uit

Ipdc=Pout/U i . i pac is de slingerstroom aan de primaire zijde van de

schakeling en draagt niet bij tot de energie-omzetting. We streven ernaar,

i pac uit het lichtnet te houden en plaatsen daarom een condensator aan de

ingang, over Ui , om deze stroom af te voeren naar aarde. Hoe groot moet deze

condensator zijn?

Daartoe maken we gebruik van de vormfactoren van de primaire en secundaire

stroom, die ook door de computer berekend zijn.

Hierbij zijn de reciproke vormfactoren Qp=l/f p en 0s=l/f s
gedefini~erd als het quoti~nt van gemiddelde waarde en effectieve waarde

van de stroom:

0p=Pout/(Ui·lp)

Qs=Pout/(Uo·ls)

De gemiddelde waarde is 1pdc ' dus de effectieve waarde van Lp is

1pdc/Op ' Laten we deze effectieve waarde verder 1p noemen. De effectieve

waarde 1pac van i pac kunnen we dan berekenen met:

12-12 +12
p- pdc pac

Bij Ui =12S V enPout=2400 W LS 1pdc =19,2 A; de computer geeft 0p=0,63,

zodat 1pac =23,7 A.

Bij Ui =190 V en Pout =2400 W LS I pdc =12,63 A; met Qp=0,43 wordt:

1pac =26,S A.

De kleinste condensator, aie dit aankan is 4700 ~FI 2S0 V uit de 11S-serie.

Als we de pre-conditioner als een weerstand R zien, is de waarde van deze

weerstand bij Ui =190 V: R=U~/Pout=15 ohm. De tijdconstante van de
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parallelscha~elin~ 15 ohm en 4700 ~F is ca. 71 mS: dit betekent, dat na 71 ms

de spanning op de condensator afgenomen is tot 37 r. van de beginwaarde.

Gedurende 10 ms is de gelijkgerichte spanning dus vrijwel constant.

We moeten dus concluderen, dat de forward-SRPS om twee redenen niet te

gebruiken is: ten eerste is de af te schakelen stroom zelfs met een BTV60 nog

maar nauwelijks te hanteren en ten tweede is de rimpelstroom aan de ingang veel

te groot. We moeten daarom zoeken naar een schakeling, die deze nadelen niet

heeft.
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6 ONDERZOCHTE SCHAKELINGEN

De tot dusver behandeLde forward-~RPS heeft aLs nadeLen de te hoge afschakeL

stroom van de GTO en de te ho~e wisselstroomcomponent in de in~an~sstroom. Dit

probleem is in twee stappen aan~epakt. Ten eerste is gezocht naar een schake

lin~ met een spoel in serie met de ingang, waardoor de rimpelstroom aanzienlijk

verkleind kon worden. Toen bleek, dat de a€schakelstroom van de GTO nag steeds

te hoog was, terwijl hovendien de schakeling geen galvanisch gescheiden uit

gangsspanning kon Leveren, werd gezocht naar een schakeling, waarin de af te

schakelen stroom verdeeld kon worden over twee GTO's. Via een schakelin~ zonder

galvanische scheiding en twee met netscheiding, die aIle drie ongeschikt waren

voor GTO's, u de PUSH-PULL SRPS ontstaan, die ~oede eigenschapoen heeft met

betrekking tot hoogfrequente rimpel op de in~angsstroom, af te schakelen GTO

anodestroom en regelgedrag. Aangezien de andere onderzochte schakeLin~en vrij

snel ongeschikt bleken als pre-conditioner, zullen deze slechts kort behandeld

worden.

De schakelingen zijn beoordeeld op diverse criteria: uit te schakelen

stroom, rimpel op de ingangsstroom, het vermogen om in nullast of met kortge

sloten uitgang te kunnen werken en du/dt van de spanning over de schakelaars.

Dit laatste criterium verdient'nog enige toelichting: de door de GTO's af te

schakelen stroom is ongeveer twee maal de gemiddelde GTO-stroom. Bij 2400 W en

125 V piekwaarde van de netspanning is de gemiddelde opgenomen stroam gedurende

een hoogfrequente periode circa 19 A. Bij gebruik van e~n GTO is de af te

schake len stroam dan circa 38 A. Ais we de stroom over twee GTO's kunnen verde

len heeft een GTO nog ongeveer 19 A af te schakelen. Voor deze stroom zijn

bruikbaar de BTW59, BTV59 en BTV60 van Philips. Voor de -59 typen is bij 20 A

afschakelstroom de maximale du/dt van de anodespanning rond 200 V/~s. De BTV60

mag tot 1 kV/~s nog 120 A afschakelen. wanneer du/dt te hoog wordt, kan de GTO

niet meer uitgeschakeld worden. Er is echter nog een criterium, dat betrekking

heeft op du/dt, namelijk het uitschakelverlies. Bij de hier vereiste hoge scha

kelfrequenties blijken de verliezen in de GTO's voor het grootste deel te

bestaan uie uitschakelverliezen: de doorlaatverliezen zijn relatief klein. Ais

we de maximaal toelaatbare dissipatie in een GTO op 50 W stelLen, (begrensd

door de thermische weerstand van de behuizing van de GTO's )mag de GTO bii 25

kHz schakelfrequentie niet meer dan 2 mJ per uitschakelcyclus dissiperen. Nu

laat de BTV59 de hoogste combinatie -toe van du/dt en afschakelstroom: bij 20 A

mag du/dt 150 V/~s zijn. De BTV60 mag bij 20 A slechts met maximaal 100 V/~s
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werken, evenals de BTW59. Voorlopig zullen we moeten proberen met de RTV59 te

kunnen volstaan~ hoewel in de toekomst waarschijnli~k typen met minder uitscha

kelve~liezen beschikbaar komen. In dit hoofdstuk wo~den de onderzochte schake

lingen kort behandeld. Ook de schakeling, die uiteiodelijk gekozen is, de push

pull SRPS, wordt kort beschreven. Een uitgebreide beschrijving volgt in het vol

gende hoofdstuk. Alle schakelingen zijn berekend voor het piekvermogen bi.~ de

topwaarde van de netspanning; dit betekent 2400 W bij topwaarden tussen 125 V

en 190 V.

6.1 DE GESTAPELDE FLYBACK-SRPS

Het schema van de gestapelde flyback-SRPS is weergegeven in fig.24. De in

gangsstroom vertoont bij deze schakeling relatief weinig rimpel. Een spoel,

uitgevoerd met twee wikkelingen ( een transformatar met luchtspleet ), is in

serie met de ingang geschakeld. De werking kan als volgt uitgelegd worden: als

de GTO geleidt, neemt de stroom ~p toe en wordt er energie in de magnetise

ringszelfinductie Lm en primaire lekzelfinductie Lp opgeslagen. Na het

uitschakelen van deGTO wordt de in Lm opgeslagen magnetische energie via

diode D aan d~ uitgang afgestaan. De energie die in de Lp opgeslagen is, kan

in de condensatoren omgeslingerd worden en hoeft hierdoor niet vernietigd of

met een extra wikkeling ter~ggewonnen te worden. Oak in de secundaire lekzelf

inductie Ls kan energie opgeslagen worden: deze wardt eveneens voor het

omslingeren gebruikt, echter nu aan de secundaire zijde van de schakeling.

+o-------------r---,

5

I.-""T"""--H+--r--Q +

tUo

fig.24 principeschema van de gestapelde flyback-SRPS

Vaor de berekening ~s de transformator vervangen door het equivalente T

model, terwijl de GTO met anti-paralleldiode voorgesteld is als schakelaar S.

Het aldus verkregen rekenmodel is afgebeeld in fig.25. Net als de forward-SRPS

kent deze schake ling vier toestanden: zawel S als diode D kunnen onafhankelijk

van elkaar sperren of geleiden.
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De dimensionering, aangegeven bij de simulaties 1n fig. 26 en 27, lS geba

seerd op een maximale schakelfreQu~ntie van 50 kHz. Met Mx=1,9 en Tref=15 ~s,

die geoefinigerd zijn als 1n het vori~e hoofdstuk over de forward-SRPS, lS

Trep maxirnaal 2R,5 ps. Om de onderzochte schakelingen te kunnen vergelijken

lS steeds Tref=15 ~s aangehouden. De impedantie Zref 15 zodanig gekozen,

dat het maximale vermogen ongeveer 2400 W lS. Voor de herekeningen zijn het

zelfde computerprogramma en dezelfde methodiek gebruikt als voor de forward-

-.-oJ .,. T

SRPS.

Lm
+<)-F Y T'-- Lp---I T T '--

U. ip+ is + ~1
1-r--~ VI -+

_Ol---_I_
SJ Cp=r~upCs =f_tu_s l~o

fig.25 rekenmodel van de gestapelde flyback-SRPS

Uit de computersimulaties krijgen we de volgende gegevens ( hierin is i po
de stroom, die door de GTO afgeschakeld moet worden en Mx=Trep/Tref ):

Uo=310 V, P=2480 W,

U·=190 V, Mx=<1,5, i po=<28 ,53 A, du/dt=ipo /C p=357 V/~s .1

U·=<125 V, Mx=1,9, i po=<21 ,55 A, du/dt=269 V/~s.1

Twee nadelen van deze schakeling vallen direct op: er is geen galvanische

scheiding tussen ingangsspanning en uitgangsspanning en de uitgang mag niet

kortgesloten worden, aangezien via de diode en de spoel een onbeperkt toenemen

de stroom zou gaan lopeno De schakeling kan zelfs aIleen werken, als de uit

gangsspanning hoger lS dan de ingangsspanning; vandaar de naam gestapelde fly

back SRPS: de uitgangsspanning van de SRPS wordt op de ingangsspanning gesta

peld. Boven de'reeds genoemde nadelen komt het feit, dat de af t~ schake len

stroom te hoog lS voor een BTV59: 21,55 A bij du/dt=269 V/~s tot 28,53 A bij

du/dt=357 V/~s. Een voorbeeld van het verloop,van stromen en spanningen lS ge

geven in de figuren 26 en 27. Uit deze figuren blijkt weI, dat de rimpel op de

ingangsstroom inderdaad aanzienlijk kleiner is, dan bij de forward-SRPS: de

opgenomen stroom ip+is wordt niet meer negatief tijdens het omslingeren.

Uit het schema blijkt al, dat de schakeling een zekere symmetrie bezit: zowel

primair als secundair zijn een slingercondensator en een schakelaar aanwezig.

De volgende stap was het invoeren van volledige symmetrie door het toevoegen

van nog een diode en nog een GTO.
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6.2 DE SYMMETRISCHE FLYBACK-SRPS

Het principeschema van de symmetrische flyhack-SRPS is afgebeeld in fig.2B.

In de transformator, met luchtspleet, kan energie opgeslagen worden; dit

gebeurt als een van beide GTO's geleidt. Na het uitschakelen van een GTO wordt

de op~esla~en energie via een der dioden aan de uitgang afgestaan. De condensa

toren Cs en Cp van de gestapelde flyback-SRP~ zijn nu wegens de symmetrie

uiteraard gelijk geworden en worden met C aangeduid. De werking van deze schake

ling is in het kort als volgt: als een der beide schakelaars geleidt, neemt de

stroom in de bijbehorende transformatorwikkeling toe; er wordt nu energie in de

transformator opgeslagen. Na het uitschakelen neemt de spanning over de betref

fende schakelaar toP- met een door C bepaalde snelheid, totdat deze spanning

hoger is dan de uitgan2sspanning. Op dat moment gaat de corresponderende diode

In geleiding en wordt de schakelaarspanning begrensd op de uitgangsspanning.

+0------------.._-....

IP• .IS 01

U· 02I
+

51 C ~ tup C : ~us 52 tUo

fig.28 principeschema van de symmetrische flyback-5RP5

Wanneer we de transformator vervangen door het bekende T-model en de GTO's

met anti-paralleldioden door schakelaars 51 en 52, krijgen we het rekenschema

van fig.29. Met vier schakelende componenten, twee schakelaars en twee dioden,

zijn 24 =16 toestanden mogelijk. Met een paar aannamen kunnen we dit aantal

echter aanzienlijk reduceren. Ten eerste is het niet mogelijk, dat zowel S1 als

01 gelijktijdig geleiden. Hetzelfde geldt voor 52 en 02. Oit vermindert het to

taal aantal mogeli.ike toestanden met 7, zodat er nog q overhlijven. Verder

hoeven we slechts een halve periode te beschouwen: in de volgende halve periode

verlopen immers alle spanningen en stromen precies hetzelfde, alleen zijn de

indices p en s, 1 en 2 verwisseld. Hiermee kunnen we nog 3 toestanden weglaten.
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+0----------.....,

u·I
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02
L.-..,...----r-~ol_...L.._o+

tUo
-0 1.-----0-

fig.29 rekenmodel van de symmetrische flyback-5RP5

De laatste vereenvoudiging ontstaat, als we bedenken, dat de formules voor

een ~eleidende schakelaar gelijk zijn aan die voor een geleidende diode. Het

enige verschil is de bijbehorende condensatorspanning, die of nul, of U
O

1S.

Hiermee kunnen we nog drie toestanden weglaten, zodat er slechts drie over

blijven:

- sub1: 51,01 en 52,02 sperren,

sub2: 51,01 sperren, 52 geleidt (02 geleidt pas 1n de volgende periode),

sub3: 51 of 01 geleiden, 52 geleidt (02 kan pas 1n de volgende helft

geleiden)

Oe dimensionering van de schakeling is vermeld in fig.30 en fig.31. Ooor een

misverstand is deze schakeling gedimensioneerd voor een maximaal vermogen van

2800 W; voor 2400 W worden de stromen evenredig kleiner, maar blijven de span

ningen gelijk.

Resultaten van de computersimulaties:

Uo=450 V, P=2800 W, Zref=100 ohm, Tref=15 ).ls.
U.==190 V, ~x==2, 35, i po =18,81 A, du/dt=i /C=783 V/).lS,1 po
U.=125 V, Mx=4,4, i po=26,19 A, du/dt=1090 V/).ls.1

Het verloop van de spannin~en en stromen gedurende een halve periode is weer

gegeven in fig.30 en fig.31.
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Uj= 190V
P=Z809W

Hx=Z,35

o1i 15_

0" .
)V ti-~_-~::;2~---

Uj=125V

P=Z 74 7W
Mx=4,4

fig.30

Tref= 2. n'.rt:"X:'f"=15 us
Zret=rrxrf' =100 ohm
Lx=238,7 JlH
Ly=3S8,1 ~H

(=0,024 ~F

t

fj g.3 1

--+ 10 ~sJdiv
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Blijkbaar is deze schakeling niet geschikt voor de beschikbare GTO's, omdat

du/dt veel te haag is. Bijkomende nadelen: de schakeling is niet kortsluitvast

en heeft geen galvanisch gescheiden uitgang.

6.3 DE SYMMETRISCHE FLYBACK-SRPS MET NETSCHEIDING

Als de symmetrische flyback-SRPS voorzien wordt van een transformator,

ontstaat de schakeling van fig.32. De primaire en secunda ire wikkelingen zijn

nu ieder opgesplitst in twee delen. We veronderstellen steeds een primaire en

een secundaire wikkeling onderling ~oed gekoppeld, zander lekzelfinducties,

maar de primaire en secundaire wikkelingen onderling slecht gekoppeld, met

lekzelfinducties. Als schakelaars maken we gebruik van GTO's met anti

paralleldioden.

o

+o----------~--_-...

_------~~_--r----o+

tUa

r--If--f'"",--+-~----o

0
U·I

i 1~ ~iZ

+
51 C _t U1C Uz Z

fig.32 principeschema van de symmetrische flyback-SRPS met netscheiding

Voor de computerberekeningen is gebruik gemaakt van het vervangingsschema

van fig.33. Het uitgangsdeel, twee dioden en een afvlakcondensator, is hier

voorgesteld als een enkele diode en een spanningsbron, aangebracht tussen de

spanningvoerende delen van beide schakelaars. We hoeven maar een diode te ver

onderstellen, omdat we tach maar een halve periode berekenen, die begint met

het uitschakelen van S1. In het programma is wegens de netscheiding een extra

toestand nodig, zodat we de volgende vier toestanden onderscheiden:



Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromec"antca en Verm0gense1ektrontca

OIZ 6.9
rapport nr

- subl: 51,D spert. 52 spert.

- sub2: 51,D spert. 52 geleidt:

- sub3: 51 of D geleidt. 52 geleidt,

- sub4: D geleidt, 52 spert.

+0--------------,

Lp Ls

11~ ~12
+
~

+ Uo +t
51J Cr U1 C-c U2 J52

-00.....-----

u·I

fig.33 rekenmodel van de symmetrische flyback-SRPS met netscheiding

Er is af te leiden, dat de topwaarde van ul en u2 minimaal twee maal

Ui is, zodat Uo minstens 2.190 V-380 V moet zijn om nullast mogelijk te

maken. Een goede keus bleek Uo-450 V, net als bij de vorige schakelin~. Er is

weer gekozen voor Tref-15 ~s, om vergelijking met vorige schakelingen gemakke

lijker te maken. Zref is zodanig gekozen, dat het maximale vermogen ca. 2800

W is, wat ca. 15% te hoog is. De optimale dimensionering van de componenten is

bij de berekende golfvormen vermeld.

De resultaten van de computersimulaties zijn:

Uo=450

U·-190
~

U.==125
~

v. P=2800 W. Zref=40 ohm, Tref=15 ~s.

V. Mx=I.45, i po·24.78 A. du/dt=413 VIps.

V. Mx=2.S. i po-32.42 A. du/dt:ooS40 V/p.s.

Ret verloop van de spanningen en stromen gedurende een halve periode is weer~e

geven in de figuren 34 en 35 voor ingangsspanningen van respectievelijk 125 V

en 190 V en een vermogen van ongeveer 2800 W.
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Uj=125V

P=2753W
Mx:2,5

Uj: 190V

P=2871W

Hx= 1, 45

Tref= 15 us
Zref=40 ohm

Lx=95,49 uH

Ly= 143,2 UH

C=O,06 ~F
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Uit de resultaten komen de vol~ende nadelen naar voren: ten eerste ziin

zowel i po als du/dt ontoelaatbaar hoog; ten tweede is deze SRPS niet kort

sluitvast.

Merk op, dat i 1 negatief blijft, wanneer beide schakelaars ~esloten zijn.

I Dit is ongewenst, omdat de gemidde1de stroom door de schakelaars vastli~t door

Idc=P/U i . De gemiddelde positieve stroom zal dus hoger zijn, naarmate de

negatieve stroom groter is of langer duurt. Daarom is getracht. de negatieve

periode te verkorten door ~ uit teo voeren als GTO met seriedioete. De spannin~en

ul en u2 kunnen nu negatief worden, waardoor i 1 en i 2 sneller toe

zullen nemen.

6.4 DE SYMMETRISCHE FLYBACK-SRPS MET NETSCHEIDING RN GTO-SERIEDIODE

Ret principeschema van de symmetrische flyback-SRPS met netscheiding is afge

beeld in fig.36. Afgezien van de combinatie GTO-seriediode in tegenstelling tot

GTO-antiparalleldiode en de aansluitingen van de transformator is dit schema

identiek aan dat van de vorige schakeling.

o
.--------"'i-3-+--,..--r---O+

Iua

u·I

fig.36 principeschema van de symmetrische flyback-SRPS

met netscheiding en GTO-seriediode

Deze schake ling lijkt veel op twee parallelgeschakelde flyback-SRPS-en. Het

voornaamste verschil is. dat hier beide transformatoren op een gemeenschap

pelijke kern zijn gewikkeld. Voor de transformator is een model gebruikt. dat

afgeleid is van het T-model, om de werking van dit type SRPS wat begrijpelijker
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te maken. De overgang van het T-model met ideale 1:1 transformator naar het

gebruikte model is weer~egeven in fig.37. Wanneer we dit invullen in de schake

ling van fig.36 ontstaat het gebruikte rekertmodel van de symmetrische flyback

SRPS met netscheiding en seriedioden.

Lp

fig.37 overgang van een transformator naar een spoel met middenaftakking

De topwaarde van ul of u2 is weer minimaal twee maal Ui' zodat we Uo
minstens 2.1QO V~380 V moeten kiezen om ook in nullast te kunnen draaien:

voor Uo is 450 V gekozen. Ret gebruikte rekenmodel is weergegeven in fig.38

en de dimensionering van de schakeling in fig.39 en fig.40.

+0----------_

u·I

-0.----- .....--
fig.38 rekenmodel van de symmetrische flyback-SRPS

met netscheiding en GTO-seriediode
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Uj= 190V

P=Z830W
Hx=1,9

fig.39

Ui=1ZSV

P=Z820W
Hx=2.5
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Ls=179 IJH
(=0,0239 uf
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Met deze dimensionering z~Jn de resultaten:

Uo=450 V, P=2800 W, Tref=lS us, Zref=lOO ohm,

U.=190 V, Mx=l,9, i po=l9,34 A, du/dt=809 V/llS,
~

U.=l25 V, Mx=2,5, i po=23,11 A, du/dt=967 V/llS •
~

We Z1en, dat de af te schakelen stromen inderdaad aanzienlijk kleiner zijn

dan bij de voorgaande schakeling; du/dt is echter sterk toegenomen, zodat ook

deze schake ling niet bruikbaar is. Het verloop van de spanningen en stromen

gedurende een halve periode is weergegeven in fig.39 en fig.40.

6.5 DE PUSH-PULL SRPS

De PUSH-PULL SRPS is op~ebouwd te denken uit twee parallel~eschakelde

forward-SRPS-en, met een gemeenschappelijke spoel in serie met de ingang. De

werking is echter totaal anders. Het principeschema is weergegeven in fi~.4l.

Er zijn twee opvallende verschillen met de voorgaande schakelingen: ten eerste

heeft de transformator geen luchtspleet meer en kan vrij goed gekoppeld zijn

en ten tweede is aan de secundaire zijde van de transformator een derde conden

sator toegevoegd. In ser1e met de ingang staat een spoel, waardoor de opgenomen

stroam een relatief kleine rimpel zal vertonen.

Uo

r---.,.....--r---o +
's---

-0

Ip......
+oo--==-I----f'V""lrv""-----<

U·I

fig.4l principeschema van de push-pull SRPS

De lekzelfinductie van de transformator samen met condensator Cs vormen

een serie-resonante kring, waarmee spanningen opgeslingerd kunnen worden tot

veelvouden van de aangelegde spanningen. Door de schakelfrequentie te veran-
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groter wordt. Dit he5!n-

niet.

IS
--.

+

+ UO(S _tus

i2+r---J-./V'"W"'"\-.J....rV"V""l........L-_-'

Lp/2 Ls /2
+

(PIt U2

-0

'p.
+0 ---

deren kan de mate van opslingering veranderd worden. De spannin~, die op de

primaire wikkelin~ van de transformator wordt aangelegd, wordt op~ewekt met de

schakelaars 51' 52' de condensatoren Cp en de primaire lekzelfinductie

van de transformator.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenmodel van fig.42,

waarin de transformator met middenaftakking voorgesteld is als een combinatie

van het T-model van een transformator met een ideale transformator. Zoals al in

fig.37 is aangegeven, kan een spoel met middenaftakking voorgesteld worden als

een ideale transformator, een magnetiseringszelfinductie en een lekzelfinduc

tie. Beschouw de primaire wikkeling nu als een spoel met middenaftakking.

Hiermee gekoppeld is dan de secundaire wikkeling. Als we de middenaftakking van

de primaire even buiten beschouwing laten, houden we een normale transformator

over, waarvoor we het T-model kunnen gebruiken. De totale zelfinductie van de

primaire wikkeling bestaat nu uit Lm+L p uit het T-model van de transforma-

tor. Aangezien de lekzelfinductie tussen beide helften van de primaire wikke

ling in serie met de rniddenaftakking gedacht kan worden, komt deze in serie met

smoorspoel Lo te staan, zodat Lo schijnbaar iets

vloed de uitleg van de werking van de schakeling

fig.42 rekenmodel van de PUSH-PULL SRPS.

De resultaten van de berekeningen zijn:

Bij Uo=350 V, Tref=32 ~s, Zref=65 ohm,

Ui =125 V, i po=17,6 A, Mx=l,77, du/dt=112 V/~8, P=2424 w.
Ui=190 V, i po=20,8 A, Mx-l,38, du/dt=133 V/~s, P-2386 w.
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De golfvorm~n, die bij de resultaten horen, zijn af~ebeeld 1n de figuren 43

en 44.

De PUSH-PULL SRPS voldoet aan aile eisen: de rimpel op de in~an~sstroom is

relatief klein, beide schakelaars hoeven maar de halve ingangsstroom te verwer

ken, de schakelin~ heeft een galvanisch gescheiden uitgang, is kortsluitvast,

kan in nullast werken en maakt gebruik van een relatief kleine transformator,

waarin geen energie opgeslagen behoeft te worden. Ook du/dt van de spanning

over de schakelaars is laag. Daarom is deze schakeling bijzonder ~eschikt als

pre-conditioner voor hoog vermogen, bijvoorbeeld voor een magnetron. In het

volgende hoofdstuk zal de PUSH-PULL SRPS uitgebreider behandeld worden.
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7 DE PUSH-PULL SRPS ALS PRE-CONDITIONER

We l.illen de PUSH-PULL SRPS gebruiken als pre-conditioner, wat hetekent, dat

de ingangsspanning in een 100 Hz ritme verandert tussen nul en de topwaarde van

de netspanning: 125 V tot 190 V. Dit houdt in, dat in de praktijk de netgelijk

richter gedurende minstens 70 % van de tijd geleidt, in tegenstelling tot de

klassieke netgelijkrichter, die wordt gedimensioneerd op 30 % geleidingstijd

hij nominale belasting. Als pre-conditioner voor een magnetron lijkt de PUSH

PULL SRPS zeer geschikt. Om te onderzoeken of deze schake ling ook practisch

bruikbaar is, moeten we nagaan welke eigenschappen de schakeling heeft en met

behulp van metingen de overeenstemming ~ussen berekeningen en praktijk vast

stellen. Welke eigenschappen kunnen we onderzoeken? Allereerst kunnen we het

gedrag bij vollast bepalen en hieruit eventueel een schatting voor het ren

dement maken. Verder kunnen we de schakeling ook bestuderen bij nullast of met

kortgesloten uitgang. Ook moeten we een regelstrategie definieren om het gewens

te gedrag als pre-conditioner te krijgen. Een ander punt is de dimensionering

van de netgelijkrichter: hoe lang moeten de dioden geleiden om een goede

arbeidsfactor te krijgen? Als geheugensteun is in fig. 45 het algemene schema

van de complete pre-conditioner nog een keer weergegeven.

2kV....
+

SRPS

precon

ditioner

+

fig.45 hlokschema van pre-conditioner voor magnetron.

~ls vermogensomzetter willen we gebruik maken van de PUSH-PULL SRPS, die in dit

loofdstuk theoretisch behandeld wordt. De praktische uitvoering en enige prak

tische problemen komen in een volgend hoofdstuk aan de orde. In dit hoofdstuk

)eginnen we met de berekening van de PUSH-PULL SRPS. Daartoe lS een rekenmodel

)pgesteld, waarmee enige formules worden afgeleid, die het gedrag van de scha

{eling zouden moeten beschrijven. We zullen nu eerst een afleiding van het re-
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kenmorlel en een samenvatting van de gevonden formules geven. Daarna wordt het

computerprogramma kort besproken, dat gebruikmakend van deze formules de span

nln~en en stromen in de SRPS kan berekenen. In enkele spec tale belastings

gevallen, zoals kortsluiting en nul last, kunnen we het gedrag analytisch bere

kenen.

7.1 BEREKENING VAN DE PUSH-PULL SRPS

Het principeschema van de pre-conditioner, inclusief netgelijkrichter en

hoogspanningsdeel, is afgebeeld in fig.46. Allereerst zullen we de push-pull

SRPS zelf bestuderen, daarna komen het ingangs- en uitgangscircuit aan de

orde.

c

magnetron

fig.46 de push-pull SRPS als pre-conditioner voor een magnetronoven.

Het hart van de push-pull SRPS (PPSRPS) is de transformator met middenaftak

king. Welk model kunnen we hiervoor gebruiken? Wanneer we de middenaftakking

niet aansluiten, is het normale T-model bruikbaar. Met een 1:1 wikkelverhouding

meten we primair een zelfinductie L +L (secundair L +L ) zie fig.47a.p m s m
Sluiten we daarentegen de secundaire wikkeling niet aan, dan krijgen we een

spoel (de primaire) met middenaftakking. We hebben reeds in het vorige hoofd

stuk gezien, dat hiervoor het model van fig.47b bruikbaar is.
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a b

fig.47 samenstellin~ van het vervan~ingsschema van een transformator met

middenaftakking, a) de primaire als spoel met middenaftakking. b) T-model

van de transformator zonder middenaftakk~ng.

De magnetiseringszelfinductie parallel aan de ideale transformator is de

zelfinductie, die we tussen de uiteinden van de primaire wikkeling meten:

L +L . De lekzelfinductie tussen de twee helften van de primaire wikkelingp m

levert samen met de externe smoorspoel de zelfinductie Lo op. Ook van deze

transformator kunnen we de zelfinducties Lm en Lp niet rechtstreeks meten:

wel kunnen we de primaire zelfinductie meten met ten eerste kortgesloten secun

daire en ten tweede met open secundaire wikkeling. De middenaftakking laten we

even buiten beschouwing. Noem nu de gemeten zelfinductie met kortgesloten

secundaire Lx en die met open secundaire Ly ; hieruit zijn Lm en Lp=L s
te berekenen:

Lx= (2.Lm·Ls+L;)/(Lm+L s )

L =L +LY m s

Ret aandeel van de transformator in de tot ale waarde van Lo kunnen we meten,

door beide uiteinden van de primaire wikkeli~ met elkaar te verbinden en de

zelfinductie tussen de middenaftakking en de kortgesloten uiteinden te meten.

Het moet niet uitmaken, of de secundaire wikkeling kortgesloten of open is. In

dit verslag is deze zelfinductie ook Lo genoemd; Lo van de transformator

kan gemeten worden door de uiteinden van de primaire kort te sluiten en de zelf

inductie te meten tussen de middenaftakking en de kortgesloten uiteinden.

De GTO's met anti-paralleldiodert worden voorgesteld als schakelaars, 51 en

52. Deze schakelaars schake len automatisch in, als de spanning erover negatief

wordt. lie fig.48.
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We hadden ge~ist, dat de schakeling geen hoorbaar geluid mocht produceren,

wat betekent, dat de schakelfrequentie minstens 20 kHz moet zi;n. De ingangs

spanning Ui verandert periodiek in een ritme van 100 of 120 Hz, wat ten op

zichte van 20 kHz zo laag is, dat we Ui gedurende een hoogfrequente periode

constant mogen veronderstellen. Op de uitgang van de PPSRPS is een spannings

verdubbelaar aangesloten, die de SRPS belast als een dubbelzijdige geliikrich

ter. We nemen aan, dat deze gelijkrichter afgesloten wordt met een spannings

bron Uo ' omdat het magnetron zich als zodanig gedraagt.

IS

,...--....,...--0+

Lp/2 -...

Ls/Z
IR +

+0
--.

Cs _tus

.i 1 iZ.
Uj Lp/2 LS /2

+ 51 +

-0

(PI~U1J s~ (PIt U2

Uo

fig.48 rekenmodel van de push-pull SRPS

Als we al deze aannamen verwerken in het principeschema van de PP5RPS ont

staat het rekenmodel van figuur 48. Hierin herkennen we twee schakelaars en een

d iodebrug D, dus drie schakelende elementen. Hiermee zi;n 23 =8 combinat ies

mogelijk:

1) 51 open, 52 open, D spert,

2) 51 open, 52 open, D geleidt,

3) 51 open, 52 ges1oten, D spert,

4) 51 open, 52 gesloten, D geleidt,

5) 51 gesloten, 52, ges1oten, D spert,

6) 51 gesloten, 52 gesloten, D geleidt,

7) 51 geslaten, 52 open, n spert,

8) 51 gesloten, S2 open, D geleidt.
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De toestanden 3) en 7), 4) en R) ziin identiek, aileen de indices 1 en 2 zijn

verwisseld. We kunnen 7) en 8) weglaten als we afspreken maar een halve periode

te berekenen; de andere helft ~s uiteraard identiek.

Verder spreken we af, dat een periode begint met het openen van Sl.

Per toestand kunnen we met behulp van Laplace-transformatie de stromen en span

nin~en berekenen als functie van de be~inwaarden. We gebruiken.dezelfde methode

als in hoofdstuk 5 voor de berekening van de forward-SRPS ~s toegepast. We kun

nen volstaan met de keuze van drie onafhankelijke variabelen, waarvoor we in

het p-domein drie vergelijkin~en opstellen. Oit deze vergelijkingen kunnen we

uitdrukkingen voor de onafhankelijke variabelen halen. Deze uitdrukkin~en zijn

nog steeds ~n het p-domein. De laatste stap bestaat uit het terugtransformeren

naar het tijddomein. De drie ver~elijkingen zijn te splitsen in een

vergelijking ~n een onbekende en twee vergelijkingen ~n de overi~e twee

onbekenden. Een stelsel van twee ver~elijkin~en kunnen we als voigt schrijven:

A.x+B.y=E

C.x+D.y=F

waaruit we x en y kunnen berekenen met:

D.E-B.Fx=A.D-B.C
A.F-C.E

y=A.D-B.C

De term A.D-B.C staat bekend als de determinant. De nulpunten van deze

determinant, in het p-domein, zijn de polen van x en y. Na terugtransformatie

bepalen deze de ei~enfrequenties van x en y in het tijddomein. We zullen nu per

toestand de formules voor het computerprogramma afleiden.
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1) 51 open, 52 open, D spert.

In deze toestand geldt het rekenmodel van fig.49. We kiezen de stromen lp'

is en i m als onafhankelijke variabelen. We kunnen nu de volgende

basisvergelijkingen opstellen:

Lp Ls

Ip La
.is

---. Lm [s :tus+0

• i1 i2 •
tim

U·I

-+
-+t u

-0

cPItu1 CPI 2

fig.49 rekenmodel voor toestand 1).

1 U.-u 1 /2-u
2

/2
L .(p.L +2 e)= L.i + 1 0 0
P 0 .p. P 0 po P

2 2 . u20-u10..{p.(L +L )+----e}-i .{p.L +----e }= (L +L ).i -L .1 +------
m m p p. p 5 P p. P m p mo p 50 P

2 2 1 . u10-u20-U50
·i .{p.L +---e-}+i .{p.(L +L )+----+----}= (L +L ).i -L.1 +--~~~~

m p p. s p s p.e p.e p s 50 p mo p
p p 5

fe Zlen, dat de eerste vergelijking onafhankelijk lS van de tweede en de derde.

fe kunnen i p 1n het p-domein zo opschrijven:

p=
p.ipo

2 1p +
2.L .e

o p

oer nu een verkorte notatie in met:

2 1
1= 2.L .e

o p
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) =
'2

U.-u
1

/2-u
2

/2
1 0 0

L
o

)an lS de Laplace-getransformeerde van i
p

la inverse Laplace-transformatie is i p 1n het tijddomein:

lu kunnen we is en i m herekenen uit de tweede en de derde vergelijking:

)e determinant is:

'p.(L +L )+~e }.{p.(L +L )+~e+~e }-{p.L +_2 }.{p.L +_2 }=
m p p. p p s p. p. p p.e p p.e

p s p p

2 L +L L +L
{ ~ m s 2

I • L .L +L .L +L .Ls }+{ e +2·-----
e

}+ 2m p m s p
s p p.e.e

p s

roer een verkorte notatie 1n met:

l = L .L +L .L +L .L
o m p m s p s

L +L L +L
= ..!!!.-2+2 -!!!.......!

'1 A.e ·A.C
o sop

2X =2 A.e .e
o p s

:iermee lS de determinant te schrijven als:

let p=;. w geldt voor de nulpunten van de determinant:

2
w =

3

'aarmee de determinant te schrijven is als
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I

~a enig rekenwerk vinden we voor im en i 5 :

~aar1n de coefficienten NI - N4J TI - T4 aI5 voigt bepaald ziin:

11 = 1
1 mo

L ,(u
Z

-u
l

)-L .U
~ = 5 0 0 P 50
2 A

o

5 = 1
1 50

L '(U
I

-u
2

)-(L +L ).u
5 = moo m p 50

2 A
o

(L.i +L.1 ) (L +L ).i -L.1
1 = 2. m mo 5 50 + m p mo p 50
3 A .C A .C

o p 0 5

(L .1 +L. 1 )__m::.:........::.:m~0_..::5:..-....:5;..:0:....5 = 2.
3 A .C

o p

U
2O

-U
lo

U U50 50f =
A .C 2,A:C 54=-2.A':"C4

0 5 0 P 0 P

2 Z

I =
MI ·w2-M

3
T =

51 .w2-53

1 2 2 I 2 Zw
2

-w
3 w

Z
-w

3

2 2

I =
M

2
·W

2
-M

4
T =

5
2

,w
Z
-5

4
2 2 Z 2 2 2w

2
-w

3 w
Z
-w

3

2 2

r '"
M3-M I ·w

3 5
3
-5 I ·w

3
2 T =3 Z 3 2 2wt -w
3 w

2
-w

3

2 2
f=

M
4

-M 2 ·w
3 54-5 2 ·w

3
2 Z T =4 4 2 2w
Z

-w
3 w

2
-w

3

'e 5tromen 11 en i 2 zijn opgebouwd uit de 5tromen i pJ 1.m en 1. 5 :

1. .
1= 2-,1 +1-1

P m 5

, 1 .
1 = -,1 -1 +1

2 2 p m 5

n voor de spanningen uIJ Uz en Us geldt:

u = u +cI ./i .dt
5 so 5

P
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2) 51 geopend, 52 geopend, D geleidt.

In deze situatie geldt het rekenmodel van fig. 50. Hierbij is us=+Oo' We

beschouwen 00 als een spanningsbron. Door Cs loopt dan geen stroom. Ret

rekenmodel lS volledig symmetrisch, waardoor i p weer onafhankelijk van i m
en is berekend kan worden. Verder bli.ikt de schakeling nog maar twee

eigenfrequenties te hebben. Uitgaande van drie maasvergeli.ikingen in het p

domein kunnen we de drie onafhankelijke stromen als functie van de tijd

berekenen mits de beginwaarden bekend zijn. Uit de stromen kunnen de spanningen

u1 en u2 eenvoudig berekend worden. Us hoeft niet berekend te worden,

us=~Uo' Ga uit van de volgende vergelijkingen:

Lp LS IS
-.

+
+

La
Us Uo

.i 1 '2 ~
,tim

Ip
~

+ o--=---I----......~-y'------<

u·I

-0

fig.50 rekenmodel voor toestand 2)

1 u.
i .{p.L +2 C}= L.i +~-

p 0 .p. p 0 po p

2 2 . u20-ulo
i .{p.(L +L )+----C}-i .{p.L +----}= (L +L ).i -L.1 +~~~
m m p p. 5 P p.C m P mo P so P

P P

p.L .i +p.L .i = L.i +L.i
m m 5 s m mo 5 so

u so
p

We kunnen 1p nu direct opschrijven:

1

i p . {l +-~2~l;.,..-_-}= ...E.£ +
2.p .L .C P

o P

(U.-u
l

/2-u
2

/2)
1 0 0

2
p .L

o

i :=
p

p.i
po

2 ~....;l~_p +..,.
2.L .C

o P

(U.-u l /2-u
2

/2)
+ 1 0 0

Lo ·(p2+2.L
1
.C)

o p
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We kunnen een verkorte notatie invoeren met:

2 I
w =

I 2.L.C
o p

P = i
I po

u.-u
l

-u
2p = 1 0 0

2 L
o

Hiermee kunnen we 1 p schrijven als:

en terug~etransformeerd naar het tijddomein:

Voor de berekening van 1m en l
S

berekenen we eerst de determinant:

2
L +L
m s

p .A
o
+2.C-

p
waarin weer: A = L .L +L .L +L .L

o m p m s p s

hieruit volgt een eigenfrequentie w2 , waarvoor geldt:

2 L +L
m s

w2= 2'A~.1,
o P

Na enig rekenwerk voIgt voor i m en is:

M = 1 S = iI mo I so

L .(u2 -u
l

)-L .u L .(u
l

-u
2

)-(L +L ). u
M = s 0 0 p so

S = moo m p so
2 A 2 A0 0

L . i +L . i L . i +L . i
M = 2. m mo s so

2. m mo s soS =3 A .C 3 A .C0 p 0 p

u uso soM = -2.A"":C s = -2.A:'C4 40 p 0 P

N = 2 2
1 M3/w

2 TI = S3/w2

2 2N = M4/w
2 T = S4/w22 2

N = 2 2MI -M
3

/w
2 T = SI-S3/w23 3

N = 2 2M2-M
4

/w
2 T = S2-S4/w24 4
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Hit im, 1
S

en 1p kunnen we de spanningen u1 en u2 berekenen.

u
10

u = -- +
1 p

i /2+i -i
p m s

p.c
p

u 20
u = - +2 p

i /2-i +i
P m s

p.c
p

Deze toestand eindigt met het sperren van de diodebrug, wanneer is=O, of met

het sluiten van schakelaar 52' wanneer u2=O.

3) 51 open, 52 gesloten, D spert.

Het rekenmodel voor de situatie met 51 open, 52 gesloten en D sperrend

is weergegeven in fig.51. Er komen drie stromen 1n voor, maar slechts twee

spanningen; immers: u2=O. Als we de stromen als onafhankelijke variabelen

kiezen, moeten we een stelsel van drie vergelijkingen met drie onbekenden op

lossen, wat niet zo eenvoudig is, omdat de schakeling nu asymmetrisch is. We

kunnen echter ook de twee spanningen als onafhankelijke variabelen kiezen, in

welk geval weer een stelsel van twee vergelijkingen met twee variabelen uitge

werkt moet worden. Aangezien dit minder rekenwerk vereist en de kans op fouten

daardoor kleiner is, kiezen we u1 en Us als onafhankelijke variabelen.

Hiervoor kunnen we na enig rekenwerk de volgende basisvergelijkingen opstellen:

[5

tim
i2+r-'---...L-----I

Ip.-..-+- o>---=-_·I J"V""V""\ -<.

u·I

[p

fig.51 rekenmodel voor toestand 3).

i /2+i -i u10po mo so + _1u1 .{1+--~2~~--
4.p .L .C

o p

+
L +L L

m s m
2 }-us ·{ 2 }=

p .A .C P .A .Co pop

u.
1

3
2.p .L .C

o P

+
2

p .C
p

p

L -+-L
{1 m p

us· + 2
p .A .C

o s

L
}-u1 .{ 2 m

p .A .C
o s

u
}= -!£ +

p

1
so

2
p .C

s
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Van dit steisel berekenen we de determinant en de nulpunten daarvan:

I I
determinant: 1+~·{4.L .c

pop

L +L L +L L +L
+~+....!!!..-..E }+L { m p + I }
A.C A.C 2· 4.A .L .C .C A.C .C

o P 0 5 P 0 0 P sop 5

Noem de coefficient van l/p2 Xl en die van i/p4 X2, dan is:

2w ..
I

2
w =2

Uit de basisvergeIijkingen voIgt voor ul en us:

F == u
lo G = uI I so

~ /2+i -i ~

F ==
po mo so

G = so
2 C 2 C

P 5

(L +L ).U
I

L.u u. L .u
I

(L +L ) . u u
m p 0+ m so 1 m p 50+ so

F == + G == m 0+
3 A .C A .C 2.L .C 3 A .C A .C 4.L .C

0 5 0 P 0 P a 5 0 P 0 P

(L +L ). (i /2+i )-L .~ L . (i /2+i )+L .~
5i+

~

F = m p po rna p 50
G = m po mo 5 50

4 A .C .C 4 A .C .C 4.L .C .C
0 P s 0 P 5 0 P 5

(L +L ) .u. L •U.
F = m p ~ G .. m 1

5 2.A .L .C .C 5 2·.A .L .C .C0 0 P 5 0 0 P 5

Q ..
F

S G
S

2 2 R =I I 2 2wl ·w2 wI ·w2

2 2 2 2

Q ==
FI·wI-F3+FS/wl

R =
GI . wI -G 3+G5/wI

2 2 2 2 2 2wl -w
2 w

l
-w

2

2 2

Q =
F2 ·wl -F4 G2 ·w1-G4

2 2 R ==3 3 2 2w1-w2 w
l
-w2
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o =4

Q =5

R =4

R =5

Met behulp van u1 en Us zijn 1 p ' 1 m en 1 s te berekenen:

u.
. 1

1 = 1 +-. t
P po La

L L
1 = 1 t./us .dt- AS .Ju

l
.dtm mo

a a

L L
1 = 1 + Am .J<u I-us) .dt- t./us .dts so

a a
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4) 81 open, 52 gasloten, D geleidt.

Ook in toestand 4 is de schakeling asymmetrisch, waardoor het handiger is,

de spanning ul als onafhankelijke variabele te kiezen dan de stromen l p '

1 m en is. Het rekenmode1 is nu vereenvoudigd tot dat van fig.52, met u2=O

en us=uso=~Uo' Deze toestand eindigt als 51 sluit (omdat u1<=O) of

als D spert ( is<O).

fig.52 rekenmodel voor toestand 4).

De basisvergelijking lS:

1
L +L u

lo
lJ. L .U 1 /2+i -1

m s 1 m so po mo so
111·{l+ 2 + }= -+ + +2 p 3 3 24.p .L .C p .A .C '2. p .L .C p .A .C P .C0 p 0 p 0 p 0 p p

net als oplossing:

Il =1

i /2+i -i
~ = po mo so
'2 C

p

2 1
N1= 4.L .C

o p

L +L
m 5

+---
A .C

o p

Q = F 2 1

F = u
101

lJ. L .u
F = 1 m so+

3 2.L .C A .C
0 P 0 P
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uit ul kunnen de stromen berekend worden:

~ = ~

m mo

L .u L
p so t- 5 f dA . X-. u l · t

o a

~

5
~

so

(L +L ). u L
m p so + m I. d

A .t A·./ul' t
o 0

5) 51 gesloten, 52 gesloten, D spert.

In toestand 5 is de schake ling weer symmetrisch en kunnen we weer naar de

stromen als onafhankelijke variabelen. Deze toestand eindigt met het

verstrijken van de periodetijd of het geleiden van D (Iusl>u
o
)' Voor de

berekeningen is het model vereenvoudigd tot dat van fi~.s3.

Lp Ls

'p La
.is
:tus---+ Lm Cs+0

• i1 i2 •
tim

U·I

fig.s3 rekenmodel voor toestand 5).

We gaan uit van drie basisvergelijkingen:

U.
p.L .i = L.i +~

o p a po p

p.(L +L ).i -p.L .i = (L +L ).i -L.i
m p m p 5 m p mo P. so

p.L .i +i .(p.L +-l--c )= L .i +L .i
m m 5 s p. m mo s so

5

u
so
p



.. Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromec"anlca en Vermogenselell,lronlca

OIZ 7.16
rapport nr

De eerst~ vergelijking kunn~n we direct uitwerken:

u.. ~

~ = ~ +-.t
P po Lo

De determinant van de tweede en derde v~rgelijking ~s:

L +1.
p2.Ao+~ , waaruit een ei~encirkelfreQuentievol~t:

s

2
w =1

L +L
~
A .C

o s

Uitwerken van dit stelsel vergelijkingen levert:

M = i
I mo s = ~

1 so

L .u
M = _ p so

2 A
o

s = 2

(L +L ).u
m p so

A
o

M =3

(1 +L ).i -1.i
m p mo p 80

A .Co s

N = M -2 1

Uit ~s kan Us berekend worden:

1 fl'u :. U +-. ~ .dt
8 80 C S

S
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6) 51 ges10ten, 52 gesloten, D geleidt.

Wanneer alle drie schakelaars gesloten zijn, bevat het rekenmodel geen enkele

condensator meer en is de schakeling lineair. Alle spanningen zijn nu con

stant. Deze toestand eindigt met het sperren van D of het verstrijken van de

periodetijd. Voor de berekeningen maken we gebruik van het model van fig.54.

Lp Ls 's- - ---..
"'+

~
v T_~ Vy

+

La 2~ 2r-

J ~
-- -eLm Us --- Ua+0 y y

f
..

tim 2~ 2~~.i 1

•
v

'2 - 1'\_

Uj

-'"

fig.54 rekenmodel voor toestand 6).

De drie basisvergelijkingen zijn:

p.L .i =
o p

U.
L.i +..2

o po p

p.(L +L ).i -p.L .i = (L +L ).i -L.~
m p m p s m p rno p so

p.L .i +p.L .i =
m m s s

L.~ +L.~
m rno s so

u
so
p

Hieruit volgt voor i p:

u.
~ = i +..2. t

p po L
o

De determinant van de tweede en derde vergelijking is:

2
P .Ao ' hiermee volgt voor ~rn en is:

i = ~
m mo

L .up so
A • t

o
i == i s so

(L +L ).U
m p so t

A .
o
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Overzicht van eigenfrequenties en normering

De schakeling heeft in de verschillende toestanden tussen nul en drie

eigenfrequenties. In totaal kunnen er negen verschillende eigenfrequenties

voorkomen. Al deze eigenfrequenties zijn uitgedrukt in LC producten. Wanneer we

e~n eigenfrequentie als referentie nemen, kunnen we aIle andere daarin

uitdrukken. Door verandering van de referentiefrequentie veranderen aIle ei~en

frequenties, terwijl de onderlinge verhoudingen gehandhaafd blijven. Hierdoor

veranderen de eigenschappen van de schakeling niet: aIle impedanties w.L en

1/(w.C) blijven gelijk, zodat ook w2 .(L.C) gelijk blijft. In plaats van een

referentie-cirkelfrequentie of hoekfrequentie kunnen we ook een referentietijd

:iefinilfren.

Ook de vermogensschaal kan eenvoudig aangepast worden. Ais we aIle stromen

~illen halveren bij gelijkblijvende spanningen, moeten aIle impedanties

/erdubbeld worden. Dit betekent, dat aIle termen w.L en l/(w.c) verdubbeld

~orden, waarbij dus aIle LC producten constant blijven. AIle verhoudingen L/c

Terviervoudigen·echter. Nu heeft een Quotilfnt L/C de dimensie van ohm2, dus

lile termen VL/C' verdubbelen.

We normeren nu aIle zelfinducties op Lx' omdat deze de meeste invloed op

let gedrag van de schakeling heeft. Lm en Lo kunnen oneindig groot gemaakt

Jorden, zonder dat het gedrag van de schakeling wezenlijk verandert.

Wat betreft de condensatoren kunnen we normeren op Cp ' Cs of een combi

latie van beide. In nul last wordt de frequentie bepaald door de serieschakeling

Tan beide Cp's en Cs ' terwijl bij kortsluiting de frequentie bepaald wordt

loor beide Cp's in serie. We kiezen voor de normering Cp/2.

Uitgedrukt in Lx en Cp/2 worden de referentie-hoekfrequentie,

~eferentietijd en referentie-impedantie:

7 = J 2 •
ref L.C

x p

["2r
. =V ~__x
'ref C

p

Ie periodetijd Trep is een veelvoud Mx van de referentietijd:

= M.T frep x re
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De berekende formules zijn ingevuld in hetzelfde programma, dat ook voor de

,erekening van de forward-SRPS is gehruikt. De listing van het programma en een

beschrijving van de werking zijn achterin dit verslag opgenomen. Het programma

kan onder andere berekenen: de topwaarde van de flybackspanning (Vgto), de ge

koppelde flux, behorende bij primaire resp. secundaire transformatorwikkeling,

~Hlp= L i +L (i -i ). m' m p' m s

~HIs= Lm.im+Ls.i s

~n primaire en secundaire vormfactoren Q en Q met:
p s

~p= P/(Z.Ui·I l )= ip/(Z.I l )= iI/II

Js = P/(Uo·I s )

~aarin P het omgezette vermogen is, II de effectieve waarde van i l en Is

Ie effectieve waarde van is.

In het algemeen is een analytische berekening van het gedrag van de PPSRPS

tiet mogelijk. De berekeningen worden daarom met de computer gedaan. In enige

lijzondere gevallen van kortsluiting en nullastcondities gaat het wel. We

:ullen daarom eerst het kortsluitgeval behandelen, daarna de nullastsituatie en

:enslotte de vollastsituatie.
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.2 De PUSH-PULL SRPS met kortgesloten uitgang.

Als de uitgang van de PPSRPS kortgesloten wordt, lS Uo=O en daarmee lS ook

's=O. Dit betekent, dat geen vermogen omgezet kan worden, zodat i p een

:uivere wisselstroom moet zijn. De condensator Cs lS kortgesloten; de ei~en-

'requent1es worden dus u1tslu1tend door Cp bepaald. Het rekenmodel voor de

~ortgesloten toestand is afgebeeld in fig.55. We zien, dat de transformator

rervangen kan worden door een spoel met waarde Lx' Neem nu aan, dat Lo on

:indig groot is, zodat ip=O. Lx=(2.Lm.Lp+L~)/(Lm+Lp)'

Lp = LS

Ip La---.
+is+0

+i 1 i2+
U·I

+ S1 +

-0

CPI~U1J s~
C
PT

$U2

fig.55 rekenmodel van de kortgesloten PPSRPS.

Wanneer de geleidin~stijd van de schakelaars tot nul nadert, " z iet" de trans

ormator beide condensatoren Cp in serie en is de periodetijd gelijk aan de

inimale periodetijd in kortgesloten toestand: T =2.~.VL.C Ii. Dezerep x p
ijd isgelijk aan de referentietijd, wat betekent, dat ~=1. De spanningen

~n stromen zijn nu zuiver sinusvormig. Er is vrij eenvoudig af te leiden, dat:

11= Ui·O-cos(wl. t )) en

1= (Z,Ui/Zref)·sin(wl·t)

De gemiddelde waarde van ul is U· en w21=2/(L .C ). De
1 x p

:emiddelde stroom door de uitgangsgeli.ikrichter is:
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De spann1ngen u1 en u2 na het openen van de bijbehorende schakelaar en

voor het 1n geleiding gaan van de anti-paralleldiode, noemen we de flyback

pulsen.

Wanneer iedere schakelaar precies 50 % van de tijd geleidt, lS altijd een

condensator Cp kortgesloten en duurt een flyback-puls precies ~.VLx'C;.

Een volledige periode bestaat uit twee flyback-pulsen, wat· betekent, dat

Mx=J2. We vinden nu: ( voor een halve periode)

u1=~·Ui·sin(w1·t)

i 1= at.J2'Ui/Zref)·cos(w1· t )

De gemiddelde stroom door de uitgangsgelijkrichter is:

lil=s
O va.u.

X 1.
1- L'-Z-

y ref

2 1
en wl= L .C

x p

De door de computer berekende golfvormen 1n deze twee situaties ziin weer

gegeven 1n de figuren 56 en 57. Blijkbaar kloppen de benaderende berekeningen

~oor deze situaties vrij goed; voor andere gevallen is de berekening veel inge

Mikkelder. De gegeven uitdrukkingen voor de spanningen en stromen gelden onder

je aanname, dat Lo oneindig groot is. Bij Mx=1 heeft deze aanname geen fout

:ot gevolg; bij Mx=J2 weI.

Ais de PPSRPS kortgesloten is, is de diodebrug altijd in geleiding; de scha

<eling kan zich nu aIleen in de toestanden 2, 4 en 6 bevinden. Bij de hoogste

frequentie, Mx=1, wordt alleen toestand 2 gebruikt. Bij gedeeltelijk overla'p

?ende flyback-pulsen wisselen de toestanden 2 en 4 elkaar af, terwijl bij

.olledig vrijstaande flyback-pulsen de toestanden 4 en 6 doorlopen worden.
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0.001 -.1301 -.001 0.0 310.0 0 0.00 o
FIsQs

0.00

.1~7 Ly- 26~0 Lx- 331 Lo- 331
Js uso u20 Pout Q

PUSH-PULL SRPS
6~ Cp- .1~7 Cs-
J1 J2

RTE:26-04-e~r-.'- 32 Zr-.'
U; Uo Mx

'"I
>

"t3
'\.
>
~
lSI-..
>

"t3
'\.
~
If)

0

Sus/div ->

fig. 56

De PPSRPS met kortgesloten uitgang.
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TE:26-04-85 PUSH-PULL SRPS
.r- 32 Zr.r- 65 Cp· .157 Cs- • 157 Ly- 2650 Lx= 331 Lo- 331
; Uo !'Ix Jl J2 Js uso u20 Pout Qp Qs Vgto FIp FIs
:5 0 1.41 10.624 -10.508 -9.883 B.0 0.9 -0 -.00 0.B0 503 109 0
:5 9 1. 41 10.621 -19.502 -9.879 0.0 0.0 0 0.90 0.00 503 109 0
:5 9 1. 41 19.623 -19.504 -9.881 0.0 0.9 0 0.00 0.00 503 109 0

-
>
~

"a:
If)

o

U2

1\ 1/\
I \ ! \I t, t .

• , t' ...
l '''. ' .

/ \., --~ ~--.:/' \\..:..
i \~._-.

fig. 57

De PPSRPS met kortgesloten uitgang.

5us/dtv ->
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7.3 De PUSH-PULL SRPS met open uitgang.

Ook wanneer de uitgang opengelaten wordt, kan geen vermogen omgezet worden,

omdat de geleverde stroam nul is. Ret vervangingsschema ziet er in dit geval

uit als ~n fig. 58. We kunnen ook nu vrij eenvoudig twee situaties berekenen,

wanneer we eni~e vereenvoudigende aannamen doen. Allereerst veronderstellen we

de impedantie van Lm bij practische nullastfrequenties groot ten opzichte van

de impedantie van de serieschakeling van Ls en Cs' Dit betekent, dat we ~n

goede benadering Lm weg kunnen laten. In het rekenmodel kunnen we nu de

transformator vervangen door een spoel ter grootte Lp+Ls=L
x

'

Ls IS--Lp

i2~ ,.......L--------J

LoIp
~

+o...::=--I----.rv~"'------<

u·I

-0

fig.58 Rekenmodel van de onbelaste PPSRPS.

De tweede aanname bestaat weer uit het oneindig groot veronderstellen van

Lo ' waardoor ip=O. We onderscheiden nu weer twee situaties: inschakelduur

a en 50 i..

Bij de hoogste nullastfrequentie is de inschakelduur van de schakelaars

nul. Iedere flybackpuls duurt een volledi~e periode, zodat beide flybackpulsen

elkaar volledig overlappen. We kunnen nu voor de spanningen en stromen

afleiden: (voor een halve periode)

u =
I

i =I

u.. Ii.
r·sin(wl·t)
ref

met wl = w f.VI+C /(2.C j
re p s

C
us = ~'Ui.(-cos(wl .t»

s
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Wanneer elk der schakelaars gedurende precies 50 % van een periode ingescha

keld is, staan de flybackpulsen net vrij van elkaar. Nu maakt steeds slechts

een Cp deel uit van het slingercircuit. We vinden nu:

2. C '
r·cos(wl·t)

s

C

Us =- Tt'U i ·t·sin(wl·t)
s

w =1 dus M =
x VI+C IC I

P s

~-1anneer we invullen Cs /Cp=1 1.S in dit geval Mx=l. We :z:ien nu, dat bij

~x=l de inschakelduur van de schakelaars kan vari~ren tussen 0 en 50 %.

lJerder is Us gelijk aan Tt keer Ui • Dit is tevens IT keer de minimale nul

lastspanning, die bij de maximale frequentie voorkomt. Nog steeds met

:s/Cp=l is de minimale Mx=V2/3=O,816, zodat een toename van de periode-

tijd met ca.25 % resulteert in eenIT keer hogere nullastspanning. De door de

:omputer berekende golfvormen zijn afgebeeld in fig.59 en fig.60. Ook hier 1.S

ie benadering bij de hoogste frequentie het beste; bij M =1 1.S de inschakel-
x

iuur niet precies 50 %, hoewel het maar weinig scheelt. De verschillen worden

leroorzaakt door het oneindig groot veronderstellen van Lo en Lm.

In nullast ~eleidt de diodebrug niet, zodat alleen de toestanden 1, 3, en 5

loor kunnen komen. Bij de hoogste frequentie wordt aIleen toestand 1 gebruikt.

:odra de schakelaars 2edurende een periode enige tijd ingeschakeld zijn, maar

Ie flyback-pulsen elkaar nog gedeeltelijk overlappen, worden de toestanden 1 en

I doorlopen. Als de flyback-pulsen geheel vrijstaan worden de toestanden 3 en 5

loorlopen.
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~TE:26-94-8~ PUSH-PULL SRPS
~.f. 32 Zr.f- 6~ Cp. .1~7 Cs" .1~7 Ly= 26~9 Lx" 331 Lo= 331
Ji Uo I'he J1 J2 Js uso u20 Pout Qp Qs Vgto FIp FIs
5~ 3~9 9.82 -.997 9.997 9.99~ 1~1.~ 319.9 9 0.00 0.00 319 41 20
5~ 3~0 9.82 -.993 9.993 9.991 1~1.~ 319.9 -9 -.90 -.99 319 41 20
5~ 3~9 9.82 -.991 9.991 9.989 1~1.~ 319.9 -9 -.09 -.00 319 41 29
5~ 3~9 9.82 -.999 9.999 9.988 1~1.~ 319.9 -9 -.99 -.90 319 41 20.

""I
>
~

">lSI
lSI-
>
~

"CL
If)

fig. 59

De PPSRPS me t open uitgang.
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De PPSJ<PS met open uitgang.
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7.4 De PUSH-PULL SRPS hij vollast.

Wanneer bij constante Mx de uitgangsspanning Uo langzaam verhoogd wordt,

: te beginnen bij nul, wordt steeds meer vermogen omgezet. Als de uitgangs-
I

spanning zo hoog geworden 1S, dat de PPSRPS niet meer als kortgesloten

beschouwd kan worden, zal de stroam afnemen. Ret omgezette vermogen bereikt

ergens een maX1mum en als de uitgangsspanning gelijk 1S aan de nullastspanning,

is het omgezette vermogen weer nul. De kortsluitstroom en nullastspanning zijn

te be~nvloeden met Mx .

Als de schakeling vermogen omzet, wordt ook aan de resonantie energie ont

trokken: de resonantie wordt gedempt. Deze demping is terug te vinden in de

neergaande helling van de flyback-spanning: deze wordt steeds flauwer. De

helling kan zelfs nul worden; als dii gebeurt voordat de flyback-spanning zelf

nul is geworden 1S de schakeling niet voldoende resonant meer. Er 1S niet

genoeg slingerenergie om de flyback-spanning weer door nul te laten gaan. Als

de GTO nu niet gedwongen inschakelt, zal de flyback-spanning weer toe kunnen

nemen. Gedwongen inschakelen, voordat de spanning nul geworden is, betekent

echter, dat de flybackcondensator ontladen wordt door de GTO: de opgeslagen

energie wordt gedissipeerd. Dit 1S uiteraard ongewenst, omdat de schakeling nu

niet meer principieel verliesvrij is, zodat we deze situatie moeten vermijden.

De resonantie blijkt af te nemen met toenemende Mx en met toenemende Uo.

Vergroting van Cs verbetert de resonantie weer. De situatie, waarbij zowel de

flyback-spanning als diens afgeleide tegelijkertijd nul worden, noemt men 1n de

literatuur over klasse E versterkers de optimale toestand, omdat er precies

genoeg slingerenergie aanwezig is om de flyback-spanning nul te laten worden.

Met lage uitgangsspanningen, vergeleken met de nullastspanning, gedraagt de

PPSRPS zich als een stroombron aan de uitgang. De grootte van Ho heeft weinig

invloed op de grootte van deze stroom. Wat gebeurt er nu, als we de ingangs

spanning verhogen? Laten we eerst aannemen, dat zowel Ui als Uo bijvoor-

beeld 10 % groter worden. Het 1S duidelijk, dat alle stromen dan ook 10 % toe

zullen nemen, zodat het omgezette vermogen met 20 % toeneemt. Als we Uo nu

terugbrengen tot de vorige waarde, bli;ft de uitgangsstroom constant, dus het

omgezette vermogen neemt weer met 10 % af; het is nu echter nog steeds 10 %

hoger dan voor de verhoging van Ui. We moeten concluderen, dat bij verhoging

van Ui met 10 % ook het omgezette vermogen met 10 % toeneemt. Dit betekent,

dat de PPSRPS zich ook aan de ingang als een stroombron gedraagt, althans bij

vollast.
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Afgezien van twee schaalfactoren, ligt het !Zedrag van de PPSRPS vast met de

verhoudingen Ly/Lx ' Cs/Cp ' Lo/Lx ' Uo/Ui. We moeten nu zoe ken

naar een optimale combinatie van deze verhoudingen. Ledere verhouding bern

vloedt de werking of eigenschappen van de PPSRPS.

Om te beginnen, kunnen we vaststellen, dat de verhoudingen Ly/Lx en

Lo/Lx niet kritisch zijn. Deze hebben namelijk weinig invloed op het reso

neren: door Lo loopt vrijwel een gelijkstroom en door Lm loopt een kleine

wisselstroom. Lo moet voldoende groot ziin, om van i p een goede gelijk

stroom te maken. Als Lo echter te groot wordt, verslechtert de stapresponsie

van de PPSRPS, omdat er teveel energ~e in Lo opgeslagen wordt. De wissel

stroom door Lm wordt aIleen voor de resonantie gebruikt. Vergroting van Lm
maakt de schakeling iets minder resonant. In principe kan Lm oneindig groot

gemaakt worden. Dat dit in de praktijk niet haalbaar is, komt, omdat we reke-

I ning ~oeten houden met een gelijkstroom door de transformator, veroorzaakt door

verschillende doorlaatspanningen van de GTD's of verschillende schakelsnel

heden. We moeten dus een luchtspleet aanbrengen in de transformator. Bovendien

wordt de transformator opgebouwd uit stukken ferriet, waartussen altijd een

luchtspleet aanwezig lS. Practische waarden zijn:

Lo /Lx=1

LylLx=4 tot 8

Lo vormt met de twee Cp's parallel een slingerkring, terwijl Lx met

beide Cp's in serie een kring vormt. Beide resonantiefrequenties liggen dus

ongeveer een factor 2 uit elkaar. De slingerstroom in Lx wordt dus met een

factor 4 verzwakt in L . Voor C /C =1, L /L =8 en L /L =1 ~so spy x 0 x
het omgezette vermogen als functie van U met de computer berekend en uit-o
gezet ~n fig.61. De PPSRPS lijkt zich ongeveer te gedragen als een spann~ngs-

bron met inwendige weerstand. In fig.62 ~s daarom het vermogen als fUnctie van

de uitgangsspanning uitgezet, dat een spanningsbron levert, die dezelfde open

klemspanning en kortsluitstroom heeft als de PPSRPS volgens de berekeningen ~n

7.3 In plaats van de klemspanning van de spanningsbron te veranderen,

kunnen we ook zeggen, dat de belastingsweerstand tussen nul en oneindig var~

eert. Blijkbaar gedraagt de PPSRPS zich niet helemaal als een aiet-ideale

spanningsbron. De PPSRPS gedraagt zich langer als een stroombron en korter als

een spanningsbron, terwijl ook het maximale vermogen hoger ligt. De berekende

nullastspanning kamt niet helemaal overeen met de feitelijke nullastspanning,
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fig. 63

De PPSRPS bij maximaal vermogen.
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wat te wijten ~s aan het we~laten van Lm en het als stroombron heschouwen van

Lo in 7.3. De golfvormen bij maximaal vermo~en en M-x=l zijn weer~egeven In

fig.63. Vergelijking met de golfvormen bij kortsluiting (7.2) en nullast (7.3)

leert, dat Us bij maximaal vermogen enigszins voorijlt op de primaire

spanningen.

M wordt begrensd door de maximale spanning op de schakelaars. De maximaalx

toelaatbare spannlng van bruikbare GTO's lS on~eveer lSOOV. Wanneer we echter

dezelfde schakelin~ ook voor een 220V lichtnet willen gebruiken, moeten we voor

een 110V lichtnet de spannin~ heperken tot 7S0V. De maximale Mx vinden we,

door Mx net zo lang te verho~en, tot de maximale spanning op de schakelaars

ca. 700V lS, bij Ui =190V gelijkspanning (de hoogste topwaarde van de netspan

ning). Bij Ui =12SV moet Mx zodanig vergroot worden, dat de PPSRPS weer de

zelfde kortsluitstroom levert. Dit kan nagegaan worden, door voor Uo een

willekeurige spanning te kiezen. Ret omgezette vermogen is nu recht evenredig

met de geleverde stroom.

De keuze van Uo heeft invloed op de secundaire flux in de transformator en

op het regelgedrag. De fluxen In de transformator mogen niet zo hoog worden,

dat de transformator in verzadiging gaat, terwijl ook de fluxzwaai beperkt moet

zijn om de hysteresis- en wervelstroomverliezen binnen toelaatbare waarden te

houden. Bij ultrasone schakelfrequenties blijkt de laatste elS bepalend te

ZlJn. Om de dissipatie gelijkelijk tussen de prlmalre en secundaire wikkelingen

te verdelen, moeten de effectieve waarden van de fluxen primair en secundair

zoveel mogelijk gelijk zijn. Aangezien een flux het gevolg is van een ~edurende

een bepaalde tijd aangelegde spanning, kunnen we met de secundaire spanning de

secundaire flux instellen; de primaire flux ligt vast, omdat de primaire span

ning door de netspanning bepaald lS. De secundaire spanning moet dan 2,U i of

iets hoger zijn. In dit geval is dit dus 2.1SSV= 310V. Een tweede aspect om

rekening mee te houden lS het regelgedrag. Als Uo te hoog wordt gekozen,

wordt het moeilijk om rond de nuldoorgangen van de netspanning nog voldoende

vermogen om te zetten. De netspanning moet dan immers behoorlijk opgeslingerd

worden. Rier heeft het voordelen, Uo niet te hoog te kiezen.

De verhouding Cs/Cp heeft invloed op het nullast~edrag. Dit lS van be

lan~ rond de nuldoorgangen van de netspanning en bij nul last van het magne

tron. In 7.3 is al afgeleid, dat de nullastspanning evenredig is met

(Cs/Cp)-l. Vergroting van Cs geeft dus een lagere nullastspannin~.

Verder blijkt Cs/C p ook van belang te zijn bij vol last bij de laagste top

waarde van de netspannin~: 12SV. Met grotere Cs wordt de resonante energie In
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de schakeling groter, daarmee echter ook de effectieve waarden van de stromen.

Cs moet nu zo klein gekozen worden, dat de schakeling bij Ui~125V nog net

resonant is. Cs~Cp blijkt goed te voldoen. Ret is ook mogelijk, Cs zo

groot te kiezen, dat bij Mx=l de schakeling juist In nullast draait bi; de

gekozen uitgangsspanning. Met C IC =1 is de minimale nullastspanning U
l
",s p

terwijl bij Mx=l de nullastspanning rr,u i is. Door vergcoten van Cs wordt

de nullastspanning verkleind. Wanneer we een uitgangsspanning wensen van 2.U i
moet Cs/C p ongeveer ~/2 zijn. Dit heeft als voordeel, dat hij Mx=l de

schake ling zowel in nullast als bij kortsluiting kan werken.

Met de hiervoor vermelde verhoudingen en Uo=350V zijn m.b.v. de computer

de golfvormen bij vollast berekend (fig.64a tim c). Uit de figuren blijkt, dat

bij Ui =125V de schakeling nog net resonant is: de flybackspanning landt bijna

horizontaal.· De maximale GTO-spanning bij Ui=190V is bijna 700V, terwijl bij

Ui =155V primaire en secundaire flux vrijwel gelijk zijn. De maximale fluxen

bij hoogste en laagste netspanning zi;n ook vrijwel gelijk. Aangezien de effec

tieve waarde van de primaire f.lux kleiner lS, dan de waarde in de top van de

netspanning, terwijl de effectieve waarde van de secundaire flux vrijwel onaf

hankelijk is van de netspanning, is het misschien beter, Uo=310 V te kiezen.

De schake ling is dan iets resonanter en kan rond de nuldoorgangen van de

nets panning meer vermogen omzetten.

Ret experimentele model is voorlopig als voIgt gedimensioneerd:

L/Lx=8

Lo/Lx=l

Cs/Cp=l

Uo=350 V

Zref=65 ohm

Tref =32 ~s.

7.5 Ret regelgedrag.

Van een PPSRPS met de hiervoor gegeven dimensionering kunnen we het regelge

drag onderzoeken.

Twee regelingen zijn voor de PPSRPS van belang: de feed-forward en de lOO-Hz

modulatie.

Ais de effectieve waarde van de netspanning toeneemt, kan de PPSRPS meer

vermogen omzetten. De maximale GTO-spanning neemt echter ook toe. nit kunnen we

compenseren, door Mx af te Laten nemen, bij toenemende netspanning, zodanig,

dat het omgezette vermogen constant blijft. Dit heet FEED-FORWARD.
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~ii vollas~ gedraagt de PPSRPS zich zowel naar de ingang als naar de uitgang

als een stroombron. We willen echter een ohms gedrag realiseren, wat betekent,

dat de opgenomen stroom evenredig met de momentane necspanning moet zijn. Dit

houdt in, dat we M moeten moduleren. M is maximaal voor de topwaarde vanx x
de netspanning en neemt af bij lagere waarden. Dit gaat door, tot de PPSRPS

overgaat naar spanningsbrongedrag. Bij lage ingangsspanning en kleine Mx is

ook de nullastspanning laag, zodat het omgezette vermogen nu snel afneemt. Om

een ideaal ohms gedrag te krijgen, zou Mx nu weer toe moeten nemen: bij lage

ingangsspanningen moet Mx "omkrullen". Dit is vrij lastig te realiseren. Het

aanpassen van ~ aan de momentane waarde van de netspanning noemen we de 100

Hz modulatie (of l20-Hz modulatie).

Merk op, dat zowel de feed-forward als de 100 Hz-modulatie open-loop

regelingen, dus feitelijk sturingen, zijn: er is geen gesloten terugkoppellus

aanwezig. Er kunnen dus ook geen stabiliteitsproblemen optreden.

Aan de hand van het regelgedrag kunnen we een regelstrategie bepalen, die

betrekking heeft op de 100 Hz modulatie. Doel is, een resistieve belasting voor

het lichtnet te vormen. Dit betekent, dat Ui helemaal nul kan worden. Dit is

uiteraard niet haalbaar, zodat we een minimum voor Ui moeten aannemen. Bij

deze momentane waarde van de netspanning gaat de schakeling in nullast

draaien en wei om twee redenen:

- ten eerste kunnen we zorgen, dat M monotoon daalt voor dalende netspan-x .
nlng, waardoor op een bepaald moment de nullastspanning lager wordt dan de

uitgangsspanning. De schakeling draait nu in nullast en neemt bijna geen ver-

mogen meer op.

- ten tweede is na de netgelijkrichter een condensator nodig, am hf-stromen

kort te sluiten. De laadstroom voor deze condensator wordt ook geleverd door de

netgelijkrichter. Als de ontlaadstroom van de condensator even groot is als de

door de PPSRPS opgenomen stroom, is de stroam door de netgelijkrichter nul en

gaat deze dicht.

Een vermogensregeling is niet nodig, amdat de PPSRPS zich als een stroombron

en het magnetron zich als een spanningsbron gedraagt. Een eenmaal ingestelde

stroom wordt dankzij de feed-forward constant gehouden. De stroom kan ingesteld

worden, door de minimale frequentie te beperken. Ook dit is weer een sturing in

plaats van een regeling. Voor andere belastingen dan een magnetron kan

overigens wei een regeling nodig zijn.
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Om de dimensionering van het regelcircuit te vereenvoudigen, kan gebruikt

gemaakt worden van grafiek 65; hierin is het omgezette vermogen als functie van

Mx uitgezet voor verschillende ingangsspanningen (dikke lijn~n). Bij gebruik

van de PPSRPS als pre-conditioner verandert de ingangsspanning voortdurend en

moet Mx steeds aangepast worden om een ohms gedrag aan de ingangsklemmen te

kriJgen. Dit gewenste verloop van Mx als functie van de momentane netspanning

is met dunne li~nen in grafiek 65 aangegeven. Op een lijn is de ingangs

weerstand van de PPSRPS constant; de dunne lijnen geven de IOO-Hz modulatie

aan. Zoals reeds vermeld, kan de topwaarde van Ui liggen tussen 125V en

190V, terwijl de momentane waarde kan vari~ren tussen OVen de topwaarde. In

figuur 66 is de IOO-Hz modulatie apart weergegeven, gebaseerd op een topver

mogen van 2 kW. In deze grafiek is de relatieve frequentie (l/Mx ) als functie

van de momentane netspanning aangegeven, waarbij de PPSRPS zich ohms gedraagt.

De dikke lijnen zijn eigenlijk constante-weerstandslijnen. Ook de nullastlijn,

die overeenkomt met een oneindige weerstand, is in de grafiek aangegeven. Ret

lijkt erop, dat de 100 Hz modulatie goed benaderd kan worden met rechte lij

nen. nit is gestippeld in de figuur aangegeven. Voor hoge momentane netspanning

en is de benadering goed, maar onder ca. 40 i. van de topwaarde gaat de PPSRPS

1n nul last draaien. Hier wijkt deze eenvoudige modulatievorm dus duidelijk af

van de ideale modulatievorm. Aangezien het omgezette vermogen bij deze spanning

en klein is, verslechtert de arbeidsfactor van de netstroom nauwelijks.

.
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7.6 De netgelijkrichter met condensator.

Het schema van de netgelijkrichter met condensator is weergegeven in

fig.67. Zolang de PPSRPS vermogen omzet, volgt de condensatorspanning de net

spanning. De opgenomen netstroom bestaat uit de laadstroom van de condensator

plus de door de PPSRPS opgenomen stroom. Wanneer de momentane netspanning na

een maximum bereikt te hebben daalt, neemt de door de PPSRPS opgenomen stroom

af. De ontlaadstroom van de condensator neemt echter toe, omdat du/dt van de

netspanning toeneemt. Op het moment, dat beide stromen gelijk worden, wordt de

netstroom nul en gaat de netgelijkrichter dicht .

..----r---..----Q+

[ u·I

fig.67 De netgelijkrichter.

De condensatorspanning daalt nu langzamer dan de netspanning; het door de

PPSRPS opgenomen vermogen wordt door de condensator geleverd. Als we zorgen,

dat op dit moment de PPSRPS in nullast draait, daalt de condensatorspanning

lineair en blijft Mx bijna constant. De spanning over de condensator ziet er

dus uit als in fig.68.

/"0,

I

u·I

I,
I

«:

t -) 2 ms/div

fig.68 De spanning op de ingang van de PPSRPS.

\~
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Het moment van dichtgaan van de netgelijkrichter kunnen we als volgt berekenen:

De netspanning 1S: u= G.sin(w.t)

Door de PPSRPS opgenomen stroom: i p= tp.sin(w.t)

Stroom door c: i= w.C,ui.cos(w.t)

gelijkstellen van beide stromen levert het noment t l van dichtgaan van de

net~etijkrichter:

tan(w.t l )= w.C,ui/tp= w.R.C

Hierin is R de schijnbare weerstand van de PPSRPS. De openin~shoek ~ van de

netgelijkrichter is nu:

4J=180. at-2. w. t 1) ITt (graden) .

Wat is de gewenste openingshoek? In fig.69 is de arbeidsfactor uitgezet als

functie van de openingshoek voor een sinusvormi~e en voor een blokvormige

netstroom. Voor een blokvormige stroom is de maximale arbeidsfactor 0,96 bij

een openingshoek van 1320
• Voor een grotere openingshoek neemt de arbeids

factor weer af, terwijl deze bij een sinusvormige netstroom toeneemt. Zo te

zien is het niet kritisch: als de openingshoek groter is dan 132 0 is de

arbeidsfactor met sinusvormige netstroom groter dan 0,96. Bij de openingshoek

van 1320 hoort een spanning van 51 tot 77 V (topwaarde resp. 125 en tqo V).

Dus:

(180-132)/2= 24 0 •

tan(24)= 0,445= w.R.C

6,5<R<15 ohm

C<0,445/Cloo.n:.15)= 94 jJF.

Dit is de maximale waarde van C; bij een kleinere waarde wordt de laad- en

ontlaadstroom kleiner en geleidt de netgelijkrichter een nog groter deel van de

tijd.

We kunnen ook een ondergrens voor C vaststellen. Volgens een norm mag deze

voeding niet meer dan 25 mV (effectief) hoogfrequent stoorspanning op het

lichtnet injecteren. Deze 25 mV is de gemiddelde waarde over een periode van de

netspanning. De piekwaarde is dan ongeveer~/2.25=40mV. Uit de

computersimulaties van de vollastsituaties, 2400 W, volgt een piek-piek

rimpel in i p van ca. 4 A. De effectieve waarde is dan V2 A bij een frequentie
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van 20 kHz. De impedantie bij deze frequentie van C moet dan zijn:

1/w. C= O. 04/{2

C= 25. {2/20 .10 3.2 .n:= 281 J.1F.

Zo te Zlen lS de ondergrens van de waarde van C groter-dan de bovengrens. Deze

eigenaardige situatie is te verhelpen door de rimpelstroom te verkleinen, dus

door Lo te vergroten tot minstens 3.Lx . Eventuee1 kunnen we ook een

kleinere openingshoek toelaten, waardoor echter de netstroom een ~roter aandeel

harmonischen van 50 Hz gaat bevatten. Een andere mogelijkheid bestaat uit het

opdelen van C in twee helften, waartussen een spoeltje geschakeld is: een pi

filter. Met twee keer 47 ~F is ongeveer 5 J.1H nodig.

,
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R PRACTISCHE REALISATIE

Tot nu toe lS aileen het vermogensdeel van de PPSRPS behandeld. Dit bestaat

hoofdzakelijk uit twee magnetische componenten, de halfgeleiders en enige con

densatoren. In dit hoofdstuk wordt de practische uitvoering van de magnetische

componenten behandeld, evenals de de sturing van de GTO~s, waaraan veel aan

dacht besteed moest worden. Tenslotte is nog een regelcircuit nodig om het ver

mogensdeel goed te laten werken. Dit regelcircuit verzorgt de stuursignalen

voor de GTO's en houdt rekening met mogelijke foutcondities.

Van de transformator is bekend:

Lx = Zref.Tref!(2.Tt)= 331 ~H, bij benadering lS Lx=2.1 s en L o=L s /2

dus Lo=1x/4, waaruit volgt: Lo= 331/4= 83 ~H, verder is:

Ly = 8.Lx= 2648 uH

De zelfinductie van smoorspoel Lo lS Lx-83= 248 ~H

Lo= 248 }lH

De condensatoren kunnen we als volgt berekenen:

Cp= Tref!(2.Tt,Zref)= 157 nF, een praktische waarde is 150 nF

Cs = Cp/Nt, waarin N de wikkelverhouding van de transformator lS: 2000/350

Cs = 4,8 nF.

8.1 MAGNETISCHE COMPONENTEN

Ret hart van de PPSRPS is de transformator met middenaftakking. Op de

middenaftakking lS de smoorspoel Lo aangesloten. (fig.70a). Voor de bereke

ningen is een vervangingsschema afgeleid, dat als model is gebruikt. (zie hoofd

stuk '7). De smoorspoel 1
0

en de lekzelfinductie tussen de helften van de

primaire wikkeling zijn samengetrokken tot een spoel 1
0

, Voor de berekeningen

is de transformatieverhouding 1:1 gesteld, zodat de ideale transformator uit

het T-model weggelaten kan worden. We krijgen nu het rekenmodel van fig.70b.

Bij nadere bestudering van dit vervangingsschema blijkt dit ook te gelden voor

een spoel met middenaftakking en een transformator zonder middenaftakking. Het

bijbehorende principeschema ziet er dan uit als in fig.70c. Voordeel van deze

constructie is, dat de transformator geen middentap meer heeft. Lo wordt nu

uitgevoerd als spoel met middentap, waarbij de lek tussen beide wikkelingen

resulteert in de zelfinductie Lo '
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Voor de transformator is een E-65 kern gebruikt, met een effectieve kern

doorsnede Ae van 532 mm 2 . Op de primaire wikkeling van de transformator

staat een wisselspanning, waarvan de amplitude evenredig is met de ingangs

spanning van de PPSRPS: Ui . De amplitude van deze wisselspanning ~s ook af

hankelijk van de schakelfrequentie van de schakeling. De flux in de transforma

tor wordt bepaald door de aangelegde spanning, geintegreerd naar de tijd. Het

maximale spannings-tijdproduct kunnen we vinden door de spanning over de trans

formator, bestaande uit de flyback-pulsen, vervangen te denken door een blok

spanning. De amplitude van de blokspanning stellen we gelijk aan de gemiddelde

waarde van de flyback-puls, gedurende een halve periode. Nu is de gemiddelde

waarde van de GTO-anodespanning over een hele periode gelijk aan Ui .

Uj =155V
Uo=350V
MX=1,4

51_~s d 1 '.'

fig.7l de spanning over de transformator en een blokspanning met

gelijk u.t product.
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Aangezien de anodespanning, bij vrijstaande flyback-pulsen, minstens een halve

! periode la~ nul is, moet deze anodespanning in de andere halve periode

gemiddeld 2.U i zijn. Dit is aangegeven in figuur 71. Integratie van deze

blokspanning levert een driehoekige flux op; in de eerste halve periode neemt

de flux Lineair toe en in de tweede helft neemt de flux weer lineair af. In de

stationaire toestand is de flux een zuivere wisselflux: de top-topwaarde van

het spannings-tijdproduct is 2.U·.T /2, maar de topwaa~de, die bepalend
- 1 rep

is voor de topwaarde van de flux, is de helft, dus Ui .T rep /2.

Bij Ui = 125 V is de herhalingsfrequentie ongeveer 19,5 kHz, bij Ui = 190 V

is de herhalingsfrequentie ca. 24 kHz. De primaire flux is in dit laatste geval

groter dan in het eerste. De secundaire flux is echter kleiner, omdat Uo con

stant blijft en de herhalingsfrequentie hoger is. De totale wisselflux in de

transformator is dus min of meer onafhankelijk van de topwaarde van de netspan

ning. We kunnen dus best de nominale topwaarde 155 V en de bijbehorende schakel

frequentie van 22,3 kHz aanhouden. Bij 22,3 kHz hoort een periodetijd van 45

~s, zodat het spannings-tijdproduct wordt:

155.45/2= 3500 ~Vs.

Door de transformator loopt een ZUlvere wisselflux. Om de ijzerverliezen bene

den de toelaatbare waarde te houden, mag de inductie B in de transformatorkern

maximaal een amplitude hebben van 0,14 T (Philips databoek C5 pag.97, editie

1985, zie fig.72). Uit deze gegevens kunnen we het minimaai vereiste aantal

windingen berekenen.

g.Ae.N>= L.t, dus N>= 3500/(0,14.532)= 47 windingen.

1. EC35
2. EC41. EC52
3. EE42/42/15
4. EC70
5. EE42/4212O

EE42/54/20
EE42/66120

8. EE55/55121
7. EE56/55125

UU64mmO
8. EE65/66127
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fig.72 toelaatbare wisselflux als fUnctie van de frequentie.
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Oe gemiddelde flux ~n de transformator ~s echter lager, omdat de amplitude van

de ingangsspanning gemiddeld lager ~s dan de topwaarde. Bij berekenen van de

gemiddelde verliezen gedurende 10 ms ~s gebleken, dat deze ongeveer 0,63 maal

de piekverliezen z~Jn. Nu ~s 0,63 ongeveer gelijk aan 2~ wat de verhouding

gemiddelde waarde/piekwaarde van een s~nus is. In het vervolg wordt aangenomen,

dat de gemiddelde verliezen ~n de transformator 2/TImaaf de piekverliezen

zijn. Hetzelfde blijkt trouwens voor de GTO-verliezen te gelden. Het komt erop

neer, dat de gemiddelde amplitude van de flux ~n de transformator een factor 2/TI

lager ~s dan de maximale amplitude. Daarom is de gemiddelde dissipatie in de

transformator ongeveer een factor 2/TI lager dan de piekdissipatie. We kunnen

dus het aantal windingen met 2/TIvermenigvuldigen:

N= 47.2/TI= 30 wdg. De kern zal niet verzadigen, omdat de maximale berekende

gekoppelde flux per been van de kern 133.32= 4256 ~Vs is. Dan is:

B= L.t/(Ae.N)= 4256/(532.32)= 0,25 T.

Verzadiging treedt pas op bij 0,32 T, zodat daarvoor geen gevaar is.

Zowel de primaire als de secundaire wikkeling moeten dus minimaal 32 windingen

tellen. Hiermee moet Lx= 330 ~H gerealiseerd kunnen worden. Bij over elkaar

wikkelen van beide wikkelingen is deze lekzelfinductie veel kleiner, daarom

worden de wikkelingen naast elkaar op het middenbeen van de E-65 kern gewik

keld, gescheiden door een kunststof schot met een dikte van 8 of 12 mm, waar

door tevens de wettelijk vereiste kruipafstand ingebouwd is. Ook nu was de lek

nog te klein. Het bleek noodzakelijk, de kern met 3 cm te verlengen, zodat een

E-65-95 kern ontstond. Zie fig.73. Nu werd met 36 windingen, zowel primair als

secundair, Lx=350 ~H gemeten, met een tusenschot van 12 mm. Deze gegevens

zijn niet in de databoeken vermeld en moeten proefondervindelijk vastgesteld

worden. De lek ~s afhankelijk van de hartafstand van de spoelen, bij een gro

tere hartafstand wordt ook de lek groter. Een dikker tussenschot heeft hetzelf

de resultaat, maar vermindert het beschikbare wikkeloppervlak. Verder is Lx
. 2

evenred~g met N . De lekflux moet een grot ere luchtspleet oversteken dan de

gekoppelde flux. In deze transforma tor is de (kleine) luchtspleet verdeeld

over de drie vulstukken met een dikte van 10 mm. Daarom blijkt Lx vrijwel

onafhankelijk te zijn van de totale luchtspleet tussen de vulstukken. De gekop

pelde flux ziet aIleen deze luchtspleet, zodat Ly weI sterk hiervan afhanke

lijk is. Dit betekent, dat we de verhouding Ly/Lx met de luchtspleet in

kunnen stellen.
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E 65-32-27 --I- E 65-32-27

spoelvorm

secundaire
tussenschot

fi~.73 constructie van de transformator.

Resultaat voor de transformator, voor een 110 V lichtnet:

pr1ma1r: draadsoort Posijn litze, 600xO,071

36 windingen in 3 lagen van 10 en een vierde met 6.

tussenschot 12mm.

secundair: draadsoort Posijn litze, 250xO,040, 213 windingen

luchtspleet: in ieder been ca. 0,1 mm.

Ly '" 2,5 mH

Lx'" 350 ).lH.

L/Lx= 7

De spoel Lo 15 gewikkeld op een korte U-64 kern, afmetingen 64x65 mm. Zie

ook fig.74. De wisselspanning over de uiteinden van de spoel is even groot als

bij de transformator; bij de laagste netspanning is het maximale L.i product

3200 pVs. Uit de grafiek (Philips databoek C5, pag 97, fig.72)volgt voor deze

kern: B<=0,15 T. De effectieve kerndoorsnede Ae is volgens opgave 290 mm 2,

zodat met:

B.Ae.N'" L.t volgt: N>= L.t/(B.Ae )'" 3200/(0,15.290)= 74 wd~.

gemiddeld over 10 ms kunnen we weer met Minder volstaan: 74.2rnF 47 wdg.
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fig.74 constructie van Lo .

Ook wanneer we op ieder been van de kern een helft van de wikkeling leggen,

kunnen we met dit aantal windingen niet de vereiste Lo realiseren. Daarom is

het aantal windingen verhoogd tot 84 per been waarmee Lo= 292 ~R werd.

De spoel Lo ziet er nu uit als een transformator met de primaire en secun

daire wikkeling ieder op een been van de U-kern. Van deze transformator kunnen

we weer Lx en Ly meten. De ingangsstroom i p loopt aIleen door de lekzelf

inducties, maar niet door Lm; daarom is geen luchtspleet nodig en is Lm
groot. Dit betekent, dat Lx ongeveer ~elijk is aan Lp+L s= 2.L s . Wanneer

we de twee wikkelingen in serie schake len om een spoel met middenaftakking te

krijgen, is de zelfinductie in de middenaftakking gelijk aan Ls /2 Czie hoofd

stuk 6). B1ijkbaar is dus in goede benadering:

Lo= Lx /4.

Dat dit klopt blijkt uit metingen: Lx= 1130 ~H, Lo= 292 ~H.

De wisselspanning over de uiteinden van Lo is weliswaar even groot als bij de

transformator, maar door de grote L is de wisselstroom vrij klein. Hierdoor
m

is het mogelijk om massief koperdraad te gebruiken, met een betere vulfactor

dan li tze.
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De flux 1n ieder been bestaat uit de som van de met heine wikkelingen gekop

pelde flux en de lekflux. De wederzijds gekoppelde flux hevat geen gelijkflux

component; de lekflux echter wel. We kunnen de wisselflux, behorende bij de

magnetiseringszelfinductie, en de gelijkflux, behorende bij de lekzelfinductie,

afzonderlijk berekenen en sommeren.

wisselflux:

L.t= 3200 uVs totaal, dus per halve spoel: L.t= 1600 uVs

gelijkflux: (Lo= 2.L o )

L.t= 2.292.9,6= 5606 uVs

totaal: 7206 uVs.

B= L.t/(Ae.N)= 7206/(290.84)= 0,30 T

De verzadigingswaarde van het gebruikte 3CR materiaal lS 0,32 T; bij 0,30 T

lS de differentilHe )J van het kernmateriaal al aanmerkelijk kleiner dan rond

B= 0 T en daarmee de waarde van Lo ' Door de grote gelijkstroomcomponent van

de stroom door de wikkelingen hangt Lo af van de differentiMle p en niet

van de gemiddelde p. Lo werkt dan niet meer als stroombron, de stroom door de

GTO's kan zeer snel toenemen, waardoor de GTO's kapot kunnen gaan. In het proto

type van de PPSRPS is deze uitvoering van Lo gebruikt; bij de laagste netspan

ning en vol vermogen gingen de GTO's echter regelmatig kapot. Waarschijnlijk lS

het beter, toch de transformator weer van een middenaftakking te voorzien en

een enkelvoudige spoel L toe te passen, bijvoorbeeld gewikkeld op een E-55o
kern.

Dimensionering van Lo voor een 110 V lichtnet:

kern: korte U-64: U-64-65

per been: 4x21= 84 windingen

draadsoort: massief geMmailleerd koperdraad 61,8 mm

Lx = 1130 pH

Lo= 292 pH

luchtspleet: ca. 0,1 rom per been.
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Het regelcircuit lS het laagvermo~ensdeel van de ma~netronvoeding en heeft

tot taak, de stuursignalen voor de GTO's te leveren. Deze stuursignalen moeten

aan diverse voorwaarden voldoen om de voeding onder aIle omstandigheden

betrouwbaar te laten werken. Wanneer niet aan de voorwaarden voor een goede

werking voldaan kan worden, bijvoorbeeld bij te lage voedingsspanning of te

hoge GTO-anodestroom, moet de voedin~ uitgeschakeld worden. Het regelcircuit

heeft drie hoofdtaken:

- instelbare herhalingsfrequentie van de stuursignalen, omdat met deze

herhalingsfrequentie het omgezette vermogen wordt geregeld.

- feed-forward, waardoor het frequentiegebied hoger wordt bij hogere

netspanningen om te voorkomen, dat de GTO-anodespanning te hoog wordt en dat

onnodig veel vermogen wordt omgezet. Bij een goed werkende feed-forward blijft

het omgezette vermogen constant over het hele bereik van ingangsspanningen.

- 100 Hz modulatie. De frequentie moet vari~ren met de momentane netspanning

om te zorgen, dat de PPSRPS zich als een weerstand gedraagt. We hebben een

goede benadering, als de frequentieverandering evenredig lS met het verschil

tussen momentane en maximale netspanning.

De minimale frequentie, dus maximale M , wordt bepaald door de feed
x

forward en de instelling van het gewenste vermogen, terwijl de 100 Hz-modulatie

de frequentie verhoogt voor lagere momentane netspanningen.

De PPSRPS bevat twee GTO's, zodat we twee stuursignalen nodig hebben, die

een .halve periode 1n de tijd t.o.v. elkaar verschoven zijn. Deze GTO's geleiden

gedurende een fractie van de periodetijd. De geleidingstijd gedeeld door de

periodetijd noemen we de DUTY-CYCLE. De duty-cycle wordt niet door het regel

circuit opgedrukt, maar door het vermogensdeel. De GTO's mogen pas ingeschakeld

worden na afloop van de flyback-puls. Gedurende de tijd, dat de anti-parallel

diode geleidt, kan de GTO ingeschakeld worden. Ais de transformatorstrocm door

de GTO overgenomen wordt moet deze uiteraard sturing ontvangen. Aangezien de

tijdsduur van de flyback-puls niet constant is, moet het regelcircuit detec

teren, wanneer de GTO ingeschakeld mag worden. Hiervoor zijn dus twee flyback

ingangen nodig.
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Naast de voorgaande hoof~functies dient het regelcircuit ook nog enige

beveiligingsfuncties te bevatten. Dit kunnen de volgende functies zijn:

- minimum "aan" tijd. Dit is nodig om te kunnen opstarten. Ais de anode

spanning niet nul is, moet op een gegeven moment de GTO toch inschakelen,

ondanks een flybackdetectie, die een flyback-puls dete~teert. Ais de schakeling

niet voldoende resonant is wordt de anodespanning niet meer nul; ook nu moet de

GTO inschakelen, hoewel nog een flyback-puls gedetecteerd wordt. In het

gebruikte regelcircuit is de verplichte "aan" tijd 1/4 van de periodetijd.

Hiermee kan de schakeling nog goed in nullast en met kortgesloten uitgang

werken.

- minimum "uit" tijd. Na het uitschakelen van de GTO is de flyback-spanning

niet direct hoog genoeg om gedetecteerd te worden: de anodespanning moet de

tijd krijgen om boven de detectiedrempel te komen. Ook hiervoor is 1/4 van de

periodetijd genomen. De maximale duty-cycle is nu beperkt tot 3/4, wat meer dan

voldoende is. Op de golfvormen in hoofdstuk 7 blijkt de duty-cycle maximaal

ca. 60 % te zijn.

- beveiliging tegen te lage voedingsspanning van het regelcircuit. Bij te lage

voedingsspanning kan de sturing van de GTO's niet voldoende stroam of sp~nning

leveren of kan de frequentie van de stuursignalen af gaan wijken. Daarom moet

bij te lage voedingsspanning het regelcircuit geen stuursignalen afgeven en

blijven de GTO's gesperd. De detectie op te lage voedingsspanning moet een

hysterese kennen, om herhaald in- en uitschakelen te voorkomen.

- algemene beveiliging. Dit is een "inhibit" ingang, waarmee de sturing voor de

GTO's onderdrukt kan worden. Deze ingang kan gebruikt worden om te beveiligen

tegen te hoge of te lage netspanningen of voor afstandsbediening.

- stroombeveiliging. Het is mogelijk de anodestroam te meten en bij

overschrijden van een maximum de GTO's uit te schakelen. Van deze mogelijkheid

is geen gebruik gemaakt, omdat GTO's bij te hoge anodestromen slecht uitge

schakeld kunnen worden. Er zijn weI twee ingangen, een per GTO, beschikbaar.

- feed-forward. De osci llat iefrequentie moet afhanke lij k zijn van de topwaarde

van de netspanning. We zouden ook gebruik kunnen maken van de gemiddelde gelijk

gerichte waarde, maar eventuele stoorspanningen zouden te hoge anodespanningen

tot gevolg kunnen hebben. Met piekdetectie blijft de frequentie altijd binnen

veilige grenzen. De feed-forward zorgt voor lagere frequenties bij lagere

effectieve netspanningen.

- 100 Hz modulatie. De oscillatiefrequentie is afhankelijk van de momentane

waarde van de netspanning. De regelrichting is tegengesteld aan die van de feed

forward: voor lagere momentane netspannin en wordt de fre uentie ho er.
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Als na het detecteren van een foutieve toestand de sturin~ voor de GTO's we~

valt, heeft het vermogensdeel enige tijd nodig om tot rust te komen. Oaarom lS

een dode tijd van 8 perioden ingebouwd. Het schema van het voorlopig gebruikte

regelcircuit is afgebeeld in fig.75. De hele schakeling is opgebouwd ~et stan

daard LOCMOS IC's uit de HEF-serie van Philips en een viervoudige comparator.

Als frequentiebepalende component wordt de veo (Voltag~ Controlled Oscillator)

uit een geYnte~reerde PLL gebruikt (4046). Het oscillatorsignaal wordt vervol

gens door twee gedeeld (met een D-flip-flop 4013). Door combineren van het

oscillatorsignaal met het gedeelde signaal kan een periode in vieren verdeeld

worden. De uiteindelijke stuursignalen worden nu verkregen uit de flyback info'

matie en de vier delen van een volledige periode. De stuursignalen kunnen onder

drukt worden door een 8-teller (40ZZ). In geval van een foutconditie wordt de

teller gereset, waarna deze tot 8 telt alvorens de stuursignalen weer vrij te

geven.

In fig. 76 zijn de hulpschakelingen rond het regelcircuit afgebeeld. Voor de

flyback-detectie zijn twee transistoren gebruikt, een per GTO. De flyback-puls

wordt nu al bij lage voedingsspannin~engedetecteerd. De vermogensregeling en

feed-forward zijn met een weerstandsnetwerkje gerealiseerd. Dit netwerk

verzorgt de regelspanning voor de veo (punt 7). De frequentie van de veo kan

echter ook beYnvloed worden door schijnbare vergroting van de stroombepalende

weerstand RZ in fig.75. Het IC houdt de spanning over deze weerstand constant

en gebruikt de stroom door de weerstand om de frequentiebepalende condensator

op te laden. Door een extra stroom aan deze ingang van het Ie toe te voeren

wordt de weerstand schijnbaar groter en de frequentie lager. Hiermee is de 100

Hz modulatie gerealiseerd.

Ret netwerk rond de VCO is experimenteel bepaald, omdat 1n de databoeken

niet voldoende gegevens voor een nauwkeurige berekening te vinden waren.

7regelspanning

13 +

22k

"--------'-<} 12 
'----------06 100 Hz

BYW56 390k

1M 2

Uj o--'T-~-+-.....,..--1C:J--,

fig.76

fl Yback

2N2222

U1 anode GTO

10k

100k
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De GTO's moeten ongeveer 21 A kunnen afschakelen; met een uitschakelver

sterking van 1,5 is de maximale negatieve gatestroom ca. 15 A. De sturing moet

deze stroom binnen 300 ns uit de gate kunnen halen om de GTO goed te kunnen

uitschakelen. Dit betekent een di/dt van 15/0,3= 50 A/~s. Wanneer de parasi

taire zelfinducties 1n het gate~circuit maar 1 pH bedragen, betekent dit een

spanningsval van 50 V. De maximaal toelaathare kathode-gatespanning is echter

maar 10 V: bij 15 V slaat de gate-kathode overgang door en kan de GTO stuk

gaan. Dit betekent, dat de eenvoudige sturing van fig.77 niet bruikbaar is.

+12V

n
GTO

fig.77 eenvoudige gates turing.

De condensator heeft teveel zelfinductie. Een betere schakeling maakt gebruik

van een negatieve voedingsspanning van ca. 12 V. Het gatecircuit bevat nu geen

condensator, waardoor de parasitaire zelfinductie lager kan zijn. Toch hleek

ook met deze schakeling (fig.78) de haalbare di/dt onvoldoende te zijn.

1

I

GTO

_ 12V

fig.78 gatecircuit met negatieveOhulpspanning.
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Daarom is gekozen voor cascodeschakeling. Bij deze methode wordt de kathode

stroom van de GTO onderbroken, in dit geval door een MOSFET (BUZll), zodat de

anodestroom gedwongen wordt de gate te verlaten. Tijdens het uitschakelen wordt

de gate met een andere ~OSFET (BUZ71A) laagohmig kortgesloten naar aarde. Deze

schakeling heeft als voordeel, dat het regelcircuit vrijwel geen energie hoeft

te leveren, omdat de gate van de BUZII zeer hoogohmig.is. Zie fig.79.

R1=10 )2

R2=10 n
R3=220 ~
C1= 10 nF

BUZ71A
Z 01

fig.79 GTO-gatesturing.

Hoe werkt deze schakeling precies?

Het regelcircuit is via een weerstand van 220 ohm (R3) aangesloten op de gate

van de BUZII. Hierdoor schakelt de BUZII met een gedefini~erde snelheid uit.

Deze weerstand vormt namelijk met de gate-capaciteit een RC-netwerk. De gate

spanning neemt af van 10 V tot nul. Bij passeren van de drempelspanning van

ca. 3 V gaat de BUZII dicht en neemt de drainspanning toe. De drain-gate capa

citeit van de BUZII wordt nu opgeladen, waarvoor de gatestroom gebruikt wordt.

De gatespanning van de BUZl! is nu constant en de drainspanning neemt lineair

toe., tot de BUZ 71A In geleiding gaat en de anociestroom van de GTO door de gate

afvoert. Als de drainspanning niet meer toeneemt kan de gate-spanning verder

afnemen. De drainspanning van de BUZII wordt gebruikt om de BUZ71A open te

sturen. Als de drainspanning van de BUZll, dus de kathodespanning van de GTO,

hoger wordt dan de drempelspannin~, gaat de BUZ71A in geleiding. De spanning

tussen kathode en gate van de GTO neemt dus geleidelijk toe en hoeft niet

groter te worden dan de drempelspanning van de BUZ71A: 3 a 4 V.

Voor het inschakelen van de GTO hoeven we minder moeite te doen, omdat de

positieve gatestroom maar 0,5 tot 1 A lS. Omdat de gate van een MOSFET zeer

gevoelig is voor overspanningen, zijn de gates beveiligd met 15 V zenerdioden.

Opgegeven wordt een doorslagspanning van 20 V.
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De grootste verliezen treden op in de GTO's; de verliezen in transformator,

condensatoren en dioden bedragen slechts enkele watts. De dissipatie in de

GTO's moet bekend zijn om de koeling te kunnen dimensioneren. We maken gebruik

van de gegevens van de BTW59 , te vinden 1n het Phi1ip~ databoek uit de rode

serie, 52b, pag.97 e.v. De gebruikte GTO's wijken echter op een aantal punten

af: er 1S gebruik gemaakt van een experimenteel type, BT559, in 50T-93 omhul

ling. Dit 1S een op lage uitschakelverliezen geselecteerde versie van de

BTV59. In de 50T-93 omhulling is het kristal niet van de basisplaat ge~so

leerd, 1n tegenstelling tot de oorspronkelijke TO-238 omhulling, waar het

kristal met een keramisch plaatje electrisch ge~soleerd is van de basis

plaat. Dit keramische plaatje verhoo~t echter de thermische weerstand van

kristal naar de buitenwereld. De verliezen bestaan voornamelijk uit doorlaat

verliezen en uitschakelverliezen. De doorlaatverliezen zijn eenvoudig te

berekenen: piek-gelijkstroom per GTO: 9,6 A, doorlaatspanning 3 V, dus

piekdissipatie 28,8 W.

M""
10~~~~.

ImJI f.-t:=----~-+-+++H-++I---+--+_+-H+t+i--_+_-+_+_H_rH1

"0
I
ca
:;
j
>...•i

- -I-

1/

100 V

fig.80 uitschakelverlies per cyclus.

Voor de uitschakelverliezen hebben we de af te schakelen stroam nodig en de

schakelfrequentie. We rekenen ook nu eerst de piekverliezen uit en daarna de

gemiddelde waarde over een periode van 10 ms. De maximale afschakelstroom is

ca. 21 A, de minimale frequentie 20 kHz. Dan is du/dt= ipo/C p= 21/0,15= 140

V/ps. Uit de tabel op pag.108, zie fig.80, volgt dan per uitschakelcyclus een

energieverlies van 1,3 tot 1,4 m;. Met een schakelfrequentie van 20 kHz wordt
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het piek uitschakelverlies 20.1,3= 26 W. nit is bij een kristaltemperatuur van

120oC. Bij lagere temperaturen lS de dissipatie kleiner. De piekrlissipatie 1n

een GTO is de som van doorlaat en uitschakelverliezen: 28,8+26= 54,R W. Net als

bij de transformator het geval was, blijken ook hier de gemiddelde verliezen

een factor 2/ maal de piekverliezen te zijn. De gemiddelde dissipatie over 10

ms lS dan 54,8.2/ = 35 W. Zie ook pag.8.4.

De thermische weerstand van kristal naar "mounting base" is 0,8 K/W en van

"mounting base" naar "heatsink" 0,3 K/W, dus totaal 1,1 K/W. Met een toelaat

bare kristaltemperatuur van 1200 C is de toelaatbare koelplaattemperatuur

120-1,1.35= 81 oC. Als we de omgevingstemperatuur op 40 0 C stellen, moet de

koelplaat een thermische weerstand van 41/35= 1,1 K/W hebben. Dit is dankzij dL

geforceerde luchtkoeling gemakkelijk te halen.

Als anti-paralleldiode is de BY359 ~ebruikt. Deze bleek een p,oede forward

recovery te hebben. De inschakelverliezen zijn erg moeilijk te schatten, maar

zullen waarschijnlijk slechts een paar watt zijn. De doorlaatverliezen zijn

evenredig met de gemiddelde stroom door de diode, die in nullast maximaal en

bij vol last minimaal is. Aangezien het rendement bij vol last het meest inter

essant is, zijn de doorlaatverliezen· van de dioden verwaarloosbaar.

De volledige anodestroom van de GTO's loopt ook door de BUZII MOSFET. De

drainweerstand van deze FET is in koude toestand (25 0 C) 0,04 ohm, en in

warme toestand (150oC) ongeveer 0,08 ohm. De effectieve anodestroom lS

maximaal ongeveer 14 A, dus de dissipatie 1n de FET is maximaal ca. 15 W, in

warme toestand. Gemiddeld over 10 ms is de dissipatie hoogstens 10 W per FET.

8.5 DE GLOEIDRAADVOEDING

De gloeidraadvoeding is niet meer gerealiseerd. Het moet echter mogelijk

zijn, de energie uit de transformator te betrekken, bijvoorbeeld met een extra

wikkeling. Ook is het mogelijk, de secundaire slingerstroom met een stroom

transformator door de gloeidraad te sturen.
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Van de Push-Pull SRPS 1S een prototype gebouwd, waaraan enige metingen zijn

gedaan, om na te gaan, of het theoretische model klopte en of deze voeding

bruikbaar 1S voor een magnetronoven. In dit hoofdstuk worden oscilloscoopfoto's

gepresenteerd van diverse spanningen en stromen in de PPSRPS. De meetprocedure

was als volgt: eerst werd een gelijkspanning van 110 V aan de voeding aangebo

den en het opgenomen vermogen ingesteld op ca.l kW. Ret werkelijk afgegeven

vermogen kon niet gemeten worden, omdat de beschikbare vermogensmeters geen 4

kV 1ngang hadden. Onder deze omstandigheden kon nagegaan worden, in hoeverre de

spann1ngen en stromen overeenkwamen met de computersimulaties. Ter vergelijking

is een grafiek van de gesimuleerde spanningen en stromen bijgevoegd. Ook het

gedrag van de GTO tijdens het uitschakelen is bekeken. Daarna werd een nauwe

lijks afgevlakte, dubbelzijdig gelijkgerichte netspanning aan~eboden, om het

pre-conditionergedrag te kunnen bestuderen. Nu zijn foto's gemaakt van het

gedrag gedurende 10 ms, dus een halve periode van de netspannin~. Rierop zijn

de maximale en minimale spanningen en stromen in de schakeling goed zichtbaar.

Ook het gedrag rond de nuldoorgangen van de netspanning, waar de PPSRPS geen

vermogen omzet, 1S goed herkenbaar. Als belasting van de PPSRPS 1S een gesimu

leerd magnetron gebruikt, bestaande uit 56 spanningsstabilisatiedioden van 75 V

met een toegestane maximale dissipatie van ca. 1 kW. De klemspanning van dit

"magnetron" is 56x75= 4200 V. In tegenstelling tot een echt magnetron gedraagt

de nagebootste belasting zich voor negatieve spanningen als een diode.

De meetopstelling voor de meting met 110 V gelijkspanning bestaat uit een 3

fasen variac, gevolgd door een 3-fasen bruggelijkrichter. De rimpel, die nog op

deze spanning aanwezig is, wordt verder afgevlakt met een condensator van 470

~F/385 V. De gemiddelde waarde van deze spanning wordt gemeten met een digitale

voltmeter, type PM2518X. Ret uit het lichtnet opgenomen vermogen wordt gemeten

met een NORMA vermogensmeter, type D4135, die de gelijkgerichte spanning en de

gelijkstroom gebruikt voor de vermogensmeting.

Voor de meting met niet-afgevlakte, dubbelzijdig gelijkgerichte, netspanning

is een fase tussen var1ac en netgelijkrichter niet aangesloten. Verder 1S de af

vlakcondensator van 470 ~F verwijderd en is alleen een condensator van 30 ~F

gehandhaafd, om hoogfrequent rimpelstromen uit het lichtnet te houden. De ge

lijkgerichte netspanning wordt nu op de oscilloscoop, type PM3244, bekeken,
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waarbij de topwaarde onbelast op 160 V ingesteld wordt. Bij vollast zakt de

topwaarde tot 150 V door de impedantie van variac en lichtnet. Op de oscillo

scoop kunnen ook de netstroom en bijvoorbeeld de anodespanning van een GTO

zichtbaar gemaakt worden. Voor stroommetingen wordt gebruik gemaakt van een

TEKTRONIX stroomtang, type AM503. Ook nu wordt het vermogen na de netgelijk

richter gemeten. Zie voor het schema van het vermogensdeel fig.81. Hierin zijn

aIleen de Componenten aangegeven, waarin stromen van meer dan 1 A lopeno Zie

voor de simulatieresultaten figuur 82.

lJLJ

fig.81 het vermogensdeel van de Push-Pull SRPS.

Componenten:

C= 3xl0 ~F= 30 ~F,

Cp= 150 nF/1500 V

Cs = 9nl en IOnS 1n serie, beide 1500 V,

hoo~spanningscondensatoren: 0,1 ~F/lS00 V ieder,

hoogspanningsdioden: 4 maal BY448 in serie,

GTO: BTSS9,

diode, behorende bij GTO: BY3S9.
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9.1 METINGEN BIJ 110 V dc

De computersimulaties voor 110 V ingangsspanning en een vermogen van 1 kW

zijn afgebee1d 1n figuur 82. Op foto 1 tim 4 zijn de spann1ngen u1 j u2 en

de stromen i p ' i l en is vastgelegd.

Foto 1. Beide GTO-anodespanningen zijn zichtbaar. Verticale schaal: 100

V/div, horizontaal: 5 ~s/div. De berekende topwaarde van de spanning is 406 V;

de topwaarde op de foto 1igt tussen 400 V en 450 V. De brede band wordt ver

oorzaakt door de rimpel op de ingangsspanning, die een frequentie heeft van 300

Hz. De forward-recovery van de BY359 aan het eind van de flybackpuls is

duide1ijk zichtbaar, de grootte van de spanningspiek is ongeveer -20 V. De

flybackpulsen duren iets korter dan voorspeld, waarschijnlijk door kleinere

condensatoren C en mogelijk door iets kleinere L en L dan berekend.
p x 0 .

Het overnemen van de stroom van diode naar GTO is te zien als een klein stapje

in de spanning, ongeveer midden op de foto; dit stapje lS ongeveer 4 V groot:

van -1 V naar +3 V.

Foto 2. Hierop lS 1p vastgelegd, met een anodespanning als tijdreferen

tie. De fase van i p en de anodespanning klopt goed met de simulatie.

Duidelijk lS ook hier weer de 300 Hz-rimpel zichtbaar als de breedte van i p '

De frequentie van de rimpelstroom is twee keer de schakelfrequentie. De

effectieve waarde van de rimpelstroom is relatief klein, zodat hoogfrequent

ontstoring eenvoudig is.De schaal van 1p is 5 A/div.

Foto 3. Hierop lS 11 zichtbaar j gecombineerd met u1' De schaa1verdeling

is 5 A/div, met het nulpunt in het midden van de foto en 100 V/div met het nul

punt op de eerste lijn van onder. De piekwaarde van i 1 is kleiner dan bere

kend, hoewel de piek-piekwaarde vrij goed klopt. Op deze foto is het omgezette

vermogen weliswaar 1 kW, maar misschien is de netspanning hoger dan 110 V,

waardoor de gelijkstroomcomponent in i l kleiner is dan bij de simulatie. Voor

deze foto 1S de ingangsspanning namelijk met een draaispoe1meter gemeten, die

een vrij grote afwijking had. Merk op, dat de stroom vrijwel sinusvormig is,

zodat de energie-inhoud aan hogere harmonischen minimaal is.

Foto 4. Op deze foto is de secundaire transformatorstroom is vastgelegd.

De schaalverde1ing is 1 A/div. Vorm j amplitude en fase ko~en goed overeen met

de simulatie. Merk op, dat ze1fs op 4 kV niveau de piekstroom nog 2,5 A is. De

piekstroom door het magnetron is ongeveer ge1ijk aan de piekstroom 1n de trans

formator. Het is nog niet zeker dat het magnetron deze stroom kan verdragen.
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Op de foto~s 5 tIm 10 lS het gedrag van de GTO vastgelegd. Van het uitscha

kelen zijn enlge detailopnamen gemaakt.

Foto 5. Op deze foto zijn stuursignaal, anodestroom en anodes panning voor

een GTO afgebeeld. De schaalverdelingen zijn: 5 V/div, 5 A/div, 100 V/div. Bij

het meten van het stuursignaal is in de meetlus door het magnetische veld van

de transformator een extra spanning ge~nduceerd. In werkelijkheid lS het

stuursignaal een goede blokspanning. De GTO schakelt in bij spanning nul en

stroom nul, waardoor de inschakelverliezen van de GTO praktisch nul zijn. Na

het bereiken van een topwaarde van 20 A schakelt de GTO uit bij 15 A. Dit lS

iets meer dan verwacht, maar dit kan veroorzaakt worden door onnauwkeurigheid

in de vermogensmeting, waardoor een te hoog vermogen kan zijn ingesteld. Merk

op, dat er een kleine vertraging zit tussen nul worden van de flybackpuls en

hoog worden van het stuursignaal. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de

flybackdetectie, maar heeft geen nadelige invloed op de werking van de scha

keling, omdat de GTO pas 4 ~s later ingeschakeld moet zijn. Tijdens het uit

schakelen vertoont de anodestroom een deukje, omdat lading aan het kristal ont

trokken wordt via de gate, waardoor de GTO hoogohmiger wordt. De anodes panning

neemt iets toe, dus een deel van de stroom 11 moet gebruikt worden om de

condensator Cp op te laden (beter te Zlen op foto 6). Op deze foto is de

staart duidelijk zichtbaar: de anodestroom wordt niet geheel nul, maar neemt

zeer snel af tot 1,5 A. Daarna gaat de stroam In 2,5 ~s naar nul. Als nu een
...

anodespanning aangelegd wordt, dissipeert de GTO een bepaalde hoeveelheid

energie.

Foto 6. Op deze foto lS de anodestroom tijdens het uitschakelen in de tijd

uitgerekt weergegeven. De tijdschaal lS nu 500 ns/div. De oscilloscoop lS

getriggerd met het stuursignaal. De dip In de anodestroom en de staart zijn

duidelijk zichtbaar. De zeer hoogfrequente oscillaties worden waarschijnlijk

veroorzaakt door de stroomprobe. Op het onders·te spoor is de anodespanning

zichtbaar. Ret kleine positieve piekje wordt veroorzaakt door parasitaire

zelfinducties tussen GTO en condensator en van de condensator zelf. De stroom

door de GTO moet lmmers zeer snel door de condensator overgenomen worden.

Foto 7. Op een schaal van 2 A/div is de gatestroom aangegeven. Op deze foto

zijn aIleen de positieve stroom, ca. 1 A, en de staartstroom zichtbaar. Ret

uitschakelen gaat zo snel, dat de negatieve gatestroom niet zichtbaar lS. De

staartstroom is goed herkenbaar. Rorizontaal is de schaal 5 ~s/div.
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Foto 8. Fo·to 8 is een detai 1 van de gatestroom tijdens het uitschakelen. De

horizontale schaal is 200 ns/div en de verticale schaal is 2 A/div. De gate

stroom neemt in 400 ns af tot ongeveer -11 A, om vervolgens in 50 ns toe te

nemen tot nul. De stroom schiet een klein beetje door en wordt heel even

positief. Daarna is de staartstroom weer herkenbaar, ter grootte van 1 A. Op

het mom:nt, dat de GTO uitgaat. is di/dt van de gatest~oom 200 A/~s, zodat een

kleine parasitaire zelfinductie al enorme overspanningen veroorzaakt. De hier

gebruikte cascodeschakelaar heeft blijkbaar zeer weinig parasitaire

zelfinducties en capaciteiten, omdat er vrijwel geen oscillaties optreden.

Foto 9. De kathodespanning van de GTO, 2 V/div is hier vastgelegd. De

spanning over de BUZII is blijkbaar evenredig met de anodestroom; bij 14 A is

de spanning ongeveer 1 V. zodat de MOSFET een drain-sourceweerstand van 1/14

ohm had. (0.07) De maximale spanning over deze FET is ongeveer 6 V. zodat een

50 V type goed bruikbaar is. De afname van de kathodespanning tijdens geleiding

van de anti-paralleldiode wordt waarschijnlijk veroorzaakt door door de

transformator opgewekte stoorvelden. Deze veroorzaken sinusvormige

stoorspanningen 1n geleiders die een gesloten Ius vormen.

Foto 10. Ook de spann1ng op de gate van de GTO is gemeten. Deze is vrijwel

constant 1,2 V, behalve bij 1n- en uitschakelen: dan treden piekspanningen met

een amplitude van 4 tot 5 V op. De eerste piek wordt waarschijnlijk veroorzaakt

door parasitaire zelfinducties. terwijl de tweede piek samenhangt met het

uitschakelen van de GTO. De BUZII is namelijk aan het dichtgaan voor de BUZ71A

in geleiding gaat. Een deel van de anodestroom zal dus de gate verlaten en een

hoogohmig circuit ontmoeten. Pas als de BUZllA geleidt is de gatespanning nul

en wordt de kathodespanning begrensd op 4 V.

9.2 METINGEN AAN DE PPSRPS ALS PRE-CONDITIONER

Als een fase van het 3-fasenlichtnet wordt losgenomen. ontstaat weer een 1

faselichtnet. Als verder de condensator van 470 ~F over de ingangsspanning van

de PPSRPS weggehaald wordt en vervangen wordt door een condensator van ca. 30

~F. wordt aan de PPSRPS een nauwelijks afgevlakte dubbelfasig gelijkgerichte

spanning aangeboden en kan het gedrag als pre-conditioner bestudeerd worden. De

gelijkgerichte spanning kan nu beter met een oscilloscoop bekeken worden dan

met een draaispoel- of digitale voltmeter, omdat de topwaarde van de spanning

belangrijker is dan de gemiddelde waarde. De topwaarde werd steeds ingesteld op

160 V in onbelaste toestand; in belaste toestand zakt de spanning tot 150 V in

elkaar. Dit komt redelijk overeen met de nominale netspanning.
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Foto 11. De gelijkgerichte netspanning en de netstroom in de nullastsituatie

zijn op foto 11 vastgelegd. De schaal is: 5 A/div voor de stroom, met de nul

lijn 1n het midden van de foto, en 20 V/div, met de nullijn onderaan. De hori

zontale schaal 1S 2 ms/div, zodat de netgelijkrichter ongeveer 3 ms per 10 rns

geleidt. De openingshoek 1S daarmee ongeveer 540
• Ret opgenomen vermogen 1S

in deze toestand ongeveer 20 W, wat overeenkomt met de- nullastverliezen.

Foto 12. Bij vollast geleidt de netgelijkrichter ongeveer 8 van de 10 ms,

dus de openingshoek is 1440 • De topwaarde van de netspanning 1S ongeveer 150

v, maar de vorm 1S nogal onregelmatig. De netstroom, 5 A/div, heeft bijna de

zelfde vorm als de netspanning, waardoor de arbeidsfactor goed 1S. De netstroom

ijlt iets voor op de spanning, omdat de laadstroom voor de condensator van 30

~F geleverd moet worden. Als de schake ling in nullast draait lijken er oscil

laties op te treden; een verklaring hie~voor 1S nog niet gevonden. Mogelijk

slingert de condensator van 30 ~F met L . Ret is te verwachten, dat bij hoge-o
re effectieve netspanning de capacitieve netstroom groter wordt, terwijl de

werkzame stroom afneemt. Dit heeft tot gevolg, dat de openingshoek van de

netgelijkrichter afneemt. Evenzo zal de openingshoek bij lagere effectieve

netspanningen groter zijn. Ret piekvermogen is ongeveer 150Vx17A= 2550 W.

Foto 13. Op deze foto is 1p afgebeeld, met 5 A/div. De hoogfrequente r1m

pelstroom heeft maximaal een amplitude van 4 A piek-piek. Op de foto staan twee

stroomvormen door elkaar; het lijkt erop, dat de netspanning ook even harmoni

schen bevat, waardoor de positieve en de negatieve helften van de netspanningen

niet aan elkaar gelijk zijn. Ook hier zijn de oscillaties tijdens nul last zicht

baar.

Foto 14. De anodespanning van een GTO over een periode van 20 ms is vast

gelegd op foto 14. De verticale schaal is 100 V/div en de horizonta1e schaal 2

ms/div. De maximale spanning 1S ongeveer 600 V en de rninimale 130 V. De forward

recovery spanning van de anti-paralleldiode is praktisch constant; aIleen rond

de nuldoorgangen neemt deze spanning af, wat erop wijst, dat de schakeling hier

minder resonant is: de stroom op het moment van inschakelen van de diode is

klein. De positieve en negatieve helft van de netspanning blijken verschillend

te zijn van vorm, wat betekent, dat de netspanning even harmonischen moet

bevatten.
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als een vervormde Slnus.

tie lS op deze foto goed

Foto 18. Op foto 18 is

schaal lS 100 V/div en de

Foto 15. De stroom iI' bestaande uit de primaire transformatorstroom plus

de spoelstroom, lS op deze foto afgebeeld. De nul1ijn ligt een hokje onder het

midden van de foto en de schaal is weer 5 A/div., zodat de piekstroom door de

GTO's meer dan 25 A is. De negatieve piekstroom door diode of condensator lS

vrijwel constant rond -10 A. Ook hier is de asymmetrie in de netspanning zicht

baar. Mogelijk is de foto niet betrouwbaar, omdat de stroomtang overbelast

werd voor stromen groter dan 15 A.

Foto 16. Op deze foto lS de stroom door de transformator vastgelegd. Dit is

een wisselstroom, met een amplitude van ongeveer 18 A. Van een eventuele gelijk

stroomcomponent lS niets zichtbaar, zodat we niet bang hoeven te zijn voor

verzadiging van de transformatorkern. De verticale schaalverdeling is weer 5

A/div en de horizontale schaal 2 ms/div.

Foto 17. Ook de stroom door de secundaire wikkeling van de transformator lS

op de foto vastgelegd. Nu is de verticale schaalverdeling 1 A/div en de hori

zontale schaal is 5 ~s/div. Duidelijk is het verschil te zien tussn de stroom

in nullast, die mooi sinusvormig is, en de stroom bij vol1ast, die eruit ziet

Zowel het verschil in amplitude als in schakelfrequen

zichtbaar. De piekstroom door het magnetron is 3 A.

de anodespanning van een GTO zichtbaar. De verticale

horizontale schaal is 5 ~s/div. Zowel de variatie in

amplitude als de frequentiemodulatie zijn goed te zien. De minimale periodetijd

is ongeveer 7x5= 35 ~s, wat overeenkomt met een frequentie van 30 kHz. De

maximale periodetijd lS ongeveer 45 ~s, ofwel een frequentie van 22 kHz. Dit

klopt goed met de berekeningen. De anodespanning ligt tussen 130 V en 600 V,

ook dit klopt goed met de simulaties.

Foto 19. De gatestroom van een GTO tijdens het uitschakelen lS hier afge

beeld. De negatieve helling is constant; deze wordt bepaald door de weerstand

in de gate van de kathode-MOSFET. Deze weerstand was hier 220 ohm; met een

kleinere waarde gaat de GTO sneller uit. De verticale schaal lS 2 A/div en de

horizontale schaal 100 ns/div. De negatieve piekstroom ligt tussen 4 A en iets

meer dan 10 A. Als we aannemen, dat de maximaal afgeschakelde anodestroom 15 A

is, lS de uitschakelversterking ongeveer 1,5. Dit is vrij goed, maar zou nog

iets verbeterd kunnen worden door de gateweerstand van de FET te verkleinen,

omdat het uitschakelen dan sneller gaat.
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Buiten de foto's, die van de golfvormen zijn gemaakt, zijn nog en1ge metin

gen gedaan aan de PPSRPS. We zijn ge~nteresseerd in het rendement, de arbeids

factor van de netstroom, eventuele geluidsproductie en de productie van electro

magnetische straling.

Ret rendement van de voeding 1S gedefini~erd als de verhouding van afge

geven vermogen en uit het lichtnet opgenomen vermogen. Ret afgegeven vermogen

is niet te bepalen uit de gemiddelde waarde van de geleverde stroom en spanning

~oor de complexe vorm van deze grootheden. Voor deze meting is een vermogens

meter nodig, die op ieder moment het product van stroom en spanning berekent en

dit vervolgens uitmiddelt. Daartoe hebben deze meters een stroomingang en een

spanningsingang. De spanningsingang kan echter maar spanningen tot 1 kV aan. De

geleverde hoogspanning is echter 4 kV. Daarom 1S de spann1ngs1ngang van de ver

mogensmeter aangesloten op 1/4 van de totale uitgangsspanning. De belasting

bestond zoals eerder vermeld uit een serieschakeling van 56 spanningsstabili

satiedioden van 75 V. Over de eerste 14 dioden staat dan een spanning van

14x75= 1050 v. Op dit punt is de vermogensmeter aangesloten. Ret aangewezen

vermogen 1S daarmee 1/4 deel van het werkelijk afgegeven vermogen. De nauwkeu

righeid van de meting is op deze manier echter niet groot. Ret opgenomen ver

mogen wordt ook met een vermogensmeter gemeten. Resultaat van een meting:

opgenomen vermogen 1200 W en afgegeven vermogen 1120 W. Rieruit volgt een

rendement van 93 i.. Dit klopt redelijk met de verwachtingen. Uit de schatting

van de verliezen in het vorige hoofdstuk volgde 35 W voor de GTO's en 10 W van

de MOSFET's. De totale dissipatie, met warme halfgeleiders, zou dus 90 Wmoeten

bedragen. In koude toestand is dit ongeveer de helft en de werkelijke dissi

patie ligt ongeveer in het midden. 70 W lijkt een aannemelijke waarde. In de

positieve gatesturing en de voeding voor het regelcircuit gaan ook nog enkele

watts verloren, zodat een totaal verlies van 80 W zeer aannemelijk lijkt.

Overigens is met deze meting het verlies 1n de netgelijkrichter meegemeten. Dit

is ongeveer 14 W.

De arbeidsfactor 1S gemeten met een NORMA multi-functionmeter. Deze is ook

voor vermogensmetingen te gebruiken. Ret apparaat meet netstroom en netspanning

en het product hiervan. nit momentane vermogen wordt uitgemiddeld, en gedeeld

door het schijnbaar vermogen. De meter kan namelijk ook de effectieve waarden

van stroom en spanning berekenen. Bij een opgenomen vermogen van 1 kW was de

arbeidsfactor 0,96 bij 190 V piekwaarde van de netspanning tot 0,98 bij 125 V

piekwaarde. In deellast neemt de arbeidsfactor af, omdat de openingshoek van de
... ",1" ... ",,1; ;1, ... ;,.1. .. ", ... A ..." 11-1.: " ,.7"' .. ,1 ..
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De voeding produceert geen hoorbaar geluid. Of en hoeveel onhoorbaar geluid

er geproduceerd wordt is wegens gebrek aan geschikte apparatuur en tijd niet

meer gemeten. Meest waarschijnlijke geluidsbronnen zijn de transformator en de

smoorspoel, die overwegend geluid met de dubbele schakelfrequentie zullen

produceren: 40 tot 60 kHz.

Metingen aan electromagnetische straling en aan hoogfrequente netvervuiling

zijn niet meer gedaan. Ret is niet bekend, welk meetvoorschrift gevolgd moet

worden en aan welke normen voldaan zou moeten worden.
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10 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In hoofdstuk 7 lS de theorie van het vermogensdeel van de Push-Pull SRPS

behandeld, waarna in hoofdstuk 8 de praktische realisatie van een een ander aan

de orde lS gekomen. De resultaten van metingen, gedaan aan een prototype van de

Push-Pull SRPS, zijn in hoofdstuk 9 gepresenteerd. In d~t hoofdstuk, hoofdstuk

10, worden de meetresultaten vergeleken met de theorie en worden enige

conclusies getrokken. Tevens wordt aangegeven welke praktische problemen nog

niet opgelost zijn en wat mogelijke oplossingen zijn. Tenslotte kunnen we voor

de Push-Pull SRPS meer toepassingen bedenken dan alleen als magnetronvoeding.

10.1 CONCLUSIES

Vergelijking tussen meet~esultaten en theorie leert, dat vorm en grootte van

de spanningen en stromen goed met elkaar overeenkomen; blijkbaar beschrijft het

gebruikte rekenmodel het gedrag van de PPSRPS goed.

Berekend was een totaal verliesvermogen van ca. 90 W. Gemeten lS een verlies

van 80 W bij een geleverd vermogen van 1120 W. Ret rendement is met 93 % iets

beter dan verwacht, wat veroorzaakt kan zijn door afwijkende kristaltempera

turen van GTO's en MOSFET's. We kunnen wel stellen, dat aan de eis van een hoog

rendement voldaan is.

De arbeidsfactor bij vol vermogen lS 0,96 tot 0,98. De streefwaarde was 0,95

wat blijkbaar makkelijk gehaald kan worden.

De combinatie van een GTO met twee MOSFET's In een cascodeschakeling levert

een schakelaar op voor spanningen tot 1500 v, stromen tot 50 A, uitschakeltij

den van 400 ns en een zeer hoge ingangsimpedantie. In deze PPSRPS zijn stromen

tot 20 A en spanningen tot 700 V geschakeld bij een frequentie van 20 tot 30

kHz.

De 100 Rz-modulatie in het re~elcircuit hoeft niet bijzonder ingewikkeld en

nauwkeurig te zijn om toch een goede arbeidsfactor te verkrijgen. Blijkbaar

zijn een openingshoek van de netgelijkrichter van 1320 en een eenvoudige

frequentiemodulatie voldoende om een arbeidsfactor van meer dan 0,95 te

krijgen.
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Het rendement wordt voor een 220 V-uitvoering waarschijnlijk iets beter,
,

omdat de stromen kleiner zijn. Anderzijds is in een praktische schakeling nog

een netfilter nodig, wat een nadelige invloed op het rendement kan hebben. Ook

werd de ~atestroom voor de GTO's geleverd door een losse netvoeding. Als deze

ener~ie door de schakeling zelf geleverd moet worden, lS nog 5 tot 10 W nodig.

We kunnen wel aannemen, dat het rendement van een praktische schakeling iets

slechter zal zijn dan van dit proefmodel. Toch lS een rendement van 90 %

waarschijnlijk wel haalbaar. Als we dit vergelijken met ~85 %van de

klassieke voeding betekent dit een reductie van de verliezen met 30 %.

Ret gewicht van de complete PPSRPS ligt tussen 1 en ItS kg, wat duidelijk

minder is dan de 7,5 kg van de transformator van de ferro-resonante voeding.

Dit betekent, dat de totale oven lichter geconstrueerd kan worden t zodat de

gewichtsbesparing meer dan 6 kg kan bedragen.

De arbeidsfactor hangt af van de openingshoek van de netgelijkrichter. Deze

openingshoek moet echter afgewogen worden tegen de toelaatbare hoogfrequente

storing op het lichtnet: met een grotere condensator na de netgelijkrichter

wordt de openingshoek kleiner t evenals de hoogfrequente storing. Met een conden

sator voor de netgelijkrichter wordt de openingshoek niet verkleind, maar wordt

hoogfrequente storing wel uitgefilterd. Toch verslechtert ook hiervan de

arbeidsfactor omdat nu meer voorijlende blindstroom geleverd moet worden. In

een praktische schakeling zal de arbeidsfactor niet veel beter dan 0,95 kunnen

worden, terwijl ook de openingshoek niet veel groter dan 132 0 hoeft te zijn.

Er lS een eis voor op het lichtnet gesuperponeerde stoorspanningen. In het

frequentiegebied van 9 tot 150 kRz mag de effectieve waarde niet meer dan 25 mV

bedragen. Om hieraan te voldoen lS het waarschijnlijk nodig t Lo te vergroten

tot 3 A 4 maal Lx om zodoende de hoogfrequente rimpelstroom te verkleinen.

Ret wordt dan gunstiger om voor Lo een ijzeren kern te gebruiken 1n plaats

van een ferrietkern, omdat de toelaatbare magnetische inductie van ijzer ca. 1

Tis.

Als schakelaar blijkt de kathodegeschakelde GTO goed bruikbaar te zijn. Ret

gebruik van twee MOSFET's per schake ling maakt de schakelaars echter relatief

duur. Overwogen kan worden om voor het 110 V-lichtnet transistoren toe te

passen. Ret lS echter de vraag of dit goedkoper wordt, omdat de benodigde

basisstroom vrij groot is. Kritiek punt van de GTO's zijn de uitschakel

verliezen, veroorzaakt door de staartstroom. Voor deze toepassing zijn GTO's

nodig met een kleine staart, tenzij met een lagere frequentie geschakeld

wordt.



I

Aldeling der Elektrotechniek
ViUlgroep Eleillromechanlca en VermogenselelllronlC&

OIZ 10.3

Het gebruikte regelcircuit lS een voorlopige oolossing. Er is verdere studie

nodig om na te gaan welke beveiligingen nodi~ zijn en of een eenvoudiger

oscillator te vinden is. Rond M =1 kan de frequentie niet zonder meer opge-
x

drukt worden, omdat de schakeling met kortgesloten uitgang dan niet meer reso-

nant is en met open uitgang wel (zie hoofdstuk 7). Hiervoor is een of andere

detectie nodig. Wanneer alle eisen aan het regelcircuiE bekend zijn, kan het

volledige circuit gerntegreerd worden in een IC, zodat het aantal componenten

niet belangrijk is. In verband met het stroomverbruik is toepassing van MOS

I C' s we ns e li j k .

De gatestroom voor de GTO's is in het proefmodel betrokken uit een net

voeding. In de toekomst kan hiervoor een 50 Hz-transformator gebruikt worden,

maar eleganter is het, een deel van de slin~erenergie te gebruiken. De slinger

stroom door de flyback-condensat~ren kan met een simpele hulpschakeling zorgen

voor een hulpspanning van ca. 5 V, voldoende voor de sturing van de GTO's. Nu

moet alleen nog rekening worden gehouden met het opstarten. Er moet bij het

inschakelen voldoende energie aanwezig zijn om de GTO's gedurende enige

perioden betrouwbaar te kunnen inschakelen. Dit is te realiseren door m.b.v.

een PTC een reservoircondensator op te laden. In koude toestand is de weerstand

van de PTC laag en wordt de condensatoor snel opgeladen. Door de laadstroom

wordt de PTC warm en neemt de weerstand toe. In warme toestand dissipeert de

PTC 0,5 W en is de laadstroom maar 1 tot 2 rnA. Het regelcircuit mag nu pas

stuurpulsen voor de GTO's afgeven als de spanning op de condensator voldoende

hoog is.

De gloeidraadvoeding lS niet meer gerealiseerd. Hiervoor staan ongeveer

dezelfde mogelijkheden open als voor de stuurstroom van de GTO's: we kunnen een

50 Hz-transformator toepassen, of we maken gebruik van de slingerenergie,

ditmaal aan de secundaire zijde van de transformator. Een van de mogelijkheden

bestaat uit de toepassing van een stroomtransformator in serie met C .s
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Samenvattend kunnen we de volgende aanbevelingen doen:

- neem een transformator met middenaftakkin~, waardoor Lo eenvoudig wordt en

wikkel Lo op een ijzerkern.

- ga na of de cascodeschakelaar goedkoper kan, bijvoorbeeld door een MOSFET te

vervangen door een bipolaire transistor.

- welke eisen moeten er aan het regelcircuit gesteld worden? Ais aIle e1sen

bekend zijn kan een Ie gemaakt worden.

- neem maatregelen in de vorm van netfilters en eventueel afscherming am

hoogfrequentstoring binnen wettelijke grenzen te houden.

- wat 1S de beste (goedkoopste) oplossing voor de gloeidraadvoeding en de

voeding van GTO's en regelcircuit?

- de voeding moet nog ingebouwd worden in een oven, am te zien hoe het

magnetron reageert.

10.4 TOEPASSINGEN

Voordelen van de Push-Pull SRPS boven andere schakelende voedingen zijn de

kortsluitvastheid en het vermogen am ook met onbelaste uitgang te kunnen wer

ken. Bij vollast gedraagt de PPSRPS zich als stroombron, zodat de PPSRPS ook

geschikt lijkt voor andere toepassingen, die een stroombrongedrag vereisen. We

kunnen hierbij denken aan lasvoedingen voor hoogfrequent gelijkstroom- of

wisselstroomlassen. De vlamboog moet gestart worden met een hoge spanning

tussen electrode en werkstuk, maar na het ontsteken en als de electrode vastzit

aan het werkstuk moet de stroam begrensd zijn. Als het vermogen van 1 kW niet

voldoende 1S kunnen meerdere voedingen parallelgeschakeld worden. Een andere

mogelijkheid 1S het gebruik als acculader voor electrowagens. Hiervoor schijnen

vermogens tussen 1 kW en 3 kW gebruikelijk te zijn. De PPSRPS is ook te gebrui

ken als onderdeel van een 3-fasen motorbesturing. Voor deze toepassing zorgt de

PPSRPS voor een regelbare gelijkspanning, waarna een pulsbreedte-gemoduleerde 3

fasen brug een 3-fasen wisselspanning opwekt. De hoekfrequentie van de wissel

spanning wordt ingesteld door de herhalingsfrequentie van de pulsbreedtemodu

latie te veranderen, terwijl de amplitude van de wisselspanning door de PPSRPS

bepaald wordt.
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BIJLAGE 1, HET COMPUTERPROGRAMMA

Voor de berekening van de Forward-SRPS, de Push-Pull SRPPS en aIle tussen

li~gende varianten lS gebruik gemaakt van een "raamprogramma", dat voor iedere

SRPS vrijwel gelijk was en waarin de formules ingevuld konden worden. Alle pro

~ramma's hebben ~edraaid op een microcomputer type HP9845B van Hewlett-Packard

en zijn geschreven in Extended Basic. In deze biila~e worden de listin~s van de

programma's voor Forward en Push-Pull SRPS gegeven met een beschrijving van de

werking van het laatste programma. In het programma worden enigszins afwijkende

symbolen gebruikt, omdat deze voor gebruik door de computer aan bepaalde elsen

moeten voldoen.

B.1 SYMBOLEN

Stromen worden aangeduid met I i.p.v. 1 en spanningen met V i.p.v. u. De

be~inwaarden van de stromen worden in het programma J genoemd en die van de

spanningen U: dit maakt de formules korter en overzichtelijker, omdat de

toevoe~ing 0 in de index nu weggelaten kan worden. De computer kent geen

indices, zodat deze nu op dezelfde regel geschreven worden; L wordt Lm enz.
m

De belangrijkste symbolen worden hiermee:

11, met beginwaarde J1

12, " " J2

Ip, " " Jp

Is, " " Js

V1, " " U1

V2, " " U2

Vp, " " Up

Vs, " " Us

De ingangsspanning en uitgangsspanning worden in het versla~ aangeduid met U.
1

en Uo ' maar heten in het programma Ep en Eo. Ret omgezette vermogen P kan

zowel Pin als Pout heten, omdat de schakeling In principe verliesvrij is:

ingangsvermogen en uitgangsvermogen zijn gelijk.
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B.2 BEREKENDE GROOTHEDEN

Van somm1ge variabelen moet de computer aileen een maX1mum of m1n1mum

bepalen; op andere moet echter een mathematische bewerking uitgevoerd worden.

Het omgezette vermogen is het opgenomen vermogen, gedefini~erd als:

P= jui.ip.dt

Aangezien Ui constant 1S, wordt dit in het programma:

P= Ep.Ji .dt, waarin de integratie een discrete integratie 1S met eindigep .

stapjes dt (in het programma Dt).

De flux in de transformator wordt berekend als product van stroom en zelf

inductie; het was ook mogelijk geweest de flux als spannings-tijdproduct te

berekenen. Bij de primaire wikkeling hoort de met de secundaire wikkeling ge

koppelde flux en de lekflux. We nemen aan, dat zowel lekflux als gekoppelde

flux volledig door de kern gaan. In werkelijkheid gaat er ook een deel door de

lucht, wat betekent, dat we een veiligheidsmarge hebben. De fluxen zijn gekop

pelde fluxen, dus gelijk aan de flux in de kern maal het aantal windingen.

Primaire flux: Phip= Lm.im+ Lp.(im-is)

Secundaire flux: Phis= Lm.im+ Ls.is

Voor de Forward-SRPS is in plaats van im-is ingevuld: ip. Bij de Push-Pu1l SRPS

1S ip echter al gebruikt voor de ingangsstroom.

Voor de transformator is de effectieve stroom door de wikkelingen bepalend

voor de koperverliezen. De secundaire stroom wordt volgens de definitie

berekend: I s = ~(fi2.dt)/T " waarbij ge~ntegreerd wordt over des rep
periodetijd.

De berekening van de effectieve waarde van de primaire stroom 1S iets

ingewikkelder; uitgaande van een transformator met middenaftakking en een

enkelvoudige smoorspoel L loopt in de tot ale primaire wikkeling i /2 pluso p
is-im' Neem aan dat i p praktisch een gelijkstroom is, terwijl bekend is,

dat is en i m wisselstromen zijn. Dan vinden we de effectieve waarde van de

som van deze stromen door kwadratisch optellen, zie ook hoofdstuk 5:

~i2/4+(i -i )2'
p s m
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B.3 WERKING VAN HET PROGRAMMA

Het stroomdiagram van het programma voor de Push-Pull SRPS is afgebeeld 1n

fi~.Bl. Hierin zijn diverse blokken aangegeven: library, be~in, loop, condl,

file, set en de blokken subl tim sub6.

In het blok "library" worden componentwaarden gegeven: Tref , Zref en de

verhoudingen Ly/Lx ' Lo/Lx en Cs/c p ' Met de bekende formules worden

uit Tref en Zref de waarden van Lx en Cp berekend, waarna met de gege-

ven verhoudingen Ly ' Lo en Cs berekend worden. Uit Ly en Lx worden

vervolgens de magnetiseringszelfinductie Lm en de lekzelfinductie Lp bere

kend. Bij de berekeningen is steeds uitgegaan van een symmetrisch T-model,

waarvoor Lp= L s ' Het blok library wordt aileen doorlopen bij de start van

het programma; de berekende grootheden veranderen niet meer tijdens de

uitvoering van het programma.

Na library kamt het blok "begin", waarin enige variabelen via het

toetsenbord ingevoerd worden. Hiertoe behoren de ingangs- en uitgangsspanning

en schattingen van de beginwaarden. Ook wordt hier gevraagd of het verloop van

spanningen en stromen ~edurende een periode op het scherm moet worden

getekend. Het grootste tijdsinterval Do en het actuele tijdsinterval krijgen

hier een waarde. Deze zijn gelijk, tot het programma naar een nulpunt van een

stroom of spanning aan het convergeren lS. Dit convergeren gebeurt namelijk

door Dt steeds te halveren, tot het nulpunt gevonden lS. Het blok begin wordt

in een programma gebruikt als nieuwe schattingen voor beginwaarden nodig zijn,

dus meestal als een stel beginwaarden van een stationaire toestand gevonden

Ook de periodetijd Trep wordt hier berekend.

Loop wordt bij iedere benadering van een periode opnieuw doorlopen. Hierin

wordt een nieuwe schatting van de beginwaarden gemaakt: deze is het gemiddelde

van beginwaarden en eindwaarden van de vorige berekende periode. In de

stationaire toestand zijn begin- en eindwaarden gelijk. Als in begin aangegeven

is, dat de spanningen en stromen op het scherm geplot moeten worden, wordt 1n

loop een assenstelsel getekend en voorzien van schaalwaarden.

In subl tim sub6 zijn de formules voor de toestanden 1 tim 6 ondergebracht.

Als een toestand eindigt, worden de waarden aan het eind van die toestand

onthouden en gebruikt als beginwaarden voor de volgende toestand. Het tijdstip,

waarop een toestand eindigt wordt bepaald tot op 0,1 tot I ns nauwkeurig. Een

periode begint met het uitschakelen van een GTO, 1n geval van de PPSRPS is dit

GTO S1. GTO 52 kan nu ingeschakeld of uit~eschakeld zijn, zodat de schakeling
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I zich in de eerste vier toestanden kan bevinden. De periode eindigt met het

I uitschakelen van de andere GTO, wat betekent dat deze eerst in geleiding moet

zijn. Een periode kan dus eindigen met de laatste Vler toestanden.

Na verstrijken van de vastgestelde periodetijd komt het programma In condl

terecht. Hierin wordt eerst nagegaan of de stationaire toestand lS bereikt. Als

dit niet het geval is, of als no~ een halve periode getekend moet worden,.
springt het programma naar loop. Als de stationaire toestand wells bereikt,

wordt het omgezette vermogen berekend en worden alle stromen, spannlngen,

fluxen en het uitgangsvermogen en M afgedrukt. Hierna wacht de computer op
x

de lnvoer van nieuwe waarden voor een andere stationaire toestand, bijvoorbeeld

met grotere Mx of andere ingangsspanning.

File lS een subroutine, die na iedere stap Dt aangeroepen wordt. Hierin

worden de maximale GTO-spanning, maximale flux in de transformator en de

effectieve stroom in de transformator bijgehouden.

Set is een subroutine, die alleen aan het eind van een toestand wordt

aangeroepen. Hierin wordt Dt weer op de beginwaarde Do gebrachc en worden de

eindwaarden vastgelegd om als nieuwe be~inwaarden gebruikt te kunnen worden.

Iedere toestand begint weer met een tijd nul; de totale verstreken tijd lS de

tijd In de toestand plus de tijd tot het begin van de toestand, die Tx genoemd

wordt.

B.4 GEBRUIKTE VARIABELEN

In het pro~ramma komen diverse variabelen voor. De functie van deze

variabelen wordt hier kort behandeld.

Grafiek

Deze variabele heeft de waarde 0 of 1 en geeft aan, of er een grafiek van de

spanningen en stromen op het scherm getekend moet worden. Het tekenen kost

extra tijd, dus het programma loopt sneller als er niet getekend wordt. Als

grafiek 1 lS, wordt een hele periode getekend; voor de PPSRPS betekent dit, dat

twee haive perioden getekend worden, waarbij In de tweede helft i l en i Z
verwisseld zijn, evenals ul en Uz terwijl l S en Us ge~nverteerd zijn.

Dt, Do

Dt en Do zijn respectievelijk de actuele en de maximale tijdstap. De eenheid lS

~s, omdat alle condensatoren en zelfinducties in pF en ~H gegeven ZlJn. Een

toestand begint met Dt= Do. Wanneer echter het tijdstip van be~indiging

bepaald moet worden, wordt de actuele tijdstap Dt gehalveerd, tot Dt kleiner is
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dan 0,1 ns ..Met deze waarde van Dt zijn de stromen tot 1 rnA nauwkeurig te

berekenen. Bij het overgaan naar de volgende toestand wordt Dt weer gelijk

gemaakt aan Do. Wanneer er op het scherm getekend wordt, wordt Do verkleind, om

een duidelijker beeld te krijgen. Ais geen grafiek nodig is, mag Do groot zijn,

omdat aIleen het eind van de toestand belangrijk lS. Ret kan voorkomen, dat de

stap zo groot lS, dat er twee overgangen naar andere ~oestanden in een tijdstap

I vallen. In dit geval convergeert het programma niet.

Te, Tx

De eenheid van Te en Tx lS weer ~s. In iedere toestand begint de tijd T weer

vanaf nul te tellen. Om nu bij te kunnen houden, ~of de periodetijd verstreken

is, moet ook de tijd van het begin van de periode tot het begin van de huidige

toestand bekend zijn; deze functie heeft Tx: dit lS de tijd tot het begin van

de huidige toestand, waarin het programma zich bevindt. Te kan slech::s twee

waarden hebben, namelijk 0 en T /2, en wordt aIleen voor het tekenen op hetrep
scherm gebruikt. Te geeft aan waar het begin van de getekende halve periode

ligt: in de oorsprong Ceerste helft) of na de eerste halve periode Ctweede

helft).

Vlmax

De eenheid van Vlmax lS volt. Vlmax lS de maximale spanning over de schakelaars

CUI) en wordt bijgehouden In file.

Ipsq, Issq

Voor de berekening van de effectieve stromen in de transformator moet de wortel

uit het gemiddelde kwadraat Cdefinitie) bekend zlJn. Ret gemiddelde kwadraat

kan berekend worden, door het kwadraat van de stromen discreet te integreren

naar de tijd en vervolgens door de verstreken tijd te delen. Aangezien een

halve periode berekend wordt, moet door T /2 gedeeld worden.rep
Ipsq= ~~/4.Dt+ Cim-i s )2. Ut

Issq= ls.Dt

Deze grootheden hebben dus de dimensie [A2 .s)

Phipmax, Phismax

De gekoppelde fluxen In de transformatorwikkelingen worden aangeduid met Phi.

Om de flux In de kern te vinden moet dus nog door het aantal windingen gedeeld

worden. De fluxen worden berekend als L.i product, maar uitgedrukt in ~V.s. De

prlm81re flux is Phip, de secundaire is Phis.

Phip= L .1 + L .Ci -i )m m p m s
Phis= Lm.im+ Ls.i s
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Osin

Qsin wordt 1n subroutine set berekend: Osin= lip.dt. discreet gernte

greerd. De dimensie lS [A.sJ. Uit Osin kan het omgezette vermogen berekend

worden: dit lS P= Qsin.Ui/(Trep/Z).

I OPt Qs

Voor de primaire en secundaire stromen zijn de effec~ieve waarden van de stro

men om~erekend naar reciproke vormfactoren Op en Os. Deze zijn gelijk aan de

verhouding tussen gemiddelde waarde en effectieve waarde van de stroom. De ge

middelde waarden van de stromen kunnen eenvoudig berekend worden uit het omge

zette vermogen en ingangs- respectievelijk uitgangsspanning. Strikt genomen lS

de gemiddelde waarde van is nul. maar hier lS het gemiddelde van de absolute

waarde bedoeld.
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MAGt'lETRON 2·Hl~WREM PRECONDITIONER
lbr&ry: Tref=30

Zrtf=16
Lx=Zref*Tref/(2*PI)
Cp=Tref/CZref*2*PI)
Ly=3*Lx
Cs=1.5*Cp
Lm=SQRCLy*Ly-Lx*Ly)
Ls=Ly-Lm
Lp=Ls
PRINTER IS 0
PRINT
PRINT "DATE IS 19-3-85 FORWARD-SRPS"
PRINT "Tref="iTrefi"Zref="iZr.f;"Cp="jDROUND(Cp,3)j"Cs="jDROUNDCCs,3)j"Ly=

OUND(Ly,3)i"Lx="iDROUND(L~,3)

PRINT" Ui Uo Mx Ipo Iso Uso Pout Qp Qs Vgto Fipmax Fism

1m: IMAGE 3DX,3DX,Z.2DX,DZ.3DX,DZ.3DX,2DZ.DX,3DZX,DZ.DDX,DZ.DDX,3DZX,4D.DX
D
B.gin: INPUT "Ui?",Ep,"Uo?",Eo,"Ipo?",Jp,"Iso?",Js,"uso?",Us,"Mx?",Mx,"GRA
?", Graf i tk

Dt -. 1
Trtp=Mx*Trtf
Jpx=Jp
Jsx=Js

Loop: Tx-0
Jp.Jp/2+Jpx/2
Js-Js/2+Jsx/2
Jpx=Jp
Jsx-Js
IF Grafitk=0 THEN 430
PLOTTER IS 13,"GRAPHICS"
GRAPHICS
MSCALE 20,70
CLIP 0,160,-70,70
AXES te, te
MOVE 120, - te
LORG 2
LDIR e
LABEL "5 us/diu ->"
MOVE -te, te
LDIR PI/2
LABEL "100V/div, 10A/diu -)"
MOVE -5,0
LDIR 0
LABEL "0"
PRIHTER IS 16
PRIHT Jpx,Jsx
Vpmax-0
Ipsq=0
Issq=0
Ph i pmax=-l .0E6
Phipmin=1.0E6
Phismax=-1.0E6
Phismin=1.0E6
Qsin=0
Up=0
IF Us-Eo<0 THEN Sub2
IF Us>0 THEN Us=Eo

Sub1: T=0
Ao=L~*Lp+Lm*Ls+Ls*Lp

Wl=SQR«Lm+Ls)/(Ao*Cp»
F1-Jp
F2= (Lm+L:a ) * (Ep -Up) ,..' Ac,-Lrr.*Us ,.' A.)
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G1=.Ts
G2=(Lm.~Ep-Up)-~Lm+Lp)*U~)'Ao

G3 =', J s +. 0:, L", + L s " - J p +. Ln', :0, 0:, A.) "" Cp )
G4=-Us/(F!o*Cp)
R1=G3,',W1*W1 :0

R2=G4/(W1*W1)
R3=G1-R1
R4=G2-R2

St a.r t 1: T- T+Dt
Sin 1=S ItH W1*n
Cos1=COS(W1*T>
Ip=F1*Cos1+F2/W1*Sin1
Is=R1+R2*T+R3*Cos1+R4/W1*Sin1
Ipint=F1/W1*Sin1+F2/(W1+.W1)+.C1-Cos11
Yp=Up+Ipint/Cp .
Ys-Eo
GOSUB Fil.
IF (Is+.Vp>0) AND «Ip<0) OR (T+Tx<=Tr.f/2» THEN Sta.rt1
IF Dt<.001 THEN Endl
T=T-Dt
Dt-Dt/2
GOTO St.a.rtl

'Endl: GOSUB SU
IF Is<-0 THEN J5-0
IF Js<>0 THEN Sub4

Sub2: T-0
Ao-LM*Lp+Lm*Ls+Lp*Ls
Xl=(LM+Ls)/(Ao*Cp)+(Lm+Lp)/(Ao+.Cs)
X2-1/(Ao*Cs*Cp)
Wl=SQR(Xl/2+SQR(Xl*Xl/4-X2»
W2=SQR(Xl/2-SQR(Xl*Xl/4-X2»
Fl-Jp
F2-«Lm+Ls)*(Ep-Up)-LM*Us)/Ao
F3-(Jp*(Lm+Lp)-Js*Lm)/(Ao*Cs)
F4-(Ep-Up)/(Ao*Cs)
Gl-Js
G2-(LM*(Ep-Up-Us)-Lp*Us)/Ao
G3-(Js*(LM+Ls)-Jp*LM)/(Ao*Cp)
C4--Us/(Ao*Cp)
Ql=(Fl*Wl*Wl-F3)/(Wl*Wl-W2*W2)
Q2-(F2*Wl*Wl-F4)/(Wl*Wl-W2*W2)
Q3=Fl-Ql
Q4-F2-Q2
Rl-(Cl*Wl*Wl-C3)/(W1*Wl-W2*W2)
R2-<C2*Wl*Wl-C4)/(W1*W1-W2*W2)
R3-Cl-Rl
R4-C2-R2

Sta.rt2: T-T+Dt
Sinl-SIN(Wl*T>
Cosl-COS(Wl*T)
Sin2-SIN(W2*T>
Cos2-COS(W2*n
Ip-Ql*CoSl+Q2/Wl*Sinl+Q3*Cos2+04/W~*Sin2
Is=Rl*Cosl+R2/Wl*Sinl+R3*Cos2+R4/W2*Sln2
Ipint-Ql/Wl*Sin1+02/W1A2+.(1-Cosl)+Q3/W2*Sin2+04/W2'2+.(1-Cos2)
ISint=Rl/W1*Sin1+R2/W1A2*(1-COS1)+~3/W2*Sin2+R4'W2'2*(1-Co$2)
Vp-Up+Ipint./Cp
Ys-Us+Isint/Cs
COSUB Fil.
IF (Vp~0) AND (Vs<Eo) AND ~(Ip\0) O~ ~T+Tx(Tref,2:o) THEN Start2
IF Dt~.001 THEN End2
T-T-Dt
Dt -Dt ,'2
COTO St, .art 2
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... .

End2: GOSUB Set
IF Vs-Eo>-e THEN Us-Eo
IF Us<>Eo THEN up-e
IF Us-Eo THEN Sub1

Sub3: T-e
Ao-Lm*Lp+Lm*Ls+Lp*Ls
W1-SQR«Lp+Lm)/(Ao*Cs»
F1-Jp
F2-«Lm+Ls)*Ep-Lm*Us)/Ao
F3-«Lm+Lp)*Jp-Lm*Js)/(Ao*Cs)
F4-Ep/<Ao*Cs)
G1-Js
G2-Lm*Ep/Ao-(Lm+Lp)*Us/Ao
Q1-F3/W1"2
Q2-F4/W1"2
Q3-F1-Q1
Q4-F2-Q2

St art 3: T-T+Dt
Sin1-SIN<W1*T>
Cos1-COS(W1*T)
Ip=Q1+Q2*T+Q3*Cos1+Q4/W1*Sin1
Is-G1*Cos1+G2/W1*SLn1
Ipint-Q1*T+Q2*T*T/2+Q3/W1*Sin1+Q4/W1A2*<1-Cos1)
Isint-G1/W1*Sin1+G2/W1A2*<1-Cos1)
vp-e
Vs=Us+Isint/Cs
GOSUB Fil ..
IF <T+Tx-T~ep<e) AND (Vs-Eo<e) THEN Sta~t3

IF Dt<.ee1 THEN End3
T-T-Dt
Dt-Dt/2
GOTO St art 3

End3: GOSUB S.. t
IF vs-Eo<e THEN Cond1
IF vs>e THEN Us=Eo

Sub4: T-e
Ao-Lm*Lp+Lm*Ls+Lp*Ls
F1-Jp
F2-<Lm+Ls>*Ep/Ao-Lm*Us/Ao
G1-Js
G2-Lm*Ep/Ao-<Lm+Lp)*Us/Ao

St art 4: T-T+Dt
Ip-F1+F2*T
Is-G1+G2*T
Ipin~-F1*T+F2*T*T/2

vp-e
Vs-Eo
GOSUB Fil ..
IF Is*<T+Tx-Tr_p)<e THEN Sta~t4

IF Dt<.ee1 THEN End4
T-T-Dt
Dt-Dt/2
GOTO St a~t 4

End4: GOSUB Set
IF Is<-e THEN Js-e
IF Js-e THEN Sub3

Cond1:Pin-Qsin*Ep/T~.. p
IF (ABS<Jp-Jpx»=.ee~) OR (ABS<Js-J~x»-.0e5) THEN Loop
Ip~ms-SQR<Ipsq/T~_p)

Is~ms-SQR<Issq/T~.p)

Qp-Qs~n/Ip~ms/T~.p

Qs-Qstn/Is~ms/T~.. p
PRINT
PRINTER IS e
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o PRINT USING Im;Ep,Eo,Mx,Jp,Js,Us,Pin,Qp,Qs,Vpm~x,Phipm~x/Tr.f,Phism~x/Tr.f

o BEEP
o PAUSE
o GOTO B.~in

o END
o F i 1., : I Flip> II prr. ~;< THE N ..... Pma;< =..... p
o Phip=Lp*Ip+Lm*<Ip-Is)
o Phis=Ls*Is+Lm+<Is-Ip)
o IF ABS<Phip)Phipmax THEN Phipmax=ABS(Phip)
o IF Phip<Phipmin THEN Phipmin-Phip
o IF ABS(Phis»Phismax THEN Phismax=ABS<Phis)
o IF Phis<Phismin THEN Phismin-Phis
o Ipsq=Ipsq+Ip*Ip*Dt
o Issq-Issq+Is*Is*Dt
o IF Grafi.,k-0 THEN RETURR
o PLOT (T+Tx)*2,Vp/10
o PENUP
o PLOT (T+Tx)*2,Vs/10
o PENUP
o PLOT (T+Tx>*2,Ip
o PENUP
o PLOT (T+Tx>*2,Is
o PENUP
e RETURN
o S.,t: Jp-Ip
o Js-Is
e Up.Vp
o Us-Vs
o Qsin-Qsin+Ipint
e Tx-Tx+T
o Dt-.l
o RETURN



••hnische Hogeschool Eindhoven'

Af~ellng der Elektrotechniek
Vakgroep Eleklromechanlca en Vermogenseleklronica

biz. B1.12
rapport nr.

REM PRECONDITIONER PUSH-PULL VOOR MAGNETRON
Library: Tref=32

Zref=65
Lx=Zref*Tref/(2*PI)
Cp=Tref/(Zref*PI)
Ly=Lx*8
Ao=Ly*L~<

Lo=Lx
Lm=SQR(Ly*Ly-Lx*Ly)
Ls=Ly-Lm
Lp=Ls
Cs=Cp
PRINTER IS 0
PRINT
PR I NT "DATE: 2'3-05-:35 PUSH-PULL :3RPS"

~ PRI~lT "Tref="iTrefi "Zref="iZrefi "Cp="iDROU~jD(Cp,3:;';"Cs="iDROUND(Cs,:3); "Ly=
)ROUND (Ly, 3) i "Lx=" i DROUt·m (L::<,:3:;' ; "L()=" i DROUt·1D (Lo,:3:;'
) PRINT" Ui Uo Mx Jl J2 Js uso u20 Pout Qp Qs
.0 FIp FIs"
) 1m: IMAGE 3DX,:3DX,Z.2DX,DZ.3DX,DDZ.3DX,DDZ.3DX,4D.DX,3D.DX,4DX,DZ.DDX,DZ.
<,4DX,3DX,3D
) Begi n: INPUT "Ui?", Ep, "Uo?", Eo, "Jl"", Jl, "J2?", J2, ".Is?", Js, "IASO?", US, "ll2o?"
!,"Mx?",Mx,"GRAFIEK 0 OF 1",Grafiek
) Dt=Do=.5
) IF Grafiek=l THEN Dt=Dt/5
I Trep=Mx*Tref
; .Ilx=Jl
) J2x=J2
I Jsx=Js
) Us=-Us
I U1=U2
I Te=e
I Loop: Tx=a
I Jlx=Jlx/2+Jl/2
I J2x=J2x/2+J2/2
I Jsx=Jsx/2+Js/2
I Js=Jsx
I Jp=J 1x+J2x
I Jm=(Jlx-J2x)/2+Js
I Us=-Us
I U2=Ul
I U1=13
I PRINTER IS 16
I PRINT Jlx,J2x,Jsx

IF Te=Trep/2 THEN 5613
IF Grafiek=e THEN 560
PLOTTER IS 13,"GRAPHICS"
GRAPHICS
MSCALE 213,513
CLIP 13,1613,-513,913
AXES 113,113
MOVE -113,113
LDIR Pl/2
LABEL "5A/div, leeV/div ->"
MOVE 1313,-113
LDIR a
LABEL "5us/div ->"
MOVE -5,13
LABEL "a"
Vlmax=e
Ipsq=e
Issq=e
Phipmax=-1.aE6
Phismax=-1.aE6
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GiS i n=0
IF Us)=Eo THEN Us=Eo
IF Us(=-Eo THEN Us=-Eo
IF U2(=0 THEN U2=0
IF (ABS(Us)=Eo) AND (U2{>0) THEN Sub2
IF (ABS(Us)=Eo) AND (U2=0) THEN Sub4
IF (ABS(Us)(Eo) AND (U2=O) THEN Sub3

31.lb 1: T=0
W1=1/SQR(2*Lo*Cp)
X1=(Lm+Lp)/(Ao*Cs)+2*(Lm+Ls)/(Ao*Cp)
~<2=2/ (Ao*Cp*Cs)
X3=SQR(X1 A2-4*X2)
W2=SQR(X1/2+SQR(X1 A2/4-X2»
W3=SQR(X1/2-SQR(X1 A2/4-X2»
P1=.]p
P2=(Ep-U1/2-U2/2)/Lo
M1=Jm
M2=(U2-U1)*Ls/Ao-Lp*Us/Ao
M3=.]s*(2*Ls/Cp-Lp/Cs)/Ao+Jm*(Lm/Cs+Lp/Cs+2*Lm/Cp)/Ao
M4=(U2-U1)/(Ao*Cs)-2*Us/(Ao*Cp)
Sl=Js
S2=Lm*(U1-U2)/Ao-Us*(Lm+Lp)/Ao
S3=2*(Lm*Jm+Ls*Js)/(Ao*Cp)
S4=-2*Us/(Ao*Cp)
N1=(M1*W2 A2-M3)/X3
N2=(M2*W2 A2-M4)/X3
N3=M1-N1
N4=M2-N2
T1=(Sl*W2 A2-S3)/X3
T2=(S2*W2 A2-S4)/X3
T3=Sl-T1
T4=S2-T2

;) t ar t 1 : T=T+Dt
Si n1=SIN(W1*n
Cos1=COS(W1*T)
S i n2=S I N(W2*n
Cos2=COS(W2*T)
S i n3=S I N(W3*n
Cos3=COS(W3*T)
Ip=P1*Cos1+P2/W1*Sin1
Ipint=P1/W1*Sin1+P2*(1-Cos1)/W1A2
Im=N1*Cos2+N2/W2*Sin2+N3*Cos3+N4/W3*Sin3
Imint=N1/W2*Sin2+N2*(1-Cos2)/W2A2+N3/W3*Sin3+N4*(1-Cos3)/W3 A2
Is=T1*Cos2+T2/W2*Sin2+T3*Cos3+T4/W3*Sin3
Isint=T1/W2*Sin2+T2*(1-Cos2)/W2A2+T3/W3*Sin3+T4*(1-Cos:3)/W3 A 2
V1=U1+(Imint-Isint+Ipint/2)/Cp
V2=U2+(Isint-Imint+Ipint/2)/Cp
Vs=Us+Isint/Cs
GOSUB File
IF (V2>0) AND (Ip/2-Im+Is(0) AND (ABS(Vs)(Eo) AND CT+Tx(Tref/2) THEN Start

IF Dt<.0001 THEN End1
T=T-Dt
Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
Issq=Issq-!s*fs*Dt
Dt=Dt/2
GOTO Start1

End 1: GOSUB Set
IF Vs>=Eo THEN Us=Eo
IF Vs<=-Eo THEN Us=-Eo
IF (V2<=0) OR (Ip/2-!m+Is>=0) THEN U2=0
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1FT :': >=Tr e·f / 2 THE N U2 =0
IF U2=0 THEN Sub3

Sub2: T=0
W1=1/SQR(2*Lo*Cp)
W2=SQR(2*(Lm+Ls)/(Ao*Cp»
P1=Jp
P2=(Ep-U1/2-U2/2)/Lo
M1=.Jm
M2=Ls*(U2-U1)/Ao-Lp*Us/Ao
M3=2*(Jm*Lm+Js*Ls)/(Ao*Cp)
M4=-2*Us/(Ao*Cp)
Sl=Js
S2=(U1-U2)*~m/Ao-Us*(Lp+Lm)/Ao

S3=2*(Jm*Lm+Js*Ls)/(Ao*Cp)
S4=-2*Us/(Ao*Cp)
N1=M3/W2"2
N2=M4/1..J2"2
N3=M1-N1
~14=M2-N2

T1=S3/W2"2
T2=S4/W2"2
T3=Sl-T1
T4=S2-T2

Start2: T=T+Dt
Si n1=SIN(W1*T>
Cos1=COS(W1*T>
Si n2=SIN(W2*T>
Cos2=COS(W2*T)
Ip=P1*Cos1+P2/W1*Sin1
Ipint=P1/W1*Sin1+P2*(1-Cos1)/W1"2
Im=N1+N2*T+N3*Cos2+N4/W2*Sin2
Imint=N1*T+N2*T*T/2+N3/W2*Sin2+N4*(1-Cos2)/W2A2
Is=T1+T2*T+T3*Cos2+T4/W2*Sin2
Isint=T1*T+T2*T*T/2+T3/W2*Sin2+T4*(1-Cos2)/W2A2
V1=U1+(Imint-Isint+Ipint/2)/Cp
V2=U2+(Isint~Imint+Ipint/2)/Cp

Vs=Us
GOSUB File
IF (V2>0) AND (Ip/2-Im+Is(0) AND (Us*Is)=0) AND (T+Tx(Tref/2) THEN Start2
IF Dt<.0001 THEN End2
T=T-Dt
Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
Issq=Issq-Is*Is*Dt
Dt=Dt/2
GOTO St art 2

End2: GOSUB Set
IF (V2<=0) OR (Ip/2-Im+Is>=0) THEN U2=0
IF Tx>=Tref/2 THEN U2=0
IF Us*Is<0 THEN Js=0
IF Js=0 THEN Sub1
IF U2=0 THEN Sub4

Sub3: T=0
X1=(Lm+Lp)/(Ao*Cs)+(Lm+Ls)/(Ao*Cp)+1/(4*Lo*Cp)
X2=(1+(Lm+Lp)/4/Lo)/(Ao*Cp*Cs)
X3=SQR(X1A2-4*X2)
W1=SQR(X1/2+SQR(X1A2/4-X2»
W2=SQR(X1/2-SQR(X1A2/4-X2»
F1=U1
F2=(Jp/2+Jm-Js)/Cp
F3=U1*(Lm+Lp)/(Ao*Cs)+Ep/(2*Lo*Cp)+Lm*Us/(Ao*Cp)
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a F4=(Jp/2+Jm)*(Lm+Lp)/(Ao*Cp*Cs)-Lp*Js/(Ao*Cp*Cs)
~ F5=Ep*(Lm+Lp)/(2*Lo*Ao*Cp*Cs)
>:I Gl=Us
13 G2=Js/Cs
13 G3=Lm*Ul/(Ao*Cs)+(Lm+Ls)*Us/(Ao*Cp)+Us/(4*Lo*Cp)
o G4=(Jp/2+Jm)*Lm/(Ao*Cp*Cs)+Js*(Ls/Ao+l/(4*Lo»/(Cp*Cs)
e GS=Lm*Ep/(2*Lo*Ao*Cp*Cs)
o G! 1=FS/X2
o Q2=(Fl*W1 A2-F3+FS/W1 A2)/X3
o Q3=(F2*W1 A 2-F4)/X3
o Q4=Fl-Ql-Q2
o QS=F2-Q:3
o Rl=GS/X2
13 R2=(Gl*W1 A2-G3+GS/W1 A 2)/X3
o R3=(G2*W1 A2-G4)/X3
o R4=Gl-Rl-R2
o RS=G2-R3
o Start3: T=T+Dt
o Sinl=SIN(Wl*T)
o Cosl=COS(Wl*T)
13 Sin2=SIN(W2*T)
o Co»2=COS(W2*T)
e Vl=Ql+Q2*Cosl+Q3/Wl*Sinl+Q4*Cos2+QS/W2*Sin2
o Vlint=Ql*T+Q2/Wl*Sinl+Q3*(1-Cosl)/W1A2+Q4/W2*Sin2+Q5*(1-Cos2)/W2A2
o Vlintint=Ql*T*T/2+Q2/W1A2*(1-Cosl)+Q3/W1A2*(T-Sinl/Wl)+Q4/W2A2*<1-Cos2)+QS
A2*(T-Si n2/W2)
13 Vs=Rl+R2*Cosl+R3/Wl*Sinl+R4*Cos2+R5/W2*Sin2
e Vsint=Rl*T+R2/Wl*Sinl+R3/W1A2*(1-Cosl)+R4/W2*Sin2+R5/W2A2*<1-Cos2)
o Vsintint=Rl*T*T/2+R2/W1A2*<1-Cosl)+R3/W1A2*(T-Sinl/Wl)+R4/W2A2*(1-Cos2)+RS
'A2* (T-S i n2/W2)
Ie Ip=Jp+Ep*T/Lo-Vlint/(2*Lo)
10 Ipint=Jp*T+Ep*T*T/<2*Lo)-Vlintint/(2*Lo)
o Im=Jm-Ls/Ao*Vlint-Lp/Ao*Vsint

:0 Is=Js+Lm/Ao*Vlint-(Lm+Lp)/Ao*Vsint
:13 Isint=Js*T+Lm/Ao*Vlintint-(Lm+Lp)/Ao*Vsintint

"" V2=e
i0 GOSUB Fi 1e
:13 IF (Vl>0) AND «Ip/2+Im-Is(0) OR (Vl>Vlmax/2» AND <ABS<Vs)(Eo) AND (T+Tx<
'p/2) THEN St art 3
'0 IF Dt<. 0001 THEN End3
:0 T=T-Dt
10 Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
10 Issq=Issq-Is*Is*Dt
o Dt=Dt/2

:0 GO TO St art 3
:13 End3: GOSUB Set
·13 IF (Vl<=0) OR (Ip/2+Im-Is>=0) AND (Vl<Vlmax/2) THEN Ul=0
i0 IF Vs>=Eo THEN Us=Eo
;0 IF Vs<=-Eo THEN Us=-Eo
'0 IF Tx>=Trep/2 THEN Condl
10 IF Ul=0 THEN SubS
10 Sub4: T=0
Ie Wl=SQR«Lm+Ls)/(Ao*Cp)+1/(4*Lo*Cp»
e Fl=Ul
~0 F2=(Jp/2+Jm-Js)/Cp
10 F3=Ep/(2*Lo*Cp)+Lm*Us/(Ao*Cp)
~0 Ql=F3/W1 A2
>0 Q2=Fl-Ql
;0 Q3=F2
'0 Start4: T=T+Dt
10 Sinl=SIN(Wl*T)
10 Cosl=COS(Wl*T)
'0 Vl=Ql+Q2*Cosl+Q3/Wl*Sinl
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~le Vlint=Ql*T+Q2/Wl*Sinl+Q3/Wl"2*el-Cosl)
~20 Vlintint=Ql*T*T/2+Q2/Wl"2*(1-Cosl)+Q3/W1A2*(T-Sinl/Wl)
~3~ Ip=Jp+Ep*T/Lo-Ylint/(2*Lo)
~4e Ipint=Jp*T+Ep*T*T/(2*Lo)-Vlintint/(2*Lo)
1513 Im=Jm-Lp*Us/Ao*T-Ls/Ao*Vlint
160 Is=Js-(Lm+Lp)*Us/Ao*T+Lm/Ao*Vlint
170 Isint=Js*T-(Lm+Lp)*Us/Ao*T*T/2+Lm/Ao*Vlintlnt
~8e Il=(-Q2*Wl*Sinl+Q3*Cosl)*Cp
~'3a \'/2=0
500 \'/s=Us
510 GOSUB Fi 1e
520 IF (1,11>0) AND (Us*Is>=0) AND «11<13) OR (Vl>Vlmax/2» AND (T+Tx<Trep/2) TH
~ St a.rt 4
530 IF Dt<.0a01 THEN End4
540 T=T-Dt
550 Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
560 Issq=Issq-Is*Is*Dt
5713 Dt=Dt/2
580 GO TO Start4
590 End4: GOSUB Set
5130 IF (\'/1<=0) OR (11)=0) AND eVl<=Vlmax/2) THEN Ul=0
518 IF Us*Is<8 THEN Js=0
520 IF Tx>=Trep/2 THEN Condl
530 IF Js=0 THEN Sub3
640 IF Ul=0 THEN Sub6
650 SubS: T=0
6613 Wl=SQR«Lm+Lp)/(Ao*Cs»
670 Fl=Jm
680 F2=-Lp*Us/Ao
690 F3=Jm*(Lm+Lp)/(Ao*Cs)-Lp*Js/(Ao*Cs)
700 Gl=Js
7113 G2=-Us*(Lm+Lp)/Ao
720 Ql=F3/Wl"2
730 Q2=Fl-Ql
740 Q3=F2
750 StartS: T=T+Dt
7613 Sinl=SIN(Wl*T)
770 Cosl=COS(Wl*T)
780 Ip=Jp+Ep*T/Lo
790 Ipint=Jp*T+Ep*T*T/Lo/2
880 Im=Ql+Q2*Cosl+Q3/Wl*Sinl
810 Is=Gl*Cosl+G2/Wl*Sinl
820 Isint=Gl/Wl*Sinl+G2*(1-Cosl)/Wl"2
830 \'/s=Us+Isint/Cs
840 1,11=0
850 \'/2=0
860 GOSUB File
870 IF (ABS(\'/s)<Eo) AND (T+Tx<Trep/2) THEN StartS
880 IF Dt<.0001 THEN EndS
890 T=T-Dt
9130 Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
910 Issq=Issq-Is*Is*Dt
'320 Dt =Dt /2
930 GOTO StartS
948 EndS: GOSUB Set
950 IF Vs>=Eo THEN Us=Eo
960 IF \'/s<=-Eo THEN Us=-Eo
9713 IF Tx>=Trep/2 THEN Condl
980 Sub6: T=0
990 Star t 6 : T=T+Dt
808 Ip=Jp+Ep*T/Lo
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:0113 Ipint=Jp*T+Ep*T*T/(2*Lo)
:020 Im=Jm-Lp*Us*T/Ao
:1330 Is=Js-CLm+Lp)*Us*T/Ao
11340 Isint=Js*T-(Lm+Lp)*Us*T*T/(2*Ao)
113513 1",11=0
~060 './2=13
l0713 Vs=Us
la8a GOSUB Fi 1e
10913 IF (Us*Is)=0) AND (T+Tx<Trep/2) THEN Start6
lla13 IF Dt<.0a01 THEN End6
llla T=T-Dt
l1213 Ipsq=Ipsq-Ip*Ip*Dt
l1313 Issq=Issq-Is*Is*Dt
l1413 Dt=Dt/2
l1513 GOTO Start6
l16a End6: GOSUB Set
~1713 IF Us*Is<13 THEN Js=0
~180 IF Js=e THEN Sub5
n913 Condl: Te=Te+Trep/2
~21313 IF Te>=Trep THEN Te=13
~2113 Jl=Jp/2-Jm+Js
~2213 J2=Jp/2+Jm-Js
~230 Js=-Js
32413 IF Te=Trep/2 THEN Loop
32513 IF (ABS(J1-Jlx»=.0al) OR (ABS(J2-J2x»=.001) THEN Loop
32613 Pin=Qsin*Ep*2/Trep
32713 Iprms=SQR(Ipsq*2/Trep).
32813 Isrms=SQR(Issq*2/Trep)
3290 Qp=Qsin*2/(Tr~p*Iprms)

3300 IF Eo<>13 THEN Qs=Pin/(Eo*Isrms)
33113 PRINT
33213 PRINTER IS a
33313 PRINT USING Im;Ep,Eo,Mx,J1,J2,Js,-Us,Ul,Pin,Qp,Qs,Vlmax,Phipmax/Tref,Phism
~x/Tref

33413 BEEP
33513 PAUSE
33613 GOTO Begin
33713 END
33813 F i 1e : I F V1>V1max THE N V1max =V1
33913 Phip=Lp*(Im-Is)+Lm*Im
341313 Phis=Ls*Is+Lm*Im
34113 IF ABS(Phip»Phipmax THEN Phipmax=ABS(Phip)
34213 IF ABS(Phis»Phismax THEN Phismax=ABS(Phis)
34313 Ipsq=Ipsq+Ip*Ip*Dt/4+(Im-Is)*(Im-Is)*Dt
34413 Issq=Issq+Is*Is*Dt
34513 IF Grafiek=13 THEN RETURN
34613 PLOT (T+Tx+Te)*2,V1/113
34713 PENUP
34813 PLOT (T+Tx+Te)*2,V2/113
34913 PENUP
351313 PLOT (T+Tx+Te)*2,Vs*SGN(Trep/4-Te)/la
35113 PENUP
35213 PLOT (T+Tx+Te)*2,(Ip/2-Im+Is)*2
35313 PENUP
35413 PLOT (T+Tx+Te)*2,(Ip/2+Im-Is)*2
35513 PENUP
35613 PLOT (T+Tx+Te>*2,Ip*2
35713 PENUP
35813 PLOT (T+Tx+Te)*2,Is*SGN(Trep/4-Te)*2
35913 PENUP
361313 RETURN
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~ Slit: Js=Is
a Jp=Ip
~ Jm=Im
1~:1 Ul=Vl
,1:1 U2=V2
13 Us=Vs
13 Qsin=Qsin+Ipint
13 Tx=Tx+T
13 Dt=Do
13 IF Grafiek=l THEN Dt=Do/S
13 RETURN
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