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Samenvatting

Blindstromen zijn stromen die niet aan de energieoverdracht

bijdragen; ze veroorzaken onnodige verliezen, waarvoor de

verbruikers uiteindelijk aoeten betalen. Recente ontwikkelingen in

de vermogenselectronica aaken het aogeljk om in een driefasennet

door middel van een hoogfrequent schakelproces de momentane

blindstromen vrijwel volledig te elimineren. Van een dergelijke,

gerealiseerde blindstrooacompensator worden het principe, het

vermogensdeel en de besturing beschouwd.

Het begrip blindstroom kan gedefinieerd worden op basis van

tijdgemiddelde grootheden of op basis van momentane grootheden. De

tijdgemiddelde analyse van blindstroom is uitgevoerd voor een

eenfasenet, terwijl de analyse van momentane blindstroom is

uitgevoerd voor een driefasennet. Uit de momentane analyse blijkt

dat het in principe mogelijk is om een blindstroomcompensator te

realiseren zonder energiebuffer, zodat een zeer compacte

blindstroomcompensator gemaakt kan worden.

De gebruikte compensatorstructuur komt overeen met die van een aan

de gelijkstroomzijde kortgesloten stroominvertor. De compensator is

uitgerust met Insulated Gate Bipolar Transistors CIGBT's) die

schakelen op hun maximale schakelfrequentie van 20 kHz. De

pulspatroonopwekking geschiedt real-time en in overeenstemming met

de formules van de momentane analyse. Bij de pUlspatroon- opwekking

wordt een aangepaste versie van de ·pulsoppervlakte- regeling" in

combinatle met de bekende CUrrent Mode Control - techniek van

choppers benut.

Met behulp van de gerealiseerde blindstrooacompensator is de

bruikbaarheid van bet principe van aoaentane blindstroomcoapen

satie aangetoond.



Abstract

Reactive currents are currents which do not contribute to the

electric power transport; they cause unnecessary losses which have

to be paid by the consumer.

Recent developments in power electronics have aade it possible to

eliminate the instantaneous reactieve currents in the three phase

grid by a high-frequency power conversion process. From such a

reactive-current compensator the principle, the power converter and

the pUlse-pattern generator will be discussed.

The rudiments of reactive currents can be defined on basis of

time-average or on instantaneous quantities.

The time-average analysis has been accomplished for a single phase

supply whereas the instantaneous analysis has been accomplished for

a three-phase grid. From the instantaneous analysis it can be shown

that it is essentially possible to build a reactive-current

compensator without using an energy burfer, so in principle the

converter can be very compact.

The topology of the compensator corresponds with a current-source

inverter which is shortened at the DC side. The inverter of the

compensator uses Insulated Gate Bipolar Transistors (IGBT's) which

are operated at their aaxiaum switching frequency of approximately

20 kHz. The pulse-pattern generator is a real-time device which

operates according to the for-ulas of the instantaneous analysis.

The pulse-pattern generator is an adapted version of ·pulse area

control- coabined with the Current~e Control (OMe) technique of

choppers. At reduced voltages and currents the realised reactive

current coapensator showed the principle of instantaneous reactive

current eoapensation.
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HoofdBtuk 1 Inleiding

Electrlsche energle wordt In de hedendaagse maatschapplj steeds

belangrljker. Deze energle moet (vaak) duur worden betaald. AIle

mogellJkheden om de kostprlJs van de energle te verlagen worden

daarom dan ook met belde handen aangegrepen.

Zo'n kostprljsbepalende factor (van de electrlsche energle) Is de

bllndstroom (of het bllndvermogen of de bllndenergle) In het net.

In een 66nfasennet kan bllndenergle worden gezlen als energle dIe

momentaan door de verbrulker wordt gevraagd en vervolgens door het

electrlcltelts- bedrljf wordt geleverd, waarna echter de energle

door de verbrulker weer wordt teruggeleverd aan het

electrlclteltsbedrljf. Dlt verschljnsel gebeurt blnnen 66n perlode

van het net.

Hen zou verwachten dat deze heen en weer gesllngerde energle nlet

hoeft te worden betaald. want er wordt Immers netto geen energle

verbrulkt. Het transporteren over lange 11jnen van deze

bllndenergle heeft echter de volgende nadelen :

- dlsslpatle van vermogen,

- spannlngsverlles van het net,

- dlkkere bedradlng dIe nodlg Is om de bllndenergle, naast de

actleve energle, te kunnen transporteren, waardoor hogere

Investerlngen nodlg zljn.

Wanneer de bllndenergle toeneemt dan nemen deze effecten ook toe.

Het electrlcteltsbedrljf rekent de kosten hlervan door aan de

verbrulkers. Een grootverbrulker, dIe aogelljkerwljs ook veel

bllndenergle vragen, krljgen een bllndenergle.eter naast de noraale

energleaeter. Ze aoeten dan ook voor de kosten, dIe gepaard gaLl

aet bllndenergle, betalen. Blj een klelnverbrulker worden deze

verllezen In de prljs van de verbrulkte energle verrekend op basIs

van mlddellng over een groot aantal verbrulkers. De grootverbrulker

kan deze kosten tegengaan door de bllndstroo. te co.penseren met

een bllndstroomcompensator.

Een bllndstroomcompensator voorkomt ook dat er (onnod!g)

- 1 -



spanningsverlies van het net optreedt. Verbruikers die een net

hebben waarbij de spanningsverliezen t.g.v. de blindstroom

aanzienlijk zijn, kunnen het net hierdoor weer op de nominale

spanning brengen.

Dit verslag behandelt nu juist zo'n blindstroomcompensator, waarmee

de blindstroom in het net kan worden gereduceerd. Wanneer de

capaciteit van de compensator voldoende is, dan kan de blindstroom

1n het net zelfs worden geelimineerd.

Aanvankelijk werden blindstroomcoapensatoren vnl. gebouwd m.b.v.

condensatoren, omdat het karakter van de verbruikers meestal

1nductief is. Later werden deze blindstroomcompensatoren

gerealiseerd m.b.v. vermogenselectronische omzetters die op een

betrekkelijk lage frequentie schakelen. Recente ontwikkelingen in

de halfgeleider-electronica aaken het mogelijk om, m.b.v.

vermogenselectronica, een kleine compacte, onderhoudsarme en snel

regelbare blindstroomcompensator te ontwerpen.

1.1. De blindstroomcompensator.

De blindstroomcompensator die ontworpen dient te gaan worden is een

apparaat dat parallel aan het net wordt aangesloten. E~n

werksituatie van zo'n apparaat ziet er dan als volgt uit.

- 2 -
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fig. 1.1 : De blindstroo~ompensator in ziJn werkomgeving.

Aan de verbrulkerskant zljn er bllndstromen. Voordat deze stromen

door de energlemeter heengaan worden deze bllndstromen In de

bllndstroomcompensator geellmlneerd. Achter (gerekend vanaf de

verbrulker) de bllndstroomcompensator zljn aIle fasestromen dus

wattstromen (In paragraaf 1.2. wordt het begrlp wattstroom

gedeflnleerd ).

De bllndstroomcompensator dle In dlt verslag besproken gaat worden

ls een apparaat waarmee capacltleve slnusvormlge stromen In het net

kunnen worden opgedrukt. De amplltude van dle stromen ls

Instelbaar. Ret ls ook aogellJk om de ontworpen

bllndstroomcompensator toe te passen op een vervulld net. Een

vervulld net ls een net aet vervormde spannlngen. De spannlngen

zlJn nlet langer aool slnusvoralg aeer en bevat daardoor naast de

grondharaonlsche component ook hogere orde componenten.

In dlt verslag wordt nlet behandeld hoe de regellng van de

amplltude van deze capacltleve stromen aoet geschleden. zodanlg dat

het net geen bl1ndstroaen aeer bevat.

- 3 -
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1.2 Bllndvermogen

Alvorens In te gaan op bllndstroomcompensatle wordt eerst nader

bekeken wat nu elgenlljk bllndvermogen cq. bllndstroom ls. De

begrlppen bllndvermogen en bllndstroom worden In het verslag naast

elkaar gebrulkt. Deze begrlppen vertonen nl. grote overeenkomsten.

Alvorens de begrlppen te verduldelljken wordt een beperklng gemaakt

voor de vorm van de spannlngen en stromen. Er wordt nl. In eerste

Instantle aangenomen dat de sPannlngen en stromen perlodleke

wlsselspannlngen en wlsselstromen plus gelljkspannlng en

gelljkstroom zljn.

1.2.1. Bllndstroom In het eenfasenet.

Bet probleem waar het hler om gaat ls: hoe wordt een bepaald

gevraagd vermogen overgedragen blj mlnlmale verllezen.

Allereerst wordt dlt probleem geanalyseerd In een eenfase systeem.

De probleemsteiling Is als voIgt :

Beschouw een klemspannlng van een algemene perlodleke vorm

GO ...

u(t) = I u .sln(mwt + ~ )m 101.=0
0.1)

Blermee wordt energle aan de bultenwereld geleverd. In-de leldlngen

bevlndt zlch een verllesweerstand R dle constant wordt
yerl

verondersteld.

De lezer moet zlch hlerblj de conflguratle van flg. 1.2.

voorstellen.

R verlies i(t)-
~

eleetriciteits -
u(t) I verbruiker

centrale

fIg. 1.2. : Schematisering van bet 66nfase electrlclteltsnet.

Bet probleem kan nu als voIgt gefonluleerd worden : welke

stroomvorm l(t) geeft de mlnste verllezen blj een gegeven gemlddeld

afgegeven verlllogen van de bron.

- 4 -



(1. 2)

Voor dlt gemlddeld afgegeven veraogen van de bron geldt

T
p =! J u(t).l(t) dt

T 0

WaarblJ T de perlodetlJd ls van de grondharmonlsche van u(t).

w = 2wIT

Voor de gemlddelde verllezen geldt
T

p .! J R .12 (t)dt (1.3)
yerl T 0 Yerl

Allereerst wordt voor l(t) de aeest algemene perlodleke vorm

gekozen en weI :
CD A

l(t) = r l nsln(nwt + 'In)
n=O

Voor het afgegeven gemlddeld vermogen geldt dan

p = u(t).1(t)

m A m A

p= ru.sln(mwt+'6 ).rl.s1n(nwt+,)m ml n In
.=0 n=O

CD CD,.. A

P = r r u .1 . sln(mwt + '6 ). sln(rwt +, )
• n ml In

.=0 n=O

Om het gemlddeld afgegeven vermogen te kunnen bepalen moet

onderzocht worden wat de blJdrage van de product term van de

slnussen ls. Daarvoor wordt een algeaene funcUe &nm(t)

gedefinleerd :

g (t) = sln(nwt+, ).sln(mwt+'6 )
nm In ml

sln(nwt+, ).sln(mwt+'6 )-In _

1 1-cos ( (n-a)wt-o +f ) - -cos ( (n+a)wt+'6 -, )2 _ In 2 _ In

1 1
II. (t)- -cos«n-a)wt-, +'6 ) - -cos«n+a)wt+, -0 )-nm 2 In _ 2 In -

Voor de gemlddelde van inm(t) geldt :

- 5 -
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{CO.(F -<I ) n = II = 0
in u.

g (t) = !. cos (Ip -'8 ) n = IInm 2 in u.

0 n lit II

Bet afgegeven gemlddeld veraogen P wordt dan

_ 1-AIto Alto

P .. - r u .1 . cos(1p -'8 ) + u .1 cos(1p -'8 )
2 •• in.. 0 0 in ..

• =1

Voor het gemlddelde verllesvermogen geldt

0.8)

(1. 9)

P
veri

~ A 2 2 A 2= R (r 1 . sIn (nwt+1p ) + 1 . cos (Ip -'8 »
veri n in 0 in WD

n=1

(1.10)

Het behulp van (1.8) kan (1.10) vereenvoudlgd worden tot

~ A A

P = ! R (r 12
+ 212

)
veri 2 veri n 0

n=1

(1.11)

(1.12)

Ult (1.9) en (1.11) blljkt dat blj een bepaald afgegeven vermogen

en gegeven spannlngen (u, u, .. ,u ) de verllezen mlnlmaal zljno 1 ~

als geldt dat Ip -'8 .. O.
in WD

Blj de volgende stap wordt onderzocht welke amplltuden de stroom-

componenten lIoeten hebben, opdat P 1I1nlmaai Is.
yerl

Ter vereenvoudlglng wordt voor P de functle p gebrulkt,

gedeflnleerd door :
~

p =r OJI
J

+ 20
0

1
0

J=1

Voor P wordt de functle v gebrulkt. gedeflnleerd door
Yerl

~

v .. r 1
2 + 21

2

J.o J 0

De functle v heeft 1 tot en lIet 1 en de parameter pals
o •

varlabelen. Met (1.12) tan voor 1 geschreven worden:o •

1 .. (p - r 0 1 )/20
o J J 0

J=1

- 6 -
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Formule (1.14) kan nu In (1.13) gesubstltueerd worden. De funetle v

heeft nu nog maar 1 tot en met 1 en de parameter pals
1 •

varlabelen. De P ls reehtevenredlg met de funetle v. De funetle
yerl

V wl1 men mlnlmallseren. Veronderstel dat 1 verandert en dat de
p

overlge varlabelen constant zljn. De funetle v ls dan een

dalparabool. Bet minlmum van v kan gevonden worden door v te

differentleren naar 1 en nul te stellen. Dlt moet dan voor aIle
p

variabelen 1
1

tot en met 1. gedaan worden. Dlfferentleren naar 11
levert :

8 v-- .. 81
1

•
-211- (p - I ti 1 )/211

2
+ 211 • 0

1 J J 0
J=1

of

of -ti1(p - I ti
J
1

J
) + 211ti~ = 0

J=1

Substltutle van (1.12) In (1.15) en ultwerklng geeft

-ti 1 + 1 ti = 0
1 0 1 0

1 ti
o 0

i=if"
1 1

Op overeenkomstlge wijze verkrljgt men

(1.15)

(1. 16)

1 tit = tiJ • met j .. 0..... (1.17)
1 1

Ult deze redenerlng blljkt dus dat de stroomvorm met de mlnste

verllezen dezelfde vorm moet hebben als de bronspanning. We noemen

zo'n stroom van dezelfde vorm de wattstroom 1 . De wattstroom
...tt

wordt berekend met de formule

1 (t) = P .u(t)
watt I u2

(1.17.b)

Bet blljkt dat ledere wlilekeurlge perlodieke stroom l(t) valt op

te delen 1n een component dle gemlddeld ve~ogen overdraagt (de zg.

wattstroomeomponent 1 ) en een component dle gemlddeld geen
...tt

vermogen overdraagt (de zg. bl1ndstroomeomponent 1
bllnd

• 1 -

1 ). Deze opvattlng over watt- en bllndstroom komt overeen met
...tt

de 11 teratuur.

- 7 -



1.2.2. Bllndstroom In een slnusvormlg eenfasenet.

Vervolgens beschouwen stromen van de vorm :

l(t) = 1.sln(wt+~ )
in

(1. 18)

Dlt zlJn dus slnusvormlge stromen. Zo'n stroom bevat over het

algemeen een wattcomponent en een bllndcomponent. De stroom l(t)

kan dan als voIgt geschreven worden

Ht) = 1 (t) + 1 (t)
_ll blind

Wanneer de bronspannlng u(t) de volgende gedaante heeft
...

u(t) = u.sln(wt)

dan geldt voor de stroomcomponenten

...
1 (t) = 1 .sln(wt)

wall wall

1 = 1. CoSIp
wall in

...
1 (t) = 1 .cos(wt)

blind blind

1 = 1. slnlp
blind In

(1. 19)

(1. 20)

(1. 21)

(1. 22)

(1. 23)

(1. 24)

(1. 25. a)

Op deze manler valt een stroom dus op te delen In een component dle

gemlddeld energle overdraagt en een component dle energle heen en

weer s11ngert. Deze component noemt .en dan bl1ndstroom. Voor het

aomentaan b11ndvermogen q(t) dat door de b11ndstroom geleverd wordt

geldt per def1n1tle :

q(t) .. 1
bllnd

(tl.u(t)

In f1g. 1.3. 1s z1Jn de spannlngen, stromen, aomentaan vermogen en

aomentaan b11nd-veraogen getekend. M.b.v. (1.25.a) 1s q(t) te

sChr1Jven als :

q(t) • 01 ! s1nCZwt)
bllDd 2

Dlt b11ndveraogen geeft het volgende energ1everloop

- 8 -
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De bl1ndstroomcompensator moet deze 1
b11nd

(t> gaan compenseren.

Voor de compensatorstromen geldt dan :

1 II: - 1
coap bUDd

In f1g. 1.3. 1s getekend hoeveel energle de compensator momentaan

.oet leveren om de bl1ndstroom 1n het net te kunnen compenseren. De

compensator kan aIleen energ1e leveren als de compensator deze

energ1e eerst heeft opgeslagen. Er 1s dus een energlebuffer nodlg.

--t

--t

--t

I'Jg.1.3. : SpannJngen. 6tromen. 80mentun blJndvermogen en

momentane blJndenergJe In een sJrusvor.Jg

6enf'asenet met blJndstroo••

Ret tlJdgem1ddelde van het vel"llogen 1s nul. de ~mentane waarde

n1et.
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1.2.3. Blindstroom in symmetrisch sinusvormig driefasennet.

Een symmetrisch driefasennet is net waarbij dat de volgende

eigenschappen heeft

- De fasespanningen zijn 120 graden t.o.v. elkaar verschoven.

- De fasespanningen zijn gelijkvormig.

- AIle fasen worden met dezelfde impedantie belast.

De richtingen en polariteiten van spanningen en stromen 1n het

driefasennet worden vastgelegd in fig. 1.4.

electr1c1teits- R
S verbruikercentrale T

U
RT- +

U
TS

U
SR

( ) ( )
+ - + -

i T+ i s+ i R+

blindstroomcompensator

f1g. 1.4. Def1nHken van spann1ngen en stromen 1n een

dr1efasennet met bl1ndstroomcompensator.

Voor de compensatorstromen geldt hetzelfde als in het

66nfase-geval.

1 • -1R,coap R,bllnd
1 .. -1
S,c~ S,bllnd

1 .. -i
T,coap T,bllnd

Voor het dr1efasennet kan een eenzelfde analyse als voor het

66nfasenet plaats v1nden. Voor het aomentaan b11ndvermogen 1n het

drlefasennet geldt per def1nltie

£1.25. c)

Voor sinusvormige spannlngen en stromen kan met het resultaat van

(l.25.c) worden aangetoond dat geldt :

- 10 -



q(t) ~ i Qlbllnd[sin(2wt) + Sin(2(wt+~)+Sin(2(wt+4~»]

Dit uitwerken geeft

q(t) = 0

Zowel de tijdgemiddelde als de .omentane waarde van q(t) is nul. In

het geval van een driefasennet kan het probleem in plaats van tijd

gemiddeld ook .omentaan aangepakt worden.

Een ontwerpeis is dat de compensator compact .oet zijn. Het 1s

gebleken dat voor een symmetrische sinusvormig driefasennet geldt

dat het .omentaan blindvermogen nul is. Dit-1ntegenstelling met het

sinusvormige "nfasenet. Het is dus mogelijk om een driefasenblind

stroomcompensator te bouwen met een klein (en daardoor compacte

blindstroomcompensator) energiebuffer. Een net met vervormde

spanningen en stromen heeft een momentaan vermogen dat niet meer

constant is maar varieert in de tijd. Ter verduidelijking wordt

hiervan een rekenvoorbeeld gegeven.

rekenvoorbeeld

Veronderstel dat de volgende spanningen en stromen in het

driefasennet lopeno

u
R
~ u

1
sin(wt)

u • u sin(wt+2W
)

513

U • u sin(wt+4K )
T 1 3

1 = 1 sin(wt) + 1 sin(lwt)
R 1 2

1 • 1 sin(wt+2W
) + 1 sin(2(wt+2W »

5 1 3 2 3

i • 1 sin(wt+4K ) + 1 sln(2(wt+4K »
T 1 3 2 3

Voor het aomentaan aan de verbruiker afgegeven vermogen

geldt:

pet) • uR(t).1R(t)+us(t).is(t)+uT(t).1T(t) (1.26)

Subst1tueer de fasespannlngen en stro.en 1n (1.26). dan

wordt het .omentaan ver.ogen :

- 11 -



P(t)= ! u 1 +! u 1 cos(wt) + ! u 1 cos(3wt)
211212 212

Uit het voorgaande blijkt dat de stroomcomponent dIe

gelijkvormlg Is met de spannIng de wattstroomcomponent is. Bet

wattvermogen Is 3u 1 slnfut). Dlt betekent dat 3u 1 sln(wt)
1 t 1 2

bllndvermogen Is, dus q(t) - O. Om deze bllndstroom te kunnen

compenseren Is dus een energiebuffer nodig. De compensator zal

hlerdoor dus groter en dus minder compact worden.

[en oplosslng om de compensator toeh compact te kunnen maken Is het

compenseren van bllndstomen op momentane basIs, zodanlg dat de

momentane verllezen mlnimaal zljn. Voor deze momentane beschouwing

worden de begrippen ~mentane watt en bllndstroom Ingevoerd. In het

geval van slnusvormlge spannlngen en stromen komen de klassleke en

momentane deflnities met elkaar overeen, In andere gevallen nlet.

De merltes van deze nleuwe definltle worden beschouwd In [HAA-89].

1.2.4. Homentane bllndstroom In een drlefasennet zonder nullelder.

Deze momentane aanpak maakt het mogelljk om op een willekeurig

tijdstlp uit te rekenen wat voor bllndstromen er In de fasen lopeno

De probleemstelling blijft nagenoeg gelljk.

We gaan dus zoeken naar de beste stroomvorm In de fasen zodanig dat

de momentane verllezen mlnlmaal zljn blj constant door de

verbrulker afgenomen vermogen. Gemakshalve wordt aangenomen dat de

verllesweerstanden In de drle fasen gelljk zijn. Voor het door de

verbrulker opgenomen vermogen geldt (1.26).

De verllezen dIe optreden blj transport zljn evenredig met

Vet) • 12 (t) + 12 (t) + 12 (t)
R s T

Oadat bet net geen nullelder heeft geldt

1 (t) + 1 (t) + 1 (t) • 0
R 5 T

Per deflnltle geldt tevens :

U.27)

U.28)

UR(t) + us(t) + uT(t) • 0 (1.29)

De verllesfunetle Vet) Is een funetle van l R(t), Is (t) en I
T
(t). De
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verllesfunetle aoet gemlnlmallseerd worden. De aanpak ls nu als

volgt. H.b.v. (1.26) en (1.28) kunnen 1 (t) en 1 (t) worden
S T

geellmlneerd ult vet). De verllesfunetle vet) kan nu gesehreven

worden als

VU (t» I:
R

(1. 30)

15 nu als funeUe van 1 gesehreven. De
R

een kwadratlsehe funetle. Wanneer

De verllesfunetle V(l
R

(t»

verllesfunetle V(l (t» ls
R

V(l
R

Ct» een dalparabool 15 dan heeft V(l
R

(t» een alnlmum. De

waarde van de fasestroom 1 dle dlt alnlaum geeft. 1s dus de
R

gezoehte (fase)stroom. Deze fasestroom geeft nl. mlnlmale verllezen

blj een bepaald afgegeven vermogen van de bron. Dat V(l (t» een
R

dalparabool 15, 15 eenvoudig In te zlen. Neem aan dat een van de

fasestromen naar onelndlg gaat (onafhankelljk van de rlehtlng). dan

gaan de verllezen ook naar onelndlg. De verllesfunetie V(l (t» 15
R

dus een dalparabool waarvan het mlnimum gevonden kan worden door de

eerste afgelelde nul te stellen. De eerste afgelelde van V(l (t»
R

15 :

____ a
BV(1 (t»

R

Bt

41 (U2 +U2 +u u )+2P(U +2U )
R ST TR TRST ST TR

U~T
0.31)

(1. 32)

Nul stellen van (1.31) en hersehrljven geeft

-P(u +2U )
ST TR1 1:--------

R 2(u 2+u 2+u U )
ST TR TR ST

Deze fasestroom geeft dus blj een bepaald afgegeven veraogen en

gegeven 11jnspannlngen de fasestroom 1
R

dle de alnste verllezen

geeft. Opgeaerkt dlent te worden dat foraule (1.32) 1s afgeleld

zonder gebrulk te aaken van (1.29). Op eenzelfde aanler kunnen nu

de fasestromen 1 en 1 gevonden worden. De foraules voor 1 en 1
S T S T

zljn :

-P(u +2U )
TR RS11:--------

S 2(u 2+u 2+u U )
TR RS RS TR

- 13 -
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-P(u +2U )
RS ST

1 =--------
T 2 (U 2 +U 2 +U U )

RS ST ST AS

(1. 34)

De formules berekenen dan de fasestromen (blj gegeven

lljnspannlngen en afgegeven veraogen van de bron) dIe de mlnste

verllezen geven. Voor een net, waar (1.29) geldt, zljn de formules

(1.32), (1.33) en (1.34) nog eenvoudlger te schrljven. Hlervoor

moet de noemer van (1.32), (1.33) en (1.34) vereenvoudlgd worden.

De noemer kan geschreven worden als :

u
2

+u
2

+u U .. u
2

+ u
S
2

+ u
2

- U U - U U - U U
ST TR TRST R T ST RS RT

(1. 35)

Nu volgt even een zljsprong. Bekend Is dat wegens (1.29) geldt :

(u + u + U )2 = 0
R S T

Wanneer (1.36) ultgeschreven wordt krljgen we

222
U +u +u +2UU +2UU +2UU =0

R S T RS ST RT

Hlerult valt het volgende resultaat te halen

1 2 2 2
-u U - U U - U U =-(u + u + u )

RS ST RT 2 R S T

Substltueer (1.37) In (1.35) dan wordt (1.35)

0.36)

(1. 37)

(1. 38)

Er wordt dan wel gebrulk gemaakt van (1.29). Formule (1.32) kan nu

als volgt vereenvoudlgd worden :

-P(u +2U) -P(u -u +2U -2U) -P(u +u +u -3 U )
ST TR S T T R R S T R

l R =-------- • -------- • -------
2(U 2+u 2+u u) 2!(U2 + u 2 + u 2 ) 3(U2 + u 2 + u

2
)

ST TR TR ST 2 R S T R S T

ReSUllerend :

- 14 -
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(1. 39. a)
pet)

1 (t) .. u (t)

R (u: + u: + u;) R

Eenzelfde vereenvoudlglng kan nu ook voor (1.33) en (1.34)

plaatsvlnden.

pet)
1 (t) = u (t)

5 (u2 + u2 + u;)
5

R 5

pet)
1
T

(t) .. uT(t)
(u2 + u2 + u2

)R 5 T

(1. 39. b)

(1. 39. c)

Deze formules vertonen grote gelljkenls met dle In het tljd

gemlddelde geval maar zljn er nlet gelljk aan. Beschouw hlertoe

formule (1.17.b). Dlt zljn dus de fasestromen dle de mlnste

verllezen geven In een drlefasennet, waarvoor geldt :

- som van de fasespannlngen ls nul (1.29) en som van de fasestromen

ls nul (1.28),

- gegeven fasespannlngen,

- bekend afgegeven vermogen van de bronnen.

Een wlllekeurlge fasestroom valt op te delen In een wattstroom-

component ( 1 ,1 en 1 ) deze voIgt ult,R,watt s,watt T,watt

pet)
1 (t) = u (t)
R.watt

(u: + u: +
2) RUT

pet)
1 (t) .. us(t)S,watt

(u: + u: + u2
)

T

pet)
1 (t) .. 2 uT(t)T,_tt ( 2

+ u:uR
+ u )

T

(1. 40. a)

(1. 40. b)

(1. 40. c)

en een b11ndstroomcomponent, waarvoor per deflnltle geldt

(1. 41 )

Hlermee 1s dus blj gegeven vermogen de momentane bllndstroom In het

net te berekenen. Bedenk dat wanneer pet) nlet constant ls, er ult

- 15 -
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(1.39.a,b,c) en (1.17) voIgt dat de momentane blindstroom zal

afwijken van tijdgemiddelde blindstroom. We zullen vervolgens

aantonen dat er een eenvoudige wiskundige relatie bestaat tussen de

momentane blindstromen, zoals gedefinieerd volgens (1.41) en de

gekoppelde spanningen.

Beschouw nu een driefasennet waarbij de fasestromen aIleen maar

momentane blindstromen bevatten. De fasestromen hebben geen

wattcomponent dus is het momentaan vermogen pet) • 0 . De verliezen

Vet) hebben een bepaalde waarde. In dat geval geldt :

1R(t) = 1R,bllnd (t)
1s (t) = 1 (t)

S, bllnd
iT(t) = 1T,bllnd(t)

De formules (1.26), (1. 28) en (1. 29) gaan hierdoor over in

pet) = u (t).i (t) + u (t).1 (t) +
R R, bllnd 5 5, bllnd

u (t).1 (t)T T,bllnd

q(t) = pet) = 0

De verliezen zijn evenredig met

v (t) 12 (t)+12 (t)+12 (t)
bllnd • R,bllnd S,bllnd T,bllnd

(1. 42)

(1. 43)

0.44)

(1. 45)

Met (1.42) en (1.45) kan 1 (t) en 1 (t) wordenR,bllnd S,bllnd
gee11a1neerd u1t (1.44) u1tschr1jven van deze foraule en gebru1k

aaken van (1.37) levert :

/ V (t) ,
1 (t) • blind
_,bU" ~( 2 + 2 + g2)

uR Us T

Evenzo geldt

- 16 -
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I v (t) ,
1 (t) = bUnd
S,bllnd 3( 2 2 2) UTR

U + U + U
R 5 T

(1.41)

(1. 48)I V (t) ,
1 (t) • blind

T,bllnd 3(u2 + U
2 + U

2
)

R 5 T

Met deze formules kunnen nu de bllndstromen In een net berekend

worden, alts voldaan wordt aan

- formule (1.28) ( I 1 • 0 ),

- formule (1.29) ( I u • 0 ),

De factor V (t), dle een aaat ls voor de overbodlge verllezen,
bllnd

kan hlerblj berekend worden m.b.v.

- 12 (t) - 12 (t) - 12 (t)
R,watt S,watt T,watt

(1. 49)

De fasestromen (l
R

, 1
5

, I
T

) kunnen hlerblj gemeten worden en de

wattstroomcomponenten U ,1 ,1 ) kunnen m. b. v.
R,watt S,watt T,watt

(1.40.a,b,c) berekend worden. Deze formules kunnen weer te meten

grootheden. Ult de formules (1.46), (1.41) en (1.48) blljkt dat de

bllndstromen rechtevenredlg zljn met de gekoppelde spannlngen van

het net. Deze stromen moeten nu In de compensator gaan lopeno De te

verwezenlljken compensatorstroaen zlen er dus als voIgt ult

1 • k·U
R,c~p TS

1 • k·U
S,c~p RT

1 • k·UT,ca.p SR

(1. 50)

(1. 51)

(1. 52)

Ult (1.50) tot en aet (1.52) blljkt dat de aoaentane bllndstroom In

een 11jn dezelfde vorm heeft als de 11jnspannlng tussen de twee

andere 11jnen. Vanneer de formules (1.39.a,b,c) nader bekeken

worden dan valt op dat de gewenste fasestroaen, blj constant

veraogen, dezelfde vora aoeten hebben als de betreffende

fasespannlngen. Dlt koat dus overeen aet de redenerlng voor de

gewenste fasestroom voor het 66nfase-geval.
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Uit het rekenvoorbeeld bleek dat q(t) _ 0 voor het tijdgemiddelde

geval. In het momentane geval blijkt dat q(t) = 0 (dit resultaat

vindt men door de gegevens in (1.39.a,b,c), (1.41) en (1.25.c) te

substitueren). In het momentane geval wordt de blindstroom

gecompenseerd zonder gebruik te aaken van een buffer, terwijl

blindstroom compenseren volgens de tijdgemiddelde theorie leert dat

een buffer noodzakelijk is. In beide gevallen is het

transportverlies minimaal.

De conclusie hieruit is dat de momentane theorie gebruikt kan

worden om de grootst mogelijk blindstroomcompensatie te bereiken

zonder gebruik te aaken van een energiebuffer.

Een blindstroomcompensator die werkt volgens dit principe is dus de

meest compacte.

1.3. Blindstroomcompensatie.

In deze paragraaf wordt getracht te verklaren hoe blindstroom

compensatie geschiedt. Om het principe van momentane blindstroom

compensatie duidelijk te maken wordt eerst een voorbeeld van

spannlngen en stromen in het driefasennet bekeken.

+
10 V

+
20 V

-3 A -1.27 A

+ +
10 V 10 V

2 A -0.32 A

+ +
20 V 20 V

1 A 1.59 A

1.73 A

-2.32 A

0.59 A

fIg. 1.5. : Voorbeeld van spanrllngen en stromen In een

drIefasennet.

In de lInker figuur is een voorbeeld gegeven van spanningen en

stroaen zoals die op een bepaald aoment in een willekeurig net

kunnen optreden. In de middelste figuur wordt hetzelfde veraogen

overgedragen als in de linker figuur maar met minimale verllezen.

De stromen ziJn berekend volgens (1.40.a,b,c). In de linker figuur
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bevatten de fasestromen dus bllndstromen. terwljl In de mlddelste

flguur dlt nlet het geval Is. De rechter flguur geeft aan welke

stromen In de compensator moeten lopeno opdat de netstromen geen

bllndstromen meer bevatten.

In paragraaf 1.1. is al gebleken dat onder de gemaakte restrlctles

In dIe paragraaf het aomentaan veraogen van het drlefasennet (1.26)

constant Is. De bllndstroomcompensator aoet dus tussen de fasen

onderllng energle ult gaan wlsselen. zodanlg dat de ultelndelljke

fasestromen voldoen aan de vergelljklngen (1.40.a.b.c). Dlt

ultwlsselen van energle gebeurt nlet dIrect. maar gebeurt In twee

etappes blnnen nader te deflnleren klelne tljdslntervallen (klelner

dan 50 ~s). In de eerste etappe wordt energle ult een poort van het

net opgenomen en opgeslagen In een energlebuffer. In de tweede

etappe wordt de energle ult de buffer gehaald en aan een andere

poort afgestaan. Hoe klelner het tljdslnterval hoe klelner de

hoeveelheld ult te wlsselen energle. HInder energle ultwlsselen

heeft tot gevolg dat de energlebuffer klelner gemaakt kan worden.

Echter om puur praktlsche redenen kan dlt tljdslntervalletje nlet

onelndlg kleIn gekozen worden. Dlt tljdslntervalletje wordt bepaald

door de schakelfrequentle waarop de bllndstroomcompens~tormoet

gaan werken. De gekozen schakelfrequentle Is 20 kHz.
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Hoofdsluk 2 De bllndstroa.c~ensalor.

2. 1 De topologie van de blindstroomcompensator.

In dlt hoofdstuk wordt de topologie en het ontwerp van de

blindstroomcompensator besproken. Hierbij wordt rekening

gehouden aet de ontwerpelsen en wordt gebruik gemaakt van de

eigenschappen van het net.

Allereerst worden twee mogelijke schema's voor een

blindstroomcompensator besproken. De blindstroomcompensator

wordt direct op het driefasennet aangesloten. Ais het net

symmetrisch is en de spanningen en de stromen in het net

slnusvormig zijn, dan geldt dat het momentaan vermogen van het

net geen functie is van de tijd, onafhankelijk van het feit of

het net nu blindvermogen bevat of niet. Dit is ook al in

hoofdstuk 1 verklaard. De driefasencompensator moet ervoor

zorgen dat iedere fase geen blindstroom (of blindvermogen)

meer bevat. Een oplossing is om per fase een

eenfasecompensator te maken. Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat

een eenfasecompensator een energlebuffer moet hebben. Uit par.

1.2.4. blijkt dat onder de gespecificeerde omstandighe~en een

driefasen compensator geen energiebuffer hoeft te hebben. Een

driefasencompensator hoeft aIleen maar energie binnen een

schakelperiode, tussen de fasen, uit te wisselen. Dit moet dan

weer zodanig gebeuren dat aIle fasen geen blindstroom meer

bevatten. Doordat het uitwisselen van energie binnen een

schakelperiode in twee etappes gebeurt, kan het opslagmedium

vanwege het vele kleinere tijdsinterval, t.o.v. een halve,
netperiode voor het .enfase geval, veel klelner gekozen

worden. Hlerdoor wordt de compensator compacter. Dlt Is tevens

6en van de ontwerpelsen van de compensator.

Als opslagmedlum komt een spoel of een condensator In

aanmerklng. De energledlchtheld In een spoel kan vele aalen

groter worden gemaakt dan dIe In een condensator. Uit het

oogpunt van energledichtheld Is een spoel een betere keuze.
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Een ander e1genschap b1J de toepass1ng van een spoel 1s dat de

energ1e-u1tv1ssel1ng gesch1edt aet de spoelstroom; d1e stroom

kan dan d1rect de (capac1t1eve) bl1ndstroom 1n het net

opdrukken.

B1j een compensatorstruktuur aet condensator 1s zo·n stroom

n1et d1rect aanvez1g. De theor1e over de pulspatroonopvekk1ng

kan voor een compensator aet spoel dus eenvoud1ger z1jn.

Hogel1jke compensatorstrukturen z1jn veergegeven 1n f1guur

2.1.. De schakelaars aoeten van een u1tschakelbaar type z1jn.

RP SP TP RP SP TP
IR IR

R - R -Is Is +
S - L liL S - C U

IT IT
c

T - T --

figuur 2.1. : Princlpeschema van de bllndstroomcompensator.

Het 11nker schema 1n f1guur 2.1. vertoont grote overeenkomsten

met een CSI(=Current Source Invertor) d1e aan de

gel1jkstroomkant is kortgesloten. Het rechter schema komt

overeen met een VSI(=Voltage Source Invertor) d1e aan de

gel1jksspann1ngskant 1s opengelaten.

Be1de schakel1ngen z1Jn n1et zonder meer aan het net te

toppelen.

Een (u1tschakelbare) schakelaar tan nl. aIleen een spann1ngsbron

aet een stroombron verb1nden. Het is niet aogeliJk om aet zo·n

schakelaar tvee spann1ngsbronnen of strooabronnen door te

verb1nden. zonder enorae ·stress·(overspanningen e.d.) op de

schakelaars. Dlt betekent dat blJ de CSI (kle1ne)

ingangscondensatoren toegepast aoeten worden om het

spann1ngsbronkarakter van het net te vaarborgen. De VSI van de
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rechterf1guur zal n1et goed werken wanneer het net z1ch als een

harde spann1ngsbron gedraagt. Toepass1ng van 1ngangsspoelen 1s

noodzakel1jk om het momentane spann1ngsversch11 tussen netspann1ng

en tussenkr1ngspann1ng op te vangen. H1ertoe worden aan de 1ngang

van de co~nsator kle1ne ser1espoelen geschakeld.

De schakelaars, getekend 1n f1guur 2.1., moeten aan spec1f1eke

e1sen voldoen. De kortgesloten strooa1nvertor, CSI (de 11nker

f1guur) heeft schakelaars nod1g welke sperspann1ng op aoeten kunnen

nemen. De aeeste afschakelbare halfgele1ders kunnen d1t n1et,

daarom moeten er seriedioden worden toegepast (zie ook appendix

A.l). De open spann1ngs1nvertor VSI (de rechter f1guur) heeft

schakelaars nodig welke 1n twee r1chtingen kunnen geleiden. Dit

betekent dat de schakelaars veelal uitgerust moeten worden met

antiparalelle dioden.

In figuur 2.2. zijn de uiteindelijke schema's nog eens naast

elkaar getekend.

liP 5P TP

'. I. l
R - R

Is Is l +
S - L IiL S - C U

IT l - ~

T T -

flguur 2.2. : Bet sche.. van de bl1ndstroomcoapensator.

In de over1ge hoofdstukken van het verslag wordt aIleen de

kortgesloten stroom1nvertor als bl1ndstroomcompensator nader

besproken.

2.2 Pr1ncipewerklng van de bllndstroomcompensator.

In paragraaf 2.1 1s het schema van de compensator besproken. In

deze paragraaf wordt getracht de werk1ng van de compensator te
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verklaren.

De te ontwerpen blindstroomocompensator gaat opereren op een

schakelfrequentie van 20 kHz. Het pulspatroon voor de schakelaars

zorgt dat de ongefilterde compensatorstromen (dit zijn de

compensatorstromen voor de condensatoren) eruit zien zoals

getekend in flguur 2.3..

- -. jII&. _.-.. - -- .~

-----~·s·· ,-.... '-

--.t

fJguur 2.3. : Voorbeeld van ongefJlterde compensatorstromen.

Uit figuur 2.3. blijkt bet sinusvormige verloop van de gefilterde

compensatorstromen. Met name vanuit bet oogpunt van netvervuiling

Is bet wenseliJk dat de blindstroomcompensator sinusvormige

stroaen In bet net opdrukt.

Bet scbeaa van de coapensator zlet er als volgt uit
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IR
R --.

Is C
S --. RT

L t IL
IT

T --.

flguur 2.4. : De compensator.

De werking van de omzetter kan globaal als volgt beschreven worden:

Over 'en schakelperiode T wordt de hoeveelheid energie in de
•

compensator constant gehouden. Binnen een zo·n schakelperiode moet

nu energie van de ene Ctwee willekeurige fasen) poort overgedragen

worden naar de andere poort. zodanig dat de energie in de

compensator constant blijft. Een 'enaaal aanwezig spoelstroom zal

hierdoor na 'en complete schakelcyclus niet af- of toegenomen zijn

in amplitude. Door de schakelaars wordt de spoelstroom opgehakt en

door die desbetreffende stukken op te drukken in de

daarbiJbehorende fasen kan de gewenste Ccapacitieve) blindstroom in

bet net verkregen. Dit betekent dat te allen tijde Cminstens) twee

schakelaars gesloten moeten zijn. In normaal bedrijf houdt dit in

- 24 -
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dat twee schakelaars in geleiding zijn en tijdens een

stroomovergang van de ene fase naar de andere fase ( men spreekt

van commutatie ) zijn drie schakelaars in geleiding.

Een netperlode valt op te delen in zes tijdsintervallen (figuur

3.1.). Van deze tijdsintervallen blijken er slechts twee

principieel verschillend. In hoofdstuk 3 wordt hierop dieper

Ingegaan. Voor de principe-werking van de compensator 1s het

bek1jken van een zo'n tijdsinterval voldoende. 2o'n tijdsinterval

Is getekend in f1guur 2.5. Linksboven 1n de figuur zijn de gewenste

fasestromen getekend. Rechtsboven zijn de fasespanningen getekend.

Ter verduidelijking van de werking van de compensator wordt nu

een bedrijfssituatie geschetst.

Neem aan dat. gedurende een bepaald tijdsinterval, schakelaar RP

continu gesloten is en dat er stroom in de spoel loopt. In par. 3.6

zal blijken dat zo'n interval bestaat. Het slu1ten van schakelaar

RN ( SN, TN open ) heeft tot gevolg dat aIle fasestromen nul zijn.

Het sluiten van schakelaar SN ( RN en TN open) heeft tot gevolg i
R

= -i , i = i . Het sluiten van schakelaar TN ( RN en SN open )
L 5 L

heeft tot gevolg i = i , i = -i . Op deze manier kan een
R L T L -

pulspatroon worden verkregen, waarvan het laagfrequente deel een

gewenst stroomverloop benadert. In figuur 2.5. is zo'n

benaderlngspatroon getekend.
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figuur 2.5. : Voorbeeld van spanningen en stromen in de compensator.

__" Jwt Au • \lY3.e • I
-5T -R

--"3 J (wt,+21r/3)A Iu • \IY, .e c
-TR -5

--"3 J (wt,-21r/3)A ~U • \IY, .e ..
-RS

Het gewenste verloop van de stromen wordt afgeleld ult de

l1jnspann1ngen. zoals 1n hoofdstuk 1 1s verklaard.

Daaru1t volgt dan :
J(wt,-1[/2)

~ • u. e J (wt,+1[/6)

~ c u. e J (wt,+S1[/6)

~T • u.e

Hlerult blljkt dus dat de vora van de fasestromen overeenkomt

met de lljnspannlngen.
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2.3. Dimensionering van de blindstroomcompensator.

In deze paragraaf wordt verklaard hoe vanuit het

compensatorschema een model wordt gemaakt waarmee de vereiste

grootte van de condensatoren en de spoel van de compensator

berekend kunnen worden.

De principewerking van de stroominvertor is gebaseerd op het

schakelen van spanningsbronnen (aan de ingangen) over een

stroombron (de spoel). T.g.v. de lange leidingen in het net zijn

er parasitaire inducties in het net. Deze parasitaire inducties

geven het net een stroombron karakter voor hoge

schakelfrequenties. Ingangscondensatoren voor de invertor zetten

dit stroombron karakter om in een spanningsbron karakter (voor

hoge schakelfrequenties). Bij de dimensionering van de

condensatoren worden de volgende veronderstellingen gedaan resp.

eisen gesteld :

1- Bij de gekozen schakelfrequentie f is de impedantie van
•

het net zodanig groot dat het net een stroombron karakter

krijgt. Anderzijds wordt bij 50 Hz de impedantie van het net

verwaarloosbaar verondersteld.

2- De max. toelaatbare spanningsrimpel en stroomrimpel (die

ten gevolge van het hoogfrequent schakelen ontstaat )

bedraagt 10 X van de aaximale lijnsPanning resp. maximale

spoelstroom.

3- Als ondergrens voor de schakelfrequentie wordt 5 kHz

gekozen.

4- De compensator wordt gedimensioneerd op een nominaal

blindvermogen van 1 kVAr.

De compensator wordt gediaensioneerd op een nominaal

blindveraogen van 1 kVAr. Voor het blindve~ogen geldt

1000
Q • 3-UI'_-I • dus I...t • 3.220 • 1.52 A aet

1 • 1,52. "2 • 2, 14 A .Det

Uit de laatste alinea van paragraaf 2.2. blijkt dat de

compensator binnen een schakelperiode drie verschillende

- 27 -

/'



subinterval len doorloopt. In dat geval is de spoel gedurende

het eerste subinterval kortgesloten, gedurende het tweede

subinterval verbonden met de R en S fase en gedurende het

derde subinterval verbonden aet de R en T fase (zie figuur 2.5).

De compensator wordt dus in iedere schakelperiode

tijdelijk in een vrijlooptoestand gebracht. Deze situaties

kunnen in verband gebracht worden met de de werking van een

chopper. Het chopperJIodel van flguur 2.6. geldt in het

besproken voorbeeld tijdens de tweede en het eerste subinterval.

9

Lnet -L
S %e

+
Ii I

~
•

U
SR 539 sin(wt + 7f/3)

CRS L

R

flguur 2.6. Bet chopper model voor de dlmenslonerlng van de

bllndstroomcoll1pensator.

In figuur 2.6. is dit choppermodel gegeven. Het net wordt

hierbij voorgesteld als een ideale sinusvormige spanningsbron

met een (parasitaire) seriespoel. Voor een schakelinterval (50

~s) wordt de bronspanning gezien als een gelijkspanning. Voor

de dimensionering wordt verondersteld dat de netspoelstroom

een gelijkstroom is. De spoel L wordt dus oneindig groot
net

verondersteld.

De ingangscondensatoren aoeten de spanningsrimpel t.g.v. het

schakelen zien te beperken.

Ret plaatsen van die ingangscondensatoren aoet zodanig

geschieden dat de spreidingsinductiviteit in de gearceerde Ius

klein is (zie figuur 2.6). In de ca.pensator komt dit overeen

met een gearceerde Ius die getekend is in figuur 2.4.. Deze Ius

vorDlt nl. een spoel met 1 winding. Hoe kleiner het oppervlak
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van zo'n winding hoe kleiner de inductiviteit van de spoel.

Een kleine inductiviteit in die lus betekent een snelle

stapvormige stroomcommutatie en tevens weinig ·stress" op de

schakelaars tijdens het uitschakelen. Met dit effect moet

rekening worden gehouden bij de constructie van de

compensator.

Uit de 11 teratuur [BAA-SS, par. 3.1.1.] b11jkt dat in een

chopper de grootste spannings-(of stroomlrimpel optreedt bij

een relatieve 1nt1jd van een 0,5. Deze waarde wordt gehanteerd

voor dimensioner1ng.

Uit het schakelgedrag voor de compensator moet nu nog afgeleid

worden welke maximale spoelspann1ng kan optreden bij het

schake len. De maximale lijnspanning bedraagt 220-Y3-Y2 = 539 V.

Deze spann1ng komt echter niet over de spoel bij het schakelen.

Uit figuur 2.4 en 2.5. en het daarbij behorende betoog blijkt dat

in het getekende 1nterval de spoel L kortgesloten wordt of

aangesloten wordt tussen R en S. In figuur 2.6. had het

choppermodel ook getekend kunnen worden met rechts de T en R fase en

l1nks de S en R fase, dat choppermodel geldt dan 1n het voorbeeld

tijdens het tweede en derde subinterval. D1t 1s getekend 1n figuur

2.7. .

ilL- +

CRT

T

R

fJguur 2.7. : Bet Ander chopper.adel afgeleJd uJt fJg. 2.5.

Er 1s nog een tweede choppermodel af te le1den u1t f1g. 2.5. Dit

choppermodel z1et er exact hetzelfde u1t als 1n f1g. 2.6 echter met

bronspann1ng U . Di t choppermodel geldt dan tijdens het derde en
TR

eerste subinterval.
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Voor de spoel geldt (zie figuur 2.7. )

6i
L

u • L.- = UL 6t TR

In paragraaf 2.2. is uitgelegd dat de type A en B intervallen

elkaars complementaire zijn. Het is dus voldoende om een

interval (eenzesde van een netperiode) te beschouwen om de

principewerking van de compensator te verklaren en dus ook

voor de dimensionering.

De tekening in de rechterbovenhoek van figuur 2.5. geeft het

verloop van de fasespanningen in zo'n tijdsinterval. In het

besproken voorbeeld wordt de spoel L telkens tussen T en R

aangesloten, of tussen R en S, of kortgesloten. In het begin van

het interval zal de spoelstroom snel stijgen als de spoel is

aangesloten tussen T en R en langzaam dalen als de spoel is

aangesloten tussen R en S. De spoelstroom is op het begin en einde

van een schakelinterval gelijk. Hierdoor zal de spoel in het begin

van het tijdsinterval een relatieve korte tijd T
1

(deze relatieve

intijd wordt aangeduid met ~ =TIT) aangesloten zijn
.ublnlerva11 1 a _

met T en R en gedurende een relatief lange tijd T
2

(aangeduid met

~ = TIT) met R en S. Wanneer U • 0 V, dan is U =
aublnlerva12 2. R TR

U en ziJn de relatieve intijden ~ en ~
RS aubl nlerva11 aublnlerva12

gelijk (~ • ~ • 1/2). In dat geval heeft de
.ublnlerva11 aublnlerva12

spoelstroom de grootste rimpel. De sPOelspanning in dat punt is

220.~.~3.~2 • 269 V.

uL ·6t 269.10- 4

• L • -----. • 0,126 H6i
L

0, 1. 2, 14

L • 126 mil

In de (chopper)condensator vloeit een blokvormige wisselstroom

met een frequentie geliJk aan de schakelfrequentie. De top-top

waarde van deze wisselstroom bedraagt de helft van 1 • Voor
Det

de condensator geldt :
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1 1 -.At = -.-- = 10 s
2 5000

1 ...
1 = -2.1 • 1,07 Ac net

AVc = 0,1.467 = 47 V

C
chopper

1 .At
c

--- =
AV

-.
1.~~.10 = 2,3 ~

De condensator in het choppermodel ls de capacltelt dle men

zlet tussen twee fasen. Dit betekent dus dat de chopper

condensator wordt gemaakt door een compensatorcondensator met

daaraan parallel geschakeld de twee andere compensator

condensatoren, welke In serle met elkaar geschakeld zljn.

Dus geldt:

C
Choppper

3=- C2 c~pensator

Hiermee wordt de compensatorcondensator

C .~.2,311:1,5[~]
cOllpensator 3

De stromen dle In de condensatoren lopen zljn contlnue stromen

en blokvormlge stromen. Er blljft echter gelden
3C • - C • want de spannlngsveranderlngen

Choppper 2 coapensator
(t.g.v. contlnue stromen) blljken relatlef kleln t.o.v. de

spannlngsveranderlngen (blokvormlge stromen) te zljn. Dit kan

verklaart worden aan de hand van de volgende beschouwlngswljze.

Neem aan dat de schakelfrequentle f verhoogt wordt; dlt heeft tot
•

gevolg dat de condensatoren hleraee evenredlg verklelnt zouden

kunnen worden, terwljl de spannlngsrimpels gelljk blljven. Hlermee

zljn de ingangscondensatoren en sPOeI van de bllndstroom

compensator gedlmensloneerd.

Omdat ultelndelljk bleek dat de compensator blj 20 kHz kan

schakelen zljn de ontworpen condensatoren en spoelen een

- 31 -



factor 4 te groot.

2.4. De schakelaars in de blindstroomcompensator.

De schakelaars die in de blindstroomcompensator worden gebruikt

zijn IGBT's van het type IXGP 10N80A. In appendix A.l wordt de

schakelaar nader belicht.

De .aximaal haalbare schakelfrequentie van de gebruikte

halfgeleiders bedraagt ca. 20 kHz. Dit betekent dus dat de

schakelfrequentie buiten de gehoorgrens valt. De

blindstroomcompensator krijgt dan ook het predikaat ultrasoon.

De gebruikte halfgeleiders kunnen een maximale stroom van 10 A

doorlaten. De maximale sperspanning bedraagt 800 V.

De topwaarden van de compensatorstromen bedragen 2,14 A . De

stroomrimpel kan deze waarde nog 10 X verhogen. Zodat de maximale

optredende schakelaarstroom 2,5 A bedraagt. Dit betekent dat het

stroombereik van de schakelaars ruim voldoende is. De maximale

lijnspanning is 539 V. Door het schakelen kan hier nog wat

overspanning ontstaan. Deze spanning ligt nog ver beneden de

.aximale spanning van 800 V.
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2.5. De blindstroomcompensator als gyrator beschouwd.

De compensator kan ook gezien worden als een gyrator. We

beschouwen hiertoe de schakelaars tezamen met de condensatoren

als een black box, waarbIj de besturing van de schakelaars

wordt gezien als een soort stuurgrootheid. BIj deze

beschouwlngswljze zien we aan de ene kant van de black box een

relatief kleine spoel en aan de andere kant zien we, wanneer

we de black box InkIjken, (schIjnbare) condensatoren (dIe veel

groter zljn dan de aanwezige condensatoren). Dit tomt overeen

met het prIncIpe van een gyrator.

Het verhogen van de schakeifrequentie van een gedimensioneerde

blindstroomcompensator heeft tot gevolg dat de spannlng- en

stroomrimpels omgekeerd evenredig kleiner worden. Dezelfde

spannings- en stroomrimpels kunnen weer op de oorspronkelljke

waarde terug gebracht worden door de waarde van L (en C) aan te

passen. De blindstroomcompensator zal daardoor compacter worden,

terwIjl de capaciteit C van de blindstroomcompensator
achlJnbaar

gelIjk Is gebleven.

De schakelfrequentie waarbIj de blindstroomcompensator.ontworpen

wordt kan gezien worden als een gyratoroverzetverhouding. Met de

gyratoroverzetverhouding wordt LlC bedoeld. Een hogere
achlJnbaar

schakeifrequentie heeft een hogere gyratoroverzetverhouding tot

gevolg.

De besturing van de schakelaars kan ook zodanig gekozen worden

dat het net spoelen ziet.

2.6. De spoelstroom meten m.b.v. een nulfluxtransformator.

De spoeistroommeting In de bllndstroomcoapensator geschiedt met

een nulfluxtransforaator. Deze nulfluxtransformator is van het

type LDfsa CH 1228 LA SO-p en tan een aaxll18.le stroom van SOA

.eten. Het uitgangssignaal van de nulfluxtransformator Is een

stroom. De nulfluxtransforaator gedraagt zich als een

stroomtransformator, waarvan de overzetverhoudlng 1:1000 Is. Een

gemeten stroom van Ampere's wordt dus In mill-AMpere's
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weergegeven. De stroom in de blindstroomcompensator ligt beduidend

lager dan de maximale nulfluxtransforaatorstroom van SOA (bij een

winding om de nulfluxtransformator).

De gehele pulspatroonopwekker werkt met spanningen. Het

uitgangssignaal van de nulfluxtransforaator wordt dan ook met een

weerstand afgesloten. Ais voor de afsluitweerstand lk gekozen

wordt en er ligt een winding om de nulfluxtransformator. dan komt

de spanning in Volts, over deze weerstand, overeen met de stroom

in Ampere's door de spoel. I.v.m. storingsinvloeden is het aan te

raden om de afsluitweerstand zo dicht mogelijk bij de ingang van

de pulspatroonopwekker te plaatsen. De afsluitweerstand wordt

daarom opgenomen in de pulspatroonopwekker.

Uit metingen blijkt dat een afsluitweerstand van lk en een winding

grote niet-lineariteit van de nulfluxtransformator teweeg brengt.

Het blijkt dat 10 windingen en een afsluitweerstand van 100 ohm

beter voldoen. De maximaal te meten spoelstroom bedraagt nu nog

maar SA. De niet-lineariteit van de nulfluxtransformator is nu

echter verwaarloosbaar.
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Hoofdstuk 3 Het pulspatroon in de blindstro~ompensalor

3.1. Modulatiemethoden.

3.1.1. Inleiding

In de aeeste gevallen worden sinusvormige compensatorstromen

gewenst. Uit de topologie van de blindstroomcompensator blijkt dat

de compensatorstromen (voor de condensatoren en de schakelmatrix)

aaar drie waarden aan kunnen nemen, +i ,0 of -i. De spoelstroom
L L

i
L

is echter een gelijkstrooa (bij benadering). Sinusvormige

stromen zijn hier dus niet direct mee te maken. Door de spoelstroom

i
L

in de tijd op te hakken, is het aogelijk om toch een min of aeer

sinusvormige fasestroom te krijgen. Over een hele netperiode gezien

wordt nu zo'n fasestroom opgebouwd uit pulsen. De hoogte van die

pulsen komt overeen met de spoelstroom i . Dit signaal ziet eruit
L

als een PWM (Pulse Width Modulation) signaal. In dit signaal is dan

het sinusvormige verloop van de gewenste fasestroom te herkennen.

De puIsen die aan de schakelaars worden aangeboden hebben, biJ

benadering, dezelfde vorm als het PWM-signaal. Het signaal wat aan

de schakelaars wordt aangeboden wordt nu het pulspatroon genoemd.

Het pulspatroon legt nu de in- en uitschakeltijdstippe~voor de

schakelaars vast. In plaats van in- en uitschakeltijdstippen wordt

ook vaak het begrip ontsteekhoek gebruikt. Als de grondharmonische

frequentie (f ) van het PWH-signaal constant is, dan kunnen de in-
9

en uitschakeltijdstippen uitgedrukt worden in radialen (of graden).

Er geldt iamers w • 2.f. In plaats van de tijd-as wordt dan de
9 9

W t-as gebruikt. Het gebruiken van de w t-as heeft als voordeel dat
9 9

bij verschillende grondfrequenties altijd slechts een

grondharaonische periode van het pulspatroon wordt bekeken. Voor

het bepalen van zo'n geaoduleerde pulsreeks bestaan verschillende

aethoden, de z. g. aodulatieaethoden.

3.1.2. Overzicht aodulatiemethoden.

Het pulspatroon wordt afgeleid uit een gewenst signaal of gewenst

gedrag van het signaal. Grofweg gezegd is het pulspatroon dus een

benadering van een gewenst signaal.
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In deze modulatlemethoden valt een onderverdellng te maken. In

fIg. 3.1 Is deze onderverdellng schematlsch weergegeven.

Geselecteerde reductle Slnusbenade-

van harmonlsche rlngsmethoden

draaggolf

modulatie

nuaood

methode

draaggolf

modulatie

CMC

methode

fig. 3.1 : Overzicht van de modulatiemethoden.

1- Geprogrammeerde modulatle.

BIJ deze methode worden de stuurslgnalen ult een tabel gelezen.

De tabel wordt perlodlek ultgelezen d.m.v. een teller dIe (met

constante snelheld van constante grondfrequentle) langs de tabel

loopt. Zle fIg. 3.2..

puis
patroon

tabel
r

r
fJg. 3.2. : Schematlsche voorstellJng geprogrammeerde ~latle.

2- Real-tlae .odulatle.

BIJ deze methoden wordt het pulspatroon -real-time"
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gerealiseerd. Deze methoden kunnen dus direct 1nspringen op

onverwachte veranderingen van bv. 1ngangssignalen. Dit betekent

dat deze moduIat1emethoden ook toegepast kunnen worden bij een

vervuild net.

ad.1. In de geprogrammeerde moduIat1emethoden valt ook weer een

onderverdeI1ng te maken.

A- Geselecteerde reduct1e van harmonische.

Bet karakter1st1eke van deze methode 1s dat door een

geschikte keuze van ontsteekhoeken de four1ercoiffi

cienten van het pUlspatroon kunnen worden 1ngesteld.

[BAA-SS]

B-Sinusbenaderingsmethoden.

Bij deze methoden wordt getracht het (gefilterde)

uitgangss1gnaal (van het pulspatroon) een sinusvormig

verloop te geven. In par. 3.5 wordt op deze

sinusbenaderingsmethoden dieper ingegaan. Nu voIgt een

omschrijv1ng van wat onder sinusbenadering wordt verstaan

in dit verslag (z1e par. 3.5).

Karakterist1ek voor deze methode 1s dat het pulspatroon

zodan1g bepaald wordt. dat de tijdsintegraal yan het

gewenste signaal x (t) (dit kan spanning of stroom
ref

z1jn). geIijk 1s aan de t1jds1ntegraal van een aanwez1g

s1gnaal x(t) (van spanning of stroom). Die Iaatste

t1jds1ntegraal Ioopt dan gedurende de 1nt1jd van de

schakelaar. In foraulevorm

t +a1o •

I x(t)
to

dt =

t +1o •

Jx (t) dt
t ret
o

(3.1)

Vat er dus gebeurt 1s dat het gewenste s1gnaal wordt

benaderd door een s1gnaal van een bepaalde pulsduur. In

figuur 3.3. is d1t schemat1sch weergegeven.
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x( t)

I
I
I
I __orT...........

t
o

X ref (t)

~.,.L+---A x re f

---- t

fig. 3.3. : Benadering van een signaal met pulsmodulatie.

Het ideale pulspatroon zorgt er dus voor dat de

oppervlakken van A (t) en A (t) gelijk zijn. Het
x x, ref

ideaIe pulspatroon moet rekening houden met

doorlaatverliezen, stijg- en daaltijden van de schakelaars

etc. etc. . Ook moet bij de bepaling van de intIjd (~T )
•

het verloop van x (t) na ~T worden meegenomen. Zo'n"f. -
pulspatroon is dus real-tIme niet te realiseren, want

t + ~T < t + T •o .0.
Sinusbenaderingsmethoden zljn weer onder te verdelen In

a- Draaggo1fmodulat Ie, zie (BAA-SS].

Bij deze methode worden zowel x(t) als x (t)
ref

gedurende het tijdsinterval constant verondersteld.

Voor hoge schakelfrequenties. ideale schakelaars en

een oneindig grote spoel klopt dit oak.

b- Numerieke draaggolfmodulatie.

Voortaan afgekort met au.aod. BIj deze methode wordt

alleen x (t) constant veronclersteid. Met andere
ref

effecten wordt in bepaalde llate rekening gehouden.

Later zal duIdeIIjk worden inhoeverre.

Bet voordeel van geprogrammeerde moduiatie is de grote

flexibl1iteit. De tabel in fIguur 3.2. is b.v. een EPROM of een
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RAM geheugen. Het 1s nu alt1jd nog moge11jk om de 1nformatle

hlerln te wljzlgen.

De verelste berekenlngen voor geselecteerde reductle van

harmonlschen worden blj hoge schakelfrequentles echter moellljk

ultvoerbaar (veel ontsteekhoeken). Verder ls het nog maar de

vraag of het werkelljke pulspatroon wel voldoet aan de gemaakte

veronderstelllngen. Enkele van dle veronderstelllngen zljn dat er

onelndlg snel In- en ultgeschakeld kan worden en dat de

amplltuden van alle pulsen gelljk zljn. De schakelaars hebben

echter elndlge stljg- en daaltljden en doorlaatspannlngen. Vooral

het effect van de elndlge stljg- en daaltljden wordt belangrljk

blj hoge schakelfrequentles. Daarom ls gekozen voor een van de

slnusbenaderlngsmethoden.

De nummod methode maakt het mogelljk om blj de berekenlng van het

pulspatroon rekenlng te houden met de genoemde afwljklngen.

Hlerop wordt later meer In detall Ingegaan.

ad.2. De "real-time" modulatie methode zljn slnusbenaderlngs

methoden. De "real-time" modulatie methode heeft nogal wat

voordelen t.o.v. de geprogrammeerde modulatle.

Kort samengevat zljn de belangrljkste voordelen ~

- te reallseren zonder quantlsatle In de tljd.

- geen grote tabellen aet daarblj behorende netgesynchronl-

seerde tellers nodlg. waardoor de hoeveelheld benodlgde

hardware afneemt.

- geen Ingewlkkelde en storlngsgevoellge netsynchronlsatle

nodlg.

- toepasslng van -real-tlae- aodulatle aaakt het aogelljk om

de door het pulspatroon gestuurde compensatorstromen

quasl-momentaan aan te passen. Toepasslng op een vervulld

net Is dus aogelljk.

De real-tlae aodulatle dle hler gehanteerd gaat worden ls te zlen

als een aangepaste versle van de Current Mode Control (OMe). Deze

methode. dle de voorkeur heeft gekregen. wordt voortaan

CMC-modulatle genoemd. Blj deze methode wordt x (t) constant
ref
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verondersteld, blnnen een schakelperlode; voor voldoende hoge

schakelfrequentles Is dlt ook geoorloofd. Rlerover meer In

paragraaf 3.6.. De nu.mod-methode Is maar tot op blokschema-nlvo.

3.2. Prlnclpewerklng van de n~-aethode.

Deze methode berekent het pulspatroon volgens een numerleke

methode. De methode wordt hler gehanteerd voor het berekenen van

het pulspatroon voor een stroomlnvertor in een drlefasennet . Aan

de hand van de gewenste stroom In een fase worden de Intljden van

de schakelaars berekend. De fasestromen 1 , i en i worden
R s T

verkregen door de spoelstroom 1 per schakelperiode T in de tijd
L S

in drle stukken te hakken. De afzonderlljke stroomstukken worden

dan opgeperst in de desbetreffende fase. De gemiddelde waarde van

zo'n stroompuls (in een schakelperlode T ) moet dan overeenkomen
•

met de gewenste momentane stroomwaarde. De maxlmale stroom In zo'n

fase is dan begrensd door de spoelstroom. Dlt principe is in figuur

3.4 gevisuallseerd. De tekenrichtingen van de stromen komen overeen

met de afspraken van fIg. 1.3. Met de relatleve intlJden (a's) kan

men nu de gemiddelde fasestroom sturen. Op deze .anier is dus een

stuurbare stroombron verkregen. Ret verloop van de intljden van de

vanult de tabel gegenereerde pulsen zljn zodanlg dat de stroom een

slnusvormig karakter heeft.
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fIg. 3.4. Voorbeeld van het stroomverloop In de

bllndstroomcompensator.

Het regelen van de spoelstroom gaat als voIgt. Wanneer de

opgeslagen energie In de spoel per periode toeneemt dan zal de

spoelstroom gaan toenemen. Wanneer aan de spoel energie onttrokken

wordt neemt de spoelstroom af. Dit tan worden bereikt door het

verschuiven van het pulspatroon t.o.v. de netspanningen. In normaal

bedrIjf wordt de verschuiving zodanig gekozen. dat de fasestromen

slnusvor.lg zljn en 90 graden voorIjIen op de fasespanningen. Door

het pulspatroon In de tIjd te verschuiven wordt er een fasefout

geintroduceerd dIe afwIjkt van het 90° faseverschil tussen
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fasestroom en fasespanning. Wanneer het faseverschil tussen

fasestroom en fasespanning kleiner wordt dan 90°, dan wordt er

energie opgenomen uit het net en gaat de spoelstroom vervolgens

stijgen. Als het faseverschil groter wordt dan 90°, wordt er

energie onttrokken aan de spoel en neemt de spoelstroom af.

Alvorens over te laan tot de berekening van het pulspatroon (zie

paragraaf 3.5 en 3.6), wordt eerst gekeken naar naar een

vereenvoudiging van de compensator die voIgt uit de zg.

hnd-transformatie en de commutatie in de compensator.

3.3. De Iunl - transformatie.

In het vollende zal blijken dat het handig is om de lijnen van het

RST-net opnieuw te benoemen. Het RST-net wordt daarbij afgebeeld op

een denkbeeldig hnd-net. Hierdoor is het mogelijk om bij de analyse

van het pulspatroon een vereenvoudiging door te voeren. Die

afbeelding wordt in het vervolg de hnd-transformatie genoemd. Van

de betreffende fasen wordt onderzocht welke fase de hoogste (h)

spanning heeft (t.o.v. bijv. de nulleider) en welke de laagste (l).

De overgebleven fase is de middelste (m) fase.

Hierdoor wordt een periode van de drie fasespanningen vereenvoudigd

tot twee principieel verschillende interval len. Deze interval len

worden voortaan type A en type B interval lenoemd.

IR URisUs i T UT

uf

interval ,.

type interval A
2
B

3
A

4

B
5
A

6
B

-

fIg. 3.5. : Opdellng van ten perJode van het net In zes Jntervallen.

Dit betekent dat het pulspatroon voor de schakelaars van een periode
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o 0van 360 vereenvoudigd is naar twee stukken van 60 .

oDeze 60 -stukken zijn in figuur 3.6. tezamen met de stromen en

spanningen in zo'n stuk getekend.

o
60

t'

o
60

til

type B interval type A interval

o .
fig. 3.6. : De overgebleven 60 -stukken van een perlode van het net.

Het blijkt dat voor die twee interval len eenvoudige formules voor

de spanningen en stromen kunnen worden afgeleid. Alvorens deze

formules te geven worden Uf en w gedefinieerd. Met Uf wordtase ase
de effektieve waarde van de spanning tussen fase-leider en

nul-leider bedoeld. Het symbool w 1s de c1rkelfrequentie van de

wisselsPanning. Voor w en Uf geldt:ase

w • 2-.-f - 2-.-50 • 100-. rad/s

Uf -220Vase
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Ult flg. 3.6 volgen de formules voor deze spannlngen

Interval type B :

Uh • Uf v2-cos( Colt'ase
1(- - )
3

U -= U v2 -cos ( Colt' + ! )m fase 3

Ut • Uf v2-cos( Colt' + • )ase

1nterval type A :

Uh • Uf v2-cos( Colt" )ase -= - Ut { 1nterval B }

Um = Ufasev2-cos( Colt" - ~ ) • - Um { 1nterval B }

Ut = Uf v2-cos( Colt" + 2'Ir ) = - Uh { Interval B }ase 3

In deze interval len ls ook weer een gewenst stroomverloop aanwezig.

1nterval type B

1 = 1 -cos( Colt' +! )
h,vewenst top 6

1 = 1 -cos( Colt' + ~ )
m, vewenst top 6

1 = 1 -cos ( Colt' -! )t. vewenst top 2

Interval type A :

1(
1 • 1 -cos ( Colt" + - )h, vewenst top 2

•1 -= 1 -cos( Colt" - - )
m, 9ewen.t top 6

I t = 1 -cos ( Colt" - ~ )
, v_enst top 6

A

=Umt
A=-Uht

• -1t { 1nterval B } • -Umt.vewens
A

• -1 {1nterval B }. Uht
m, vewenst

• -1h { 1nterval B } ; -U~_
• vewenst 'U/~

U1t deze beschouwlng blljkt dat geldt

type A type B

1 • -t-Umt 1 • teUmt (3.2.a)
h,9ewenat h,9ewenst

1 • teUht 1 • -teUht (3.2.b)
m,9ewen.t m,9ewenat

1 • -teU/lm 1 • teU/un. (3.2.c)
t,9ewenat t,9ewen.t

Dlt tomt d1rect overeen aet de theoretlsche analyse van bl1ndstroom

ult hoofdstuk 1. Opgemerkt dlent te worden dat blj type B 1nterval

de stream 1m alt1jd negatlef 1s en blj type A 1nterval altljd
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positief. Bet teken van i h en it is altiJd tegengesteld aan dat van

i m . Verder is hier analogie met figuur 2.5. en met de biJbehorende

formules uit hoofdstuk 2.

In figuur 3.7 is voor interval 6 schematisch weergegeven wat de

h,m en t liJnen in de HechteH blindstroomcompensator ziJn.

AfhankeliJk van het netinterval (1,2.. 6) voIgt een aanduiding van

de h, m en t liJnen. Uit het type interval (A of B) bliJkt of i m
positief of negatief aoet ziJn. Hieruit voIgt welke schakelaar

continu in moet ziJn tiJdens dit netinterval. Ais deze schakelaar

biJv. in de P - riJ ligt en het dus een type B interval betreft

(zie fig. 3.7) dan bevinden de 0h' Om en 0t - schakelaars zich in

de hiertegenoverliggende (in dit voorbeeld) N - riJ.

Tussen de 0h' Om en 0t - schakelaars vinden in dit interval de

commutaties plaats. De commutatievolgorde zal in paragraaf 3.5

worden besproken (een commutatievolgorde is biJv. 0h ~ Om ~ 0t ~ 0h

~ Om etc. )

BiJ het overschakelen naar het volgende netinterval verhuizen de

0h' Om en 0t - schakelaars naar de andere riJ ( in het voorbeeld

van de N - riJ naar de P - riJ ) . In de hiertegenoverliggende riJ

(in het voorbeeld betekent dit de N - riJ) is nu een schakelaar

continu ingeschakeld en bliJven de twee andere schakelaars in die

riJ. BiJ het overschakelen naar het volgende netinterval vindt er

uitgeschakeld omwisseling plaats van de m en t liJn of de h en m
liJn. De riJ schakelaars die dus de meeste schakelverliezen heeft

(in paragraaf 3.5 zal bliJken dat dit de riJ met de 0h' Om en 0t 

schakelaars is) wisselt dus telkens tussen de P en de N - riJ.

Hierdoor worden de schakelverliezen dus verdeeld over aIle

schakelaars. Ook dient opgemerkt te worden dat de Om schakelaar

zich bevindt tegenover de continu inziJnde schakelaar van de andere

riJ.
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------- p- rij

·IR
Iv R --+

·
Is C

S --+ R1'
L

.
'f71, IL·IT
t T --+

------. N- r1J

fig. 3.7. De bllndstroomcompensator in bedriJf met de

Qh' Q
in

en Ql - schakelaars aangeduid.

Voor elk interval kan de echte compensator worden afgebeeld op een

vereenvoudigde bllndstroomcompensator; deze zlet er a~s voIgt ult :

R-----

s-----

T

fig. 3.8. : De bl1ndstroollCompensator na transforJJatle.

In figuur 3.8. is geen stroomrichting voor de schakelaars

aangegeven. Deze fIguur geldt In beide Interval len.
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3.4 Commutat1e 1n de bl1ndstroomcompensator.

In de bl1ndstroomcompensator komen twee soorten commutat1e voor:

1- Natuur11jke commutat1e.

Hen spreekt van natuurl1jke commutat1e, wanneer de

commutat1e van de stroom van de ene schakelaar naar de

andere, nadat deze 1s 1ngeschakeld, op natuur11jke w1jze

gesch1edt. D1t houdt in dat t.g.v. de aanwezlge spann1ngen

en stromen en de d10dewerking in de schakelaars de ene

schakelaar automat1sch wordt u1tgeschakeld en een andere

(gewenste) schakelaar automat1sch wordt ingeschakeld.

2- Geforceerde commutat1e.

Hen spreekt van geforceerde commutat1e als voor de

commutat1e (stroomovername) van de stroom de u1tgaande

schakelaar "echt" moet worden u1tgeschakeld en

tege11jkert1jd de 1ngaande moet worden 1ngeschakeld. De

u1tgaande schakelaar kr1jgt het t.a.v. overspann1ng en

u1tschakeld1ss1pat1e zwaar te verduren. Hen spreekt dan van

"stress" op d1e schakelaar.

Deze begr1ppen zullen met voorbeelden verdu1del1jkt worden.

schakelaars op.

In f1guur 3.9 is de getransformeerde bl1ndstroomcompensator 1n een

type B interval weergegeven.
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fig. 3.9. De getransformeerde blindstroomcompensator in een type B

interval (im < 0).

Doordat de polarltelten van de 11jnspannlngen vast11ggen. (t.g.v.

de ~-transformatle) kan de commutatle 1n de bllndstroom-

compensator eenvoudlg worden beschreven.

Alvorens verder te gaan met de bespreklng hlervan wordt het begrlp

schakelcyclus 1ngevoerd. £en schakelcyclus 1s een cyclus waarblj

by. achtereenvolgens de schakelaars Qh • Qm en Qt 1ngeschakeld

worden. Blj het beurte11ngs lnschakelen van deze schakelaars komen

bljv. steeds de volgende comblnatles voor :

Qh Un )
•• Q (u1t )overgang

m.
Qt (ult)

B1j de eerste overgang coamuteert de spoelstroom van Qh naar Qm
(genoteerd als Qh---tOm ). b1J de tweede overgang coamuteert de

spoelstroom van Qm naar Qt en b1j de derde overgang van Qt naar Qh'

Wanneer Qh 1n zou b11jven terwljl Qm 1ngeschakeld wordt. dan komt
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D~ 1n sper te staan, waardoor Q
m

n1et 1n geIe1d1ng komt. De

schakelaar Q
m

komt aIleen 1n gele1d1ng als Q
h

u1tgeschakeid wordt.

Men spreekt h1er van een geforceerde commutat1e.

In het geval dat de spoelstroom commuteert van Qm~h dan verloopt

de stroo.overnaae heel anders, wanneer Qh lngeschakeld wordt

terw1jl Q nog 1n bliJft. Dan zal diode D ervoor zorgen dat Q
m ~ m

stroomloos wordt. De schakelaar Q kan dan na enige tiJd worden
m

uitgeschakeld. De schakelaar Qh neemt dus direct de stroom over.

Men spreekt hier van een natuurliJke commutatie. Zowel biJ

natuurlijke al geforceerde commutatie mogen de stuursignalen elkaar

dus overlappen.

Uit bovengaande redenering bliJkt dat de overgangen : Qh~m'

Qm~t en Qh~t geforceerde commutaties zijn en dat de

overgangen : Qm~h' Qt~m en Qt~h natuurlijke commutaties
zijn.

Voor interval B betekent dus dat de volgorde:

Q n", n",~.n
t A4m ~h~t

twee natuurlijke commutaties levert en een geforceerde.

De schakelvolgorde:

Ievert twee geforceerde en een natuurliJke commutatie. De eerste

schakelvolgorde verdient uit het oogpunt van stress de voorkeur.

Bet 1s echter nog maar de vraag of dat de eerste schakelvolgorde

weI zoveel beter is dan de tweede. Er geldt namelijk :

- BiJ natuur11Jke commutat1e z1Jn de llJnen kortstond1g

kortgesloten t.g.v. de reverse recovery 1n de d1odes.

De geforceerde commutaties Qh~m en Qm~t geven tezamen

dezeIfde commutat1espann1ng als de geforceerde commutat1e

Qh~t. Daardoor zouden de schakelverliezen weleens ge11Jk

kunnen zlJn. Als dat het geval ls, dan 1s de tweede

schakelvolgorde beter. De ver11ezen worden nu nl. beter

verdeeld over de schakelaars. BIJ deze beschouwing moet tevens
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de stroom die gecommuteerd moet worden in ogenschouw worden

genomen. Deze heeft niet bij aIle commutaties dezelfde waarde.

Eenzelfde betoog kan gehouden worden voor een type A interval.

Commutaties die bij een type B interval natuurlijke commutaties

waren blijken bij een type A interval geforceerde commutaties te

zijn. Dit kan geverifieerd worden aan de hand van fig. 3.10 .

U
Ivnv

Uml

Q
iv

.
I,
-+

fIg. 3.10.: De ge transforlDeerde blindstroomcollJpensator In Interval

A (1 > 0).m

Zonder nadere analyse is vooralsnog een schakelvolgorde gekozen

waarbiJ 1n zowel een type B als in een type A interval steeds twee

natuurl1Jke commutaties optreden. Voor een type B interval is

dit de volgorde :

Q D J\ D '" ~'"
t ""m A4h~l

Voor een type A 1nterval 1s dit de Yolgorde

Q tJ\ tJ\ DO
t ""m A4h ~ t·
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3.5. Berekening van de pulspatronen volgens de nummod-methode.

M.b.v. de nu.mod-methode kan het pulspatroon voor de schakelaars

worden berekend. Hiervoor is een computerprogramma in PASCAL

geschreven dat het pulspatroon berekent en controleert.

DuideliJkheidshalve is hier aIleen afgeleid hoe het algoritme

werkt.

Ter verduideliJking wordt in figuur 3.11 weergegeven hoe de stromen

eruit zien in de getransforaeerde compensator. Nu is direct in te

zien dat de aanduiding h(oog). In(idden) en t(aag) direct verband

heeft met het spoelstroomverloop en met de overige compensator

stromen.

Il·~~~····· .....
"

-I

-\

j ~I

i'lr
-\

iA,

""
-R +

u~ I cA,
i_ ~ i..- isIs - - -""' +

1u..,

T l
c,

fig. 3.11. : De stromen in de blJndstroollCompensator voor een type

B interval.

De schakelcyclus van fig. 3.11 is van een type B interval waarvoor

geldt i < 0 met commutatievolgorde
In
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Allereerst voIgt een beschrijving van de werking van de compensator

binnen een schakelperiode. De schakelperiode wordt opgedeeld in

drie zg. subinterval len.

- [kT.,Ck+lSh)T.] Qh is ingeschakeld, de spoelspanning U
L

is positief , de spoelstroom neemt toe.

- [Ck+lSh)T., (k+lSh+lSt)T.] Qt is ingeschakeld, de spoelspanning U
L

is negatief , de spoelstroom neemt af.

- [(k+lSh+lSt)T., (k+l)T.] Q
nl

is ingeschakeld, de spoelspanning U
L

• 0 V , de spoelstroom blijft constant.

Deze gehele cyclus herhaalt zich iedere schakelperiode (zie fig.

3.11), totdat een volgend netinterval aanbreekt.

Met lSh wordt de relatieve intijd (t.o.v. Ts) van schakelaar Qh
bedoeld, lS is de relatieve intijd van 0 en lSt is de relatieve

nl nl

intijd van 0t.

Bij de berekening van de pulspatronen wordt aangenomen dat binnen

het tijdsinterval van een schakelperiode de lijnspanningen constant

zijn. Deze benadering lijkt geoorloofd mits T maar vo)doende klein
•

is. Bij een schakelfrequentie van 20 kHz geldt voor de maximale
(out Au :

u
-4

Au • aaUt. at = w .sin(wt).Atl • w .At =314.~ = 0,016 I: 1,6 "
U U net. .-x net. 2

Voor de berekening van i h gemiddeld over T. wordt de tijdsintegraal

van de spoelstroom over het Ujdsinterval CkT, kT +lShT ) berekend.
• • •

Tijdens dit interval daalt de spoelstrooa aet Ai.

UhnlCkT ) U tCkT )
Ai· L • .lSh[k] .T. • nlL • .lSt[k] .T. C3.3)

De aanduiding [k] duidt op het kde schaltellnterval. De

tijdsintegraal van de spoelstroaa over het genoe8de tijdsinterval

1s hetzelfde als het oppervlak van de trapezium ihCt) in figuur

3.11 . De gemiddelde waarde van de pulserende werkelijke stromen

moeten overeenkomen met de gewenste stroomwaarden in die
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betreffende fase. Deze mlddellng Is In flguur 3.11 weergegeven

Bovenstaand verhaal In formulevorm tezamen met formule (3.1)

geeft

t +To a

1 (t) dt
h,v_v_nat

(3.4)

Herschrljven en 11nks en rechts delen door T geeft:
a

~h2[k]'U&._(kT )'T .~, - ~h[k]'l (kT ) + I h (kT ) = 0
~u,~ a a ~ L a ,vevenat a

zodat

L
~h[k] -= -----

U&._ (kT )'T
,u,~ 8 8

[
1 (kT ) ±

L 8

1 (kT ).
L 8

2·U&._(kT )'T 'lh (kT )
1- u,,~ 8 8 ,vn.nat 8

L'1
2 (kT )
L 8

(3.6)

Nu hoeft aIleen nog maar onderzocht te worden of het plus- of

mlnteken van toepasslng ls. Veronderstel dat -L naar onelndlg

gaat, dan wordt (3.5) :

1 (kT )'T -= 1 (kT )'~h[kT ]·Th, v_v_nat 8 a L 8 8 a
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of
1 (kT )

.. h, CJewenst •

l
L

(kT.)

Llmletonderzoek voor ML gaat naar onelndlg" van (3.6) leert dat blj

Invulilng van het plusteken het rechterlld van (3.6) naar onelndlg

gaat, terwljl er blj Invulilng van het mlnteken geldt :

2·U (kT )·T 1 (kT )
1-!. /un • • h, CJewen.t •

2 L.12(kT )
L •

}]

of (,h[k) =
1 (kT )

h,CJewenst •

1 (kT )
L •

Hlerult blljkt dus dat van formule (3.6) aIleen het mlnteken van

toepasslng 15. De formule voor de berekenlng van (,h [kT.) 15 nu :

L· 1 (kT ) [
(, [k)- L • 1
h U&. _ (kT ).T

'WIt • •

2·U&._(kT )·T e1h (kT )
1- 'WIt • • ,CJewenst •

L·1 2 (kT )
L •

(3.7.a)

De relatleve Intljd (,t[k).wordt op dezelfde manler berekend. De

formule voor (,t[k) wordt dan :

Le l (kT )[
(, [k)- L. 1-
t U t(kT )eTm, • •

2eUmt (kT )eT e1t (kT )
1- ...;._~._..;..:...,CJ:..e_w.;.;en...;._t_"';·~1

L e 12 (kT )
L •

(3.7.b)

Op dezelfde aanler zou nu aln[kl berekend kunnen worden. Echter

er .oet verder nog gelden dat ah[kl + am,[kl + at[k) .. 1.

Dus Is aln[kl al bekend als ah[kl en at[kl bekend zlJn. WeI

aoet dan nog gecontroleerd worden of 1 (kT ) Inderdaad gellJk Is
In •

aan 1 (kT ). Voor 1 (kT ) geldt :
In, ••••D.t. In.
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(k+~h)T.

I1m (kT.) I • ~. JIL dt

Jc:T
•

+!...
T•

De verandering in de spoelstroom ~i wordt gegeven door formule

(3.3) . Het tweede gelijkteken in formule (3.3) betekent tevens dat

de fluxverandering in de spoel na een schakelcyclus nulls. Dit is

een voorwaarde voor een goede werking van de compensator. Immers er

geldt dat het momentane, maar over T gemiddelde. vermogen van het
•

driefasennet constant is. Dus moet gelden dat de energie in het

opslagmedium ook constant is. De eis dat de fluxverandering in de

spoel na een schakelcyclus gelijk moet blijven kan ook anders

worden omschreven. Dit gebeurt in formule (3.9) .

(3.9)

De intljden Th = ~h[k] -T • T = ~ [k] -T en Tt = ~t[k] -T zijn• m m. •
berekend m.b.v. een computerprogramma op basis van de hiervoor

gegeven formules. Achtereenvolgens voert het programma voor elk

interval T de volgende stappen uit :
•

- Bepal1ng van de l1jn- en fasespanningen van het RST- en het Ivnl-

net.

- Berekening van de gewenste fasestromen in het RST- en het Ivnl-

net.

- Berekening van ~h[kJ volgens (3.7.a),

- Berekening van at[kJ volgens (3.7.b),

- Controle 11 (kT ) I met (3.8),m •
- Controle fluxverandering van de spoel met de berekening van ~i

volgens (3.3).
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Als laatste aoet het pulspatroon voor de denkbeeldige schakelaars

worden teruggevoerd worden naar een pulspatroon voer de werkelijke

schakelaars. In tabel 3.1 is schematisch weergegeven hoe dit gedaan

kan worden. In de tabel is dit voor elk van de 6 RST-intervallen.

zoals genuamerd In fIg. 3.5, gedaan. In de eerste kolom is het

nummer van het betreffende RST-interval aangegeven. In de tweede

kolom Is aangegeven of dit interval van het type A of type B is

(zie ook fig. 3.6). In de derde kolom is af te lezen welke lijnen

als h, m en t lijn fungeren. In koloa 4 t/a 9 is het signaalverloop

van de betreffende schakelaars als functie van de tijd weergegeven.

De indicerlng van de schakelaars Is overeenkomstig fig. 3.9 en

3.10. Het stuursignaal voor de schakelaars wordt aangeduid met S

(0/1). Onder de relatieve Intljden Is tevens aangegeven welke

schakelaars ingeschakeld zijn In de drie opeenvelgende

subinterval len. Elke regel komt overeen met een subinterval.
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tabel 3.1. Bet pulspa t roon in de tabel.

RST /unt type
QR" QRP QS"

Q
sp QT" QTP

interval interval R S T

1 A m t h 1 Sm 0 St 0 Sh
1 0 0 0 0 1
1 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
· · · · · ·· · · · ·· · · · · ·· · · · · ·

2 B h t m Sh 0 St 0 S 1
m

1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 1
· · · · ·· · ·· · · · · ·· · · ·

3 A h m t 0 Sh 1 S 0 Stm
0 1 1 0 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 0 0 1

· · · ·· · · · ·· · · ·· · ·
4 B mh t S 1 Sh 0 St 0m

0 1 1 0 0 0
1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0
· · · · · ·· · · · ·· · · · ·· · · · · ·

5 A t h m 0 St 0 Sh 1 Sm
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 0
· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·

6 B t m h St 0 Sm 1 Sh 0

0 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 0
1 0 0 1 0 0
· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·· · · · · ·

Op de manier zoals weergegeven in tabel 3.1 wordt de

pulspatroontabel gemaakt. fer verduidelijking wordt een stukje

inhoud van de echte patroontabel tijdens een nuldoorgang van het

- 57 -



Ine weergegeven, z1e tabel 3.2. In het voorbeeld geldt 1n de eerste

schakelcyclus :

40
lSm = -16-3

tabel 3.2 : Pulspatroontabellnhoud tlJdens een nuldoorgang van het

net.

RST
1nterval

teller- Q Q Q Q Q Q
TI Sl RI TP SP RPstand toe l1chtlng

1 o 001 100

1
-1-

• Tt
1

-1-- -

1
1

-1-- -

80
81

119
120

162
163
164

o
o

o
o

o
o
o

o
o

o
o

o
o
o

1
1

1
1

1
1
1

1
x

o
o

o
o
1

o
1

1
x

o
o
o

o
o

o
1

1
1
x

Qh-+Qt cODUDutatie,

Schakelaars hebben
overlappende 1n
t1jden, aangeduid
me t x (don't care)

Qt-+Qm commutatie

nieuwe
schake lcyclus etc.

5378
5379

o 0
1> 0

1
1

o
1

1
o

o
o

overschakel1ng naar
volgend-1nterval.

etc.

AlB tabellengte 1s gekozen voor een tabel aet 65536 tabelplaatsen

(of adressen). Deze tabellengte 1s gekozen, omdat met deze tabel

lengte de Bchakelhoeken voldoende nauwkeur1g kunnen worden
360 0Ingesteld. De 1nstelnauwkeur1ghe1d 1s • 0,006 . Of anders

65536
-1 -3gezegd 20 .10 /65536· 305 ns 1s de saalste puIs welke 1n het

pulspatroon kan voorkomen. De schalcelfrequentle 1s 20 kHz. D1 t

betekent een pulstal van~ • 400. Een pulstal van 400 1s echter

n1et aogel1Jk. Iaers 66n netper10de wordt ook nog opgedeeld 1n 6

Interval len. Hu 1s 400 n1et deelbaar door 6. D1t 1s weI het geval

_t 402.. De Bchalcelfrequentle wordt daaroa 402.50 • 20100 Hz

gekozen. Dus per per10de van het net z1Jn er dan 402 schalcelcycll.

(Een zo'n Bchakelcyclus wordt gedef1n1eerd als het bed1enen van
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achtereenvolgens de 0h ' Om en 0t - schakelaars Cz1e ook paragraaf
655363.4.). Per schakelcyclus z1jn er ---- = 163,02 Cafronden op 163)
~2

tabelplaatsen om het schakelpatroon vast te leggen. De effect1eve

werklengte wordt nu 1ngekort tot 402.163 = 65526 tabelplaatsen.

Voor een derge11jk hoge schakelfrequent1e is d1t pulspatroon nog

voldoende vr1j instelbaar. In de vr1j gebleven plaatsen van de

tabel wordt nu een toestand geprogrammeerd. d1e overeenkomt met de

vr1jlooptoestand van de invertor. D1t betekent kortgesloten spoel

en losgekoppeld net. Deze toestand kan worden gebru1kt om b1j

eventuele calam1te1ten de omzetter los te koppelen van het net.

Er kan nu een systeem ontworpen worden volgens de method1ek van

geprogrammeerde modulat1e. De programmer1ng van de pulspatroontabel

van f1g. 3.2 gesch1edt volgens de nummod-methode . Bet pulspatroon

1n de tabel bevat overlapp1ngen om de "stress" op de schakelaars te

verkle1nen, zoals toege11cht 1n par. 3.5.. De tabel wordt

opgeslagen 1n by. een EPROM. EPROM's hebben meestal een 8 b1ts

databus. Zes van deze l1jnen worden gebru1kt voor het pulspatroon.

De ander twee z1jn vr1j def1n1eerbaar. Een daarvan wordt gebru1kt

om het patroon te synchron1seren met het net. Een moge11jke methode

1s gebaseerd op detect1e van de nuldoorgangen van de

fasespann1ngen. Synchron1sat1e kan dan 6 keer per netper10de worden

verkregen. In de EPROM waar1n het pUlspatroon is opgeslagen wordt

een Cdatabus)11jn gebru1kt om de t1jdst1ppen te markeren d1e

overeenkomen met de nUldoorgangen van het net. Een PChase) LCock)

LCoop) - systeem zorgt ervoor dat het netsynchron1sat1es1gnaal en

het EPROM-synchron1saties1gnaal 1n fase ge11jk worden. Bet systeem

gr1jpt in bij een fasefout tussen de tabel en het net. Afhanke11jk

van deze fout stuurt het PLL-systeem een VColtage) CControlled)

OCscillator) aan. De uitgang van de veo stuurt op zijn beurt een

teller aan die de tabel uitleest. Zo'n systeem komt er als voIgt

u1t te zien :
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fig. 3.12. Pulspatroonopwekking voor de blindstroomcompensator

met geprogrammeerde modulatie.

De regeling van dit systeem werkt als voIgt. Wanneer i
L,v_eten

(gemiddeld over enkele perioden) afwiJkt van i dan kan men,
L,ref

door de veo te verstemmen, een fasefout op het pulspatroon

Introduceren. Een verhoogde ingangsspanning van de veo heeft tot

gevolg dat het faseverschil tussen fasestroom en fasespanning
ogroter wordt dan 90 . De spoel gaat hierdoor energie afstaan met

als gevolg dat de spoelstroom afneemt. Een verlaagde yeo-spanning

heeft een omgekeerd gevolg.

Van dit systeem ls nog nader onderzocht hoe de regelaar ontworpen

dient te worden. Tevens ls van een dergellJk systeea een benadering

gemaakt voor de overdrachtsfunctie. Zle Appendix A.2.

Echter omdat gekozen ls voor realisatle van de real-time aodulatie

ls hier verder geen aandacht aan besteed. Bet systeem van flguur

3.12 Is daarom ook niet gereallseerd.

3.6. De real-time pulspatroonopwekklng.

De gebrulkte real-tlme methode ls gebaseerd op een coablnatie

van ~C (-CUrrent Mode Control) en van een pulsoppervlakte

regel1ng. ex: Is afgeleld van de methodlek van ~c In choppers. Ui t

hoofdstUk 1 Is gebleken dat het momentane veraogen constant ls. Dit

betekent dat de energievoorraad In de compensator ook constant moet
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zijn. De CHC-methode zorgt voor een constante spoelstroom waardoor

de opgeslagen energie in de spoel (wat de energiebuffer is) ook

constant blljft.

Uit fig. 3.9 en 3.10 blijkt dat een ingeschakelde Qh - schakelaar

de spoelstroom niet altijd doet toenemen. Uit fig. 3.9 blijkt dat

de Qh - schakelaar de spoelstroom doet toenemen in een type B

interval, terwijl uit fig. 3.10 blijkt dat de stroom juist afneemt

in een type A interval. Voor de real-time pulspatroon opwekking Is

het van belang te weten welke schakelaar de stroom doet toe- resp.

afnemen. We voeren hiertoe de benaming u(p). m(iddle) en d(own) 

schakelaar in. De benaming van de schakelaars en dioden is nu

zodanig gekozen dat de aanduiding u(p) overeenkomt met die

schakelaars en dioden die de spoelstroom laat toenemen. De

aanduiding d(own) komt overeen met die schakelaar (en dioden) die

de spoelstroom laat afnemen. De aanduiding m(idden) komt overeen

met die schakelaar (en dioden) die de spoelstroom constant houdt.

Het probleem voor het bepalen van het pu1spatroon is door de

~-transformatie vereenvoudigd tot het bepalen van de re1atieve

intijden ~ ,~ en ~d' Twee van deze relatieve intijden moetenu m _
worden bepaa1d. De derde re1atieve intijd wordt dan bepaa1d door

~ [k] + ~ [k] + ~d[k] = 1.u m
De energie in de compensator is constant. Dus moet ge1den

T•
! {ih(t)eUh(t) + im(t)eUm(t) + it<t)eUt(tHdt ... 0
o

Bij benadering ge1dt :

ih(kT ) eUh(kT ) + i (kT ) eU (kT )+ it(kT ) eUt (kT ) • 0• • m. m. • •

Verder aoet er gelden :

i h (kT ) + i (kT) + it (kT ) • 0• m. •

(3.10)

(3. 11 )

Bieraan wordt echter door de structuur van de

compensator (zie fig. 3.8) a1 direct voldaan. Wanneer nu nog

vo1daan wordt aan :
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1 (kT ) • ±k-U... (kT )m a con a
(3.12)

dan llgt het gehele pUlspatroon vast. Vergel1jk1ng (3.11) volgt u1t

de theoret1sche analyse van hoofdstuk 1 en de ~ - transformat1e.

zle ook paragraaf 3.3. Met (3.10) en (3.11) kan eenvoud1g worden

aangetoond dat geldt :

(3.13)

(3.14)

Hiermee is dus aangetoond dat als aan (3.10), (3.11) en (3.12)

voldaan wordt, de compensatorstromen inderdaad de gewenste vorm

krijgen.

Wanneer de frequentie van het gewenste signaal laag is t.o.v. de

schakelfrequent1e, dan mag het gewenste signaal constant worden

verondersteld in een schakel- periode. Dit betekent dat de

tijdsintegraal van het gewenst signaal niets anders is dan een

schaling. Er geldt dus

t +~To a

i Jx(t)
a t

o

dt .. X (t)
ref

(3.15)

Door het aanwezige slgnaal te 1ntegreren en te vergel1jken met het

geschaalde gewenste signaal ls de relatieve intijd bepaald. Een

schakeling die dit kan real1seren 1s getekend in fig. 3.13. Hierin is

1 het gewenste s1gnaalverloop van i . De integrator 1n deze
m,raf m

schake11ng wordt aan het beg1n van elke schakelper10de

gereset. In f1g. 3.13 1s Sm een b1nair s1gnaal dat de Qm-schakelaar

aanstuurd.
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fig. 3.13. : Pulspatroonbepaling voor j •
m

Deze aethode zal voortaan pulsoppervlakte regeling worden genoemd.

Pulsoppervlakte regeling is vrij nauwkeurig. De enige afwijking die

wordt gemaakt, is de veronderstelling dat het gewenste signaal

constant is in een schakelperiode. Hoe hoger de schakelfrequentie

hoe beter dlt klopt.

Zoals in het voorgaande besproken kan op deze manler een

pulspatroon worden bepaald voor de bllndstroomcompensator. In

figuur 3.14 is dit schematlsch weergegeven voor een type A

interval.

c5 T. .. s·. .

(k+ 1)T
5t

kT
5

_....:..--~.=----~~----:-- !L,re'

~
;I i L;'
: I :
: I : :/
: I i I

I I I
I I . I I! : / ~~._. I ._._ :
I .•••r......-•.-. .-.-.+........

_'-'- I I
I I I
I I I
I I I
I I I
I I
I I

fjg. 3.14. : PulspatroonbepaHng volgens de CHC-methode.

De pulspatroonbepaling verloopt als voIgt : de spoelstroom i
L

heeft

een willekeurige waarde. Wanneer 1 lager Is dan 1 • dan wordt
L L,re!

Qu aangezet (In dlt geval Qtl. Dlt heeft tot gevolg dat de
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spoelstroom toe gaat nemen. Zodra de spoelstroom groter dreigt te

worden dan i dan wordt de ° - schakelaar uitgeschakeld en de
L,ref U

0d - schakelaar (in dit geval at) ingeschakeld. Hiermee ligt Tu de

Intijd van de u(p)-schakelaar vast. Vanaf het aoment dat de ° u
schakelaar Is aangezet. wordt tegellJkertljd de spoelstroom

geintegreerd. Zodra dIe Integrator boven 1 dreigt uit te
n\,ref

komen, wordt de 0d - schakelaar ultgeschakeld en de 0n\ - schakelaar

Ingeschakeld. De referentie-stroomwaarde 1 wordt verkregen uit
n\,ref

een drlefasen gelljkrlchter welke de fasespanningen gelijkricht.

Dit betekent dat 1 direct gekoppeld Is met Uhl. Op deze manier
n\.ref

wordt dus voldaan aan (3.12). De 0n\ - schakelaar blijft

Ingeschakeld totdat de schakelperiodetijd verstreken is. De

compensator is tljdens deze toestand in vrijloop gebracht. Als de

° - schakelaar Inschakelt betekent dit dat aIle fasen al de
n\

gewenste fasestromen hebben gekregen tljdens dit schakelinterval.

De spoelstroom Is nu op een waarde aangekomen tussen 0 en i .
L,ref

Het gehele proces kan zlch na het verstrijken van T van voren af•
aan weer herhalen. Wanneer de spoelstroom bij de beginsituatie niet

tussen 0 en 1 zou liggen dan zal bij deze methode gedurende
L.ref

enige schakelperioden niet aan (3.10) voldaan zijn (bv: wanneer

i groter Is dan 1 dan wordt telkens 0d Ingeschakeld), totdat
L L.ref

de spoelstroom weI blnnen die grenzen zal liggen. In de stationaire

toestand betekent dlt dat de spoelstroom nagenoeg een gelijkstroom

Is dIe blJ benaderlng gelijk Is aan 1 . De schakeling die het
L,ref

bovenstaande verwezenlljkt Is weergegeven in fIg. 3.15. In deze

schakeling bevlndt zlch tevens de deelschakellng van fig. 3.13 .
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flg. 3.15 Het blokschema voor de pulspatroonbepallng volgens de CHC

methode.

Deze spoelstroom bevat daarnaast nog een rimpel. Wanneer de rimpel

nu als verwaarloosbaar mag worden beschouwd, dan geldt in de

stationaire toestand formule (3.10). Als aan (3.10), (3.11) en

(3.12) voldaan is hebben aIle fasestromen het gewenste verloop van

de formules (3.2.)

3.7. Vergelijken van de CHC-methode en de nummod-methode.

Voordelen van de CMC-methode t.o.v. de ~-methode.

- Toepassing van een nog kleinere spoel. waardoor de compensator

nog compacter wordt, 1s aogelijk. De riapel in de spoelstroom is

zeer essentieiH voor de CMC-aethode. De rimpel wordt gebruikt om

het pulspatroon te bepalen. Hoe groter de rimpel hoe nauwkeuriger

de pulspatroonbepal1ng Is.

- Toepassing op een vervuild net Is aogeliJk.

De CMC-methode bepaalt het pulspatroon real-tiae. d.w. z.

aomentane pUIspatroonbepaling aan de hand van de op dat moment

aanwezige netspanningen. Een vervuild net heeft vervormde
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spanningen. De spannIngswaarden worden dIrect naar het

pulspatroon doorberekend, waardoor de werkIng van de

blindstroomcompensator gewaarborgd blljft.

- TIjdquantlsatle kan voorkomen worden.

De CHC-methode maakt het mogelljk dat aIle relatieve IntIjden

waarden kunnen aannemen tussen 0 en 1. BIj de nummod-methode zljn

er aIleen bepaalde (dus gequantiseerde) relatieve IntIjden

mogelijk.

Voordelen van de nummod-methode t.o.v. de CHC-methode.

- Eenvoudig aanpassen of wIjzIgen van het puIspatroon. Ret

pulspatroon wordt opgeslagen in een tabel. DIe tabel wordt

gemaakt m.b.v. een computerprogramma. In dit programma kunnen

parameters gewIjzIgd worden, zodat het pulspatroon bIjgesteld

wordt. Dit nieuwe pulspatroon kan bIjv. In een EPROM zljn

opgeslagen en kan eenvoudig worden uitgewisseld met een andere

EPROM (lees pulspatroontabel).

- Geen Instabiliteitsproblemen bIj 8u > 8d . De CHC-methode zal net

zoals bIj de CHC-methode in choppers Instabiliteiten gaan

vertonen voor 8u > 8d . De nummod-methode kent dit probleem

niet.
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Boofdstuk 4 Ontwerp en ai.ulatieteaten van de real-ti.e pulspatroon

opwekker.

In paragraaf 3.6. is de theorie van de real-time

pulspatroonopwekking gegeven. In dit hoofdstuk wordt besproken

hoe het prototype van de pulspatroonopwekker is gerealiseerd.

Op basis van de blindstroomformules ((3.10), (3.11), (3.12)), uit de

theoretische analyse, wordt een prototype voor de real-time

pulspatroonopwekker afgeleid.

4.1 Bet ontwerp van de basale pulspatroonopwekker.

Allereerst wordt globaal de werking van de real-time

pulspatroonopwekker uitgelegd. In de hieropvolgende paragrafen

wordt de pulspatroonopwekker in detail bekeken.

In fig. 3.14 is het principe van de real-time pulspatroonopwek

king weergegeven. Op basis van dit principe kan een basale

pulspatroonopwekker worden ontworpen (zie fig. 4.1). De werking is

als voIgt. Aangenomen wordt dat de pulspatroonopwekker in een

stabiele toestand verkeert en dat i
L

zich tussen de grensen 0 en

i bevindt. Bij de start van iedere schakelperiode Q
L,ree U

ingeschakeld moet worden, zodat i toeneemt. Zodra i > i
L L L,ree

wordt Qd ingeschakeld en Q
u

uitgeschakeld. Met een comparator kan

gedetecteerd worden of i > i . Bij de start van een
L L,ree

schakelperiode wordt een flipflop (die het signaal Su voor de

Q -schakelaar levert) geset. Deze wordt gereset door de comparator,
u

zodra i > i . Bij de start van ieder schakelperiode wordt
L L,ree

tevens een integrator in werking gesteld die de spoelstroom

integreert. Zodra Ii dt > i -T wordt Q ingeschakeld en QdL m,ree. m
uitgeschakeld.

Bet S -signaal, dat aangeeft dat de invertor in vrijloop wordtm
gebracht, tan geaaakt worden aet een flipflop, een comparator en

een integrator. De spoelstroom wordt gelntegreerd en zodra de

comparator de grens detecteert zal deze comparator een flipflop

set ten (of resetten, afhankelijk van hoe het een en ander is

gereal1seerd) .
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Op deze man1er wordt het pulspatroon voor de denkbeeld1ge Qu' Qd
en Q -schakelaars opgewekt.

m
Uit paragraaf 3.5 bl1jkt dat de denkbeeld1ge Qu' Qd en

Qm-schakelaars 1n de bl1ndstroomcompensator 6 keer van plaats

veranderen per netper1ode. Afhankel1jk van het RST-1nterval

bev1nden de denkbeeld1ge schakelaars z1ch op plaatsen van de

werkel1jke schakelaars. Voor het detecteren van die 1ntervallen kan

een 1ntervaldetector gebrulkt worden. Een man1er om zo'n

1ntervaldetector te real1seren 1s gebaseerd op de detectie van de

polar1telt van de l1jnspann1ngen. Zo'n Nl1jnspann1ngspolaritelts

detector" kan gemaakt worden m.b.v. d1fferent1ele versterkers

waarachter comparatoren zljn geschakeld.

Een aanler om de terugtransformatie van het S , Sd en S -u m
pulspatroon naar het S , S , S , S ,S en S - pulspatroon

RP RN SP SM TP TN

ult te voeren 1s gebaseerd op een tabel. De tabel transformeert het

pulspatroon voor de denkbeeldlge schakelaars naar de werke11jke

schakelaars van de bllndstroomcompensator.

Aan de 1ngangen van de tabel worden de l1jnspannlngspolar1telt

s1gnalen en de Su' Sd en Sm - pulsen aangeboden.

Als 66n van die s1gnalen van toestand verandert dan ge~ft de tabel

aan welke schakelaars moeten worden aangestuurd. Zodra dus 66n (of

meed van d1e 1ngangss1gnalen van toestand verandert, dan v1ndt er

een commutat1e 1n de bl1ndstroomcompensator plaats.

Zo'n tabel kan gereal1seerd worden met een (E)PROH. De (E)PROH

wordt gein1t1al1seerd met 1nformat1e omtrent de terugtransformat1e

en wordt daarom ook terugtransformat1etabel genoemd.

In f1g. 4.1. 1s de basale pulspatroonopwekker weergegeven.
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11I0-- ~1"-

fig. 4.1. : De basale pulspatroonopwekker.

van de 5 ,5 en 5d - pulsenu m
5sp ' 5

SN
' 5

TP
en 5

TN
- pulsen. Dit ~ordt in

in par. 4.3..

naar de 5
RP

, 5u '

detail besproken

Uit fig. 4.1. en het voorafgaande betoog blijkt dat de

pulspatroonopwekking valt op te delen in twee delen.

1- De 5 ,5 en 5d - pulspatroonopwekker. Deze wordt in detailu m
behandeld in par. 4.2..

2- De pulspatroonterugtransfomatie

4.2. De 5 ,5 en 5d - pulspatroonopwekker.u m

Bij het ontwerp van deze schakel1ng moet u1terste zorg besteed

worden aan het afgeleverde pulspatioon. Belangr1jk is dat het

pulspatroon geen leemten vertoont. Leemten 1n een pulspatroon zijn

kle1ne t1jds1ntervalletjes (b1jv. t1jdens het overschakelen) d1e

ontstaan op plaatsen waar aIle schakelaars aan de P-ra11 en/of de

N-rail tegel1jkert1jd u1tgeschakeld z1jn. D1t heeft tot gevolg dat

de 1nvertor tracht de spoelstroom te onderbreken, waardoor

overspann1ngen op de schakelaars ontstaan. Bet pulspatroon mag (op

bepaalde plaatsen) evt. weI ·overlapp1ngen· (dan 1s er meer dan

een denkbeeld1ge schakelaar 1ngeschakeld) vertonen.

De schakel1ng d1ent zodan1g te worden ontworpen, dat te allen
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tlJde, aan zowel de P-ral1 als de N-ral1 tenmlnste een schakelaar

(Qu' Q
d

of Qm) lngeschakeld ls. De eerste aanzet tot zo'n

schakellng ls In flg. 4.2. weergegeven.

,...
.. I

..

klok

iii i
i T... \,J T_ I,: t
...~ --HII---"'-. I I. iii i
! iii i

1---/J i ~L..._~1t-i....1,,---
RFF'_....;..!__Ii I IT
s rF2_~II_~li--l~ I :~
~ II 11---1 i

I I • • I

--q I t:l-
__U cs....

s...

L

+ I, ,.. :::.

........ ,..

~ 1 '"

TI

'..
i

+ I

~ ~

fjg. 4.2. : De Suo Sd en Sm - p.l1spat roonopwek1cer.

B1J de schakellng van flg. 4.2 aoet opgewerkt worden dat het

1ngangss1gnaa1 - l
L

ls (dus de omgekeerde spoelstroom). Door de
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omgekeerde spoelstroom (-i
L

) te gebruiken worden enige componenten

en (wat belangrijker is) vertragingstijden voorkomen. In het

verslag wordt om de duidelijk te bewaren i
L

zoveel .ogelijk

positief weergegeven.

De werking van de schakeling in fig. 4.2. verloopt als voIgt.

Bij de start van een schakelperiode gebeuren er drie dingen :

- Een kloksignaal aarkeert het begin van een schakelperiode.

- De Su-flipflop wordt geset.

- De spoelstroomintegrator wordt gereset.

- De Sin-flipflop wordt gereset.

Gemakshalve wordt weer aangenomen dat de pulspatroonopwekker in

een stabiele toestand verkeert en dat i zich tussen de grenzen 0
L

en i bevindt. Later zal blijken dat iedere willekeurige
L,ref

startwaarde van i
L

geoorloofd is.

Het set ten van de S -flipflop heeft tot gevolg dat Q wordtu u
ingeschakeld waardoor i

L
gaat stijgen. Zodra i

L
groter dreigt te

worden dan i dan schakelt de S -comparator (even) om, wat tot
L,ref U

gevolg heeft dat de Su-flipflop gereset wordt. Op dat aoment wordt

de Qu-schakelaar uitgeschakeld en de Qd-schakelaar ingeschakeld.

Zodra het spoelstroomintegratiesignaal boven i uitkomt,
In,ref

schakelt de Sin-comparator (even) om, wat tot gevolg heeft dat de

Sin-flipflop geset wordt. Op dat aoment wordt de Qd-schakelaar

uitgeschakeld en de Qin-schakelaar ingeschakeld. Zodra Q
n1

ingeschakeld is, kan de integrator gereset worden. Als de

int~gratieconstanteen het i -signaal goed gedimensioneerd
In,ref

zijn, dan wordt Qin pas ingeschakeld als Qu al enige tijd is

ui tgeschakeld. Het schake1aarsignaa1 voor de Qd-schakelaar wordt

opgewekt aet een NOR-poort waarvan aan de ingangen

(schakelaar)signaal S en S wordt aangeboden.u In

Op bovenstaande wijze is dus een schakeling gerealiseerd, die het

signaalverloop van flg. 3.14. geeft. In fig. 4.2 zijn ook de

signaalvoraen van de pulspatroonopwekker getekend.

De schakeling van fig. 4.2. heeft een tekortkoming. Het is

aogelijk dat bijv. Qin ingeschakeld wordt terwijl Qu nog
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Ingeschakeld ls. Een aogelljke oorzaak hiervoor is een te kleine

Integratieconstante of te hoge spoelstroom. Om te voorkomen, dat Om
en Qu tegelljkertljd Ingeschakeld worden, aoet de invertor

geblokkeerd worden. De blokkering geschiedt door de spoel kort te

sluiten door Q 1n te schake len. De S , S en Sd - pulspatroon-
In u m

opwekker zal 1n dlt geval het schakelaarslgnaal voor Q blokkeren.
u

Ofwel als S Ill" is aoet S altljd "0" zijn· als S "0" ls danm ' u ' m '
wordt het Su-signaal gewoon doorgeven. In booleanalgebra valt dit

als voIgt te schrijven

Su" S'.5u m (4.1)

WaarbiJ S~ het Su - slgnaal van fig. 4.2 is. De schakeling van

flg. 4.2. bevat al NOR-poorten. Het handigste is dus om deze

blokkering met NOR-poorten te realiseren. Gebrulk maken van de

regel van Horgan geeft

S .. S·.5 .. s' + S
u u mum (4.2)

Een andere tekortkoming in de schakeling van fig. 4.2. 15, dat

het mogellJk 15, dat de Integrator niet gereset wordt in een

schakelperiode. Een mogelijke oorzaak is een te grote

1ntegratleconstante. Voor het prlnc1pe van de pulspatroonopwekklng

Is het noodzakelljk dat de Integrator ledere schakelperiode wordt

gereset. De wens 1s nl. dat een gewenste gemiddelde waarde van een

fasestroom wordt opgedrukt In dle betreffende fase per

schakelperlode. De resetpulsen voor de Integrator kunnen

gewaarborgd worden door 1 laag genoeg te k1ezen. Om een zom,,.er,-.x
hoog aogelljk rendement ult de schakellng te halen, wordt de

schakellng zodanlg afgeregeld dat b1j 1 nog zeer smallem,rer,-.x
S - pulsen optreden. £en te lege Instelling van de referentlewaarde
m

voor de spoelstrooa heeft tot gevolg dat er beleaaal geen Sm-

pulsen .eer zljn. Dlt houdt In dat de stroaen nlet aeer slnusvormig

zijn. Er wordt 1amers n1et aeer voldaan &an (3.12). Wlilen de

stroaen slnusvoralg zljn dan aoet aan aIle drle de vergelijkingen,

(3.10), (3.11) en (3.12), worden voldaan. Om dit te waarborgen

wordt een tweede kioksignaal (klok 2) geaaakt, dat vlak voor de
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start van de volgende schakelcyclus even hoog is. Dit signaal wordt

gebruikt als extra reset-signaal voor de integrator; het garandeert

dat de integrator ook bij onjuiste instellingen van i en_,ref
i toch wordt gereset. De kloksignalen ziJn weergegeven in fig.
L,ref

4.3 .

- -

klok 1

-I T I

UIL n s _nL---
t

klok 2

fig 4.3. : De twee kloksignalen.
-t

De schakeling die de kloksignalen genereert, is weergegeven in

fig. 4.4.

v C v C v C

CEltT

lek IS>

fIg. 4.4. De kloksignaalgenerator.
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Het resetsignaal voor de comparator wordt nu de logische

optelling van :

R = Sm + klok 2
lnt

(4.3)

Er zou ook kunnen worden volstaan aet aIleen klok 2 als

reset-signaal te gebruiken. Een langere resetpuls geeft de

integrator aeer tijd oa daadwerkelijk te resetten. Vanuit dit

oogpunt is het signaal van (4.3) beter.

In fig. 4.5. is de schakeling aet de hierboven besproken

aanpassingen gegeven.

Y c

urna I
-1 Y I

--a.a.trMIl&DJ...&Ur::

:
;
:,
i
;

•.~.Y..ft\•.I!n.T.T..~.~

U6C
l'4MCT 14

f'J.g. 4.5. : De aangepaste Su' Set en Sm, - pulspatroo1JOpwelcker.

- 74 -

('



4.2.1 Testen van de S , Sd en S - pulspatroonopwekker met eenu m
spoelstroomslmulator.

Zoals ult hoofdstuk 3 bleek wordt het pulspatroon bepaald m.b.v.

(de gemeten) I
L

en U~. 0. de schakellng van fig. 4.5. te kunnen

testen zonder daarvoor de Invertor behoeven te gebrulken, Is een

slmulatleschakellng ontworpen. Hle~ee worden aogelljke

beschadlglngen aan de Invertor t.g.v. een foutlef werkende

pulspatroonopwekker, voorkoaen. De schaltel1ng aoet ult de Su' Sd en

Sm- pulsen de spoelstroom slmuleren. Voor de Su' Sd en Sm 

pulspatroonopwekker geldt dat te allen tljde een van de Qu' Qd en

Qm-schakelaars Ingeschakeld aoet zljn. Van deze elgenschap wordt

gebrulk gemaakt om de spoelstroomslmulatleschakellng te kunnen

ontwerpen. De spoelstroomslmulator bestaat ult een Integrator die,

afhankelljk van het subinterval, wordt aangesloten op de

spanning V ,V = 0 V en V . Zle fig. 4.6. Deze
po. aid n~

spannlngen komen ult twee Instelbare (externe)

spannlngsbronnen. Bet ultgangsslgnaal van de Integrator

representeert de spoelstroom, terwljl het Ingangsslgnaal een van de

spannlngen Uurn.' Unut of Uud representeert. Blj de

spoelstroomslmulatleschakellng zljn drle verschillende stadia te

onderschelden :

1- Su • 1 ,Sd cO, Sm • 0 ;
De Integrator Is verbonden aet een posl tleve

spanning V • Deze spanning representeert U . De
po. urn.

spanning U verandert welnlg tljdens een
urn.

schaltelperlode en aag dus constant veronderstelt

worden. Hlerdoor gaat de -spoelstroom" stljgen aet
dl

een constante dt.

2- Su • 0 , Sd • 0 , Sm • 1 ;
De Integrator wordt nu op nul volt aangesloten.

Dlt representeert de toestand waarblj de spoel Is

kortgesloten. De -spoelstrooa" blljft nu constant.

3- Su • 0 , Sd • 1 , Sm • 0 ;
De integrator Is verbonden aet een negatleve
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spanning V • welke Umet representeert. Hierdoor
n~ di

gaat de "spoelstroom" dalen aet een constante dt'

.1 Y

.1
POT

U11 '".:11

.C»<
Lf":IIS6

-1 Y

U1e
.2

I'OT

fJg. 4.6. SpoelspannJng- en spoelstroom sImulator afgeleid uit

de S • Sd en S - pulsen.« m

Er dient te worden opgemerkt dat het uitgangssignaal van de

integrator rechtevenredlg is aet de oagekeerde spoelstroom (-1 ).
L

Bet is nu mogellJk om verschillende (praktiJk)toestanden te testen.

Het testen van de S • Sd en S - pulspatroonopwekker gebeurt aet de« m
opstelling van flg. 4.7.
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iL de S.... S.... en S. -
spoelstroomsimulator

pulspotroonopwekker -

S... J
s""-
S.

I L,ref

I ,,"-,ref

flg. 4.7. : Meetopstelllng voor het testen van het

Su.' Sd en Sill. - pulspatroon.

Met deze opstelling worden met een dlgltale scope i en i
L L,ref

gemeten. De digltale scope Is de Nicolet 4094C.

BIJ een bepaalde instelling van V en V zlen i en i als
po. neg L L, ref

functle van de tlJd er als voIgt uit:

Ii en 11,l'el'

.~.hiel puISp.~I'DDn YDDI' de hllnd.~I'D~ca-pen••~DI'

I I I . , I I
, I I,... L~l~j I-

I-
~t+ "J. : I .. ,-

I-h- •. .,.0- """'!':"'" ''-;- -11 !"'r t-'; -.... -jT- Tl"-
I : i Ii ;-

: ! I-

~ -.
-
--

~H .. ~i2: .. .. l- I. t l- t' to "" -
I- ~ -
I-

~ w "'=::-- -, t 7jr,., k I I ~ I I I I

4.B

3.5

2.5

flO..
III

:I 3.8..
i

8.8. 2SB.8u.
TinE

SBB.Bu. 7S8.8u.

fJg. 4.8. StabJelwerkpunt van het Su' Sill. en Sd pulspatroon.

In flg. 4.8 Is ~ < ~d. In dat geval Is V > IV I. Wanneeru. pes neg
V < IV I dan Is ~ > ~d' De grafleken voor 1 en 1 f zlenpes neg u. L L, re
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er dan als volgt ult.

il en 11, ret

in.tablel pul.patraan vaal' .e blln••tr.ca.p.

758.8u.

f

TIME
258.8u.1.8.

1.8

4. 8 ,----,---r-...,...-"""'T'"-...,......-''T"""""-:----r_--,r--...,.....,-......,...-"""T'"-~-...,......-"T"""""~r_.....,

..
it•..•i 2.1

fig. 4.9. : Instabiel werkpunt van het S , Sd en S - pulspatroon.u m

Ult deze flg. blljkt dat l
L

instable I ls in deze .

bedrljfssltuatle. De instabllitelt uit zlch in de niet periodleke

vorm van de spoelstroom. Deze instablllteit heeft tot gevolg dat In

het pulspatroon nu ook subharmonlsche schakelfrequentles voorkomen

die lager zijn dan de nomlnale schakelfrequentie van 20 kHz. Deze

vorm van Instabiliteit is dezelfde als de instabiliteit van

CMC-geregelde choppers. De instabiliteit is dus inherent aan de

toegepaste pUlspatroonopwekking. Voor een gedetailleerde verklaring

van deze instabiliteit wordt verwezen naar de literatuur waarin de

lnstabiliteit van CMC-geregelde choppers wordt behandeld. [HEU-87).

Dat het hier inderdaad gaat oa exact dezelfde instabiliteit als dle

in CMC-geregelde choppers kan aanneaelijk geaaakt worden aan de

hand van gemeten grafieken. Pulspatroonopwekking in CMC-geregelde

choppers komt overeen met de Su. Sd en Sm - pUlspatroonopwekker waar

de schakelaar Qm (dus geen vrijlooptoestanden die i
L

constant

houden) nooit inkomt. oftewel Su en Sd - pulspatroonopwekking.
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De 5 en Sd - pulspatroonopwekking kan worden verkregen door i fu m,re
zo groot te maken dat 5 verdwljnt met constante 1 . Dit levertm L,ref
dan de volgende gemeten graflek •

II .n II, ...'

In.~.~I.1 pul.p.~..aan vaa.. cnc chopp....

I.B

B.B. 2SB.Bu. SBB.Bu. 7SB.Bu.

flg. 4.10. : Instablele Su' Sd - pulspatroonopwekklng.

Vergelljklng van flg. 4.9 en 4.10 leert dat het hier gaat om

dezelfde soort Instabliltelt.

Deze Instabliltelt zal ook optreden als deze methode van

pulspatroonopwekklng wordt gehanteerd voor de

bllndstroomcompensator. In het bedrljfsgebled waar Uum < Unui zal

.volgens [HEU-87]. de pulspatroonopwekklng Instablel zljn. Over een

hele netperlode komen deze gebleden zes keer voor en weI steeds

gedurende de helft van een 60 graden interval. De spoeistroom zal

daar dan ook instablel zljn. Vanwege de princlplele aard van de

instablilteit dlent dus gezocht naar een oplosslng hlervoor.
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4.2.2. Oplossingen voor de instabiele S ,S en Sd
u m.

pulspatroonopwekker.

U1t de literatuur b11Jkt dat de verhouding van TulTd bepalend is

voor bet al dan n1et optreden van de 1nstabiliteit. Een TulTd
verhouding kleiner dan 0,5 geeft 1nstabiliteiten. Een verstoring in

de spoelstroom zal b1j d1e verhoud1ng aangroeien.

Een oplossing daarvoor 1s de uit CMC geregelde choppers bekende

techn1ek, de zg. ·slope-compensat1on-.

De (spoel)stroom wordt nu niet aeer vergeleken met een (constante)

referent1e-waarde, maar met een referentiewaarde (i ) waarop
L,ref

een zaagtandvormig signaal (slope) 1s gesuperponeerd. Dit

som-signaal wordt aangeduid met i' . Voor een gedetailleerde
L,ref

beschrijving van deze vorm van 1nstabiliteit wordt verwezen naar

(HEU-87] •

Nadeel van de slope compensation is dat bij var1erende verhouding

TulTd de topwaarde van de spoelstroom een rimpel krijgt. De

topwaarde van de spoelstroom komt, nl. niet na iedere

schakelperiode, op dezelfde waarde terug. Dit is in fig. 4.11

schemat1sch weergegeven.

T....
JI

T..., Ta, Tm..

t

IJg. 4.11: De veranderln.g van de toptiurde van de spoelstroolll blJ

verschl11ende spannlngen.

Dit heeft tot gevolg dat de bas1svergeliJking (3.10) niet langer
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aeer (exact) klopt. B1j benader1ng bl1jft de vergel1jk1ng weI

gelden.

Een andere compensat1emethode (d1e d1t nadeel 1n a1ndere mate

heeft) aaakt gebru1k van een parabol1sch compensat1es1gnaal. De

werk1ng van deze aethode 1s 1n f1g. 4.11 Bchemat1sch weergegeven.

.,
'Lon'

T....

III
III
II-------- -rII .
I __ aiL

t

f1g4.12. Instab111te1tcompensat1e met een parabol1sch

referent1es1gnaal.

I.v.m. de beperkte afstudeert1jd 1s aIleen de zaagtandvorm1ge

slope compensat1on gereal1seerd. De andere aethoden z1jn n1et

nader onderzocht.

4.2.3. Real1sat1e van slope compensat1on en de

stroom1nstel11ng van de Suo Sm en Sd pulspatroonopwekker.

Een ontwerpe1s Is dat de grootte van de stroaen 1n de

bl1ndstrooacompensator Instelbaar aoeten zijn. Een aan1er oa de

Btroaen Instelbaar te -.ken 15 de spoelstrooa ,a.b.v. l
L

•,r.e
Instelbaar -.ken. Bet referentles1gnaal .cet vel een

hel11ngcompenserende zaagtand van constante amplitude bevatten. Bet

Instelbaar -.ken van 1 b1J constante 1 heert tot gevolgL,r.e m.r.e
dat b1j het Instellen de Sm-pulBen tegelljkertiJd vorden aangepast.

Zoals reeds 1n par. 4.2 Is u1teengezet kan een lage i
L

tot
•ref

gevolg hebben dat er zelfs geen Sm-pulsen aeer zijn. De
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compensatorstromen zullen dan nlet langer aeer slnusvormlg zljn.

omdat nlet langer aeer aan de baslsvergelljklngen «3.10), (3.11)

en (3.12» wordt voldaan. Om een goede Insteiling te waarborgen

aoet het 1 tegelljk aet 1 -slgnaal worden Ingesteld. Dlt
L. ref m. ref'

kan gereallseerd worden door belde referentleslgnalen ult een

stereopotentlometer te betrekken.

Het 1m -slgnaal wordt geaaakt door de drlefasenspannlngen gelljk
.ref

te rlchten. Een schakellng dIe dlt reallseerl is getekend in fIg.

4.13. Het zaagtandvoralge referentleslgnaal voor de slope

compensatIon wordt opgewekt aet een Integrator. Zodra de Su- puIs

voorblj is. tan deze integrator gereset worden. Ais resetslgnaal

komen het S - tezamen met (S + Sd)- slgnaal In aanmerklng. Om tem m
garanderen dat de slope compensatIon de gewenste zaagtand heeft

moet blj hel reset slgnaal van de slope generator nog het

klokslgnaal klok 2 worden opgeteld (!loglsch optellen).
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fIg. 4.13 De referentiesignalen voor de

Su' Sd en Sm - pulspatroonpwekker.

4.2.4. Testen van de dlgltale slgnalen van de

Suo Sd en Sm - pulspatroonopwekker.

De S • Sd en S - pulspatroonopwekker bevat haast analoge slgnalenu m
ook nog enkele dlgltale slgnalen. In de vorlge paragrafen ls aIleen

aandacht besteed aan de analoge slgnalen. Er werd daarblj

verondersteld dat aIle dlgltale slgnalen ldeaal zljn. In deze

paragraaf wordt geverlf1eerd of dl t lnderdaad weI zo Is. Bet testen

gebeurt weer .et gebrulbaklng van de spoelstroollslllulator.

De dlgltale slgnalen In de S • Sd en S - pulspatroonopwekker zljnu m
- klok 1 : Inltlallserend klokslgnaal. Geeft de start van een

nleuwe schakelperlode aan.
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- SPS 2

- SPS 3

- klok 1':

- klok 2 :

- RI Int

- RS int

- SPS 1

Het geinverteerde signaal van klok 1.

Resetpuls voor de spoelstrooaintegrator. Deze puIs is

aIleen van belang als de S - puIs niet voorkomt in het
m

pulspatroon.

Resetpuis voor de spoelstrooaintegrator.

Resetpuls voor de slope - compensation integrator.

Lijnspanningscomparatorsignaal, geeft de polariteit van

lijnspanning U
RT

aan.

Lijnspanningscoaparatorsignaal, geeft de polaritelt van

11jnspanning USA aan.

Lijnspanningscomparatorsignaal, geeft de polaritelt van

lijnspanning U
TS

aan.

Deze digitale signalen zijn gemeten met een Logic Analyzer. Een

Loglc Analyzer ls een apparaat speciaal ontwikkeld voor het meten

van dlgitale signalen. De gebrulkte Logic Analyzer is de HP 16S0A.

Met dlt apparaat wordt het volgende gemeten.
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IpULSPATR 1- T~ng MaYefo~

Merkers I Off I
Accumulete I Off 1
Time/Dtv I 10.00 us I Deley I 0 8 I Semple period • 10 ns

.
~

IKLOK 100111 11

IKLOK 1/0~1I II
IKLOK 20~ il

IRI INTO~ 1 I I···IRs INTO~~ I I !U I
Isu O~~ I f,
ISM O~~ I I
Iso o~ I · I II ···~ I-

fJg. 4.14 :De dJgJtale sJgnalen In de

S , S en Sd - pulspatroonoP'*'ekker.u m

Ult flg. 4.14 blljkt dat aIle dlgltale slgnalen, op RS Int na,

Inderdaad het verloop hebben zoals In de voorgaande paragrafen Is

beschreven. Het RS Int slgnaal blljkt een zg. M glltch" te vertonen.

Glltches zljn zeer korte pulsen, dle korter zljn dan de "sample

perlod" van de Loglc Analyzer. Deze glltch wordt veroorzaakt door

de traagheld van de poorten. Het Is echter geen bezwaarlljke fout,

de resettljd voor de Integrator wordt hler nauwelljks door
beinvloed.

De 11jnspannlngscomparatorslgnalen zljn van een veel lagere

frequentle dan de slgnalen van flg. 4.14. Het heeft daarom geen

nut oa deze slgnalen tegelljkertljd af te beelden. In flg. 4.15

ls weergegeven hoe deze 11jnspannlngscomparatorslgnalen erult zlen.
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\PULSPATR l- T~ng Mev.fo~

Merkers I Off l
Accumulele I Off I
T1me/Diy J 2.000 ms I Delay I 0 sl Semple period • 60.00 us

. !

z09 I!SPS
• I

•
Isps j 09 ~ ~

""''''---' :
SPS 3 001 • •.

fig. 4.15 : De gemeten 11jnspanningscomparatorsignalen.

De lijnspanningscomparatorsignalen blijken nagenoeg het verwachte

verloop te hebben. Bij een nuldoorgang van een van de lijn

spanningen gaat de betreffende comparator even oscilleren. Bij

andere aetingen zijn deze oscillaties niet vaargenomen. De oorzaak

kan netvervuiling zijn. De lijnspanningscomparatorsignalen worden

echter nog via een register. dat geklokt wordt aet klok 1'.

doorgegeven aan de terugtransforaatieschakeling. zodat tijdens een

schakelperiode het net interval niet tan veranderen en vaardoor geen

hinder wordt ondervonden van de oscillaties van de comparatoren.

Bet Is mogelijk om het driefasennet nlet direct. aaar via een

driefasenvarlac door te voeren. Bij die aetlng blijkt dat bij een

fasespanning van JOV de 11jnspannlngscomparatorsignalen eruit zien

zoals weergegeven In fIg. 4.15. £en lagere netspanning heeft tot

levolg dat de comparatoren gaan oscilleren en een goede

netintervalbepaling is dan ook niet aeer mogelijk. Uit meting is
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ook gebleken dat flg. 4.15 blljft gelden als de

bllndstroomcompensator In bedrljf ls.

4.3. Terugtransformeren van de denkbeeldlge schakelaars

naar de werkelljke schakelaars.

Voor het terugtransformeren zljn aeerdere schakellngen denkbaar.

De transformatleschakellng dle ontworpen ls (dle de Suo Sd en Sm 

pulsen aoet transformeren naar het RST pulspatroon) doet dlt aan de

hand van de aanwezlge I1jnsPannlngen. M.b.v. eomparatoren wordt

gedetecteerd of de betreffende I1jnspannlng posltlef of negatlef

ls. Op deze manler zljn drle onafhankel1jke slgnalen te maken. Ult

de Informatle van deze slgnalen kan dlrect worden bepaald welke de

h, m en l 11jn zljn van het net. In flg. 4.16 ls getekend hoe de

11jnspannlngscomparatorpulsen verlopen.
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SPS ,

SPS 2

SPS 3

_t

_t

_t

_t

fJg. 4.16. : De lJjnspannJngscc.paratorsJgnalen.

L1Jnspann1ngscoaparators1gnaal 1 (afgekort aet SPS 1) geeft aan of

de I1jnspann1ng U
Rr

poslt1ef of negat1ef 1s; I1jnspann1ngs

comparators1gnaal 2 (afgekort aet SPS 2) geeft aan of de

- 88 -



lijnspanning U
SR

positief of negatief is; lijnspannings

comparatorsignaal 3 (afgekort .et SPS 3) geeft aan of de

lijnspanning U
TS

positief of negatief is. In fig. 4.17 is de

schakeling getekend die de lijnspanningscomparatorsignalen maakt.

1"----·· ···-·---..-1

!., ... -::. :

!

....•.._...••..........,

~'"•-.-.c:J--i
l aR'

1 a6

,
!

i .
L..r.r.tr.lns...ll..df:aur.t'oar.

•-+ic_::::H

I a&D

~ aRZ

: a&J
: JOlt.

L..,.".r.(!':an"..ti.J.I.•dr.uar:uf.

...,,.1

.. \.,..

fIg. 4.17 : De schakel1ng dIe de l1jnspannIngscomparator 

signalen genereert.

Uit deze informatie kan direct worden bepaald in welk RST- interval

het net zich bevindt en dus wat de h. m en t lijnen zijn. In tabel

4.1. is dit schematisch weergegeven.

tabel 4.1. Bepal1ng h, .. en t l1jn ult de 1ljnspannlngen.

SPS1 SPS2 SPS3 RST type hmt R S T
interval interval

0 1 0 1 A m t h
0 1 1 2 B h t m
0 0 1 3 A h m t
1 0 1 4 B m h t
1 0 0 5 A t h m
1 1 0 6 B t m h
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H.b.v. deze tabel kan nu de getransformeerde (en vereenvoudigde)

blindstroomcompensator gevonden worden. De werkwijze is als voIgt.

Het type interval geeft tevens aan of i positief of negatief is.rn.
Hieruit blijkt in welke riJ de schakelaar zit die continu gesloten

moet ziJn; deze schakelaar bevlDdt zich tevens direct tegenover de

Qrn.-schakelaar. De tegenoverliggende riJ schakelaars zijn dan de Qu'

Qd en Qrn.-schakelaars. In fig. 4.18. is dit als voorbeeld voor

RST-lnterval 1 gedaan.

fig. 4.18 : Transforut1e van de bl1ndstroolDCompensator 1n

1nterval 1 (tye A: 1rn. > 0 )

N.B. De blindstroomcompensatortransformatie van fig. 4.16. is van

het type IIrnl - interval A, dus een positieve irn.' De Qu 

Bchakelaar hoort dan bij de t lijn en de Qd - Bchakelaar hoort

bij de h - lljn.

Op de aanier zoals hierboven weergegeven wordt nu de tabel 4.2.

gevonden.
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tabel 4.2. Terugtransforma tiet abel.

SPS RST en type RP RN SP SN TP TN
interval

010 1 A S 1 S 0 Sd 0m u
011 2 B 0 S 0 Sd 1 Smu
001 3 A Sd 0 Sm 1 S 0u
101 4 B 1 Sm 0 S 0 Sdu
100 5 A S 0 Sd 0 S 1u m
110 6 B 0 Sd 1 S 0 Sum

Nu moet nog een schakeling gerealiseerd worden die met de

1IjnspannIngscomparatorsignaien en met het Su' Sd en Sm 

pulspatroon, het pulspatroon voor de werkelljke schakelaars opwekt.

H.b.veen (E)PROH kan een dergelljke terugtransformatie schakeling

gerealiseerd worden. Aan de Ingangen van de (E)PROH worden dan de

1IjnspannIngscomparatorpuisen en het S , Sd en S - pulspatroonu m
aangeboden (deze pulsen worden aan de addressbus van de (E)PROH

aangeboden). De informatie in de (E)PROH zorgt dan dat de goede

(werkelljke) schakelaars worden aangestuurd (vanuit de databus van

de (E)PROH). De (E)PROH werkt dan als een soort

terugtransformatietabel. In tabel 4.3. is weergegeven welke

informatie in de (E)PROH moet worden opgeslagen.
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tabel 4.3. Inhood terug t ransformatletabel.

Adres Un) Data (ult)

SPSI SPS2 SPS3 S S Sd RP RN SP SN TP TNu m
A5 A4 A3 A2 Al AO rn 06 05 04 03 02

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

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

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

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

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

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

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

Alle overlge adressen 0 0 1 1 0 0

De gebrulkte (E)PROH ls de 2716 deze (E)PROH heeft een-maxlmale

vertraglngstljd van 450 ns. Dlt betekent dat. als ten van de

lngangsslgnalen aan de adresbus verandert. het (maxlmaal) 450 ns

duurt voordat de ultgangsslgnalen (de databus) betrouwbaar zljn.

Gedurende deze omschakeltljd mag de databus nlet dlrect verbonden

zlJn met de schakelaarslgnalen. Het zou anders mogelljk zljn dat

ongeoorloofde pulspatronen aan de schakelaars worden aangeboden. Om

een goede werklng te waarborgen worden de ingangs- en

ultgangsslgnalen van de (E)PRQH geklokt in reglsters dle bestuurd

worden metdezelfde klokfrequentle. £en veranderlng van ten (of

aeer) van de ingangsslgnalen wordt na ttn klokperlode (:I: 330 ns)

doorgegeven aan de schatelaars. Het toepassen van reglsters geeft

extra vertraa1ng en (tlJd)quantlsatle. aaar ls noodzakelljk om een

goede werking te waarborgen. De lljnspannlngscomparatorslgnalen

worden ook vla een reglster doorgegeven aan het lngangsreglster van
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de (E)PROH. Hiermee wordt vermeden dat tijdens een schakelperiode

een verandering in de lijnspanningscomparatorsignalen wordt

doorgegeven aan de schakelaars. waardoor het schakelpatroon zeer

korte (en waarschijnlijke foutieve) pulsen zou kunnen bevatten. In

fig. 4.19 is de terugtransforaatieschakellng getekend.

Ii
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01 411
04 414 ~-;--'
D'S 41'S
Of> 4If>
07 417
01 411

1iIiiE::(D--+:~CLK
CLI!

f1.g. 4.19 : De terugtransforlllBtJ.eschakelJ.ng.

Het toepassen van deze registers brengt echter een probleem aet

zich aee. Door vertraglngstljden In de Sa' Sd en Sm 

pulspatroonopwekker Is het aogelljk dat het Ingangsregister van de

(E)PROH een fout woord Inleest.

Dit zal aet een voorbeeld worden verduldelijkt.

De commutatievolgorde Is zoals besproken In hoofdstuk 3

o ~ 0d ~ 0 ~ 0 etc. . Bij de commutatle 0 ~ 0d geldt voor dea m a a
commutatie : S • 1. S~ • 0 en S • 0 en na de commutatie : S • O.a u m a
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Sd=l en Sm • O. Tijdens die comutatie is er een toestand waarbij

heel even S • 1, Sd = 1 en S • 0 zou kunnen gelden. Bet isu m
mogelijk dat juist deze foutieve schakelaarstanden worden

ingelezen.

Er zijn echter maar een beperkt aantal van deze leesfouten

moge11 jk. Deze louten kunnen vorden opgevangen in de (E)PROH (of

terugtransforaatietabel). In het besproken voorbeeld zal bij de

ingelezen fout het Sd-signaal de voorkeur krijgen. Bet Su - signaal

blijft nl. iets te lang hoag door vertragingstijden in de

pulspatroonopwekker. Bet Sd - signaal wordt op het jUiste moment

hoog en zal dus ook de hoogste prioriteit krijgen in dit geval. In

tabel 4.4 wordt weergegeven welke inleesfouten mogelijk zijn.

tabel 4.4. : Inleesfouten van het ~ pulspatroon.

voor commutatie na commutatie inleesfout

S S Sd S S Sd S Sm Sdu m u m u

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

De dikafgedrukte "1" wordt doorgegeven aan de schakelaars, de

andere, dunafgedrukte -1- wordt genegeerd. Op deze manier wordt de

tabel van 4.3. uitgebreid. Om beschadigingen van de invertor te

voorkomen wordt de invertor bij ongedefinieerde toestanden in

vrijloop gebracht. Om aan te geven dat er iets niet in orde is laat

de schakeling een LED oplichten. Er is hiervoor nog voldoende

ruimte, want de databus heeft 8 lijnen waarvan er 6 voor de

schakelaars gebruikt vorden (02 t. /m. 07). E6n LED gaat opllchten

wanneer er een opvangbare (inlees)fout optreedt (lijn 01) en de

andere LED gaat branden. wanneer een niet opvangbare fout optreedt

(l1jn 00), De (E)PRQM wordt gebruikt als terugtransformatietabel.

De gebruikte (E)PRC»I bevat 2 kbyte aan inforaatie. De

terugtransformatietabel bevat aaar enkele (tientallen) bytes aan

1nformatie. In de overige vriJe ruimte van de (E)PROM wordt dan een

vriJlooptoestand van de invertor geprogrammeerd. Op deze manier
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wordt tabel 4.3. dus aangepast tot tabel 4.5..
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tabel 4.5 : De Jnhoud van de terugtransfor.atletabel «E)PROH).

A5 A4 A3 A2 A1 AO A 07 06 05 04 03 02 01 00 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 51

· · · · · · · 0 0 1 1 0 0 1 1 51

· · · · · · · 0 0 1 1 0 0 1 1 51
0 0 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 0 0 1 49
0 0 1 0 0 1 9 1 0 0 1 0 0 0 0 144
0 0 1 0 1 0 10 0 0 1 1 0 0 0 0 48
0 0 1 0 1 1 11 0 0 1 1 0 0 1 0 50
0 0 1 1 0 0 12 0 0 0 1 1 0 0 0 24
0 0 1 1 0 1 13 1 0 0 1 0 0 1 0 146
0 0 1 1 1 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 26
0 0 1 1 1 1 15 0 0 1 1 0 0 0 1 49
0 1 0 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0 0 1 193
0 1 0 0 0 1 17 0 1 0 0 1 0 0 0 72
0 1 0 0 1 0 18 1 1 0 0 0 0 0 0 192
0 1 0 0 1 1 19 1 1 0 0 0 0 0 1 193
0 1 0 1 0 0 20 0 1 1 0 0 0 0 0 96
0 1 0 1 0 1 21 0 1 0 0 1 0 1 0 74
0 1 0 1 1 0 22 0 1 1 0 0 0 1 0 98
0 1 0 1 1 1 23 1 1 0 0 0 0 0 1 193
0 1 1 0 0 0 24 0 0 0 0 1 1 0 1 13
0 1 1 0 0 1 25 0 0 0 1 1 0 0 0 24
0 1 1 0 1 0 26 0 0 0 0 1 1 0 0 12
0 1 1 0 1 1 27 0 0 0 0 1 1 1 0 14
0 1 1 1 0 0 28 0 1 0 0 1 0 0 0 72
0 1 1 1 0 1 29 0 0 0 1 1 0 1 0 26
0 1 1 1 1 0 30 0 1 0 0 1 0 1 0 74
0 1 1 1 1 1 31 0 0 0 0 1 1 0 1 13
1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 1 1 0 1 13
1 0 0 0 0 1 33 0 0 1 0 0 1 0 0 36
1 0 0 0 1 0 34 0 0 0 0 1 1 0 0 12
1 0 0 0 1 1 35 0 0 0 0 1 1 1 0 14
1 0 0 1 0 0 36 1 0 0 0 0 1 0 0 132
1 0 0 1 0 1 37 0 0 1 0 0 1 1 0 38
1 0 0 1 1 0 38 1 0 0 0 0 1 1 0 134
1 0 0 1 1 1 39 0 0 0 0 1 1 0 1 13
1 0 1 0 0 0 40 1 1 0 0 0 0 0 1 193
1 0 1 0 0 1 41 1 0 0 0 0 1 0 0 132
1 0 1 0 1 0 42 1 1 0 0 0 0 0 0 192
1 0 1 0 1 1 43 1 1 0 0 0 0 1 0 194
1 0 1 1 0 0 44 1 0 0 1 0 0 0 0 144
1 0 1 1 0 1 45 1 0 0 0 0 1 1 0 134
1 0 1 1 1 0 46 1 0 0 1 0 0 1 0 146
1 0 1 1 1 1 47 1 1 0 0 0 0 0 1 193
1 1 0 0 0 0 48 0 0 1 1 0 0 0 1 49
1 1 0 0 0 1 49 0 1 1 0 0 0 0 0 96
1 1 0 0 1 0 50 0 0 1 1 0 0 0 0 48
1 1 0 0 1 1 51 0 0 1 1 0 0 1 0 50
1 1 0 1 0 0 52 0 0 1 0 0 1 0 0 36
1 1 0 1 0 1 53 0 1 1 0 0 0 1 0 98
1 1 0 1 1 0 54 0 0 1 0 0 1 1 0 38
1 1 0 1 1 1 55 0 0 1 1 0 0 0 1 49

· · · · · · · 0 0 1 1 0 0 1 1 51

· · · · · · · 0 0 1 1 0 0 1 1 51
1 1 1 1 1 1 2046 0 0 1 1 0 0 1 1 51
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In tabel 4.5. 1s ten behoeve van de duidelijkheid niet aangegeven

wat de functie van iedere adreslijn en datalijn is. Hiervoor wordt

verwezen naar tabel 4.3.. De signalen 01 en 00 zijn niet

aangegeven in tabel 4.3.; 01 en 00 zijn foutdetectiesignalen, ze

geven aan of er een opvangbare fout of een onopvangbare fout in het

pulspatroon optreedt. De tabelplaatsen die (als het goed 1s) nooit

worden aangestuurd bevatten vr1jlooptoestanden van de 1nvertor. In

die (foutieve) gevallen gaan ook beide error LED's oplichten. De

koloa-en A en 0 geven de dec1aale waarde van de adresbus en databus

welke in de (E)PROH geprograJllllleerd wordt.

Zoals aangegeven 1n tabel 4.5. bevat de (E)PROH naast de aeest

gebruikte adreswoorden ook nog vrijlooptoestanden van de

blindstroomcompensator. Een adreslijn (A6) wordt gebruikt om de

blindstroomcompensator 1n- en uit te kunnen schakelen.

Bij het opstarten van de blindstroomcompensator wordt eerst gekeken

of aIle spanningen aanwezig zijn en daarna wordt de

blindstroomcompensator pas vrijgegeven. In fig. 4.19. is dit

getekend met een schakelaar welke zijn signaal v1a een register (om

denderen van de schakelaar te voorkomen) doorgeeft aan de (E)PROM.

Zolang deze adreslijn hoog 1s wordt de invertor in vriJloop

gebracht. Zodra deze adreslijn laag is treedt de

b11ndstroomcompensator 1n bedriJf.

4.3.1. Testen van de terugtransformatieschakeling.

De laatste schakeling die nog getest moet worden 1s de

terugtransformat1e- schake11ng van fig. 4.19. Deze schake11ng 1s

volledig dig1taal. De schake11ng kan dan ook getest worden aet een

Log1c Analyzer. Het testen van de schakel1ng gebeurt aet een 1n

bedr1Jf z1Jnde 5 , Sd en 5 - pulspatroonopwekker. Deze schakel1ngu m
aaakt op z1Jn beurt weer gebru1k van de spoelstrooms1mulat1e-

schakel1ng. Op deze aanier wordt dus een wlllekeur1g constant 5 ,
u

Sd en Sm - pulspatroon, tezuen!let de SPS 1 t./m. 3

l1jnspanningscomparatorsignalen (z1e de schakeling van f1g. 4.17).

aan de terugtransformatieschake11ng aangeboden. Het pulspatroon dat
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nu aan de invertor wordt aangeboden zlet er ais voIgt ult

IpULSPATR 1- T1IlJ.ng Mev.forM

Merkers I Off J

Accumu 1e te I Off I
Time/DiY I 500.0 us I Deley 1~ ~o~s~1 Semple period • 20.00 us

ITP

ISH

SP 0

IRN

fig. 4.20 : Bet afgeleverde pulspatroon.

Het pulspatroon vertoont geen sinusvormige verlopende pulsbreedten.

Dit wordt veroorzaakt door het constante pulspatroon dat door de

spoeistroomsimulator wordt opgewekt, vaarbij V , V en i
po. De9 _,ref

constant zijn. In bedrIjf zal het pulspatroon weI een sinusvormig

verloop vertonen.

In fig. 4.20 is nlet direct in te zien hoe het pUlspatroon er nu

gedetailleerd uitziet, weI is duidelijk dat tijdens een netinterval

de schakelaars aan 'en raU repeterend worden bediend en dat van de

andere rail 'en schaltelaar (tijdens dit netinterval) continu

ingeschakeld is. In fig. 4.21. is een detaillering van het

pulspatroon weergegeven.
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IpULSPATR 1- T~ng Navefon.s

Merkers I Off I
Accumulete I Off I
Time/D1Y I 20.00 us I De Iey I 0 s I Semple per10d • BOO ns

. •
f

•

ITN 001

ITP O~ lJ 1 I 1 ~ I I I I
ISN 001

·····
lsp 001n n rT1 I
RN 001 ·
IRP 001 I n n IL.-l

i

fig. 4.21 : Net afgeleverde pulspatroon in detail bekeken.

Fig. 4.21 is als voorbeeld gekozen. Er zijn aeerdere van zulke

plaatjes te maken; ze geven echter allemaal hetzelfde beeld van

flg. 4.21 weer.
In fig. 4.21 zijn de neergaande flanken van RP met stippellijnen

weergegeven. Die stippellijnen betekenen dat er glitches aanwezig

zijn. tijdens het omschakelen. De oorzaak van deze glitches is niet

geheel duidelijk. Vanwege de korte duur (uit metingen blijkt dat de

glitches korter duren dan 30 ns) en plaats van de glitches is dit

niet storend (of gevaarlijk) voor het pulspatroon. In fig. 4.22

is een detailopname van het pulspatroon. tijdens een nuldoorgang

van "n van die l1jnspanningen. geaaakt •
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IpULSPATR 1- T~lng NeYefo~

Merkers I Off I
Accumulete IOff I
Time/DIY I 50.00 us I Deley 1-46.40 us I Semple period· 2.00 us

!TP

ISN

SP 0

IRN

flg. 4.22 :Detallopname van het pulspatroon tlJdens een

netruldoorgang.

Ult het pulspatroon blljkt dat lljn R aanvankelljk de m-lljn Is (RN

voortdurend hoog) en dat later lljn T de m-lljn Is. In fIg. 4.22

blljkt verder dat het pulspatroon na de nuldoorgang van e~n van de

lljnspannlngen geen glItches meer vertoont op ~~n van de flanken.

TIjdens het omschakelen van net Interval zljn ook geen (rare)

overgangsverschljnselen zlchtbaar. Het pulspatroon Is dus goed

genoeg om op de invertor getest te worden.
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Hoofdstuk 5 Testen en evalueren van de blindstro~ompensator.

In de vorige hoofdstukken is besproken hoe een blindstroomcompen

sator gerealiseerd kan worden. In hoofdstuk 2 is de

vermogenselectronische schakeling doorgelicht. In hoofdstuk 4 is de

pulspatroonopwekker besproken. In Appendix B is het complete schema

van de gerealiseerde blindstroomcompensator weergegeven. In dit

hoofdstuk wordt besproken hoe de blindstroomcompensator in bedriJf

is gesteld en wat de ondervonden problemen en wat de gemeten

resultaten ziJn.

5.1. In bedriJf stellen biJ verlaagde spanningen en stromen.

Het in bedriJf stellen van de blindstroomcompensator dient met

enige voorzichtigheid te geschieden. Hen moet ervan verzekerd ziJn

dat de pulspatroonopwekker en de invertor goed werken, voordat men

de blindstroomcompensator kan laten werken biJ nominale spanning en

stroom. De blindstroomcompensator moet direct aan het 380 Volts net

gekoppeld worden. Dit betekent dat de blindstroomcompensator een

maximale liJnspanning van 540V moet kunnen verdragen. Een fout in

de blindstroomcompensator kan, biJ dergeliJk hoge spanningen, tot

vernietiging van schakelaars leiden. Om deze reden wor~t het

driefasennet via een driefasenvariac doorgegeven aan de

blindstroomcompensator. Hierdoor is het aogeliJk om de testspanning

van de blindstrooacompensator in stappen op te voeren tot de

nominale spanning.

Uit aetingen blijkt dat biJ een fasespanning van JOV de

netintervalbepaling al voldoende betrouwbaar is. Een instelling van

SOV zal dus ruia voldoende zijn. Om de blindstroomcoapensator te

kunnen testen biJ verlaagde stro-en, is de afsluitweerstand van de

biJ de strooaaeting gebruikte nulfluxtransforaator instelbaar

geaaakt. Er is gekozen voor een instelling waarbij de fasespanning

van het net SOV is en de aaxiaale spoelstrooa lA bedraagt.

BiJ deze instellingen ziJn de compensatorstromen geaeten.De

resultaten van deze -etingen ziJn weergegeven in fig. 5.1. Bovenaan

fig. 5.1 is tevens de fasespanning U
R

weergegeven. Bet bliJkt dat

de compensatorstroom van de R-fase inderdaad ongeveer 90 graden
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voorljlt t.o.v. de fasespanning. De fasespanning U is direct uit
R

het net gemeten. terwijl de werkende co.pensator daarop is

aangesloten (en is dus niet de verlaagde spanning van de variac).

Als er geen verliezen In de blindstrooaco.pensator zijn. dan is de

fasedraaiing exact 90 graden. De geaeten fasedraaiing benadert die

90 graden vrlj aardig. Bet rende.ent van de blindstroomcompensator

blijkt dus vrlj hoog te zijn.

In fig. 5.1 blijkt dat de co.pensatorstro.en onderling 120 graden

verschoven zijn.
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fIg. 5.1 De gemeten stroaen en een fasespannlng In de bllnd

stroomcompensator blj verlaagde spannlngen en stromen.
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De compensatorstromen zijn bij benadering sinusvormig. Om een

indruk te krijgen van de kwaliteit van de compensatorstromen,

worden deze vergeleken met een blindstroomcompensator uitgerust met

condensatoren. De gebruikte blindstroomcompensator bevat kleine

ingangscondensatoren. De vorm van de stromen die bij uitgeschakelde

compensator naar de condensator vloeien, kunnen dus ter

vergelijking gebruikt worden. In fig. 5.2 zijn U
R

en I
R

weergegeven

bij een buiten bedriJf gestelde blindstroOmcompensator .

•
~
!

•
i
i

•• , ••••tPOO' (P.

flg. 5.2 U. en 1. blJ een ultgeschakelde bllndstroo.compensator.

De condensatorstromen wiJken sterk ar van de verwachte slnusvorm.

De oorzaak hiervan 1s de vervui11ng van het net. waardoor hogere

harmonische spann1ngen 1n het net aanwez1g zijn. Voor de 1apedant1e

van de condensator geldt dat deze gel1Jk 1s aan l/wC. H1erdoor

geven de hogere harmon1sche spann1ngen In het net harmon1sche

condensatorstromen waarvan de grootte met st1jgend ranggetal
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relat1ef toeneemt.

Condensatoren z1jn dan ook slechte b11ndstroomcompensatoren.

Kwa11tat1ef gez1en w1jken de condensatorstro.en .eer af van de

s1nusvorm dan de compensatorstromen.

De opgewekte compensatorstro.en z1jn het versch11 van de gemeten

compensatorstromen en de condensatorstro.en. De opgewekte

compensatorstromen z1jn dus .ogel1jk zelfsnog beter dan de

weergegeven stromen.

U1t de theoret1sche analyse bl1jkt dat de bl1ndstroom 1n een

net11jn ge11jkvorm1g 1s met de -tegenover11ggende" 11jnspann1ngen

(z1e formules (1.46), (1.47) en (1.48) ). De compensatorstromen

z1jn gel1jk maar tegengesteld ger1cht aan de bl1ndstromen 1n het

net. In f1g. 5.3. 1s de fasestroom 1
R

tezamen met de 11jnspann1ng

u weergegeven. De fasestromen 1 en 1 met de b1jbehorende
~ S T

11jnspann1ngen geven hetzelfde verloop te z1en.
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fIg. 5.3. : De gemeten compensatorstroom 1 versus de l1jnspannlng u .
R n

Een nadere beschouwing van fig. 5.1 leert dat zes keer per per10de

een kortdurende hoogfrequente s11ngering in de compensatorstromen

te zien is. om de oorzaak hlervan te kunnen verklaren moet de

spoelstroom nader bekeken worden. In fig. 5.4 1s de gemeten

spoelstroom en de spoelspanning weergegeven.

rer verdu1delijking 1s in fig. 5.4 ook nog een ultvergrot1ng van de

spoelstroom en de spoelspannlng gegeven.
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fIg. 5.4.: De gemeten spoelstroom en spoelspannlng van een In

bedrlJf zlJnde bllndstroomcompensator.
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Uit fig. 5.4 blijkt, gezien over een netinterval, dat de topwaarde

van de spoelstroom stijgt. Deze stijging wordt veroorzaakt door de

slope-compensation in combinatie aet de varierende Tu/Td (zie fig

4.11 ).

In het begin van ieder net interval is de spanning, die de

spoelstroom doet stijgen, nul (zie fig. 3.5) en de spanning die de

spoelstroom doet dalen vrij groot. De verhouding Tu/Td is daardoor

groot (zie de aeest links getekende sPOelstroom in fig. 4.11). In

de daarop volgende schakelperioden zal de spanning, die de

spoelstroom doet stijgen, toenemen en de spanning, die de

spoelstromen doet dalen, afnemen. Op het eind van zo'n netinterval

is de spanning die de spoelstroom doet toenemen groot en de

spanning die de spoelstroom doet afnemen vrijwel gelijk aan nul,

dit correspondeert met een lage Tu/Td verhouding.

Hiermee is de stijging van de topwaarde van de spoelstroom

verklaart.

Bij iedere overschakellng naar een ander netlnterval "springt" de

Tu/Td verhouding van een hoge waarde naar een lage waarde, waardoor

ook de topwaarde van de sPOelstroom "springt" van de top van de

zaagtand naar het ainimum van de zaagtand.

Deze "sprong" geeft een kortdurende hoogfrequente sllngering van de

compensatorstromen. De spanningspuis die nodig is om de spoelstroom

omlaag te laten springen is duidelijk herkenbaar in het verloop van

u
L

in fig. 5. 4 .

Verder is in fig. 5.4 te zien dat de riapel in de spoelstroom,

gedurende een klein tijdsinterval (dit tijdsinterval <t ,t > is in
1 2

fig. 5.4 aangegeven), vrijwel verdwenen is. Dit koat doordat de

spanning, die de spoelstrooa laat toeneaen, zo klein is dat deze de

verliezen In de schatelaars, bedradingsweerstand etc. niet kan

overwlnnen, hierdoor kan de spoelstrooa zelfs afneaen. De

pulspatroonopwekker zal gedurende di t interval (letje) proberen om

de spoelstrooa zljn referentlewaarde te laten bereiken. Hierdoor

wordt de Qd - schakelaar niet Ingeschakeld. Dit verklaart de "lege

stukJes" van de spoelspanning onder de tljd-as (zie fig. 5.4.)

In de detaillering, van de spoelstrooa en die +25Xvan de spoeI spanning,
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In flg. 5.4 ls te zlen dat de vor. van de spoelstroom-rlmpel en

spoelspannlng op een aantal punten afwljken van de verwachtlng. Dle

punten zljn :

- De spoelstroom daalt of stljgt nlet 11nealr.

- De spoelspannlng bevat In de oneven netlntervallen overspannlngen.

Een oorzaak voor de eerste afwljklng kan zljn de capacltelt in de

wlndlngen van de spoel. of andere -lek"-capacltelten.

Een .ogelljke oorzaak voor de tweede afwljklng ls het foutlef

schakelen van de invertor. Bet zou kunnen dat gedurende zeer korte

tljdslntervallen nlet twee schakelaars .aar 'en schakelaar ls

ingeschakeld. waardoor overspannlngen op de schakelaars ontstaan.

Dlt komt dan tot ultlng In de pleken van de spoelspannlng welke ook

In flg. 5.3. zljn weergegeven. Voor de oorzaak van dle

spannlngspleken ls nu nog geen verklarlng te geven. I.v.m. beperkte

afstudeertljd ls het nlet mogelljk gebleken deze nader te

onderzoeken.

Volledlgheldshalve wordt In flg. 5.5 een gemeten collector 

emlttorspannlng van de TN - schakelaar weergegeven.

- 109 -

'.'



..
~

oJ
o•

..
~

oJ
o.

100.0

0.0

100.0

10.0.. 15.0••

-100.0

I. D••

125.0

I. 1111-.,.""1"1 ••" .. 1.-.ch.... I •••.

fIg. 5.5. :De schakelaar- en de IGST-spannlng van de TN 
schake1aar.

- 110 -

(:



Ult flg. 5.5. bllJkt dat de spannlngspleken van de spoelspannlng ln

de schakelaars terugkomen. Een oorzaak van de spannlngspleken kan

zlJn een foutlef pulspatroon. In flg. 5.6 ls het pulspatroon van de

TN - schakelaar weergegeven.

1.0

•• 0

1.0

•~
~
0
~ 1.0

1.0

0.0

t/MI

5.0

•• 0

~O

=~
0
~ LO

/.0

~O

fIg. 5.6 : Bet pulspatrooon van de TN - schakelaar.

Dlt pulspatroon ls aede bepalend voor een compensatorstroom. De

compensatorstroom ls opgebouwd ult pulsen aet varlerende

pUlsbreedten. In flg. 5.7 zlJn de stuurslgnalen van de, blJ elkaar

horende, P en de N schakelaars van elkaar afgetrokken. Ret

verkregen slgnaal komt blJ benaderlng overeen aet de ongefllterde

compensatorstromen. I.v.m. de compacte bouw van de compensator ls

bet nlet aogellJk deze stroaen dlrect te aeten.
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Hat pu)epoLroon veor de .troo_ In de 1-'0.'

fl,. 5.7 :De ongefl1terde~o1DpensatorstrooJ'afgeleldult het

schakelaarpulspatroon.

5.2. Ondervonden problemen bij het aeten.

Blj aetlng bleek dat het onaogelljk Is oa enlge slgnalen In de

pulspatroonopwekker te aeten. Bet aanbrengen van een aeetprobe

leldt tot verstorlng van het aanwezlge signaal, waardoor een goede

werklng van de bllndstrooacoapensator ultblljft. Als er wordt

getracht oa dle slgnalen te aeten kan dlt in bet ergste geval

lelden tot vernletlging van schakelaars. Dok Is bet voorgekoaen dat

om onverklaarbare redenen IGBT-schakelaars kapot gaan. I.v.a.

beperkte afstudeertljd Is hlernaar geen nader onderzoek gepleegd.
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Boofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen.

6.1. Conclusles.

- In een drlefasennet kunnen de aomentane electrlsche

transportverllezen gemlnlmallseerd worden op basis van de

aomentane bllndstroomforaules. Een bllndstroomcompensator. die

werkt op basis van de aomentane bllndstroomformules. heeft In

principe geen energlebuffer nodlg. De transportverllezen worden

quasi momentaan gemlnlmallseerd. (N.B. Aangetoond kan worden dat

de transportverllezen nog verder gereduceerd kunnen worden. De

bllndstroomcoapensatle aoet dan geschleden volgens de

tljdgemlddelde bllndstroomformules. De transportverllezen worden

dan blnnen het gehanteerde tljdslnterval gemlnlmallseerd.

Tljdgemlddelde bllndstroomcompensatle maakt het gebrulk van een

energlebuffer echter noodzakelljk. waardoor de compactheld van de

compensator verloren gaat. )

- Homentane bllndstromen In een drlefasennet zljn evenredlg met de

er Mtegenoverllggende" 11jnspannlngen. Zle de formules (1.46).

(1.47) en (1.48).

- Homentane wattstromen zljn evenredlg aet het product van de

betreffende aoaentane fasespannlngen en het aoaentaan drlefasen 

veraogen. Zle hlervoor de foraules (1.39). (1.40) en (1.41).

- Real-time pulspatroonopwekklng aaakt het aogelljk een

bllndstrooacoapensator te aaken die werkt overeenkoastlg de

aoaentane bllndstrooaforaules. Een groot voordeel van een

real-tiae pulspatroonopwekker is dat deze toepasbaar is op

een vervulld net.

- De gebruikte pulSPatroonopwekklng geeft principlele

instabiliteiten die aet slope-coapensation ondervangen

kunnen worden. Toepasslng van slope-compensation geeft

echter een laag frequente riapel In de spoelstrooa. waardoor
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de energle In de bllndstroomcompensator nlet langer meer

constant Is.

Hlerdoor wordt nlet langer exact voldaan aan ~~n van de

baslsformules welke zegt dat de energlelnhoud In de

bllndstroomcompensator constant .oet zljn. Desondanks blljkt

dat de bllndstroo.co.pensator redelljk werkt.

- Het toepassen van de nomlnale spanning en stroom blljkt nog nlet

.ogelljk te zljn, doordat om nog onbekende oorzaken de

schakelaars, blj deze belastlng, kapot gaan. Desalnlettemln

blljkt dat de bllndstroomcompensator blj verlaagde spannlngen en

stromen redelljke resultaten geeft.

- De compensatorstromen blljken redelljk slnusvormlge

stromen te zljn, mlts het net goede slnusvormlge spannlngen

levert.

6.2. Aanbevellngen.

Oplosslngen voor de (storlngs)problemen.

De Invertor levert dermate veel storing dat het .eten van slgnalen

In de pulspatroonopwekker sterk wordt bemoellljkt. Het aanbrengen

van -eetprobes kan lelden tot een fouUeve werking van de

bllndstroomcompensator of zelfs tot beschadlglng van de

schakelaars.

Het verdlent dan ook de aanbevel1ng om de ontworPen prlnten

(die voor de Invertor en die voor de pulspatroonopweklter) op

dubbelzljdlge (dubbelhoge) prlnten te reallseren, waarvan de

co.ponentzljde dlent als aardvlak.

£en andere. hleraee saaenhangende aanbevel1ng Is o. de (net-)

Ingangen ult te rusteD aet klelne. In ster aeschakelde,

f11 tercoDdensatoren. Het sterpunt aoet aan aarde of aan de

nullelder worden verbonden. Hlel"llee wordt voorkomen dat het

sterpunt hoogfrequent -rondsl1ngert- of -sprlngt".
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Het kapot gaan van de halfgeleiderschakelaars kan worden

voorkomen door een overstroombeveiliging gecombineerd met een

overspanningsbeveiliging.

Regellng.

De regeling van de blindstroo.coapensator 'is nu zodanig uitgevoerd

dat deze stro.en in het net opdrukt, onafhankelijk van de grootte

van de blindstroom in het net. Er aoet gestreefd worden naar een

regelende blindstroomcompensator die de aanwezige blindstroom in

het net .eet en op basis van de gevonden meetwaarden de

blindstroomcompensator regelt, zodanig dat de blindstroom in het

net geheel (afhankeliJk van de capaciteit van de

blindstroomcompensator), wordt gecompenseerd.

Zo'n regeling kan gerealiseerd worden m.b.v. een computer of een

signaalprocessor. Aan de hand van stroom- en spanningsmetingen kan

de grootte van de blindstromen berekend worden, (biJv. m.b.v.

formules (1.46), (1.47) en (1.48)) waarna i en i door de
~,ref L,ref

computer op de jUiste waarde kunnen worden ingesteld.

- 115 -



Appendiz A.t. De 8chakelaars in de blindstro~o-pensator.

Inleiding

In deze appendix worden de schakelaars met snubber en stuurcircuit

beschreven. Tevens wordt enige speclfleke informatle omtrent de

gebrulkte halfgelelders e.d. gegeven.

De IGBT als stroomlnvertorschakelaar.

De structuur van de bllndstroomcompensator komt overeen met een

stroomlnvertor welke aan de gelljkstroomkant is kortgesloten.

Schakelaars In een stroomlnvertor zljn schakelaars welke stroom

slechts in 66n rlchtlng kunnen gelelden. De schakelaars dle in de

bllndstroomcompensator zullen worden toegepast zljn Insulated Gate

Blpolar Translstors (IGBT's). Dlt ls een nleuw type halfgelelder

dat de eenvoudlge sturlng en hoge schakelsnelheld van een HOSFET

comblneert met de lage doorlaatverllezen van een blpolalre

translstor. De gebrulkte IGBT's zljn van het type IXGPI0N80A. De

eerste vler letters staan voor de afkortlng van de leverancler. De

aanduldlng 10N betekent dat de maxlmale stroom 10 A bedraagt. De

aanduldlng 80 betekent dat de maxlmale spannlng 800 V bedraagt. De

aanduldlng A betekent dat het gaat om een type IGBT dat schakelt

met een maxlmale schakelfrequentle van 20 kHz. Deze IGBT's zljn

oorspronkelljk bedoeld voor schakelaars in een spannlngslnvertor.

Dlt houdt in dat de Bchakelaars geen omgekeerdespannlng kunnen

weerstaan. Een schakelaar voor een stroominvertor kan nu op de

volgende manier gereallseerd worden (zle flg. A.I).
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fIg. A.l. : Een stroomlnvertor schakelaar met een IGBT.

Diode 1 in het scheaa zorgt dat de schakelaar stroom in een

richting kan geleiden. Diode 2 zorgt er tezamen met de

impedantie in de bedrading voor dat de 1GBT geen omgekeerde-spanning

krijgt t.g.v. de reverse recovery in de diode 1 .

De gebruikte ReD-snubber voor de schakelaar.

De blindstroomcompensator bevat zes van deze schakelaars. De

bedradlng tussen de schakelaars en de filtercondensatoren bezit

inductiviteit. Deze inductiviteit geeft overspanningen over de

schakelaars bij het schakelen. Bet is dan ook van belang om deze

bedrading zodanig uit te voeren dat de hierdoor veroorzaakte

inductivlteit alnlmaal is. Bet is principieel niet aogelijk om die

bedradings-inductlviteit nul te aaken. De grootte van de

overspanningen die t.g.v. de bedradings-lnductlvltelt ontstaan aoet

worden beperkt aet een snubber. De gebrulkte snubber Is een

RCD-snubber. Dit is een zg. ultschakelsnubber. Voor een

beschrijvlng van de werkIng van de RCD-snubber wordt verwezen naar

par. 8.1.5. van (HM-88]. De dlaenslonerlng van de

snubbercondensator is beschreven in (HOL-88]. De dlaenslonerlng van

de weerstand 1s proefondervindel1jk aangepast. Bet scheaa voor de

gebrulkte schakelaars coapleet aet snubber is aangegeven In fIg.

A.2 .
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flg. A.2. : De stroomlnvertorschakelaar met ReD-snubber In de

bllndstroomcompensator.

Het aanstuurcircuit voor de schakelaar.

De aansturing van de schakelaar geschiedt m.b.v. een optocoupler

HCPL 2200. Het gehele vermogenselectronische deel van de

blindstroomcompensator is gerealiseerd op een dubbelhoge

EURO-kaart. Op deze (power) print ziJn, de stuursignalen voor de

schakelaars (ingangssignalen), het driefasennet en de spoel

aangesloten. Om een goede storingsongevoelige aansturing te

kriJgen, wordt het stuursignaal v66r de optocouplers verkregen uit

een driver waarvoor een laagdoorlaatfilter is geschakeld. Het

gehele schema voor de schakelaar aet aansturing is aangegeven in

fig. A.3 .
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Appendix A.2. Bepaling van de overdrachtsfunctie van de

bllndstro~~nsator.et ,eprogr..-eerde

-.odulaUe.

Inleiding

In deze appendix wordt nader uitgewerkt hoe de overdrachtsfunctie

van de blindstroomcompensator met geprogrammeerde aodulatie eruit

ziet. Ter verduidelijking wordt hiervan nogaaals het schema voor de

pulspatroonopwekking van de geprogramaeerde aodulatie gegeven.

topdeteetie of Lor , REGELAAR

R
5 schokel-
T motrix iL ref

0

u· FASE
DETECTOR

R.O.M./tobel TELLER

flg. A.4. : PulspatroonopwekJdng voor de blJndstroolDColl1pensator met

geprogrUJlDeerde modulatle.

Dit schema is ook in fig. 3.12 weergegeven.

Om een goede regelaar voor dit systeem te kunnen ontwerpen is het

van essentieel belang dat de openlus-overdrachtsfunctie van het

systeem bekend is. Onder de openlus-overdrachtsfunctie wordt

verstaan de overdrachtsfunctie i IV die van toepassing is
L.V- rev

wanneer de .regellus bij a is opengeknipt. De bepaling van die

overdrachtsfunctie geschiedt door voor alle blokken een (benaderde)

Laplacetransforaatie uit te voeren.

In paragraaf 3.6. is ultgelegd hoe bet pulspatroon wordt gemaalct en

in een tabel wordt vastgelegd. In de genoe~e paragraaf is

uitgelegd hoe met een EPROM de tabel kan worden opgeslagen. Tevens

- A.5 -
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ls beredeneerd dat het mogelljk ls om een vrlje databuslljn (1' In

flg. A.4) te gebrulken als synchronlsatleslgnaal. Andere

synchronlsatlemethoden zljn ook mogelljk.

Laplacetransformatie van de blindBtroa.compensator.

Neem aan dat voor de compensator de volgende spannlngen resp.

stromen van toepasslng zljn (zle flguur A.5)

u • uY2 sln(wt + t> ) 1 • I~2 sln(wt + t> )
R u R . 1

U • uY2 sln(wt -!!+ t> ) 1
5 • I~2 sln(wt 2'Ir

+ t> )- -5 3 u 3 1

U • uY2 sln(wt 4.-
tp ) 1 • I~2 sln(wt 47f

+ t> )--+ - -T 3 u T 3 1
11'Het faseverschl1 (tp - t> ) moet blj een verllesvrlje compensator --

u 1 2

worden. In dat geval ljlen de compensatorstromen +~ radlalen voor
2

op de fasespannlngen. Om echter optredende verllezen van de

compensator (In de overdrachtsfunctle) mee te kunnen nemen, moet

deze hoek lets klelner zljn dan +~ (dus Itp - tp I < ~ ).
2 u 1 2

CSI
L

IIg. A.5. : Spanningen en stromen In de bl1ndstroolllCo.pensator.

In de rechter f1guur ls aet !! de complexe 1ngangsspannlng van het

net bedoeld. Met ! wordt de coaplexe (grondharaonlsche)

coapensatorstrooavector bedoeld. Dlt zlJn de stromen dle de

compensator .oet gaan opwekken.

De hoek II wordt gedef1nleerd (zle f1g. A. 5) volgens..
II • - - (t> - t> )2 1 u

Voor het ult het net opgenoaen veraogen geldt

- A.6 -
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P = 3UI -slfl1) (A.2)

Voor de energleveranderlng van de spoel In de compensator geldt het

volgende

!.. !. L12
• 3UI slfl1) - P

8t 2 L "erl
(A.3)

Met I en U wordt de effectleve waarde van de coaplexe sPannlngs- en

strooavectoren U, I bedoeld. Bet verband tussen I en 1 wordt
- - L

gegeven door I • a-l aet 0 < a < 1/~2. De verllezen In de
L

bllndstroomcompensator vallen (blj benaderlng) op te delen In drle

stukken.

- De verllezen t.g.v. de Intrlnsleke spannlngsval In de

halfgelelders : 21 u
L lnt.r

- De gemiddelde schakelverllezen In de bllndstroomcompensatori deze

worden geacht evenredlg te zljn met U, f en 1 : K Ul f
• L 2 L.

- De ohmse verllezen In de spoel, condensatoren, bedradlng en
2halfgelelders : R 1.

"erl L

Tezamen levert dit :

P ~ 1 (2u + K Uf ) + 12 R
"erl L lnt.r 2 • L "erl

of : P II: 1 U + 12 R (A.4)
"erl L "erl L _rl

met U -= 2u + K Uf
"erl lnt.r 2 •

De foraule (A.4) voor P ls nlet heleaaal correct, want alle
"erl

overlge verllezen worden verwaarloosd. Erxwordt aangenomen dat een

dergelljke beschouwlng voldoende nauwkeurll zal zljn oa het

quantltatleve ledrag van de coapensator te bekljken.

Substltutle van (A.4) In (A.3) leeft met :

8 81L!L - 1
2

-= L l L 8t2 8t L

81
LLI

L
- -= 3mUl slfl1) - U 1 - R 12

8t L _rl L "erl L
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8i U R--...!: I: 31lU sim) nrl ••rl
8t L - -L- - -L- i L

(A.S)

Voor kleine • geldt sim) ••. Gebruik maken van deze benadering,

Laplace transforlleren van (A.S) en verder uitschrijven naar ILls)

geeft :

U
( ) 3mU ) ••rl

i L S • (Ls + R ) .(s - (Ls + R )s
••rl ••rl

(A.6)

Hen Iloet bedenken dat (A.6) een benadering is voor de gemiddelde

vaarde van de spoelstrooa. over enkele schakelperioden. en niet een

Ilomentane berekening van de spoelstroom op een willekeurig moment.

Hierdoor kan de overdrachtsfunctie van het laagdoorlaatfilter (LDF

1) 6en gesteld worden voor ons doel. In (A.6) Ilag i (s) dus vervangen
L

worden door i (s). De grootheid Il·i (s) is de
L.9- L,9-

effectieve waarde van de cOllplexe stroomvector van de stromen die

naar de compensator lopeno

BepaUng van de overdrachtBfuncUe van de P(haBe) L(ock) L(oop).

Ter verduidelijking wordt hier nogmaals een gedeelte van de

blindstroomcollpensator (Ilet de nadruk op het PLL systeell)

getekend.

De reeks nullen en enen, die uit de tabel rollen, (voor een

datalijn) kan opgevat worden als een signaal (i') vaarvan het

argument overeenkomt aet het argument. van de betreffende
1

cOllpensatorstrooa. Dlt signaal wordt aangeduid aet .1' vaarbij

• (t) • CIt + 1", d t
1 1 1

Evenzo is het signaal u' dat door de nuldoorgangsdetectoren

opgewekt wordt een signaal. vaarvan het argument overeenkollt met

het argument • (t) van de netspanningen. waarbij
u

• (t) • CIt + l",dt
u u u

- A.8 -



u nuldoorgongs
detector

R.O.M.jtabel

t

FASE
DETECTOR

TELLER
vvco (t)

flguur A.6. : Het PLL systeem In de blindstroomcompensator.

U1t de 11teratuur lEBO-BB] 1s bekend vat de Laplace

getransformeerden van de blokken van een PLL systeem z1jn.

Ter verdu1del1jk1ng voIgt nu een summ1ere u1tleg betreffende de

overdrachtsfunct1es van een PLL. Voor detalls vordt verwezen naar

de 11teratuur lEBO-BB].

Een standaard PLL - systeem bestaat u1t dr1e blokken

1- De fasedetector.

2- Het laagdoorlaatfllter.

3- De V(oltage)C(ontrolled)O(sc11Iator).

Deze dr1e blokken zljn In serle geschakeld en vormen samen een

regellus. De meeste commercleel verkr1jgbare PLL's zljn grotendeels

geintegreerd In een IC. Zo'n IC bevat dan een fasedetector en een

veo. Het laagdoorlaatfllter wordt meestal bu1ten het IC

aangebracht. De fasedetector geeft, afhankelljk van het

faseverschl1 tussen de 1ngangsslgnalen, een slgnaal af. Meestal

bevat dat afgegeven slgnaal naast een DC-component ook nog een

AC-component. Die AC component wordt dan weggefllterd et een

laagdoorlaatfl1ter LOF 2. Bet ultgangsslgnaal van het

laagdoorlaatfllter geeft dus, afhankelljk van het faseverschl1 van

de slgnalen aangeboden aan de fasedetector, een ultgangsslgnaal.

Hoe groter het faseversch11 hoe groter het slgnaal. Hlermee Is dus

aannemelljk gemaakt dat het ultgangsslgnaal van de fasedetector

- A.9 -



wordt gegeven door Ie (6 (s) - 6 (s) + !). In lock-toestand is dit
d u 1 2

tevens geliJk aan :

11'Ie (fl (S)-fl (s) + -).
d u 1 2

De veo geeft afbankellJk van het ingangssignaal een uitgangssignaal

.et bepaalde frequent1e af. Hoe groter het ingangss1gnaal hoe hoger

de u1tgangsfrequent1e. Voor de u1tgangsfrequent1e van de veo geldt

dus :

Co) (t) .. Co) + Ie V
1 e 0 yeo

Waarb1J V de 1ngangsspann1ng van de veo 1s en Co) de
yeo e

hoekfrequentie waar V .. 0 1s. Voor de uitgangsfasehoek van de
yeo

teller geldt dus :

6
1
(t) =Co) t + Ie I V (t)dt

e 0 yeo

6 (t) .. 6 (t) + Ie I V (t)dt
1 e 0 yeo

dus

fl (t) = Ie I V (t )dt
1 0 yeo

Na Laplace transformatie geldt voor fl :
1

t' (s) - Ie /s·V (s)
1 o.co

Voor de overdrachtsfunct1e van de veo z1Jn we aIleen ge1nteresseerd

in t' (s)/V (s). De overdrachtsfunct1e wordt dan :
1 yeo

H (s)
yeo

Ie
o--s

- A.to -



Samenvattend

tabel A.t. : Laplace getransfor.eerde van de PLL blokken.

blok Laplace grootheld

vro K Is
0

fasedetector Kd(~u(s) - e (s) •+ -)
I 2

Laagdoorlaatfllter F(s)

H1erln zljn K en K systeeaconstanten. Voor bet laagdoorlaatflltero d

1s een algeaene functle F(s) 1ngevuld. Van het schema van flg. A.6.

wordt aangenomen dat de nuldoorgangsdetector, de teller en de tabel

(een EPROM bljv.) een overdrachtsfunctle (of Laplace

getransfor- meerde) van 66n hebben. Deze aannames zljn nlet exact. De

blokken zullen nl. enlge vertraglng geven. Als dle vertraglngstljd

bekend ls dan kan voor deze blokken alsnog een overdrachtsfunctle

worden bepaald (bljv. wanneer het blok een vertraglngstljd toheeft
-stdan wordt de overdrachtsfunctle e 0). Deze vertraglngstljden

zljn echter kleln (In de orde van grootte van 10-7 seconde) en

exemplaar afhankelljk.

De openlusoverdrachtsfunct1e.

Het bovenstaande overdrachtsfunctles en aannaaes tan het systeem

van flg. A.4. In het Laplace domeln als voigt gerepresenteerd

worden :
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I (a)
L,ref

V Ca)
rev

+

regelaar

Vfose ($) +

I (a)
L.gem

I-----------{ +

blindstroom
compensator

19-(5)

ff/2

rpu (S)----;

Ko / s 1-----------'

fig. A.7. De bl1ndstroolDColllpensator met geprogrlUlJ1lleerde lDOdulatie in

het Laplace-domein.

Het systeem met regelaar kan nu op de volgende manier worden

weergegeven.

I (s)
L.ref

+ + regelaar \1
Vreg(s)

H(s)r- tI\
- a

I (s)
L.gem

fig. A.8. : Bet .ystee. llet regel.ar.

Voor de openlusoverdrachtsfunctie van het systeem geldt dus :

1 (s)
) L.v··

H(s • V (s)
rev

(A.7)

Met (A.6) kan 1 (s) bepaald worden. Deze fOrJIule meet dan In
L.v-

een vora geschreven vorden vaarin zoveel mogelijk variabelen

geell.1neerd worden en aIleen V (s) als variabele overblijft.rev
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(A.S)

De berekening verloopt nu als voIgt. In (A.6) is ~(s) de enige

variabele. Veer de berekening van ~(s) moeten ~ (s) en ~ (s) bekend
u 1

zijn. Veer ~l(s) velgt •. b.v. fig. A.7. en tabel A.l dat geldt :

Ko
~ (s) =- (V (s) + V (s»

1 S re9 r••e

Veer VI' (s) kan uit fig. A.7. afgeleid worden dat geldt
•• e

V (s)· KdF(s)~(s)I'••e

Met (A.S) en (A.l) tan (A.9) gesehreven worden als :

(A.9)

V (9) =r••e
(A.lO)

Fermule (A.lO) substitueren in (A.S) geeft

K V (s) + K K F(s)tp (s) + K K F(s)!!o r.... 0 duO d 2
til (s) =----=---... -""7'"""""-=-=,.,.....-:~.........__-----
T 1 (s + K K F(s»

d 0

Fermule (A. II) substitueren in (A.l) geeft

~ (S)9 - K V (s) + s!!2
u 0 req

~(s) = (s + K K Fes»
d 0

(A. 11)

(A. 12)

Het resultaat van formule (A. 12) subsitueren in (A.6) geeft het

uiteindelijke resultaat

-3mJ( UV (s)+3asUtp (s)+3mUs!! Uo re9 u 2 'ferl
i L (s)· 3(Ls+R )(s + K K Fes» - (Ls+R I)

.9- 'fer 1 d 0 'fer
(A. 13)

Bij constante U en ~ is aIleen de eerste ter. aet V (8) in het
u re9

reehterl1d van belang. Ui t (A. 13) tan nu de openlusoverdraehts-

funetie R(s) van het systeem worden bepaald. Voor H(s) geldt :
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-3IIIK U
o

H(s) R (Ls+R )(s + K (»
ver 1 dKOF S

(A.14)

Ter afsluiting van deze appendix wordt de werking van het systeem

in stationaire toestand besproken. Dit kan het eenvoudigst

uitgelegd worden aan de hand van fig. A.7.

Het i
L

res) wordt een bepaalde (wens)waarde voor de spoelstroom
,re

ingesteld. Ais i (s) deze wenswaarde nog niet heeft bereikt,
L,9-

dan betekent dit dat V (s) negatief is. Hierdoor zal ~ (s) gaan
rev 1

afnemen. De veo heeft immers een integrerende werking. De

ingangsgrootheid 6(s) van de invertor gaat toenemen en daardoor

gaat de spoelstroom stijgen. Het toenemen van 6(s) heeft tevens tot

gevolg dat V (s) gaat toenemen, waardoor V (s) verder zal
r••e rev

moe ten toenemen om de spoelstroom nog te laten stijgen. Zodra

echter de spoelstroom de wenswaarde heeft bereikt, wordt V (s)
rev

constant gehouden. Het systeem is nu in een evenwichtstoestand

gekomen. De grootheden 6(s), V (s) en V (s) hebben dan
f ••e rev

bepaalde waarden, die zodanig groot zijn, dat de verliezen in de

compensator hiermee worden opgevangen.
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: B. J. Saliga.

"Modern power devices";

John Wiley &Sons. New York. 1981.

:Collegedictaat "Electronica bijzondere onderwerpen".

J. H. van den Boorn. J.A.W. Faatz;

T.U.Eindhoven. dictaatno. 5685.0 .

: "Power HOSIGTs". Preliminary datasheet.

IXYS corporation. Januari 1981.

San Jose. California.

:S. W. H. de Haan.

Collegedictaat "Vermogenselektronica 2";
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"Reactive Power - A view on time-average and
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:M.J.E.M. Heunen.

"Een geregelde commutatiehulpvoeding voor een

.utator";

Afstudeerverslag : DfV 81-01. T.U.Eindhoven.

:M.J.C.W. Hollanders.

"De insulated Gate Transistor als electronische

schakelaar in een venaogensomzetter";

Stageverslag : DfV 88-33. T.U.Eindhoven.

:G.H. Hostetter. Jr. C.J. Savant en R.T. Stefani.

"Design of feedback control systems";

Holt Saunders International. Editions 1982.
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