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1. SUmmARY 

The behaviour of the parallel inverter according to Wagner
 

has been studied as well as with a practical design, as
 

with a analog computer.
 

This inverter can not be used for other loads than resis


tive ones.
 

The leakage of the inverter-transformer has graet influence
 

on the behaviour and is taken in account.
 

For application in combination with other kinds of load,
 

e.g. inductive loads, forward-diodes have to be introduced. 

Feedback-diodes are fitted when controlling electrical 

machines. 
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2. I • TtlIL ETf) p'r. 

In de technieken van electrische aandrijvingen en regelsYstEMen 

speelt de gelDkstroommachine een uiterst belangrijke role 

Voor de instelling van het toerental van deze machine dienen 

we of de ankerspanning bf de veldsoanning te veranderen. 

Omdat deze soanningen gelijkspanningen zijn, 2al dit gewoonlijk 

gebeuren met behulp van weerstanden die voorzien zijn van een 

aftakking in de vorm van een sleeocontact. Het is duidelijk, 

dat deze manier van toerentalsturing allerminst verliesvrij is, 

omdat een groat deel van de aan het net onttrokken energie 

wordt gedissipeerd in deze voorschakelweerstanden. 

Oit is voor korte moment en en bij reletief kleine vermoqens niet 

zo erg, maar bij grotere vermogens, zoals bij tractie, en bij 

langdurig gebruik. zoals dikwijls bij regelsystemen zel voor

kamen, ken dlt weI zeer bezwaarlijk zijn. 

Anderzijds zien we aan machinezijde oak bezwaren ontstaan tegen 

het gebruik van gelijkstroommachines. ~eze zUn immers steeds 

voorzien van kwetsbare commutatoren en borstels. Om vonk

vorming van deze contacten te voorkomen, moet de gelijkstroom

machine dikwijls voorzien worden van hulppolen, commutatie

spoelen, e.d. Oit heeft tot gevolg dat door deze ingewikkelde 

constructie de kwetsbaarheid en de kcistprUs aanzienlijk stijgen; 

oak het onderhoud zal tot de kosten bel~ngrijk bijdragen. 

Indien we nu kijken naar draaiveldmachines, dan vinden we 

daar bijvoorbeeld de asynchrone machine met kortsluitanker. 

Sturing van het toerental van deze machine is mogelijk door 

variatie van de frequentie van de voedende spanning. ~iermee 

wprdt namelijk de snelheid van het draaiveld veranderd. (1) 

-- Een andere mogelijkheid is het beInvloeden van de grootte 

van de rotorstroom door bij aen sleeorinqenkermachine in 

serie met de rotorwikkelingen weerstanden te olaatsen. 

leze regell~g is echter wederom niet verliesvrij en bovendien 

zijn sleepringen aanwezig, waardoor een goed contact tussen 
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het roterende en stilstaande deel van de machine niet altijd 

gewaarborgd is. --

Kwetsbaarheid en onderhoud van de asynchrone kortsluitanker

machine zUn door zijn eenvoud tot een minimum beperkt; bovendien 

zijn de kosten van aanschaf veel lager dan van een gelUkstroom

machine van overeenkomstig vermogen. 

Bovenstaande bezwaren tegen het gebruik van gelUkstroom

machines enerzijds en de, voordelen van de inductiemachines 

met kortsluitanker anderszijds hebben ertoe geleid dat reeds 

in de jaren dertig onderzoekingen gedaan ZUn aan toerental

variatie van draaiveldmachines door middel van frequent ie

sturing van de voedingssoanning. Het gebruik van statische 

frequentie-omzetters is hierbij noodzakelijk. 

Rij roterende frequentie-omzetters zullen we weer gebruik 

moeten maken van mechanische contacten als sleepringan, 

waartegen zoals boven werd aangeduid bezwaren bestaan. 

In verband met de statische freQuentie-omzetters is toen 

het woord "inverter" ontstaan. 

Hoewel dit woord een veel algemenere betekenis heeft, werd 

met inverter speciaal aangeduid een statische schakeling 

waarmee een spanning van een bepaalde vaste frequentie 

wordt omgezet in een sranning met een andere (variabele) 

frequentie. In het Duits spreekt men in dit verband van 

"Umrichtp.r". 

Indien we nu voor de inqangsspanning een spanning met een 

frequentie nul (d.i. aen gelUksD~nning) kiezen, dan hebben 

we een gelijkspanninq-wisselsoanningsomzetter. Tn het Quits 

wordt deze speciale vorm van "I'mrichter" de ''''Jechselrichter'' 

genoemd, om daarmee Ban te geven dat dit min of meer het tegen

gestelde is van een "~leichrichter". 

In het elgemeen kunnen we voor de behandeling van deze typen 

Darallelle inverters terugvallen op het princioe van een 

mechanische schakelaar. 
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Het eenvoudigste tyoe inverter, waar we in het onderzoek van 

wit gegaan zijn, is de wagner-inverter (2),(3),(4). 

Toepassing van deze inverters in de "rP.lkt'ik is beoerkt 

gebleven, omdat il'"' die ti:d vo')!' schakp]doelelnden nog 

thyratrons gebruikt werden •.De opstelling van ~~n enkele 

meerfase-inverter met koeling van de thyretrons en verdere 

hulpaDparatuur eiste een meer dan normale ruimte ten oozichte 

van de te sturen machine. 

Toen echter thyristoren (5),(6) langzamerhand zover ontwikkeld 

waren, dat deze de teak van thyratrons konden gaan overnemen, 

is de belangstelling voor de statische inverters ter sturing 

van kooiankermotoren aanzief'lljik toegenomen (7),(8),(9),(10), 

(1l),(12),(l3~. 

[en experiment eel onderzoek naar de werking van de wagner

inverter (o.a. bi~nen de groep Elektromechanica der T~E) 

bracht aan het licht dat voor sturing van electrische machines 

de fundamentele wagner-inverter niet geschikt was; hoe door 

uitbreidingen deze inverter weI voor dit doel geschikt te 

maken is een van de punten van o~derzoek. 

Voorts wordt beschouwd, welke invloed de spreiding van de 

wikkelingen van de invertertransformator heaft 00 het gedrag 

van de schakeling; in de litteratuur is een onderzoek hiernaar 

niet eangetroffen. 

VerdeI' blijkt het van belang te zijn de commutatiecondensator 

steeds op een zo gront mogelijke spanning te houden. Om dit te 

bereiken kunnen verschillende o~lossingen gebruikt worden; 

de voorkeur werd gegeven san een mogelijkheid dit te do en door 

invoering van een stel voorwaartsdioden. 

Tenslotte kunnen bij inductieve belastingen (actieve en pessieve) 

de z.g. terugvoerdioden noodzakelijk zijn. 

De bestudering van de verschijnselen is geschied door middel 

van een simulatie met een aneloge rekenmachine van rACE en 

metingen aan gen modelopstelling. 



blz 7 YMItechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr.	 65-4 ~ afd.1 ing der elektrotec:hniek • groep elektromechanica 

2.2. LITTERATUU~OPGAVE 

(1)	 Prof.dr.ir. J.r,. Niesten:
 

Elektromechanica l~
 

- Technische Yogeschool Eindhoven 1965, 2-27.
 

(2)	 Cor. 'uagner:
 

Parallel Inverter with qesistance load.
 

- Electrical Engineering nov 1935, 1227/35.
 

(3)	 C.F. Wagner:
 

Parallel Inverter with Inductive Load.
 

- Electrical Engineering sea 1936, 970/80.
 

(4)	 W. Schilling:
 

Die 8erechnung des PerellelwechselrichtArs bei
 

Ohmscher 8elastung.
 

- ~rchiv f~r Elektrotechnik gd 29/1935, 119/30.
 

(5)	 O.~. Memelink:
 

De werking van helfgeleiderdioden en transistoren.
 

- Vakantieleergang Elektrotechniek 19n4, I.
 

(6)	 O.IU. l'1emelink: 

De werking en eigenschappen van de silicum gestuurde 

gelijkrichter. 

- VBkantieleergang Elektretechniek 1964, V. 

(7)	 J.J. ~iltink: 

Gelijkstroom - wisselstroomomzetters met bestuurbere 

siliciumgelijkrichters voer fluorescentieverlichtlng. 

- Philips Technisch Tijdschrift 23/1961, 7. R ., 255/61. 



biz 8 VlIItechnische hogeschool eindhoven 

~ ofdeling d.r elektrotechni.k • groep elektromechonica rapport nr.	 65-4 

(8)	 R.H. murphy & K.P.P. N~mbiar:
 

A design basis for silicon-controlled rectifier
 

parallel inverters.
 

- The Institution of llectrical Engineers
 

Paper no	 3642E, sep 1961, 556/62. 

(9)	 w. mcmurray & D.n. Shattuck:
 

A Silicon-Controlled '/ectifier Inverter with
 

Improved Commutatio~.
 

- ATEE nov 1961, 531/42.
 

(10)	 H.C. Skudelny: 

Wechselrichter mit Silizium-Thyratrons f~r konstante 

Ausgangsspannung. 

- BAC-Nachrichten 45/9/1963, 435/40. 

(11)	 A.f. Kheire1din: 

Constant ~peed Induction ~otor Supplied from a 

Three-Phase Silicon Controlled Valve Power Inverter, 

• Dissertation 3345, Zurich 1963. 

( 12 ) K. 5 t e i m..!.r:: 
Kafiglaufermotoren und thyristor. 

- AEC-I;itteilungen 54(1%4) ° 1/ 2 , 87/88. 

(13)	 L. ~braham, K. Heumann, f. Koooeimann: 

lIJechselrichter zur Drehzahlsteuerung von Kafig

laufermotoren. 

- AEG-I'itteilungen 5·H1CJ6 /1) 1/2, R9/ln6. 



biz 9 VlIltechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr. 65-4 ~ afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

2.3. lIJST VAN ~E8qUI~TE svrnAOlEN 

A verhouding van wikkelingsdeel A tot een gehele 

trangformatorwikkeling. 

A..
lJ 

ijzerdoorsnede van de middenpoot van de inverter

transformator 2(m ). • 

8 ..
IJ, 1 

inductiewaarde in het ijzer, resp. de luchtspleet 
2 

van de invertertrensformator ('~b/m ). 

c commutatiecondensator (r). 

o determinant van de karakteristiekp. vergelijking 

bij weerstandsbelasting in de geldealiseerde 

wagner-inverter. 

o 
r 

diameter van de rotor van de eenfa~ei"ductiemachine (m). 

e gelnduceerde spanning in een transformatorwikkeling (V). 

*e dimensieloze gelnduceerde spanning in een trans For

matorwikkeling. 

f frequentie van de wissel spanning = stuurfrequentia (Hz). 

G gewicht van de rotor van de eenfaseinductiemachine (Kg) 

H ..
lJ, 1 

magnetische veldsterkte in het ijzer, resp. de lucht

spleet van de transformator (Aim). 

i 
m 

magnetiseringsstroom van de transform~tor (A). 

i 
o 

gel~kstroom uit de voedingsbron (A). 

i L 
gelijkstroom door de smoorspoel (A). 
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i C 

1W1 ,2 

i AI, 2 

i 81 ,2 

i 
UJ3 

i 51 ,2 

iDl~2 

iT 1,2 

i 
)( 

i~' q 

i H 

iH,inv 

i H1 ,2 

It-

i 

j 

J 

stroom door de commutatiecondensator (A). 

stroom door de primeire transformatorwikkeling
 

I!ll, resf'. 11/2 (A).
 

straam door wikkelingsdeel AI, rasp. A2 (A).
 

stroam door wikkelingsdeel AI, reso. ~2 (A).
 

stroom door de secundaire transformatorwikke1ing (A).
 

stroom door thyristor 51, resp. 52 (A).
 

strnom door voorwaartsdiode D1, reeD. D2 (A).
 

stroom door te~uqvoerdiade Tl, resp. T2 (A).
 

stroom door de belasting = stroam door de stator


fase van de eenfaseinductiemachine = 1 (A).
W3 

stroom in de rotor-d-, resp. rotor-q-fase van de 

eenfaseinductiemachine (A). 

stroom uit de hulpbron (~). 

straom door de hulpdioden (A). 

stroam door hulpweerstand 1, resp. hulpweerstand 2 (A). 

stroomreferentiewaarde (A). 

dimensieloze stroom. (indices als boven) 

complexe eenheid. 

traagheidsmoment van de rotor van de eenfese

inductiemechine (Kgm 2 ). 
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k 2 koppelingsfactor tussen stator-

eenfase-inductiemachine. 

en rotorfesen van de 

LL smoorsroel in gelljkstroomketen (H). 

L x belastingszelfinductie; 

fase (H). 

zelfinductie van de stator-

L 
r 

zelfinductie ~an de rotorfasen (~). 

L xr maximale wederzijdse 

rotorfasen (H). 

inductie tussen de stator- en 

L
W 

zelfinductie van een transformatorwikkeling (H). 

LA zelfinductie van wikkelingsdeel A (y). 

La zelfinductie van wikkelingsdeel R (H). 

L
UW 

wederzijdse inductie tussen twes transformetorwikkelingen (H). 

LAI~ wed. ind. t us sen wi kk •dee 1 A en t ran sf. wi kk • (H). 

Law . wed. indo tussen wikk.deel A en transf.wikk. (H). 

LAA wed. indo tussen wikk.deel A en wikk.deel A (H). 

L
B8 

wed. indo tussen wikk.deel 8 en wikk.deel P (H). 

LAB wed. indo tussen wikk.deel ~ en wikk.dsel A (H). 

L W s sprsidingszelfinductie- van transformatorwikkeling (H). 

L A 
9 

snreidingszelfinductie
. 

van wi~kelingsdeel A (~). 

Lg8 gpreidingszelfinductie ven wikkeling5deel r. (~l). 
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N aanta1 windingen van elk der transformetorwikkelingen. 

p operator d 
dt· 

R
L parasitaire weer stand. van de smoorspoel L

l 
(Ohm). 

R 
x 

belastingsweerstand; weerstBnd van de statorfase (Ohm). 

R 
r 

weerstand van een rotorfase (Ohm). 

Rl!J weerstand van een transformatorwikkeling (Ohm). 

R
A weerstand van wikkelingsdeel A (Ohm). 

RB weerstand van wikkelingsdeel R (Ohm). 

R' getransformeerde belastingsweerstand (Ohm). 

9 1 ,2 wortels van de karakteristieke vergelijkinq bij 

weerstandsbe1asting in de geldealiseerde wagner

inverter. 

t tijd (sec). 

T periodetijd (sec). 

T
8 

belastingskoape1 (Nm).· 

T 
e 

electromagnetisch kopael (~m). 

U o qelijkspanning van voedingsbron (V). 

U
l 

spanning over de smoorspoe1 (V). 

Uc spanning over de condensator (V). 
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spanning over de primaire transformatorwikkelinguW1 ,2 
~l, rasp.	 ·112 (V). 

u AI ,2	 soanninQ over wikkelingsdeel ~1, resp. A2 (V). 

spa n n i n9 a ve r wi k k 8 lin 9 s da 81 fl 1, res p. 82 (\f).
U 81 ,2 

U 
11J3	 

spanning over de 5ecundaire transformatorwikkeling = 
spannin~ over de belasting = klemspanning van de 

statorfase van de e8nfaseinductiemachine (V). 

spanning over thyristor SI, resp. S2 (V).USI ,2 

spanning over voorwaartsdiode ~1, resp. 02 (V).UOI ,2 

spanni·ng. over terugvoerd1ode TI, resp. T2 (v).UT1 ,2 

U sDanning over de belasting = spanninq over de x 
statorfase van de eenfaseinductiemachine = u (V).

rU3 

U	 spanning van de hulpbron (V).H 

u spanningsreferentiewaarde (V). 

it" 
U	 dimensieloZ8 spanning. (indices als boven) 

x	 reactantie van de st8torfase bij 50 f-Iz (Ohm).x 

X reactantie van de rotorfas8 bij 50 HZ (Ohm).
r 

X	 maximale wederzijdse reactantia tussen de statorx·r 
en rotorfasen bij 50 ~z (Ohm). 
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0(. 
wr 

wrUvingsco~ffici~nt van de rotor (Nmsec). 

c( 
I!J RW/~L s!j 

o(L RL/~LS1J.J 

olX (R x +R W)!,8L s 'u 

olr nr /~LsW 

I 

oc r 50 R Ii: 
r' r 

hJo 5 (1 Hz 

p tijdvertragingsfactor -1(sec ). 

'( 1/~2LS!l 

t (Lx+Ls:~J)r2/,B2J 

J1. L LL/L s 'II 

~x (Lx·Lsw)/Lsw 

;\ Lr/LSIU 

),
x r 

L /L
x r slU 

1: dim ens i e 10 z e t ij d (r =~ t ) 

Ie tijdconstante 4R e 
x 

t 
L 

tijdconstante LL/4R
oX 

~ gakoPDe1de flux 

w netfrsQuentie (rad/sec). 
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c.J m 
mechanische hosksnelheid van de rotor (rad/sec). 

.n. hoeksnelheidsreferentiewaarde (rad/sec) • 

* c.J m dimensieloze mechanische hoeksnelheid van de rotor. 
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3. INV~RTERTRANSrOq~ATnR---._------.--

3.1. CONSTRUCT IE 

De invertertransformator bestaat uit een gelamelleerd ijzeren 

kern waarop drie galvanisch gescheiden wikkelingen gelegd zijn. 

E~n van deze wikkelingen vormt de sacundaira spoel, de beida 

andere wordsn in sarie ·geschakeld en vormen de primaire 

transformatorspoelen. 

De twee primaire spealen hebben een gelijk aantal windingsn 

Het aantal windingsn van de secundaire spoel is in wezen niet 

van belang; men ken hiervoor ieder gewenst aentel kiezen, doch 

om met een eenvoudigs overzetverhouding te kunnen rekenen, is 

dit aantal gelijk gekozen aan het aantal van elk dar primaira 

spoelen; dus 

NWI = NW2 = NU3 = N 

," - - - - - - - - - - - - . 4- - - - - - - - - . -'. 

I I ,
I ,, ,,, I , 
I 

" I
'.. .'- -'1 I 

I I 
I I I 
L .....~ 

,-t-t-
II I I , 

I 
I, , ,, 
I 

fig. 3.1.1. Invertertransformetor met drie 8poelen. 

o~ de verliazen tengevolgevan magnetisaring van het ijzer 

tot Ban min1mum ta beperken, dient de mag~eti8ering8Btroom 

zo klein mogelijk gehouden te worden. ~elke eisen hieruit 

voortvloeien voor de constructie van de tran~formetor, voIgt 

uit de volgende beschouwing. 
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Caen we uit van een enke1voudig hermonische spanning op een 

de wikke1ingen en verwaar10zen we in eerste instantie de koper

en ijzerver1iezen, d~n kunnen we noteren: 

dt u = u • c as (w t ) :; + (3.1.l)max dt 

Hieruit voIgt: 
u 

max =JUmax·c;,OS(wt).dt :; sin(wt) (3.1.2)~ W 

met 

:; NBA .. (3.1.3)f I] 

noteren we dan: 

u = 27l:f. NA .. B.. (3.1.4) 
ma~ U umax 

Vervolgens kunnen we voor het verband tussen de stroom en de 

magnetische veldsterkte schrijven: 

Ni ",J:H.dx (3.1.5)m :r x 

of: 

Ni :; HUI U + HIll (3.1.6)m 

Omdat 

8 .. =#.. 8 =/0' ",.H .. (3.1.7)
IJ 1J 1 a IJ lJ 

kunnen we vaor de magnetiseringsstroom de volgende uitdrukking 

opschrijven: 

B.. 1.. 
i = ---2.l. ( --!.l. + 1 ) (3.1.8)

m NIL £I.. 1r'o I lJ 

Voor het antwerp van de transformator gaan we nu uit van de 

vergelUkingen (3.1.4) en (3.1.8). 

~e wensen nu det blj een nomina1e stroomsterkte van 4 Amp~re 

bij een voedingssnanning van 50 Volt en een frequentie van 

5 ~erz de magnetiseringsstroom nlet grater wordt dan I~ 

van de nominaie stroom.·( Bij een stroomsterkte van 2 Amp~re 

zai de magnetiseringsstroorn dan 2~ hiervan bedragen.) 

Van hat gekozen gen~ma1iseerde b1ik [195 bepalen we de 

e f fee tiev e ij z e rIa nqtel .. = O. 695 m.
lJ 
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Door een nabewerking van de kopvlakken kan de luchtspleet


grootte worden teruggebracht tot 2 x 0.1 mm.
 

Indien we nu stellen voor de magneti~erinqs~troom i = D.Od Amp.
. m 
en een materi~A1 kiezen met u .. = 6000, dan vinden we voorr-U 
het quotient 

B.. H u • u..• i
IJmax '-0 .i m ro I /] m -3 

= = = 0.16 x 10
N 1.. 1 ij + t"i/ ij

--!l + 11 
,. ij 

Voor hat product NA .. R.. vinden we = 1.6 
IJ IJma x 

Kiezen we nu 
2

B.. = 0.2 :·'b/m ,
IJmax 

dan vinden we voer het aantal windingen per spoel: 

N '" 1250 
2Hierbij vinden we dan voor 1\ .• = n.64 x 10- 2 m 

IJ 

Loals we nag zullen zien, dient ~! deelbaar te ziin door 

4 en door 60. Indien we dan N = 12no nemen, dan is dit 

weI moge1ijk. '·'e vinden daarbij voor 11 •• = 0.67 x 10-2· m2. 
IJ 

We hehben de transfo~mator iets meer ijzer gegeven dan noedzekelijk 

i~ volgens de berekeningen, zodat de magnetiseringsstroom 

in werkelijkheid nog iets kleiner zal zijn. 

Lekozen werden 

N = 1200 
2

A.. = 80 em
lJ 

E195 genormaliseerd standaardblik. 

Voor de effectieve ijzerdoorsnede moeten we 9Q~ van de 

normals ijzerdoorsnede nemen wegens verlies aan ijzeroppervlek 

door de isolatielagen en lucht. ~e effectieve ijzerdoorsnede 

bedraagt den A.. ff = 72 em 2 •
lJe 

In de volgende tabel 3.1.1. is de wearde van de magnetiserings

stroo~ in mAmp opgetekend eis functie van u en f. 
max 
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u 25 50 75 100 125 150 Volt 
max 

freQ. 

5 HZ I 19.2 38.4 57.6 76.8 96.0 115.2 mA 

10 Hz I 9.6 19.2 28.8 3P.d 48.0 57.6 mA 

25 HZ I 3.8 7.7 11. 5 15.4 19.2 23.0 mA 

50 Hz 1.9 3.8 5.8 7.7 9.6 11. 5 rnA 

100 Hz 1.0 1.9 2.9 3.8 6.8 5.B mA 

200 Hz I 0.5 1.0 1.5 1.9 2.4 2.9 mA 

300 HZ I 0.3 0.6 1.0 1.3 1.6 1. 5 mA 

Tebe13.1.1. i als functie van u en f bU sinusvormige voeding.
m max 

Om de magnetiseringsstroom bij behoud VBn deze1fde inductie

waarde nag kieiner te maken, mosten de ijzer- en luchtweglengte 

kleiner worden. Omdat H.. ~ HI zel het product H.. !.. reeds klein
U IJ U 

zUn ten opzichte van HIll; een verkleining van de ijzerlengte 

is dan oak minder effectief den verkleining van de luchtweg

lengte. Nu is de luchtweglengte een zeer moeilijk te meten groot

heid. Aangenomen ward det de grootte van de luchtspleet 0.1 mm 

zal zUn. Oit is in dit gevel weI re~el. omdat de kopvlakken 

van de kern werden gladgeslepen en daarna nog. iets ge~tst om 

eventuele braamvorming weg te werken. Verkleinen van de lucht

spleet zou nog slechts mogelijk zUn door de kopvlakken te po

lijsten; dan wordt het eehter moeilijk am braampjes weg te etsen. 

Wordt dit laatste nagelaten, den treoen wervelstramen op en wor

den de verliezen hierdoor vergroot. We kunnen hier dBn ook niet 

verder terug m2t de grootte van 11 ven 2 x 0.1 mrn ( de flux 

stgekt tweemeal de luchtweg over). 

BehalvB dat verklainen van de Uzerlengte mirder efPectief is 

tengevolge van de eanwezigheid van aen luehtsplBet. is er nag 

een ander bezwear. Zaals bekend hangen elle meten van hat 

genormeliseerde [-blik. wBaruit de transformetor is oogebouwd, 

ten neu\llste met elkaar samen. Zo zel bij verkleinen van 1.. 
lJ 
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tevens de wikkelhoogte kleiner worden. Omdat echter een groot 

Banta 1 windingen vereist wordt, is verkleinen van de beschikbare 

wikkelruimte ontoeleatbear. Omdat zelfs bij gebruik van een 

E-I-cQmbin~tie de wikkelruimte te klein was, is gebruik gemaakt 

van tweemaal het genormaliseerde E-195-blik. 

Ten aanzien van de eigenschapoen van de wikkelingen worden 

de volgende eisen gesteld: 

1.	 beida primaire spoelen moeten zoveel mogelijk identiek zii~; 

2.	 de secundaire wikkeling moat met beida primaire spoelen 

evengoed gekoDoeldzijn; het gedrag moet gelijk zljn ten opzichte 

van beide primaire spoelen; 

3.	 de wikkelingsweerstand moet zo klein mogelUk zijn. Deze geeft 

aIleen maar aanleiding tot verliezen (warmte, spanningsverlies 

over de spoelen); 

4,	 de spreiding van de wikkelingen moet zo klein mogelijk zijn. 

Daze geeft aIleen maar aanleiding tot spreidingsverliezen 

en belnvloedt het gedrag van de inverter op ingrijpende wijze 

(bij zuivere weerstandsbelasting in hat te bespreken wagner

schema hebben we reeds te maken met aen verhoging van de 

orde van de beschrijvanda differentiaalvergelijklng). De 

spreiding van de secundaire wikkeling mag een andere waarde 

hebben dan die der primaire wikkelingen; 

5.	 op de primaire spoelen moeten aftak~ingen aanwezig zijn. In 

verband met het experimentele stadium van het onderzoek moetsn 

deze aftakkingsn een verdeling van de spoelen toelaten in 

stappen van 2.5~ van het totala aantal windingen per spoel. 

Om de spoelen een lage weerstandswaarde te geven moet de draad

dikta zo groat mogalUk gekozan worden. In verband met het 

grQte aantal windingan ( 3 x 1200 ) en de beperkte wikkel

ruimte ( 250 x 42.5 mm ) is, rekening houdend met aen vulfactor 

voor het draad van 0.6, de draaddikte bepaald op 1.25 mm ~. 

2De dr~addoorsnede heaft dan een opoervlakte van 4.9 mm • zodat 

bij een toelaatbare stroomdichtheid van 1 Amp!mm 2 de maximale 

stroomsterkte 5 Amp bedraagt. 
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Om de beide primaire spoelen identiek te maken, moetan de windingen 

van deze spoelen ten opzichte van de middenpoot gelijke posities 

innem~n. Om bovendien de koppaling tussen de drie spoe1en zo 

goed mogel~k te maken, zou het hat beste zijn de drie spoelen 

trifilair te wikke1en. [an moei1ijkheid hierbij is echter, dat bij 

het in serie schake1en van de wikkelingen WI en '~2, tussen de 

draden van deze spoe1en de volle spanning komt ta staan. Oit 

kan bij lage frequanties en hogs spanningan aan1eiding geven tot 

doors1ag in het iso1atiemateriaal, waarna de spoel onbruikbaar 

wordt. 

De daaropvo1gend besta methode wordt dan een toepassing van een 

schijvenwikkeling. Loa1s bekend wordt het wikke1ingspatroon dan 

alsvolgt: 

fig. 3.1.2. Schijvenwikk~ling. 

ledere schijf, genummerd 1,2,3, ••••• vormt dan een deel van 

een der spoe1en. Om de drie spoe1en identiek te doen zijn, 

kunnen we voor wikkeling WI de schijven 1,4,7, ••• in serie 

schakelen; voor wikkeling '1/2 worden dit de schijven 2,S,A, ••• ; 

voor wikkeling W3 de schijven 3,6,9, •••• 

Omdat deze wijze van wikke1en negal kostbaar is, is voor ons 

doe1 een 1agenwikkeling gebruikt. Ue opbouw is nu zodanig, dat 

de .wikkelingen lUI en IIJ2 identiek zijn, en wikkeling 'J3 ten op

zichte van Wl en W2 hetzeIfde gad rag vertoont. 
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fig. 3.1.3. Lagenwikkeling. 

ledera spoel wordt vardeeid in viarmaal 300 windingen, zodat
 

sr voor de drie spoelen samen totaal 12 lagen ontstaan.
 

We habben als kernmateriaal twee E-blik-oaketten, zodat aD
 

iedere middenpoot van een pakket 6 lagen worden aangebracht.
 

Dp de middenpoot 1 liggen de lagen 1 tim 6, op middenpoot 2
 

de lagen 7 tim 12.
 

Voor wikkeling WI schakelen we nu in serie de lagen 1,4,9,12;
 

VOor wikkeling W2 schake1en we nu in serie de lagen 7.10,3,6;
 

VOor wikkeling \lJ3 schakelen we nu in serie de lagen 2,5,8,11.
 

Nemen we nu aan dat de weer stand van de dra~d per lengte-eenheid
 

constant is, dan zien we dat de weerstanden van de wikkelingen
 

WI en \U2 ge1ijk zijn, terwijl die van '~3 iets kleiner zal zijn.
 

De spreidingen van wI en \.lJ2 zullen evengrDot zijn. Het gedraQ
 

van l!J3 ten opzichte van lUi en rU2 zal gelijk zijn.
 

~an bovenstaande eisen is dus valdean.
 

Omdat het duidelijk is, dat de volgorde waarin de spoelen van de
 

primaire wikkelingen geschakeld worden, niet van belang is,
 

zijn, om een verdeling van de gewenste 2.5~ mogelUk te maken,
 

de lagan 6 en 12 ieder nog eens onderverdeeld in 10 x 30 win


dingen. Daze zijn twee aan twas bifilair over een gede.ite van
 

de wikkelbreedte gelegd, zodat de plaats van een partje van
 

30 windingen geen rol speelt. 'Ue krijgen dus uiteindelUk de
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volgende configu~atie: 

~r--. 

,III 

~ 10 =1 1 if :1 1I11~2'1I1----e 

fig. 3.1.4. Schematische aenduiding van de wikkelconflguratie. 

De magnetiseringskromme van de transformator alsvo1gt 

(bakrachtiging ~an wikke1ing WI met een snkelvQudig harmonische 

spanning van 50 Hz): 

U (Volt) 

2~2 

15.8 
20.5 
25.5 
30.4 
40.3 
50.6 
60.7 
75.0 

100. 
125. 
150. 
175. 
280. 
225. 
250. 
275. 
300. 
325. 

I (ml\mp) 

0.8 
3.0 
3.6 
4.2 
4.8 
5.7 
6.9 
7.R 
9.fl 

11.0 
12.6 
1<1.2
15.5 
16.7 
17.A 
18.9 
19.9 
20.9 
21.Q 

Tabel 3.1.II. Wagnetiseringskromme transformator. 

In figuur 3.1.5. ap pagina 24 z~n deze waarden uitgezet. 
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Wa zlen nu, dat de magnetiseringsstroom toch iets groter is dan
 

we voor daze waarden van spanning an frequentie (bv. bij 50 Volt,
 

50 Hz: 4 mAmp). Dit is verklaarbaar, wanneer we in aeht nemen
 

dat voor de grootte van de luehtspleet een waarde is geschat.
 

De magnetiseringsstroom is eehter nog voldoende klein om bij
 

berekeningen te stellen dat deze verwaarloosd mag worden.
 

De fout die we hiermee maken is klein genoeg.
 

Voorts dienen we de grootte van de weerstanden en spreidlngen
 

van de drie spoelen te leren kennen.
 

De weer stand voIgt uit een eenvoudige galijkspanningsmeting.
 

:: 9.64 OhmRWI 
R :: 9.63 OhmW2 
R :: 9.5A Ohm.

W3 

De spreidingszelfinducties zijn eehter veel moeilijker te bepalen, 

omdat deze zeer klein zijn ten opzichte van de 8igen z8lfindueties 

van de·wikkelingen. Door een meting, waarbij de wikkelingen lUI en 

W2 met tegengestelde wikkelzin in serie gesehakeld zijn, is 

geeoncludeerd, dat de spreldingszelfindueties van WI en U2 

elk ongeveer 8 mH bedragen. Hoewel W3 gunstiger ligt ten opzichte 

van het ijzer, nemen we aan dat de spreidingszelFinductie van W3 

eveneens ongeveer 8 mH bedraagt. 

Voor een mathematische benadering nemen we de weerstanden 

R :: R :: R :: R :: 9.6 Ohm; de spr~idingszelfinductie vanWI W2 W3 w 
elk dar wikkelingen L = 8 mH; de magnetiseringsstroom i :: O.III 

SW m 
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3.2. ELECTRISCHE BETREKKINGEN 

[erst beschouwen we de invertertransformator zander aftakkingen. 

zoals die gebruikt zal worden bij de wagner-inverter. de inverter 

met voarwaartsdioden en aen van de typen inverters met voorwaarts

en terugvoerdioden. 

- Ciw3 + 

tuJliliJ 

i~11(Nl (Nl!Lli~ 

- UW1 + - 1.l"'2 + 

fig. 3.2.1. Electrisch vervangingsschema voor de invertertransformator 

Aan de hand van bovenstaand fiquur 3.2.1. kunnen we nu de electrische 

betrekkingen va or de drie transformatorcircuits alsvolgt 

noteren: 

· · · ) 
UWl = + RWli Wl + LWI i ln - LWl 'iJ2 i W2 - LIU1 '1/3 i '!3 ) 

• · i_Iu = - q i .. L i - L · i )
) 

(3.2.1)
W2 W2 'JJ2 !H'I/2 UJ 1 \H2 \U2 -IIJ2:.u3 1iJ3 

) 
· · )

u = - R i + L i - l i · 
ill 3 w3 'U3 W1:JJ3 IUlJ2':J3 - L:~3 i W3 ) 

Zaals we reeds stelden ap pagina 25, nemen we de weerstanden 

van de drie wikkelingen gelijk: 

(3.2.2)Run = :: R:;3 = R,,!RW2 

De eigen zelfinducties van de drie spoelen. alsmede de weder

zijds~ inducties tussen elk der snoelen worden ieder gelijk ver

ondersteld: 

:: L = (3.2.3)LUll W2 = L'~3 L :r 

l = L = L = L (3.2.4)Ul lUJ2 :!l2i/3 "311 I'/~ 

,'Ie kunnen de vergelijkingen (3.2.1) nu alsvolgt noteren: 
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· · · · ) 
uWl = + RlJii Ul1 + (L'u-lWIU) i Ull + LIU1u(i'Jl - i'\)2 - i!~3)	 ) 

)· • • 
u = - R i - (L -L )i · + L (i - i - i )	 ) (3.2.5)

W2 Ul W2 w lUi] UJ2 : I!U :1) 1 'n 'lJ3' ) 
•	 )· · · )u,:J3:: - RwiUJ3 - (L w-L\[ll!/)1 1U3 + LIiJ\u(i~n - i

ti2
- i 

:';3	 ) 

De spraiding van elk der spoelen wordt gegeven door: 

L :: L - L	 (3.?6)
sUI W 'JJiJ/ 

De door het hoofdveld in de spoelen geinduceerde electromotorische 

kraeht noleren we met: 

(:502.7)e '" llU:II(iUIl ~ i'JJ2 - i\~3) 

Us eleetrische belrekkinqen voor de invertertransformator 

lulden dan in vereenvoudigde vorm: 

·	 )
u :: + RUJi Wl + + eUJl 

Lsa) 11111	 ) 

·	 ) 
u = - R i - L i + e	 ) (3.2.8)

W2 UJ 1112 s:U \lJ2 ) 
·	 ) 

:: - - LSIUiW3 + eu1l3 R; IJ i Ul3	 ) 

N .11 • lUe ste1den eerder dat de magnetiserinqsstroom i = m 
o ZOU z ijn. Indian dit voor aIle waardanlUll - 1'112 - i 

~J3 
van de drie stromen op elk willekeurig t ij d5 tip mae t gelden. 
dan moet i identiek gelijk aan nul zijn.

m 
[ehter. wanneer i in de praktUk niar nul nadert of zeer klein 

m
 
wordt, gaat LV naar oneind1g, of wordt zeer groot.


! 1J 

]n het limietqeval gaat i naar nul en L I naar oneindig,- m 1.:1 U 

hetgeen voor e een eindige waarde aplevert. 

ue spreiding is nu het versehll van twee in de limiet 

oneindige wa~rden en ken dientengevolge aen van nul ver

schillende waarde habben. 

mat lUJl - i W2 = l 
W3 

vinden we nUl 
)• 

u + u :: + 29	 )
W1 W2 + RlJJi!~3 + lsW i L:l3 

) (3.2.9). )
u	 + aUJ3 " - RWi W3 - lsW i W3	 ) 
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Veer de bescheuwing van de invertertransformator mat aftakkingen 

ap de beide primaire spoa1en. zoa1s die wordt gebruikt bij aen 

VBn de typen inverters met voerwaarts- en terugvoerdioden, 

gaan we uft van aen transformator met vijf spoe1en in de confi

guratie a1s hieronder a8ngegaven. 

- lJ....5 + 

U-JLW5 

iR11n~'lM Mr82!l1(<n 
-"At - - ~ - U<tt+US1 + U82 

fig. 3.2.2.	 Invertertransformator met aftakk1ngen op de beids 

primaire spoe1en. 

De betrekkingen voer dit systeem luiden: 

)= +RA1iA1+lAl iAl+LA1R1iS1-LA1B21R2-LA1A2iA2-LAIW3iW3UAI ) 
) 

US1 = +RB1iSl+LB1AliA1+LSI lBI-LSIB2iB2-LR2A2iA2-L82W3irn3	 ) 
) 
)(3.2.1n)= -RS2iS2+LB2AliAI+LB281iSI-LR2 i82-LS2A2iA2-L82W3iW3US2 ) 
) 

UA2 = -RA2iA2+LA2AliAI+L~281iBl-LA2B2182-LA2 iA2-LA2W3iW3 1 
) 

:I	 
)

U W3 .. RW3iWJ+LlU3AI LAI +L W381 iS1-LW382iS2-L'JJ3A2iA2-L"i3 1'113 

Ten aenzien van de spoelen worden nu de volgende aannamen gedaan:
 

de spoelen Al en A2 2 ij n gel ij l< ;
 

de spoe1en 81 en 132 Z ijn gelijk;
 

de spae1 Al +81 i s ge1 ij k a a n \lJ I ;
 

de s'poel A2+A2 is gelijk aan \U2;
 

de spoe1en WI, IU2 en 1lJ3 zijn gel ijk.
 

ilia kunnen dan zeggen,
 



biz 29 VM1technische hogeschool eindhoven 

~ rapport nr. 65-4afdeling der elektratechniek . groep el.ktrom echan ica 

)RA = RA1 = RA2 ) 
) 

R = ) (3.2.11)
S RSI = RS2	 ) 

)
RU) = RW = RA • RS	 ) 

en 

)

LA = LAl = LA2 )
 

)
 
L )
= lSIS = LS2	 ) 

LAB =	 = =LAl81 = LA1S2 LA281 LA2R2 
)
) 
) 

= ) (3.2.12)LAA LA1A2	 ) 
)

LSB = LSIB2	 ) 
) 
)LAW = LAlli/3 = LA2lU 3 
) 
)

= =LBW LBIW3 LA2W3	 ) 

De vergelUkingen (3.2.10) kunnen nu geschreven worden 815: 

)· · · · · uAI = • RA1AI + LA i Al + LARi Sl - LAA i S2 - LAA i A2 - LAW i W3	 ) 
)• · · · · uSI = + Rsi SI + LARi Al • Ls i 8l - Lss 182 - LAS i A2 - LS~iW3	 
)
) 

• )·	 · · · = - R + LABiAl + LGSi Sl - - - )(3.7.13)uS2 s i S2	 LB 182 LAA i A2 Lsw i W3 
)· · · · · u A2 = - R~iA2 • LAAi Al + LABi Sl - LAS i 82 - LA i A2 - LAW i W3	 )
) 

)· · · · · 
+uW3 = - Rwi W3 LAWi AI + LBl:I i R1 - L81;) i B2 - LAW i A2 - LIU i lU 3	 ) 

Zoals later in het verslag duidelUk zel worden, kunnen de 

stromen en in bovenstaande betrekkingen sameni Al ,2 i 81 ,2 

gssteld gedacht worr'en te z ijn ui t de stromen t wl , 2 9n iT 1,2 

ap de volgende wijze: 

)iAl .. .: iilll + iTli Dl ) 
(:5.2.14))

lSI z: i UIl	 ) 

Evenzo kunnen we dergelijke betrekkingen opschrijven veer de 
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stromen met indexcijfers 2. Een en ander wordt verduidelljkt door 

ondarstaande figuur. 

tn'Of 

fig. 3.2.3. Stromen in de primaire transformatorspoelen. 

:jJe noteren dan voor spoel lUI (de betrekkingen voor spoel 11J2 

zUn nagenoeg identiek en worden nlet verder afgeleid): 

) 
U AI = RAiTI ~RAilUl +L A in +LAi WI +LABiWI-LASin-LAAiUJ2-LAAiT2-Lt\\UiW3 ) 

) 
)= RBiWl+LABiTl+Lsirnl+lA8iWI-l8BiW2-LABiW2-LABiT2-LB~iW3UBI ) (3.2 
)

en voor spael W3: ) 
• ) 

U W3 = -Rwl W3 +l AU/iT 1 +lAWiWl +l[JIUiWl -L(..:\!Ji'~2 -L AW i 'JJ2 -L AlU i T2 -LI'I i Ul3 ) 

Indien we nu de spanning over de totale speel ~l willen vinden, 

dan dienen we de eerste twee vergelijkingen van (3.2.15) op te 

tellen: 

+ uSI =UW1 = u AI 

= RAi TI + (R A+R 8 )i]! + . . 
• (LA+LAS)iTI + (LA+L8+LAA)i~1 - (LAA+LAB)iT2 . . 

(3.2.16)- (LAA+LBS+2LAB)lW2 - (LAW+LSw)lW3 

8sschouwen we het gedrag van de deelspoelen ten ap2ichte van 

de andere deelapaelen of de gehele snoelen, dan kunnen we 

daaruit aflelden dat: 

LW = (L A + LAB) + (L B + LBA) = L:\ + L11 + 2LAg (3.2.17) 

Indien ~e de spreiding van spoel A defini~ren als 

15 )
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LeA = LA - LAA 

en die van sposl Bale 
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(3.2.18) 

= LS -LsB LSB 

d~n wordt de sprelding Van de gehe1e spoel ~ gedefini~erd als 

+ LaB = LA - + LB -	 (3.2.19)LsW = LsA	 LAA LeB 

8eschouwen we de sam LAA+~A8' dan zien we dat deze bestaat uit 

de wederzijdse inducties van bijvoorbeeld spoel Al ten opzichte 

van de spoelen A2 en 82; dit komt dus neer op de wederzijdse 

inductie van een spoel A ten opzichte van een gehele spoel W, 

dus kunnen we schrijven: 

)
LAW = LAA + LAB	 ) 

) 
)Lew += LBA LSB ) (3.2.20) 
)en evanzo: 
) 
)

;: LAU! +LWUI LSUI	 ) 

We kunnen nu de termen van verge1 i jking (3.2.16) anders gaan 

samennemen an vlnden dan: 

;: RAi TI + R~;liUll + (L A-L AA )lT1 + (LA-LAA+LB-LBB)iWl +U illi . .	 . . . 
+ (LAA+LA8)iTl - {LAA+LAS)iT2 + (LAA+L8S+2LAS)(1'j}-iJ2-iIU3) 

(3.2.21) 

Gebruik makend van de bovenstaande afgeleide groothedan, 

luiden dan de vergeIijkingen voor de transformatorcircuits: 

. :. ~:. LA"J • LAW: )
uWI=+RA1 T1 +RUli Wl +LsA1 Tl +L sW 1L:Jl +L W'J( 1"11- 1 ;J2- i :'lj+i--iTl -l"-lT2)) 

\!Jill UJIU. .	 ) 

uW2=-~AiT2-HWiW2-LsAiT2-LsUJirn2+Lww('."'.".'·· ••• ' •• • •••••• )~(3.2.?2) 

..	 ) 
U w3= - RIU 11113 - Ls IIJ i 1lI3 +LIU IlJ ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) ) 

Voor de spanni"g uAl ,2 en u ,2 zijn soortgelijke uitdrukkingenS1 
als de hierboven staande sf te leiden. 
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We noemen nu de geinduceerde spanningen in de spoelen W, A en 8 

respectievalijk e, e A en eA. ZU worden gegeven door: 

· · · · ·	 )
e :: lWU/ i llll- i W2- i 'U3) + LAUJ (iTl- i T2)	 ) 

·	 )
) (3.2.23)8 A :: LAUJ(iWl-iW2-iUJ3) +LAA(iTl-iT2) 
) 

· · · · ·	 )
8 :: L8 W( i ;111 - i !!12 - i!JI:3) + L tl R(i T1 - i T2 )	 ) 

Noteren we de betrekkingen (3.2.22), alsmede die veor uA1 ,2 en 

' uitgedrukt in de stromen en ' danu81 ,2 i WI ,2 i Ol ,2 

luiden deze: 

· · +	 
) 

UUJ 1 :: + RAi Ol + Rgi Wl + LsAi OI + LsSi'Ul e	 ) 
)• 

= + RAi nl + LsAi DI + e	 ) (3.2.24)u Al	 A ) 
·	 )

= + RSi Wl	 + BuSI + LsSi llll S	 ) 

)
uW2 :: - RAi 02 - R8 i lU2 - LsA 

· i D2 - LsS i · W2 + a	 ) 
) 

etc. ) (3.2.25) 

· u :: - R - :3 ... 8	 (3.2.26)
W3	 wi W3 LsW i W

Indian we nu stellen det A de verhouding va~ hat aantal windingen 

van spoel A ten opzichte van hat aantel windingen van een gehale 

spael W is, dan stellen we: 

R :: A R L :: A L	 )
A W SA sw ) 

(3.2.27))
R = (l-A )R	 :: (l-A)L!!WS w L sB	 ) 

Om na te gaan of we oek mogen stellen dat e = Ae, moeten weA 
zien of de verhouding LAW/L gelijk is ~an de verhouding LAA/L AW •ww 
We kijken daarom near de verhouding van het santa 1 wikkelingen, 

det evenredig is met de wederzijdse inducties en de zelfinducties. 

Noemen we het aantal windingen van spoel A:N dat van spoel S:
A

, 

NS en dat van de gehele spoel ~I:NUJ :: NA+N p ' 
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LAW is dan evenredig met NA.(NA+N 8 }; 

L met NS.(NA+N B );sw
 

met NA,N A ,
LAA 
.

L met (N A+N S )' (N A+PJ B).Wlli 

dus geldt: 

LAW NA·(NA+N S } N
A 

-: 
L CNA+NB1---:-(N~;NB} = (NA+N ) 

= A 
WIU B

en 

L AA NA·N A 
N

A 
-- = = = A 
L~w NA·(NA-+N B) (NA+N B)
 

De verhoudingen zijn, zoals we ziRn, gelijk. Dus kunnen we
 

stellen:
 

e A = Ae en e = (I-A)e (3.2.2R)
s 
De electrische betrekkingen voor de invertertransformator met 

aftakkingen op de beide primaire spoelen bij een aftakkings

varhouding A luiden dan: 

uWl = .. ARWi D1 + (l-A}RWi Wl + ALswl · Dl + (l-A}Lswi· Wl + e j 
= .. ARlJli Dl -+ ALswi · 01 

+ Ae 
) 
)(3.2.29)u Al ) 

= + (I -A) Rwi Wl + (l-A)lSW~Wl + (l-A}e ~USI 

· · e )= - AR:~i02 - (I-A }R - AL - (I-A }L +u W2 wi W2 sw l 02 sw i W2 ) 

· + Ae 
) 
)(3.2.30)uA2 = - ARWi 02 - ALS'JJi~2 
}· )= - (1-A}Q\U i \1J2 - (1-A}L + (l-A}e )uB2 su i W2 

R . · u = L i + e (3.2.31)UJ3 - UJ1 W3 - sw W3 
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met de voorwaarde van de magnetisaring~stroom nul, vinden 

voor hat verband tussen de secundaire en Dri~aire stromen: 

i W3 = i 
WI 

- i 
W2 

= (l-A)(i WI 

+ A(i 
TI 

- 1 
T2 

) 

- i'JJ2) + A(iDl 

= 

- i n2 ) 
(:3.2.32) 

Hiermee 

spoelen 

vinden 

samen: 

we dan voor de spanning over de beida primaire 

uW1 + u W2 = + R:ui!JJ3 + LsUJ,i W3 + 2e (:3.2.33) 

)eze uitdrukking is dezelfde als die welke we reeds vandan 

bij de transformator zanderaftakkingan in formule (3.2.9). 
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4. ELECTRON I SC ~E STIJl!RC I RC UlTS 

Om aen thyristor in te ~chakelen, Is hat noodzakelijk dat tege

lijkertijd 8en de twaa volgenda voorwaarden wordt voldaan: 

- da potentiaal van de anode moet positief zUn ten opzichte 

van die van de kathode; 

- er moet een (kleine) stuurstroom lopen van het stuurcontact 

over de sperlaag naar de kathode. 

Om het moment van inechakelen zo goed mogelijk 1n de hand te 

hebben, voeran we aan het stuurcontact een stap- of impuls

vormig positief (ten opzichte van de kathode) signaal toe met 

een grate flankstijlheid. 

met betrekking tot de configuratie van de frequentie-omzetters 

moeten nu twee rijen impulsen gevormd worden en weI zodanig dat 

de tijdstippen waarop de impulsen In de ene rij optreden, een 

halve periods verschoven ZUn ten opzichte van die in de andere 

rUe 
Voorts moet de pulsherhalingsfreQuantie 20danlg enel veranderd 

worden, dat een n18uw ingestelde frequentie nagenoeg traagheids

laos bereikt wardt. 

In dit hoofdstuk zel worden nagegaan hoe bovenstaande eisen 

gerealiseerd kunnen worden, voorzaver daze batrekking hebben 

op hat elactranisch stuurgedeelte. 

De opbouw van het stuurcircuit dat als hulpapoaratuur bij het 

onderzoak ward gebruikt, kan het best aan de hand van het 

onderstaande blokschema verduidelljkt worden. 
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~ 
C>JJ 

~ 

C>
 

fig. 4.1.	 810kschema van een frequentiestuurcircuit voor het 

inschake1en van thyristoren. 

[en condensator C wordt door een stroom van constante grootte 

uit een stroombron i opgeladen. Je spanning over deze condensator 

zal dus lineair toenemen. 

Voeren we deze spanning toe aan een etroomversterker, dan zal 

de uitgangsstroom hiervan een maat zij~ voor de co~dene~torspanning. 

Met deze stroom sturen we een schmidt-triggerschakeling. Indien 

deze ingangsstroom een bepaalde waarde overschrijdt, treedt aan 

de uitgang van de trigger een positieve spanningssprong 00. 

Deze spanningssprong is zo groot, dat een element bediend kan 

worden waarmee de condensator wordt kortgesloten. Oit element is 

schematisch als een relais aangegeven. De spanning over de 

condensator C neemt nu snel af totdat deze zo klein geworden is, 

dat de triggerschakeling weer omklapt. 

De korts1uiting van de condensator wordt dan opgeheven en het 

boven beschreven proces herhaalt zich. 

Aan de uitQ~ng van de triggerschake1ing treedt dus een rij 

positieve impulsvormige spanningen op, waarbij de impulsduur 

bepaald wordt door de snelheid van het ontladen van de conden

sator en de herhalingsfrequentie door de snelheid van opladen 

van de condensator, due de grootte van de stroom i. 

U8 hoogte van de impulsen en van de zaagtandspanning over de 

condensator wordt beoaald door de schmidt-trigger-schakelinq. 
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Na versterking van de aldus verkregen impulsen, worden deze 

toegevoerd aan een bistabiele multivibratorschakeling. 

Aan de collectoren van de hierin opgenomen transistoren ontstaat 

een periodieke blokspanning met de helft van de frequentie van 

de zaagtandsoanning over de condensator. 

De spanningen van de collectoren zijn verschoven over een halve 

periode. 

Door differentiatie van deze blokvormige spanningen, afkapping 

van de negatieve afgeleiden en versterking van de positieve 

afgeleiden met een ontsteekpulsoscillator, worden de gevraagde 

stroomimpulsen ter sturing van de thyristoren verkregen. 

De uitvoeringsvorm van de bovenbeschreven schakeling is 

gegeven in de figuren 4.2. op pagina 38, 4.3. op pagina 39 en 

4.4. op pagina 40. 
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fig.4.4. rrsQuentiestuurcircuit, ontstsekpulsoscillator. 

~egevens voor hat vervaardigen van T 1,2 

'11 
100 windingen bifilair te wikkalen van

S2 0.25 mm v5 ·'uroflax; 

53	 50 windingen ta wikkelen van
 
0~25 mm ~ Duroflex
 

Vern Philips V 300026 - 3El of ~lA
 

zonder luchtspleet.
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5.	 PARALLELLE INVERTER VOLGENS WAGNER 

5.1.	 ffiArHEmATISCHE 9EHANDELING VA~ HEr GEDRA~ VIN DE 

GE,YDEALISEERDE SCHAKELING ~Er ~EE~STANDSBELASTING 

Voor de mathematische benadering van het gedrag van de gelde

a1iseerde frequentieomzetters zal worden vo1staan met een aen

voudige behande1ing van de wagner-inverter, zoals die opgetekend 

~ordt in onderstaande figuur 5.1.1. 

•B'~ 

'."z 

t W8 

'c' 

'Wf 
~c8~ 

....!-c.D 
f lei	 t £ 

- u, + 

''S1 + 

"I. 

F 

LL 

....,... 
'52 

fig. 5.1.1. Parallel Ie inverter volgens ~agner. 

Er w~rden bij de behandelinq de volgende vereenvoudigingen 

ingevoerd: 

1.-- de voedingsspanning u is een constante gelijkspanning;
o 

2.-- de windinqsaantallen van de drie transformatorsDoelen 

zijn gelijk; zou dit niet het gaval zijn, dan is door een 

eenvoudige omrekening de verqelijking voor de geInduceerde 

spanning aen te passen; 
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3.-- de magnetiseringsstroom van de transformator is nul; 

4.-- de wikkelingen hebben geen weerstand, noch spreidings

zelfinductie; 

5.-- er treden in hat ijzar gasn wervelstromen en verzadigings

verschijnselen op; 

6.-- de smoorspoel LL en de condensator C zUn ideaal; 

7.-- de thyristoren zijn ideals schakelears, dwz. er treedt geen 

spanninqsverlies o~ in doorlaatrichting, de houdstroom is 

nul an er vloeit geen snerstroom; zij zijn voorts vrij van 

capaciteit en inductiviteit. 

Uit bovenstaande aannamen is het zonder meer duidelijk dat er een 

eenduidig verband bestaat tussen de belastingsstroom i~3 anerzljds 

an de stromen i'JI en anderzijds. De magnatiseringsstroom i!li lU2 
immers nul varondersteld. Hieruit voIgt dus: 

(5.1.1)- - NI~3 i W3 = 0NUll i llli N1U2 i Ull 

met aanname 2.-- voIgt dan 

i - 0 (5.1.2)i UJ.l, - i'U2 - Iil3 -

Tevens is het duidelljk, dat de spanningen over aIle drie wikke

lingen gelijk zijn in grootte en fase; zij zijn te allen tijde galijk 

aan de helft van de condensatorspanning: 

= u~3 ~ i U (5.1.3)UWl = uw2 = Uw e 

Uit de verschillende knooppuntvoorwaarden vinden we nu een 

verband tussen de stroom door de condensator en de stromen 

door de thyristoren en de belesting. 

+ i = 151 (knooppunt D) (5.1.4)i Wl e 

i - i = i (knooppunt E) (5.1.5)W2 e S2 

Met vergelijking (5.1.2) vinden we dan: 

= ~(i51 - - (5.1.6)i e 1 52 i W3 ) 

Onafhankelijk van de belastingsvorm is het gedraq van de in 
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figuur 5.1.1. geeehetste invertar nu met de volgende verge1ij 


kingen te besehrijven; we dianen eehter weI onderseheid te maken
 

in twee mogelijke situatias, namalijk toestand A waarin 51 geleidt
 

en 52 gesperd is, en toestand 8 waarin 51 gesperd is en 52
 

geleidt.
 

Voor toestand A notaran we: nT (t «n+~)T, met n geheel,
 
di 

L	 )
u = u 

0 w + LL""""d't	 )
 
)
1. Ji S1 -i W3 u	 ) (5.1.7) 

e = 2u\U = C 2' dt 
)

dUe )
dt = ;e (iSl -im3 ) ) 

Voor toestand B notaren we: (n+~)T< t «n+1)T, filet n geheel, 
di 

L	 )
U = -uW + LL""""d't	 )0 

)1 j-i52 -i W3 u = 2uW 
:z	 ) (5.1.q)

e	 C 2 dt 
) 

dUe )
'd"t""' :: ~e (-i S2 -iw3 ) ) 

Besehouwen we de inverter dan zien we dat de stroom i 
L 

ge1ijk is aan i voor nT (t <(n+1)T enSl 
gel ij k i 5 aani 52 v 0 0 r (n +~)T <t ( (n +1 )T• 

Uit symmetrie-overwegingen voIgt dan dat de stroam i aan het
L 

begin van iedere halve periode eenze1fde waarde heeft, dus: 

iL(t=nT) = + iL(t=(n+!)T)	 (5.1.9) 

Omdat de eondensator ten opziehte van een voorgaande halve 

p~iode van po1arisatieriehting is omgekeerd, ge1dt voor de 

eondensatorspanning aan hat begin van iedere halve periode: 

uc(t=nT) = - Ue(t=(n+~)T)	 (5.1.10) 

Bijgevo1g ge1dt dan voor de balastingsstroom: 

i W3 (t=nT) = - i W3 (t=(n+!)T)	 (5.1.11) 

Deze drie vergelijkingen (5.1.9), (5.1.1n) en (5.1.11) vormen 

de randvoorwaarden voor het gedrag van de inverter in Quasi
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stationaire toestandd.w.z. in dat tijdsgebied waarin overgangs

verschijnselen ten gevolge van het inschakelen van de inverter 

zUn uitgestorven. De spanningen en stromen zullen dan een 

periodiek gedrag vertonen met de periodetijd T. 

Bij transformatie van de vergel~kingen (5.1.7) en (5.1,B) volgens 

Laplace vinden we dan: 

4S
2

LLCUW(S) • SLL i W3(s) + uUI(s) - 4sL LCu (n) - LLiL(O):: + u (5.1.12)
lU o 

veer nT<t«n+~)T 

en 

4S
2

LLCu W(S) + sLL i W3(s) + uw(s) - 4SLLcu~(O) - LLiL(O) ; - u (5.1.13)
o 

veor (n+1)T < t <(n+l)T. 

Het gedrag van de inverter zal nu aan de hand van uitdrukking 

(5.1.12) berekend worden, rekening houdend met de genoemde
 

randvoorwaarden.
 

We zien nu, dat de or de van de differentiaalvergelijking mede
 

bepaald wordt door de aard van de belasting:
 

is deze zuiver ohms, dan is de differentiaalvergelijking er een
 

van de tweede orda;
 

een gecombineerd ohm~-inductieve be1asting levert ons een diffe


rentiaalvergelijking van de derde orde.
 

We beschouwen nu een ohmse belasting waarvan het verband tussen
 

de spanning en de streom gegeven wordt door
 

u ; R i (5.1.14)
UJ3 x UJ3 

Differentiaalvergelijking (5.1.12) gaat dan over in: 

4s2RxLLCiW3(S) + sLLiW3(s) • Rxiw3(s) - 4SR LLCi w3 (O) - LLiL(O) :: +ux o 

(5.1.15) 

Het ver100p van de stroom iill3 als functie van de tijd in de 

eerste halve periode (i (0) ~ i (0) :: 0) kan op eenvoudigeW3 L
wijze bepaald worden. Er zijn daarbij in het verlooo naar de tijd 

drie situaties te onderscheiden naar gelang de determinant van 

de wortels van de karakteristieke vergelijking positief, nul 

of negatief is. 0eze karakteristieke vergelijking is uit verge1ij 
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king (5.1.15) af te leiden doer het rechterdeel van dp-ze vergelU

king, alsmede i~3(O) en il(D) gelijk aan nul te stellenen daze 

dan te delen door i (S). "Je vinden dan:
UJ3 

24S R l C + aLL + R = ~ (5.1.16)x L x 

De wortels zUn nu: 

1 
5 1 ,2 = 2.4R C [- 1 ~ V1 - 40L: .4R xC'] (5.1.17) 

)( 

~R 

Indien de discriminant 0 = 1 - ---Lx .4R C positief is, dan 
l x 

zUn de wortels reiel negatief en is de damping van het systeem 

overkritisch; het overgangsverschijnsel is opgebouwd uit twes 

exponentiile Functies. 

Indien de discriminant 0 gelijk is aan nul, zijn de wortels even

eens resel negatief maar nu evengroot; het systeem is dan kritisch 

gedempt en het overgangsverschijnsel is opgebouwd uit twee expo

nentiale functies ( exp en t.exp ). 

Indien 0 negatieF is zUn de wortels toegevoegd complex en de 

damping wordt dan onderkritisch genoemd; het overgangs

verschunsel is nu oogebouwd uit twes exponentieel afnemende 

harmonische tUdfuncties. 

De responsie van de tweede-erde lineaire diFferentiaalvergelijking 

ken elsvolgt worden weergegeven. 

.__ __J
'1 - - -- ~--+---

'
~ -+. __ . -----.-. - ~~"-'--" .- . 

..... 
I--;-----. --- -- --. -- -p-

I 
----1- '. - , - .J _ 

I 

i 
. --i- --~----'~ ----

I 

! 1 •t---t-- ~t----T---l--~- ---
! -! ! I I 

~-------1r----+---+_-+---+---i-'---rj-----t-
fig. 5.1.2. Resoonsie va~ tweede-orde systeem op een stapfunctie. 



biz 46 VlIltechnische hogeschool eindhoven 

~ rapport nr. 65-4afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

~e keren nu terug naar de quagi-stationaire toestand. 

Uit de algemene vergelijkingen (5.1.7) leiden we af dat 

U w = - SLLiL(s) (5.1.18) 

of met (5.1.14) 

. LL 
(5.1.19)lW3 = - sAiL 

X 

De algemene oplossing van de differentiaalvergelljkingen geven 

dan voor de stroom i en i de volgende uitdrukkingen (behalve
L W3 

voor de kritisch gedempte toestand): 

i = .. IL eXP(slt) + Ii: eXP(s2 t ) (5.1.20)
L 

L L 

i W3 = - ~lIL eXP(sl t ) - ~S2IL eX P(5zt) (5.1.21) 
x x 

De particuliere oplos6ing van de differentiaalverge1ijkingen zijn 

te vinden door de stat10naire toestand te bekijksn; aIle afge

leiden van de stromen an spanningen zUn dan nul gewordan. 

De totale oplOS5ing voor de stromen luidt dan: 
u 

i = + R
0 

+ I l eX P(sl t ) + I L eX P (s2 t ) (5.1.12)
L x 

U o LL L 

= + L I" eX P (s2 t ) (5.1.23)i W3 ~ - R S I I l eXP(sl t ) - R52 L 
x x x 

De coefficientsn I l en Ii: zijn te bepalen uit de randvoorwaarden; 

we vinden dan: 
2u R e~s2T0 x - 1 

I ' = -R- (5.1.24)
L x LL X 

2u R _ e~slT
0 x 1

I" = -R- (5.1.25)
X 

x LL 

met
 

~s T ~s T ~s T ~5 T
x = 51 ( e 1 .. 1) (e· 2 -1) -5
2
(e· 1 -1)(e 2 +1) (5.1.26) 

Voor de kritisch gedempte toestand luiden de oplossingen enig5

zins anders. Voor een volledige uitwerking van de verge1 i jkingen 

wordt verwezen naar litteratuuropgave (2). 
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5.2.	 PHYSISCHE REHANDELING VAN HET GEl~A~ VAN DE 

GEYDEALISEERDE SCHAKELING ~ET r'EERSTANQSREL~STING 

Zoals we reeds gezien hebben is het gedrag van de geidealiseerde 

inverter volgens '~agner zuiver wiskundig te bepalen. 

Indien we de inverter aan de secundaire z~de belasten met een 

weerstand R , dan is het e1ectrisch gedrag van de inverter te 
x 

beschrijven met een tweede~orde differentiaalverge1Uking. 

De karakteristieke verge1ijking 1uidt 11an: 

4R LLCs 2 
~ LL s ~ R ~ 0 x	 x 

Hieruit zijn	 twee worte1s op te lassen, n1. 

1	 Jsl,2 ~ 2.4R C [ - 1 - 4 :: 4QxC I"v1 
x 

Zoals ook reeds eerder opgemerkt, levert een gecombineerde 

ohms-inductieve belasting (R ,L ) een derde-orde differenx x 
tiaalvergelijking Ope De karakteristieke verge1~king hiervan luidt: 

3 2
4L LLCs ~ 4R LLCs ~ (L ~LL)s ~ R = 0 x x x X 

Om deze vergelijking naar sl,2,3 op te lossen is tame1ijk veel 

rekenwerk naodzakelijk. Het 1igt dan oak voar de hand om het gedrag 

van de inverter met andere belastingsvormen dan een ohmse te 

onderzoeken met behu1p van een analoge rekenmachine. 

Een niet-ideale transfarmator met weerstanden en spreidings

zelfinducties, kan vervangp,n gedacht worden door een ideale 

transformatar zonder weerstande en spreidingszelfinducties 

met in serie met de wikkelingen een weerstand en een equivalente 

smoorspoe1. 

De equivalents weerstand kan ondergebracht worden in de totale 

weerstand van het invertercircuit en verhoogt de orde van de 

differentiaalvergel~kinqniet; de equivalente i~ductiviteiten 

kunnen gezien worden a1s voor een deel behorende bij de serie

ze1finductie in het gelijkstroomcircuit en voor een deel behorende 



blz 48 VMltechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr. 65-4 ~ afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica 

bU de belastingsinductiviteit. De orde van de different1aal

vergelijking zal dan steeds drie zUn, onafhankelijk van het feit 

of de werkelUke balasting reeds een inductief deel bevatte. 

Het gedrag zal nu aan de hand van het schema in figuur 5.2.1. 

worden beschreven. 

B 

8' ~c' 

c 

tE.D f -1c1L+---

F 

LL 

fig. 5.2.1. Inverter volgens illagner. 

We verondarstallen de transformator ideaal, dwz. ar zijn gee~
 

wBerstanden en spreidinqen en de magnetiseringsstroom is ~ul.
 

Voorts worden de thyristoren beschouwd als ideal a schakelaars.
 

5tel nu dat 51 geleidt en de verschillende stromen en spanningen
 

in het systeem hun stationaire toestand hebben bereikt.
 

'Ue zien dat ar dan een gelijkstroolTl loopt in de keten +A8DFG


o 

ter grootte van de belastingsstroom i'113 
., 

= u 
0 

jR ;x omdat 

i 
m 

= 0, is de richting van deze laatste straam zoals in boven

staand schema is aangegeven. 

Over de transformatorwikkelingen AR, CA en C'R' staat een spanning 

die gelijk 1s .an de bronspanning u • 

De condensator C is opgeladsn tot een spanning ter qrootte 

2u (ootentiaal van E is grotar dan van D).a 
Over de smoorsooel LL zal geen spanning staan, omdat de stroom 

aen stationnaire wearde heeft ( de afgeleide van deze stroom 

is nul). 
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We kunnen het schema van figuur 5.2.1. vervangen door een ander 

equivalent schema, door de belastingsweerstand ~aar de primaire 

zijde van de invertertransformator over te brengen. (We dienen 

dan rekening te houden met de overzetverhouding van de transfor

mator.) 

Dit equivalente schema is weergegeven in figuur 5.2.2. 

I8 1 I R' 1c 
L 

J) E 
"	 iI 

! s~-F,- -- - - - - - - - - _: - - - - 

LL 

fig. 5.2.3.	 Equivalent schema voor de wagner-inverter met belasting 

getransformeerd naar de primaire zijde. 

We zien d~t de belastingsweerstand. parallel aan de condensator 

C nu een grootte heeft van 4R • Omdat hat vermogen, dat in de x 
belasting wordt gedissipeerd, uiteraard indifferent moet zijn voor 

de transformatie, zal de stroom door q' (=4R ) nu ;i bedragen.
x 

wegens het stroomevenwicht in de transformator zal nu in de wik

keling AC de belastingsstroom ,i vloeien en in de wikkeling AS 

eveneens aen stroam ,i. 

We gaan nu na, wat er gaat gebeuren als op een bepaald tijdstip 

t de thyristor 52 geleidend wordt gemaakt door aen positieve1 
stuurimpuls op het stuurcontact. 

Uitgaanda van bovenstaande figuur 5.2.3. kunnen we het volgende 

zian gebeuren. 
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Doordat S2 gaat geleiden komt punt E direct aan punt F te liggen. 

De potentiaal van F wordt dUB gelijk aan die van E. 

De spanning over de thyristor Sl wordt nu negatief, nl. - u ' c 
en deze thyristor zal direct sperren. 000rdat de thyristoren 

ideaal verondersteld werden, zal de lading van de condensator 

nlet afgenomen zijn. 

De volgende situatie is nu ontstaan: 

5 

" 
8 

D 

S2 

- - - - --, 

2 'f 

fig. 5.2.3. Momentopname in het gedrag van de wagner-inverter. 

Door de thyristor Sl liep v66r het moment van schakelen sen 

stroom i, die opgebouwd was uit een 'i door de transformator

wikkeling AC en de belastlng R' enerzijds en een ~i door de wikke

ling AA anderzijds. 

De stroom die eerst door de belastinq liep, zal nu een makkeIijker 

weg zien zonder weerstand, en deze gaat dan ook niet meer via de 

belasting, doch direct door S2 (stroom 2). 

Veer evenwicht in de transformator zal nu de stroom 1 blijven 

vIo~ien, maar omdat deze niet'maer door 51 kan, gaat deze nu door 

de condensator. 

De condensator zal zlch nu ontladan via de weerstand, omdat de 

stroom 3, die hiervoor verantwoordel~k Is, nlet direct door de 

smoorsnoel zal kunnen gaan, maar weI door R'. In eerste instantie 

zal de grootte van daze stroom 3 qelijk zDn aan de vroegere stroom 



uit de bran door de belasting (dus ,1). 

Omdat verder over de smoorspoel LL een soanning is komen 

staan ter grootte u
L 

= U 
o 

• ,u
C 

(o~ het moment van schakelen 

is deze spanninq dus gelijk aan 2u ), zal de totale aan het net . 0 

onttrokken stroom gaen toenemen; dele toename moet oogebouwd 

technische hogeschool eindhoven 

4 en 5 vanwege i = O. 
m 

de totala stroom door de smoorspoel gaat toe-
di . di 2u 

= LLdt ' en 19 dan dt = ~o. 

biz 51 van 
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zijn uit de stromen 

De hallin~ waarmee 

nemen voIgt uit u
L 

~ 

De halve-takstromen (enerz~ds de stromen 1.5 ~n anderzUds de 

stromen 2.4) zullen ieder mat de halve waarde van deze helling 

gaan aangroaien. 

Indian da stromen 1 en 5 niet aanwazig zouden zijn, zou de con

densator C zich over de weerstand n' ontladen volgens een 

e-macht met de tijdcanstante t = 4R'[. Omdat deze stromen er weIc 
zijn, zal de ant lading sneller geschieden dan zou volgen uit r •C
[an deel van de enargie die in de candensator aanwezig was voor 

het moment van schakelen, zal dus gedissipeerd wordan in ~', het 

andere gedeelte wordt nu oogeslagen in de smoorspoel'LL. 

Op het moment dat de spanning over de condensator nul geworden is, 

is de stroom door de belasting aveneens nul. De spanning ovar LL 

is op det moment gelUk geworden aan u ; da tot ale stroom uit het - a 
nat leI dus nag steeds toenemen, nu echter mat de helling uo/L •

L
We hebben nu ta maken met de volgende situatie: 

c 

£ 

'2 

'1 

~1 

I

L. ~_. I 

fig. 5.2.4. momentopname in hat gedrag van de waqner-inverter. 
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Door stroom 1 zal de condensator nu oogeladen worden in de 

andere richting (potentiaal van D hoger dan van E). 

We nemen aan dat de stroam door de belasting, stroom 3, nu 

vanuit de bron gaat lopeno 

Deze stroom 3 kan namelUk aok enders opgebouwd gedacht worden, 

en weI een stroom X extra door de condensator en een ontleding 

van de condensator via een stroom door de belasting, die dezelfde 

grootte heeft als de stroom X. Deze stroom X noemen we nw stroom 

3 en we nemen daarbij aan pat deze direct vanuit de bron door de 

belasting gaat vloelen. 

In figuur kunnen we dit alsvolgt weergeven: 

x 
~ i'

CI'\ 1HIs I I C111 8 I t 
f~ 

I 1,1	 ~ tc~~ 
~ 

R' 

'II l~ 
': 3 

1 UX 

fig. 5.?5.	 Equivalentie van stromen bij een momentopname wit
 

het gedrag van de waqner-inverter.
 

De stroom 2 (figuur 5.2.6.) dient weer om he t evenwicht in de 

transformator te handhaven (1+3 ~ 2). 

Omdat de totaaletroom uit het net tengevolge van de soanning over 

LL nog steeds toeneemt, nemen de stromen 1+3 en 2 nog steeds toe. 

De stroom 1 door de condensator gaat echter 00 het moment dat 

de spanning U nul geworden is, weer af~emen omdat de drijvendec
 
spanning in dit stroomcircuit kleiner wordt bU opladen van de
 

condensator.
 

Op het moment dat de spanning over de condensator 2u geworden

o 

is (in andere richting), is de soanning over de smoorspoel jwist 

nul. In de totaalstroom zal opdit moment dus Ben maximum optre

den; dit maximum treedt dUB oak op in de stronm 2 en in de stroom 

1+3. Omdat de stroom 1 door de condensator nog niet nul geworden 

is, neemt de condensatorspanning nog toe. Op het moment dat daze 
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stroom 1 nul geworden is, treedt in de condensator90anni~g een 

maximum Op. Ie wordt nu negatief en de condensatorspa!'nir.g dealt 

tot een minimum; daarne wordt de stroom i weer positief, tote 
aen nieuw maximum in de spanning is bereikt, enz. Zo bereiken
 

uiteindelijk de spanningen en s~romen in de inverter slingerend
 

hun stationnaire waarden.
 

Deze slingeringen kunnen verklaard worden uit de energiebalans.
 

[en dee 1 va~ de condensatorenergie werd opgeslagen in LL' het an


dere deel werd direct geddssipeerd in Rt. Uiteindelijk moet aIle
 

energie, die eerst in de condensator aanwezig was, gedissipeerd
 

worden in Rt Er vindt daarom een uitwisseling van electromag
• 

netische en electrostatische energie plaats van de smoorspoel
 

naar de eondensator, v.v. Doeh van de condensator uit zal steeds
 

een gedeelte gedissipeerd worden in R t , dus gaat er bij iedere
 

uitwisseling van energie tussen smoorspoel en eondensator een
 

gedeelte naar R t 
, totdat er een evenwieht is ontstaan.
 

Bovenstaande beschouwing kan nu herhaald worden voor een volgende
 

halve periode waarin de andere thyristor geleidt.
 

De veronderstelling dat een thyristor in haar werking te verge


lijken zou zijn met een ideale schakelaar, is ten dele onjuist.
 

Welke invloed de versehillende niet-ideale eigensehappen op
 

het gedrag van bovenstaande inverter habben, zal nu worden nage

gaan.
 

Zoals bekend verondersteld mag worden, kan men een thyristor
 

op twee manieren doven: 

1.-- door de spanning over de thyristor negatief te maken; 

2.-  door de stroom door de thyristor beneden de houdstroom

waarde te laten dalen. 

ad L-

Zeals uit de bovenstaande gedragsbesehrljving van de inverter 

blUkt, wordt een van de twae thyristoren aan het eind van een 

halve periode sperrend qemaakt met behulp van de spanninq over 

een commutatiecondensator. Omdat in de voorafgaande halve 
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periode Ben geleiding van de stroom heeft nlaatsgevonden in 

de thyristor, dienen de ladingsdragers die deze stroomgeleiding 

droegen, gerecombineerd te worden am ervoor te zargen dat de thy

ristor spert. Hiervoor is een bepaalde tijd nodig (de zg. typical 

value). Hat ver100p van de spanning over de thyristor als functie 

van de tijd kan alsv01gt geschetst worden. 

{/.i
"51 

t,V// t_ 

fig. 5.2.6. Verloop van de spanning over een thyristor na uit

schakelen op tijdstip t als functie van de tijd.
1 

Op het tijdstip t wordt ean het stuurcontact van de thyristor
l 

52 een positieve stroomimpuls toegevoerd, waardoor S2 zal geleiden 

en 51 gesperd zal worden. ~e tijd t nu,.waarna de spanning over2 
51 weer positief wordt, is afhanke1ijk van de grootte van de con

densator C, LL en R x • 

We zagen voorts dat de omlading van de condensator, behalve met 

de extra stroomcomponenten, hoofdzakelijk te maken heeft met de 

tijdconstante t • Met ander woorden. de tijd t - t is dus recht
C 2 l 

strReks afhankelijk van de grootte van ~. Om er nu voor te zorgen 

dat de sr.hakeling in aIle gevallen goed functionneerd, dUB ook 

voor de kleinste waarden van de belastingswep.rstand, dient 

t - t zeker grater te zijn dan 2n ~ 30 sec. (typical value).2 l 
Indian namelijk deze tijd kleiner wordt dan de genoemde waarde, dan 

zal de recombinatie van ladingsdragers in de thyristor nag niet 

volledig hebben plaatsgevonden. Er zijn dan dus noq ladinqsdragers 

efFectief aanwezig en de thyristor zal weer gaan geleiden. Er ont
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staat dan de situatie dat zowel 51 als 52 geleidt. Omdat in het 

primaire circuit geen (of tenminste zeer weinig) weerstand 

aanweziQ is, zal de stroom direct aangrceien tot zeer grate 

waarden; hierdoor zullen zowel 51 als 52 door nverbelasting 

een blijvende kortsluiting gaan. vormen. 

ad 2.--

Omdat het gedrag van de inverter met weerstandsbelasting kan 

worden beschreven met een' tweede-orda differentiaalvergelijking, 

zullen in het onderkritische gebied slingeringen optreden in 

de stromen en spanningen. 

Indien nu de slingeringen in de hoofdstroom door de thyristor 

zo groat worden dat deze stroom beneden de houdstroomwaarde 

komt, zal de thyristor ophouden te geleiden. gu vaste waarden 

van LL en C betekent dit, dat een zodanige toestand zal kunnen 

optreden voor grate waarden van R (zie pag 45).
x 

Experimenteel is bepaald dat dit zogeheten pulsbedrijf - dit is 

dus de toestand waarbij de gelijkstroom in pulsen gaat vloeien 

doordat de slingeringen in de stroom zo groat worden dat de 

thyristor spert voor het einde van de halve periode - optreedt 

voor waarden van de determinant 0 ~ (3.44)2. 

In dit geval zal de condensator dan, nadat beida thyristoren 

51 en 52 In gesperde toestand zijn qekomen, zich gaan ontladen 

via de belastingsweerstand ",at de tiidconstante 4R C.• x 
De hoofdstroom is dan nul en blUft nul tot aan het begin van de 

volgende halve periode. ~an het eind van de halve periode waarin 

de condensator is gaan ontladen, kan deze zelfs geheel ontladen 

zijn. In het systeem is dan geen energie meer aanwezig en het is 

alsof de inverter waer opnieuw wordt ingeschakeld. Het is 

duidelijk dat de effectieve waarde van de wisselspanning aan 

de belastingszijde van de inverter lager is dan bij normaa l bedrijf, 

zodat de conclusie kan warde getrokken dat dit een ongewenste 

arbeidstoestand van de inverter is. 

Het is duidelijk dat onder invloed v~n de condensatorspanning 

de slingeringen in de stroom gedurende de eerste halve periode 

van werking van de inverter nog niet zo groat behoeven te zijn als 
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gedurende een volgende halve periode. Het is dus mogelijk dat de 

inverter in de ene halve periode weI goed zal functioneren, terwijl 

dat in een andere halve periode niet het geval is. '~e hebben dan 

te maken met een asymmetrisch gedrag ten opzichte van de nullijn. 

In dit asymmetrische bedrijf is.echter 88n gemiddelde positieva 

(of negatieve) waarde van de stroom in de transformator mogelijk. 

Deze gemiddelde gelijkstroomcomponent geeft dan een voormagneti

satie in de positieve (of negatieve) richting, die bij een krappe 

dimensionering van de traosformator kan laiden tot verzadiqings

en remanentieverschijnselen. We nemen echter aan, zoals eerder 

reeds werd gesteld, dat dergelijke verschijnselen in de door ons 

beschouwde schakelingen niet kunnen optreden door een voldoend 

ruime dimensionering van de circuitelementen. 

De grootte van de zelfinductie in het gelijkstroomcircuit (ll) is 

om verschillende redenen belangrijk. 8~ zuiver ohmse belasting 

en ideale transformator kan met variatie van de waarde van deze 

zelfinductie het punt, waarbU de kritisch gedempte toestand 

optreedt, veranderd worden. 

Naar de bovenzijde, zowel als naar de onderzijde van deze verandering 

van de waarde van LL worden echter van thyristorzijde beperkingen 

opgelegd. 

We kunnen LL nie~ een te grote waarde geven, omdat de aanstijging 

van de stroom (~~) groat genoeg moet zijn om erUDor te zorgen, 

dat de stroom door de thyristor na het verdwijnen van de stuurpuls 

boven de houdstroomwaarde is. Indien dit niet hat geval is, z8l 

de thyristor direct al niet meer geleiden. 

Naar de o~derzijda is, zoals gezegd, eveneens een grans gesteld. 

Om dit duidelijk ta maken, dienen we in het kart in te gaan op 

de constructie van een thyristor. 

De constructie van een thyristor is nu zodanig dat aan de kant 

van de lagenopbouw de aansluiting van het stuurcontact (gate) is 

aangebracht. ( zie figuur 5.2.7.1. 

Indien we nu een positieve stroom aan het stuurcontact toevoeren, 

dan zel hat gelaidingsoPDervlak van de hoofdstroom zich over 
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het stuurvlak uitbreiden als een olievlek op hat water. ~it 

qeschiedt met aen snalheid ~~ , als x de afstand in hat vlak 

tot de aansluiting voorstelt. 

\ 
\ 

\ 
I 

1 X \,_I
I ' 
I ' 

I 

I 

J 
I 

I 
I 

I 
I 

I 

RNODE 

P 

N 

P 

I N511111UONTR 

fig. 5.2.7. Schematische weargava van de opbouw van een thyristor. 

De anode-kathodestroom die nu 

instantie door een zeer klein 

stroomdichtheid in de sperlaag 

kan 

oppe

ken 

gaan 

rvlak 

dan 

vloeiRn, 

van dit 

dicht bij 

moet in eerste 

stuurvlak. De 

de aansluiting 

van hat stuurcontact, dat de toelaatbare stroomdichtheid wordt
 

overschreden en de sperlaa~ doorslaat. Het is nu noodzakelUk
 

det de aanstijgsnelheid van dehoofdstroom zo klein blUft, dat
 

deze toelaatbara stroomdichtheid niet wordt overschreden.
 

De factor ~~ mORt kleinBr zijn dan een evenredioheidsconstante x
 

de uitbreidingssnelheid van het geleidande oPPDervlek.
 

Nearmate nu II kleinsr wordt, zal de efgeleide van de stroo~
 

near de tijd groter worden en de bedoelde waarde overschrijden"
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De thyristor vormt dan weer aen blijvende kortsluiting, waardoor 

ook de andere thyristor in de volgende halve periode wegens het 

sterk aangroeien van de stroom tot onbegrensd hoge waarden, zal 

doorslaan. 

Aoven werd het gedraQ van de inverter beschreven waarbij de 

belastingsweerstand aan de primaire zUde van de invertertransfor

mator werd aangebracht. 

In practische toepassinge~ echter zal men steeds de belasting 

aan de secunda ire zUde van de transformator aanbrengen, waardoor 

onvolkomenheden in deze transformator des te duidelijker tot 

uiting komen. Een zuivere vorm van weerstandsbelastinq is dan 

een ideaal, dat in werkelijkheid nooit verwezenlijkt kan worden. 

Zo is het bovenstaande dan ook slechts een orienterende beschou

wing geweBst over het principiele gedraq van de inverter in 

haar eenvoudigste vorm en moet deze verhendeling gezien worden 

als basis voor de beschouwing van andere (meer uitgebreide) 

typen inverters. 

Zoals we reeds eerder stelden kan de primaire spreiding van de 

invertertransformator verdisconteerd worden in de zelfinductie 

van de smoorspoel LL en die in het belastingscircuit. Qe secun

daire spreiding kan steeds worden opgevat in haar geheel tot de 

belasting te behoren. 

De orde van de differentiaalvergelijking wordt dan steeds tot 

minstens drie verhoogd. Nu is het bekend dat de responsie op 

sen stapvormig ingangssignaal bij een derde-orde differentiaal

vergelijking in principe het volgende verloop heeft: 
.:,;.;.. I 7 I 

1 
- - .. -+ - -~-- -r----i----+- ---+------

_-I _ 

. - ---+ - --~ - -, . - --

lJ t 

fig. 5.2.8. Responsie van een derde-orde systeem op een stapfunctie. 
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Naarmate R	 grater wordt, zal maer en meer het gedrBQ benaderd 
x 

worden van een tweede-orde diFferentiaalverqelijking, omdat dan 

L' (sommatie van belastingszelfinductie en bijdragen ten gevolgex 
van spreidingen in de transformator) te verwaarlozen is ten opziehte 

van R • Naarmate R eehter kleiner wordt, zal L' gaan overheersen 
x x.·	 x 

en zullen de slingeringen in de stroom gaan toenemen.
 

Hierdoor 2al oak voor kleine waarden·van R , evenals reeds eerder
 
x 

bleek te gelden voor grote waarden van R , de gelijkstroom in 
x 

pulsen gaan vloeien, omdat de thyristoren voortijdig gesperd 

zullen worden. We zagen dat dit niet de gewenste werkwijze van 

de inverter was, omdat de effectieve waarde van de wissel spanning 

kleiner werd dan bij niet-pulsbedrijf. 

Naarmate dus de spreiding toeneemt, zal het gebied waarbinnen 

R x nag kan varieren om normaal bedrijF te laten optreden, kleiner 

worden. Schematisch zou dit alsvolgt kunnen worden verduidelijkt 

door figuur 5.2.9. 

~RG1 R"2~ 2dt:..OltDcD.V. 

It)!c ~~ leIe;" 

~l?~ f~e~3c{~O~DE.D.V. 5PR€ID,f\J(i Lof 

~1?6r"~r~	 L2 >L1 

~
 L3 '> L2
 

~
 L14 ..,L3
 

fig. 5.2.9.	 r,chematische aanduiding van de invloed op het 

gedrag van de wagner-inverter van vergroting 

van de spreidingszelfinductie van de transFor

matorwikkelingen. 

(De veronderstelling det de bovengrens R constant zou blijven,
C2 
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is in eerste benadering weI juist; in werkelijkheid neemt deze 

waarde enigszins af, doch deze afname is veel minder sterk dan 

de toename in R .)
GI 

We zien hieruit dus duidelijk dat we voor inductieve belastingen
 

andere mogelijkheden moeten zoeken om tot een aanvaardbare
 

werking van de inverter te komen.
 

Op dit onderwerp zullen we nader ingaan in de hoofdstukken 6. e.v.
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5.3. srMULATIE mET 8EHULP VAN EEN ANALOGE REKENMACHINE 

5.3.1. 5 I MULATIE 5CHEM A V00q GEY1EALIS E£ RDE HI" ERTER 

Veor hat onderzoek naar het gedrag van de inverter, zaals dit 

hierveor beschreven werd, met behulp van een analogs reken

machine van DACE, dienen ~e systeemvArgelijkinge n sen zodanige 

bewarking te ondergaan dat deze in dfmensieloze vorm genoteerd 

kunnen worden. 

Veor de notaties van de stromen en spanninge n wordt verwezen 

naar enderstaande figuur 5.3.1. De pijlrichtingen geve~ aan in 

welke zir. de stromen positief genoemd worden; voor de spanningen 

zijn de notaties zander meer duidelijk. 

~ii.lII!J 

- (w, C8~ -
"c 

{JtIel - tE 

- "e -40 

F 
......,....

~ 

~t '52 

+ 

LL 

fiq. 5.3.1. Ge1dee1igeerde inverter volgens lagner. 
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Zoals reeds eerder opgemerkt werd, dienen we tW8e toestanden
 

te onderscheiden:
 

toestand A: Sl geleidt en 52 spert, nT< t< (n ... ~)T.
 

Voor de kring ~AAQFG- kunnen we dan noteren: 

di L .. 
U o = • e ... LL ~' met l L =.1 51 

(5.3.1) 

toestand A: 51 spert en 52 ge1eidt, (n.;)T< t «n.l)T. 

Voor de kring ~ACEFG- kunnen we dan noteren: 
di 

L t' . .L (5.3.2)= - e. L ~' meUo l L = 1 52 

Indien we de transformator ideaa1 veronderste11en, dus geen weer

stand en spra1ding, a1smede 1 
m 

= 0, dan noteren we voor de kr1ng 

ABDECA: 

U = (5.3.3)2e = ~ f icdte 

Voor knooppunt D ge1dt: 

i ... i (5.3.4)- is 1 = 0lUl C 

en voor knoappunt E: 

- a (5.3.5)- =1lU2 1C i 52 

Voorts ge1dt voor de stromen in de transformatorwikke1ingen: 

- - = 0 (5.3.6)i lU ! i lU2 i lU3 

Uit deze drie uitdrukkingen kunnen we eenvoudig een uitdrukki~g 

voer de condensatorstroom i afleiden als functie van de stroam
C 

door de thyristoren en door de belasting: 

i = ,(i - i - i ) (5.3.7)
C SI 52 W3 

Voor de condensatarspanning als functie van deze drie stromen 

kunnen we dan schrijven: 

Ue = 2e = 2~ f (i Sl - i 52 - i W3 )·dt (5.3.8) 

met de betrekkingen (5.3.1) en (5.3.2) vormt betrekking (5.3.8) 

de elctrische verge1ijkingen voor het nrimalre invertercircuit. 

Voer hat secunda ire circuit kunnen we bij een belasting met een 
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weerstand notere~: 

Fl = R (5.:L9)
x i w3 

en bU een belasting met een 8erieschake1i~g van ee~ ~elf-

induetie en een weerstand: 

di'U3 
e = R + Lx (5.3.10)

x i W3 dt 

Om de betrekkingen dimensie100s te maken. dienen we aIle 

spanningen te betrekken op een referentiespanning U, die 

wil1ekeurig, doeh groter dan (of ge1ijk aan) de grootst 

mogelijke werkB1ijke spanning gekozen kan worden om er tevens 

voor te zorgen, dat de dimensieloze grootheid altijd k1einer 

(of hoogstens ge1ijk) wordt dan (aan) de eenheid 1. 

Voor de stromen ge1dt hetze1fde, doch hier wordt betrokken 

op een stroom I, die in gener1ij verband behoeft te staan 

tot de referentiespanning U. 

Voorts voeren we een tijdvertragingsfactor ~ in met de dimensie 
1 van see· • De dimensieloze tijdschaa1 wordt dan gegeven door 

r = p.t (5.3.11) 

De dimensie10ze grootheden voor stromen en soanningen worden
 

aangeduid door boven de symbo1en i en u (e) een * te p1aatsen.
 

Deze stromen worden dan gegeven door:
 

t i
 
1 = dus i = * 1. I (5.3.12)

I 

en de spanningen door: 

it' ..u 
U = dus u = u.LJ (5.3.13)

U 

Voor de toestand A, waarin Sl geleidt en S2 spert. kunnen we 

dan voor circuit +A8~rG- noteren: 

*' it' PLL I * u =+e+--~(i) (5.3.14)o U dr 51' 

8etrekking (5.3.8) gaat dan over in: 

* 1t fit _1 11' 
Uc = 2e = 2~CU (i51- i IU3). d~ (5.3.15) 

Voor de toestend 8, waarin S1 spert en 52 geleidt, kunnen we 
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dan voor circuit +ACEFG- noteren: 

11- d It*U = - e + 
~LLY 

dt (1 52 ) 
(5.3.16)

o U 

Aetrekking (5.3.8) gaat dan over in: 

* * 1 f ~'!t (5.3.17)Uc = 2e = 2~CU (-l S2 -1 W3 )·dr 

We vinden dan als betrekkingen voor de ana10ge rekenmachine: 

Toestand A: Toestand 8: 

It «~ * rtT < t< (n+~)T (n+~)T < r < (n+1)T 

It
• U * « 1t 

• U (* * (5.3.18)1 51 = ~LLI (uo-e) 152 = PLL I uo+e) 

.,..oil ~ U If'! U I f ~ • (5.3.19)c = 2~CU (lS1-1W3)·dt c = 2~CU (-iS2 -i w3 )·dr 

Indien de secundaire be1asti~g een weerstand is, vinden we voor 

het secundaire circuit: 

it U 11 
i qI (5.3.20)=W3 e 

x 

en bij een seriebelasting van een weerstand en een zelfinductia: 

i _ U« 
Rx, 

(5.3.21)lW3 - f3 L- Y a - & 1 W3
)( I x 

Een combinatie van de twee toestanden A en 8 kan op eenvoudige 

wUze door enkele omschake1ingen plaats vinden. Zien we dat bij 

de mathematische behandeling van het gedraQ van de geidealiseerde 

inverter reeds werd afgeleid dat als randvoorwaarden dienen te 

worden ingevoerd: 

lJ " It ( ( .L *"1 (t=nT) = + 1 t= n+ 2 )T) (5.3.22)
L L 

~ * 1 •i W3 (r:nT) = - W3(r:(n+~)T) (5.:3.23) 

... * Ie 'It 
U (t=nT) = - U ('[=(n+,)T) (5.3.24)c c 

den is het duidel~k det voor de thyristorstromen en voor de 

condensatorspanning dezalfde rekenmachineelementen kunnen 

worden gabruikt in beida halva pariodAn. We dienen dan de 
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dB betrekking (5.3.25) is voldaan. 

We zie~ dat variatie var. A de frequentie van het sinusvormige 
.. 2 T[f

signaal beinvloedt. A ~ ~ •
 

~et aldus varkregen sinusvormige signaal wordt gestuurd naar
 

een relaisversterker. Hierbij is de sam der ingangsspanningen
 

bepalend voor de stand van de contacten. Leggen we dus de tweede
 

ingan9 van deze versterker aan aardpotentiaal, dan zullen de con


tacten voor ingangsspanningen qroter dan nul in de positieve
 

stand, voor ingangssignalen kleiner dan nul in de negatieve
 

stand staan.
 

De thyristorvoorwaarde ken eveneens analoog gesimuleerd worden.
 

Zoals reeds ward besproken, dient tegelijkertijd aan twae voor


waarden voldaan te worden:
 

- de spanning over de anode-kat hade moet positief zUn, en
 

- er moet een startpuls op het stuurcontact gegeven worden.
 

Schamatisch kunnen we dit alsvolgt optekenen:
 

u pos pos neg neg

a-k 

startpuls ja neen ja neen 

thyristor 
ja neen nee" neen

geleidt 

De oplos9ing voor de 9imulatie wordt gegeven door er var. uit 

te gaa~. dat de thyristor kan worden opgevat als een element 

zander capaciteit en inductiviteit. Indien dan de spanning 

over de thyristor positief is, kan er in principe een stroom 

van de anode naar de kathode lopeno Indien de stroom beneden 

de houdstroomwaarde komt, dan wordt de anode-kethodesoanning 

negatief of onvoldoende am stroomgeleiding in de thyristor te 

handhaven. In het rekenmachineschema zal de thyristor dan oak 

uitschakelen op de "stroomvoorwaarde". 

IDe gebtulken Voor hat invoeren van de thyristorvoorwaarde het 

simulatieschema, det gegeven is in figuur 5.3.3. 
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ingang van de versterker veor t
L 

om te schakelen van het verschil 

( 1u -e)* naar de som (u* *+e). 
00* 

De ingangsstroom voer de integrator voor U dient een omschakelingc* ~ te bevatten van i naar ~S2.Sl 
Zoals we wetsn bapaa}t hat om8~hakelen van thyristor 51 naar 

thyristor 52 de freQuantie van de wisselspanning. 

BU de analoge rBkenmachine kunnen we deze freQuentie-instelling 

simuleren met behulp van ee n zg. tljdrelais. Dit relais wordt 

nu gestuurd met een sinusvormig signaal en weI zodanig dat voor 

waarden van de sinus> 0 het relais aangetrokken, en voor 

waarden van de sinus < 0 het relais niet aangetrekken is. 

Het sinusvormige signaal kunnen we verkrljgen uit de volgenda 

schakeling. 

-1 

SIJIIIC C(l5 

11 III 
• • +1 -1 

fig. 5.3.2. Simulatie van differentiaalvergelljking 
2 

d y~t) + A2y(r) = 0 tar sturing van tijdrelais. 
dt 

We gaan daarbij uit van een tweede-orde lineaire differentiaal

vergelijking van de vorm: 

d
2 
y(t) + A2 y(on = o. (5.3.25)

d "(2 

Hat is bekend dat, indien we yeT) gelijk nemen aan sin(A!), aan 
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 • 

III 
5 

a I 

1 
b- - _ . ....,.......... I
 

~ -1 t 

fig. 5.3.3. Invoering van de thyristorvoorwaarde. 

De werking van deze schakeling kan ~lsvogt beschreven worden.
 

Stel dat de contacten 4 en 5, behorende bij relaisversterker 2
 

an relaisspoel 3, in de positieve stand staan.
 

Op de ingang van versterker 1 (teruggekoppe1de versterker) staat
 

dan via potentiometer 7 een negatieve spanning ter waarde - 0.4000.
 

(De spanning 0.4000 komt overeen met een werkelijke spanning van
 

40 Volt. De machine-eenheid 1 komt overeen met 100 Volt.)
 

Aan de uitgang van verterker 1 zien we dan een positieve spanning
 
0 

+ 0.4000. (Een versterker heeft een fesedraaiIng van 180 .)
 

Hierdoor za1 relaisversterker 2 oositiet worden ingestuurd en zullen
 

de contacten in de positieve stand blijven staan.
 

Brangen we nu bij a op de ingang van versterker 1 een positieve
 

spanningsimpu1s aan, die in absolute waarde groter is dan 0.4000,
 

dus bijvoorbeeld 1.0000, dan zal de uitgang van versterker 1
 

negatief (-0.6000) worden en zullen de re1aiscontacten 4 en 5
 

in de negatieve stand komen.
 
* ~ ~ Indien we nu bij b het signaa1 + i of + i (dus iLl invoeren,

S1 52 
dan tal dit signaa1. indien de thyristorstroom aangroeit of 

reeds positief is, de in9ang van versterker 1 positief insturen, 

ook nadat de impuls 00 a is wBggenomen. ~e relaiscontacten 

blijven dan dus in de negatieve stand staan z01ang bij been 

positief signea1 binnenkomt. 
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lUordt de thyristorstroom nu kleiner dan een met potentiometer
 

6 in te stellen waarde (houdstroomwaarde), dan zal de relais


versterker 2 weer positief worden ingestuurd. 8e contacten klap


pen dus om naar de positieve stand en blijven zo staan, totdat
 

op a een nieuwe t~dpuls aankomt. De ingangsspanning bij b is
 

tot deze tijd niet meer van belang.
 

De tijdpulssturing op a, die de stuurpulsen van de thyristoren
 

uit de practische opstellang simuleert, kan worden afgeleid
 

van de tijdsturing zoals die in figuur 5.3.2. beschreven is.
 

Omdat voor beide schakeltoestanden (toestand rl Of toestand R)
 

dezelfde rekenmachine-elementen worden gebruikt, dienen de pul


sen ap a steeds na een halve periode te verschijnen.
 

Van de aan een van de contacten in figuur 5.3.2. verkregen blo~~
 

s~anning wordt eerst de afgeleide bepaald. Er ontstaan dan
 

alternerend positieve en negatieve Dulsen. Door een schakeling,
 

als aangeduid in figuur 5.3.4. worden deze Dulsen aIle dezelfde
 

kant uit gezet.
 

De lengte van de pulsen op a in figuur 5.3.3. is in te stellen
 

door variatie van de componenten van het differentierend net


werk.
 

Aan de hand van figuur 5.3.5. wordt de werking van het simulatie


schema van figuur 5.3.~. duidelijk gemaakt.
 

•
z 

• 

c 

y I rr. tY 
, • I 

fig. 5.3.4. TijdDulssturing voor thyristorvoorwaarde. 
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fig. 5.3.5.	 Verklaring van de werking van schema voor tijd

pulssturing van de thyristorvoorwaarde van fig. 5.3.~. 

Hat totale schema voor de simulatie van 'de geIdealiseerde wagner


inverter met weerstandsbelasting (dus zender w8arstanden en sprei


dingen fro de tra~sformater) wardt gegeven in figuur 5.3.~. op pa


gina 70.
 

De hiervoor besproken hulpschema's worden gegeven in de figuren
 

5.3.7., 5.3.A., en 5.3.9. op pagina 71.
 

Hiervan stelt 5.3.7. de thyristorvoorwaarde veer;
 

5.3.8. de tijdsturing; 

5.3.9. de tijdpulssturing. 



biz 70 VlIltechnische hogeschool eindhoven 

~ afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica rapport nr. 65-4 

.----------;(f)t. 

til -e 

If It 
+LI($-Lw~ 

fig. 5.3.6. Simulatieschema veer niet-geIdealiseerde inverter 

velgens Wagner. 
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fig. 5.3.7. Simulatie thyristorvoorwaarde, 

-1 

51"-
• 

~1 @ ~ ~ 

0
• • 

fig. 5.3.8. Simulatie tijdsturing. 

1"1 
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fig. 5.3.9. Simulatie tijdpulssturing. 
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Als voordelen van deze simulatieschakeling ziln nu te noemen: 

1.	 het schema is eenvoudig; 

2.	 de weerstand van de seriesmoorspoel in de gelijkstroomketen 

van de inverter (Darasitaire weerstand van smoorspoel) is 

op eenvoudige wijze in het s~hema in te voeren. 

Hiervoor dienen we de integrator 20 terug te koppel en via 

aen potentiometer, waarmee de waarde RL/pL wordt ingesteld •
L 

VRN M'IC 

.>~ NRI111 RV., 

fig. 5.3.10. Invoering van parasitaire weerstand van de smoorsposl. 

3.	 de belastingsvorm kan willekeuriq qekole~ worden. ille hebben 

in het schema de beschikking over de uitQangsspan'ii~g van de 

inverter. We kunnen via een simulatie van de belasting de 

stroom hierdoor dus altijd vinden. Oeze stroom dient dan 

teruggevoerd te worden naar versterker 33. 

Voor een serieschakeling van een weerstand q en een zelf
x 

inductie L dient de serieschakeling'van Q34 en A34 vervangenx 
te worden door de volgende schakeling • 

.> ~ NRIIR R~ 

vRN R32 

fig. 5.3.11. Simulatie van seriAschakeling van ~ en L • x x 

De potentiometer 031 dient dan om de waarde PL~I in te kunnen 

stellen; 



biz	 73 VlI'ltechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr. 65-4 ~ afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

R 

Q31 wordt ingesteld op de waarde x 
~l~ • 

We zien duidelijk det we in plaats van de serieschakeling van 

Q34 en A34 iedere andere willekeurig gekozen belastingsvorm 

kunnen invoeren. 

Als nadelen van het simulatieschema kunnen worden genoemd: 

1.	 de weerstand en de spreidingszelfinductie van de transforma

torwikkelingen kunnen slechts met enige kunstgrepen worden 

ingevoerd. Er kan dan.niet meeT gesteid worden dat de conden

satorspanning de dubbele waarde heeft van de in de wikkelingen 

geinduceerde electromotorische kracht e. 

2.	 dit schema is zeer moeilijk uit te breiden voor de invoering 

van de zogenaamde voorwaartsdioden, zoals we in het volgende 

hoofdstuk 6. nader zullen behandelen. 

In het rekanmachineschema voor de nefdealiseerde inverter van 

figuur 5.3.6. is nog een onderdeel dat om enige toelichtinq 

vraagt. Het betreft hier de serieschakeling van de elementen 

m9k - P20 - 120 - ~21 - m9j. 

We kijken daarom naar het volgende voorbeeld, waaruit duidelijk 

zal worden, dat zowel m9k als m9j in het schema dienen te 

worden ingevoerd. Stel dat we te maken hebben met een schakeling 

volgens het nevenstaande 

schema. Veronderstellen we 
+	 Us - L 

~TT

J I "S~ ~ ilL -

de snanninq U blokvormig; 

de thyristor Seen ideale 

thyristor, die op ieder tijdstip, 

dat de spanning U positief wordt, 

Ben start puIs op haar stuur

+ u. -4 
contact krijgt; l is een zuivere 

zelfinductie zonder oarasitaire 

fig. 5.3.12. Serieschakeling weerstand. 

van thyristor en smoorspoel. Voor het gaval de thyristor 

geleidt, kunnen we voor het 

circuit noteren: 

u = Ul = l 
di
dt 
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Indien de thyristor nlet geleidt, dan is de stroom nul en noteren we: 

u - U- 5 

De spanning over de zelfinductie is dan nul, hetgeen inhoudt, dat 

de afgeleide van de stroom eveneens nul is. 
. I d i Aan de ingang van de integrator nu zien we het slgnaa dt , 

dat dus tegel ijkert ijd dat i nul is, oak nul moet z ijn. 

In principe zou het rel?iscontact 1Y19k voldoende z ijn am ervoor te 

zorgen dat de uitgang van, de inteqrator nul blijft nadat deze 

nul geworden was (thyristorvoorwaarde). Omdat Bchter voor het 

schakelen van het relais m9 een negatieve, weliswaar kleine 

spanning aanwezig dient te zijn, wordt in eerste instantie de uit

gangsspanning van de integrator een weinig negatief. Omdat nu dit 

signaal de stroom door de thyristor voorstelt, moet deze in 

ieder geval onder de qestelde aanname dat er gee" lekstroom i8, 

nul zijn. 

Om dan in het verdere deel van het schema door de kleine neqatieve 

uitgangssoanning van de integrator geen fouten te doen ootreden, 

is het noadzakelijk een contact m9j aan te brengen, waardoor de 

stroom in ieder geval daarachter nul wardt. 
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5.3.2. Symut.ATIESCH[mA VOOR NTET-r,EIDEALTSEEFllJ[ INVEIHER 

Om aan de nadelen van het eerste simulatieschema, zoals dit be

sproken ward in hoofdtuk 5.3.1. tegemoet te kamen, maar tevens 

de voordelen van dat schema te behouden. dienen we het gedrag van 

de inverter te beschrijven met de stromen i ' i en i ' zUndeWl lU2 W3 
de stromen door de wikke1ingen van de transformator. 

Zoals we reeds opmerkten bij de behande1ing van hat simu1atie

schema voor de geidea1iseerde inverter, moet het gedran van de 

inyerter worden gesp1itst in twas toestanden, n1. de toestand 

A (51 ge1eidend en 52 sperrend) en de toestand 8 (51 sperrend en 

S2 ge1eidend). 8ij simu1atie van de niet-geldea1iseerde toestand 

dienen we nag een derde toestand r te onderkennen, waarbij 

beide thyristoren sperrend zijn. 8ij het schema vo1gens hoofdstuk 

5.3.1. kon deze toestand beschouwd worden als een speciaa1 geva1 

van de toestand A of 8; in het nu te behande1en schema dient 

deze toestand echter apart te worden ingevoerd. 

Aan de hand van figuur 5.3.13. kunnen nu de volgende betrekkingen 

worden genoteerd. 

a~ 

tW5
• I 

~ .. [
.--- ---, 

i 
_c f~Dt lei 

- lie + 

F 

~ 

+-lSI (~ 

L,. 

14 
io= 4. ~. 

1 

fig. 5.3.13. Niet-geIdea1iseerde inverter volgens~agner. 
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Toestand A:
 

kring +A8DFG- : U = + + ~LiL + LLiL (5.3.26)

o uWl 

kring +ACEDFG-: U = - u~2 + RLi L + LLiL + Uc (5.3.27)
o 

Voor de condensatorspanning is de alge~Ane uitdrukking 

1 f. 
Uc = + C lC· dt (5.3.28) 

In het speciale geval van toestand A is de condensatorstroom 

gelUk aan de stroom door wikkeling W2, zodat uitdrukking 

(5.3.28) overgaat in: 

(5.3.29)u C·= + t f iu/2· dt 

Toestand B: . 
kring +ABDEFG- : u ::: + R i U (5.3.30)

0 + u'U 1 L L + LL i L - c . 
kring +A.CEFG- : u = - + RLi L + LLiL (5.3.31)

0 
uW2 

Omdat de candensatorstraom nu gelUk is aan de stroam door de 

wikkeling WI, gaat uitdrukking (5.3.2A) over in: 

(5.3.32)U c = - t f iWl·dt 

Als algemeen geldend kan worden gesteld: 

i = + (5.3.33)
L

i Wl i W2 

Indien nu echter zowel Sl als 52 sperren, en we dus te maken 

hebben met toestand C, dan geldt: 

o = + (5.3.34)i Wl i l1l2 

In hoofdstuk 3.2. vonden we voor de electrische betrekkingen 

voor de transformatorwikkelingen: 

· )
+ Rwi Wl + LSWi Wl + e UWl = ) 

· ) 

uW2 = - Rw - LswilU2 + e ) (5.3.35)i W2 ) 

· ) 
UW3 = - - Ls~iW3 + e RWi W3 ) 
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met de fflag~etigeringsstroom nul werd gevonden: 

u R . L' 2 (5.3.36)+ = + :1Il'~3 + s\!llW3 + eW1 ulU2 

Voor de inverter geldt algemeen dat de condensatorspanning gelijk 

is aar. de sam van de spanningel1 over de beida primaire wikkelingen 

samen. We kunnen dan dus noteren: 

2e = - - L + U (5.3.37)RWi W3 sw i W3 c 

Indien we nu de belasting veronderstellen als een serieschakeling 

van een weerstand en een zelfinductie (R ,L ), dan wordt de uit
x x 

drukking voor het belastingscircuit: 

= + R i + L i (5.3.38)UW3 x W3 x W3 

In combinatie met de laatste betrekking van (5.3.35) noteren we 

dan: 

(5.3.39)e = + (R x + RW)iW3 + (L x +Ls I'J )i l!J 3 

We zien nu dat we, uitgaande van de in de wikkelingen van de 

invertertransformator geInduceerde spanningen e, een uitdruk~ing 

kunnen opschrljven voor het belastingscircuit volgens (5.3.39) 

door bij de werkelijke belastinq ~,L de equivalente weerstand . x x 

en spreidingszelfinductie van de wikke 1 ingen op te tellen. 

Samenvattend vinden we nu als beschrijvende vergelijkinge n 

voor het gedrag van de niet-geidealiseerde inverter volgens 

Wagner voor de drie verschillende schakeltoestanden: 

Toestand A: 

)
eu o = + RWi \U 1 + L s UJ i 1111 + + RL(i~l+ilJJ2) + LL(iWl+i~2) ) 

) 
u

o -
- + R

W
i 

W2 
+ L

s[IJ 
i \112 - e + \ (iUIl +i W2 ) + LL (I'!Jl +i':12) + u c )(5.3.40) 

) 
) 

= + ' dtuc t f i W2 ) 

Toestand B: 

u = + + e + Uo RUJi\lIl + LslUi Wl RL(lUll +i'1I2) + LL (i\Ul +i\!J2) - c 

U = + R i + L i - e + RL(iWl+iW2) + LL(i w1 +i'n)o W W2 sw W2 

ur: = - i: f iUIl·dt 

) 
) 
) 
)(5.3.41) 
) 
) 
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TOBstand C: 

o = +	 R . L' + eW1Ull + sl!Jlt!Jl - 'uC	 ) 
) 

o	 )(5.3.42):: .. RWi W2 + L sUl i'U2 - e	 'UC )
+ 

) 
U c :::: + EJ i Ul2 • dt :::: - EJ i IJ} 1 • d t ) 

Voor aIle drie toestanden gelden: 
) 
)2e :::: -	 ~wiW3 - +LsUl i Ul3 U c )(5.3.43) 

e :::: + (R +R WH l!J3 + (L +L )i\U3	 
) 

x x sw	 ) 

Het dimensieloos maken van de betrekkingen voor de beschrijving 

van het gedrag van de niet-geidealiseerde inverter geechiedt we

derom op dezelfde manier als bij het eerste simulatieschema. 

We stell~n r.u ~Ber: 

it U 
If 1:. en	 (5.:3.44)U :.: "1 < j ~ I j r =pt 

Om de dimensieloze betrekkingen enigszins eenvoudig te houden 

door met minder coefficienten te kunnen volstaan, stellen we 

nu aen verband tussen U en I: 

(5.3.45)U = PLsUI I 

-1
(8ij een grootte van U = 400 Volt, p:::: 2500 sec en 

L :::: 8 mHenry, wordt I :::: 20 Amp~re. )
sUI 

Bovenstaande betrekkingen (5,3,41), (5.3.42) en (5.3.43) worden
 

nu, om hetgeen gesimuleerd moet worden, duidelijk en overzichtelijk
 

te zien, in een andere volgorde dan boven oDges~eld.
 

]e schrijven de vergelijkingen dan ordelijk naar de eerste
 

afgeleiden naar de tijd van de stromen in de transformator


wikkelingen.
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A
Voor de afgeleide van de stroom i noteren we:

ml
 
R LL • •
· l!J ~ It II- RL *' !t'	 ,)

A:	 - I ml = + ~lWl + e - u
0 + ~(iWl+1UJ1) ... -L-CtUJl"'!UJ2)


sUI sl/l sUJ )
 
\ 

I · RUJ tt • It 
RL It ~ 

LL • • oft ) 

I 

B:	 - *lUll: ... f3L 1UJI ... e - u 
0 ... ~(1IUI+IW2) .. -L-CrljJ 1 ... !'i1/2 ) - u

C
),·s.3.h 6 ) 

sW sUJ slU ) 

• qUJ , oj
t --1 - ,u

C
)... eC: - lUJI= + AL WI 

r sUJ	 ) 

~Voor de afgeleide van de stroom lUJ2 noteren we: 

R	 LL • • T )• Rl'J t .. f L f * A: - 1UJ2 = ... ~lUJ2 - e - Uo ... ~LSUJ(lUJl ... iUJ2) ... -L-(tWI "'!UJ2) • U C )
r sUJ sUJ ) 

)
R L L • •• RUJ t ~ tI	 )* -- - e - U ... ~L_(' !	 )(5.3.~7)B: - lW2= • AL UJ2 o BL 1 + ) ... -L-C!UIl ·!1!12)r sUJ WI UJ2r s\ll	 slU ) 

)RUJ t 'tt --1 - e	 · ,uC )C: - 2='" aL Ul2
UJ r sl!1	 ) 

Voor de condensatorspanning noteren we: 

)
A: ... U* c = ... 2 I JIlW2 dr	 ) 

~	 LsUJC ) 
) 

8: + U
it 
c = - 2 I f ~ lWl dt	 )(5.3.~8) 

)~ LsUJC 

~ 1	 )f t	 

) 

C: ... U =	 dt I= - 2 llU 1d r c • 2 jr'U2	 ) 
~ LswC fJ Ls'.'.1 C	 ) 

. ItVoor d e spannlng e noteren we: 

R 
IU .. f	 .. .. 2~	 (5.3.49)= - ~lUJ3 - \113· Uc r sW 

en voor de afgeIeide van de stroom lW}: , R .RUJ L ... L UJ . x ... x s * e	 (5.3.50)- lW3 = .. 1H L	 • L U) 1 IU 3  Lr x sl sW 
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De vergelijkingen (5.3.66) tet en met (5.3.50) bepalen nu hat 

simulatieschema veer de analoge rekenmachine. ~e schakalma

noeuvres zijn zonder meer duidelUk uit de vergelijkingen af te 

lezen. 

Indien van toestand A ap toestand F wordt overqeqaan, wissalt 

de invoer van de integrator voor de condensatorspanning van 

+ t naar - t ; voar de ingangen van de versterkers voor de
W2 ml 

afgeleiden van de stromen in de primaire wikkelingen van de 

transformator veranderen aIleen 0 in - ~C' resp. + ~C in O. 

Voor het geval van toestand A of B wordt overgeqaan OD toestand 

C (beide thyristoren sperren). verandert aan de ingang van de 

in~egrator voor ~C niets; de ingangssignalen van de versterkers 

voor de afgeleiden van de stromen in de primaire transformator

spoelen veranderBn z~als blUkt vit de vergelijkingen (5.3.46) en 

(5.3.47). 

De vergelijkingen (5.3.19) en (5.3.50) zijn voar aIle drie toe

standen gelijk. 

Het simulatieschema val gens deze vergelijkingen is nu gegeven 

in figuur 5.3.14. op pagina 82. 

Voorts zijn de algemene schakelsimulaties dezelfde als bij de 

inverter in geidealiseerde toestand. Hiervoor wordt verwezen 

naar de figuren (5.3.7), (5.3.8) en (5.3.9) op oagina 71. 

Als voordelen van dit schema kunnen worden genoemd: 

1.	 de nlet-ideale eigenschaopen van de invertertransformator 

zijn in rekening gebracht; de werkelijkheid wordt nu dien

tengevolge beter benaderd. 

2.	 de belastingsvorm is nog vrij te kiezen; er dienen nu zowel 

de stroom door de belasting'!W3,alsook haar afgeleide naar 

de tijd te worden teruggBvoerd naar het inverterschema. 

3.	 de weerstand van de seriesmoorsnoel in de gelijkstroomketen 

kan op Benvoudige wijza worde" i~qcvoerd; dit is dan ook 

reeds gedaan. 

4.	 het schema is, zoals we nog nadsr zullen zien 1n hoofdstuk 6, 

Benvoudig uit te breiden voor de inveering van de veor

waartsdiodBn. 



biz	 A1 VIIItechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr. 65-4 ~ ofde ling der elektrotechniek • groep .Iektromechanico 

Als nadelen van het schema zijn de volgende punt en te ver~elden: 

1.	 het schema is aanzienlijk gecompliceerder dan in het gerde

aliseerde geval. 

2.	 hat simulatieschema is overbepaald. II/ear de differentiaal

vergelijking voor de inverter met belasting er hier een is van 

de derde orde, dus in het simulatieschema slechts drie in

tegratoren nodig zijn (zoals we ook in het eenvoudige schema 

kunnen zien), komen in het hier afgeleide simulatiescheme 

vier integratoren voor. ~it komt doordat de vergelijkingen 

zodanig zijn gesimuleerd, dat geen gebruik is gemaakt van de 

voorwaarde voor de magnetiseringsstroom, doeh deze slechts 

impliciet in vergelijking (5.3.49) is ingewerkt. ~it houdt 

weer verband met het feit, dat we graag iedere willekeurige 

belastingsvorm willen kunnen aanbrengen en dat de spanning
•e expliciet in het schema dient voor te komen. Is dit niet 

noodzakelijk, dan kunnen we de stroom f 
W3 

en haar afgeleide 

eenvoudig verkrUgen door deze te laten volgen uit het verschil 
If ~ 

van de stromen lWl en 1 •W2 
Door de overbepaling van het schema kunnen vormen van insta

biliteit optreden als niet aIle rekenmaehine-elementen goed 

funetionneren. Deze instabiliteit is veelal op eenvoudige 

wijze op te heffen door over de versterker, die de instabi

liteit veroorzaakt, een zeer kleine caoaciteit aan te 

brengen; de waarde van deze capaciteit moet eehter voldoende 

klein zUn om het gedrag niet zodanig te verstoren, dat onbe

trouwbare resultaten verkregen worden. 
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fig. 5.3.16. Simu1atieschema veer niet-geldea1iseerde inverter 
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5.4. mETTNGEN EN ~ESULTATEN VAN SIMULQTIE 

Het gedrag van de inverter werd onderzocht met behulp van de 

simulatieschema's zoals die besproken werden in de hoofdstukken 

5.3.1. en 5.3.2.
 

Voor de beschrijving van het gedrag konden we gebruik maken van
 

de volgende betrekkingen (51 geleidend):
 

didiS 1 W3 
U + L'-- + R'i + L'-

0 = + RLi Sl L dt X ilJ3 x dt 
di 

U = 2R' . + 2L'~c x1 W3 x dt 

dUe 
1 (. . )

dt = + 2C lSl-l'll3 

Indien we de weerstand en de spreidingszelfinductie van de 

transformatorwikkelingen in rekening brengen, luiden de 

coefficienten in de betrekkingen: 

RL = RL + tRw R' = ~ + R +;Rx x W W 

LL = LL + L' = L + L + ~L,L s1u x x sl!] sill 

We kunnen nu een spanning u' invoeren die gelijk is aan de 

halve waarde van de condensatorspanning, die nu echter niet 

alleen de spanning is over de belasting X, maar over een belasting 

X' waarin de niet-ideale eigenschapoen van de transformatorwik

kelingen volgens bovenstaande betrekkingen zUn verwerkt. 

Bij het bes~houwen van de zuivere weerstandsbelasting in de 

inverter gebruiken we het simulatieschema van figuur 5.3.6. 

Alle weerstanden, behalve uiteraard de belastingsweerstand 

worden verwaarloosd.lndien de transformator oak ten aanzien van 

de spreidingen ideaal verondp.rsteld wordt, dan luiden de groot

heden in het simulatieschemal 

= n ~, = RRL x x 

L' = 0LL = LL x 
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Oe kritische damping van het systeem kan men, zoals we reeds eerder 

zagen, vinden door de beide wortels van de karakteristieke ver

gelijking gelijk te stellen; maw. de discriminant D moet dan gelijk 

zijn aan nul. 

Indian we voor de waarden van LL en C kiezen 

l L = 8 mH 

C = I JLr 

dan vinden we voor de waarde van R , waarbij het systeem kritisch 
x 

gedempt is: 

R k = 22.4 Ohm.x r. 

BU een waarde van R = 10 Ohm zal het systeem nu overkritisch 
x 

gedempt z ijn. 

Vergroten we de waarde va, R • dan zal het systeem overkritisch 
x 

gedempt blijv~n tot een waarde van 22.4 Ohm. Aij deze waarde 

is de toestand van kritische demping juist bereikt. 

Voor hogere waarden van R zullen ingavolqe onderkritischex . 

demping slingeringen gaan optreden in de stromen en spanningen.
 

In het geval het ijzer van de transformator idaaal is (lineair,
 

e~nwaardig verband tussen inductie en veldsterkte), zullen
 

de slingeringBn in de spanning geen nORmenswaard grote waarden
 

van de stroomsterkte tot gevolg hebben. Is het verband daaren


tegan niet lineair, doch treedt in het ijzer verzadiging op, dan
 

zullen de stromen bij hogere waarden van de spanning aanzienl~k
 

grotere waarden kunnen bereiken, waardoor defecten in de schake


ling kunnen optreden.
 

Bij een waarde van R = 80.1 Ohm zien we in het stroomverloop

x 

zodanige slingeringen ontraden, dat de gelijkstroom nog net 

nlet in pulsen gaat vloeien; de thvristoren blUven gedurende de 

volledige halve periode nog geleiden. (In de praktijk zal men 

deze waarde van de weerstand enigszins lager dienen te kiezen, 

omdat de thyristorstroom reeds eerder beneden het houdstroom

niveau kamt. In het theoretische geval dat de houdstroomwaarde 

nul verondersteld wordt, is de waarde van An.l Ohm jUist.) 

Indien nu de weerstandswaarde een weinig grater gekozen wordt, 
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bUvoorbeeld 100 Oh~, den zullen asymmetriesn in het systesm 

ontreden. In de eerste halve periode, dat de gelijkspanning 

aanwezig is, moet de condensator vanaf de waarde nul opgs

laden worden tot een waarde 2u • In deze halve periode worden 
o 

de slingeringen in de stroom niet zo groot dat de thyristor voor

tijdig zal sperren; er blijft dus stroom lopen, zodat de condensa

tor werkelijk tot de gsnoemde waarde zal opladen. 

In de volgende halve periode moet de condensatorspanning over 

Ben absolute waarde van 4u veranderen, een omlading die hoofd
o 

zakelijk wordt bepaald door de tijd 4R C. De overslingeringen in 
x 

de stroom worden nu zo groot dat de thyristor voortijdig - v66r 

het einde van de halve periode - gaat sperrsn. De condensator 

ontlaadt zich nu volgens Ben exponenti~le functie met de tijd

constante 4R C. 
x 

De waarde van R , waarvoor dit asymmetrische gedrag optreedt,x 
is experimenteel vast te stellen. Hat blijkt dat voor ieder 

stelsel parameters de waarde van de discriminant van de wortels 

van de karakteristieke vergelijking eenduidig bepaald is: 
2D = (3.44) • 

De spanning over de condensator kan aan het begin van de volgen

de halve periode nu zoveel qedaald zijn - bijvoorbeeld tot nul 

dat de overslingeringen in de stroom in de volgende halve periode 

geen aanleiding geven tot een sperren van de betreffende thyristor. 

Omdat de condensator dan weer opgeladen wordt tot de dubbele 

bronspanning, zal in de daaronvolgende halve periode de betreffende 

thyristor weer voortijdig sperren. 

Het is nu tevens duidelijk dat het moment van inschakelen van 

de gelijkspanninq ten opzichte van het moment van inschakelen 

van de stuurpulsen op de stuurvlakken van de thyristorsn van 

belang is voor de richting van de asymmetrie. 

In de praktijk zal een voormagnetisatie ontstaan in de trans

formator; hierdoor zal bij vergelijking van de metingen en de 

resultaten van simulatie een verschil te zien zijn in het 

verloop va~ de condensatorspenning, alsmede van de netstroom. 
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8ij nog graters waarden van R , b'1voorbeeld 2TID Ohm, wordt dex . 
slingering in de stroom reeds in de eerste halve periode zo 

groot dat de dan geleidende thyristor voortijdig spert. ~e 

gelUkstroom zal dan in pulsen vlaeien. 

Het verloop van de condensatorsoanning Uc en de stroom i 
o 

~ i L 
is opgetekend voor de volgende w8arden van de verschillende 

in de vergelijkingen voorkomende parameters. 

u 50 Vo It 
o = 

f :: 200 Hz 

L = 8 mH 

R 

L·
 

C ~ 1 JAr
 

)( 
:: 10 Ohm, 22.4 Ohm. 80.1 Ohm o 100 Ohm, 2nD Ohm.
 

Ulaarden van de potentiometers die i~ het simulatieschema
 

(5.3.~) en de hulpschema's (5.3.7) en (5.3.R) voorkamen,
 

worden alsvolgt genoteerd:
 

Potentiometer: Instelwaarde: 

Q13 0.1250 )( 1 

P20 1. 0000 )( 1 

P30 1l.500n x 10 

Q49 0.4000 )( 1 

045 r..5024 )( 1 

034 achtereenvolgens 

0.2000 )( 10 

0.8929 x 1 

0.2497 x 1 

0.2000 )( 1 

0.1000 )C 1 

Ala referentiewaarden werden ingevoerd: 

-1U :: 400 volt, I :: 2n Amp~re en ~:: 250n sec 

Os r86ultaten van simulatia ~orden weergegeven op de oagina's 

87 en 88. 
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Voar het gedrag van het systeem in de serste halve oeriode 

is de grootte van de verhouding van de tijdco~sta~ten Ie e~ r
L 

van bela~~. 

Is t L groot ten opzichte van ~e' dan zal het lang duren voor 

de quasi-stationnaire toestand bereikt is. 

Is eehter t e groot ten opzichte van r L
, dan zal de quasi

stationnaire toestand snal bereikt worden, maar het systeem zal 

dan sterk onderkritisch gedempt zijn met de eerder beschreven ge

volgen. Voor de verschillende behandelde waarden van R bij de x 
gegeven constante waarden van LL en e, zUn deze tijdconstanten 

en hun verhouding opgenomen in onderstaande tabel. 

R : 10 22.4 BO.1 IOn 2nD Ohm 
x 

t L : BOn 357 g9.8 AD 40 IJ-sec. 

lC : 40 89.6 320.4 400 80n JAsee. 

r /7: : o.os 0.25 3.2 5 20
C L 

Tabel 5.~.I. TUdconstanten en verhoudinq hiervan bij verschil1ende 

waarden van R x en vaste waarden van LL en C. 

In hat geval van overkritisehe demning zien we dat de verhouding 

van de tijdconstanten zeer vee 1 kleiner is dan 1. Hier zal 

dientengevolge II het gedrag in de eerste halve periode volledig 

beheersen. nat dit Juist is, kun~en we aflezen uit de bijgaande 

figuren, waar we zien dat de tijd dat de candensatorsoanning Juist 

63% van de eindwaarde bereikt, precies overeenstemt met de in de 

tabel vermelde waarde voor t L• 

Dat dit voor grater wordende waarden van de verhouding der tijd

constanten steeds slechter opgaat, kunnen we tevens uit de figu

ren aflezen. 

De invloed van vergroting van de waarde van de smoorsooel op de 

snelheid van het bereiken van de Quasi-stationnaire toestand is 

nu oak dui~elijk. 

Wordt enerzijds bereikt dat de slingeringen in de stroom kleiner 

worden (de kritisch gedempte toestand wordt eerst vaor gratere 
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waarden van R bereikt}, anderzijds duurt het langer voor het x 
systeem quasi-stationnait gedrag vertoont. 

[en juiste dimensionering ten aanzien van beide eisen is dan oak, 

behalve van de op pagina 57 genoemde punten, ten zeerste af

hankelijk van de grootte van C en R • 
x 

We hebben vervo1gens de weerstanden en spreidingszelfinducties
 

van de transformatorwikkelingen en de weerstand van de smoor


spoel in rekening gebracht.
 

Oit is mogelijk op de op pagina Aj geste1de manier, door de
 

co~ffici~nten van de vergelijkingen te kiezen volgens de
 

daar genoemde vergelijkingen.
 

[en andere mogelijkheid hebben we afgeleid in hoofdstuk" 5.3.2.,
 

waarbij gebruik gemaakt werd van een uitgebreid simulatieschema.
 

In eerste instantie is gebruik gemaakt van hat eenvoudige schema
 

volgens 5.3.6 en de daarin aangebrachte wijzigingen volgens de
 

figuren 5.3.10 en 5.3.11.
 

met de waarden voor de niet-ideale qrootheden
 

R weerstand van de transformatorwikkeling = 10.6 Ohm
W 

= 

RL = weer stand van de smoorspoel = 1.07 Ohm 

L ,,,= spreidingszelfinductie van de trans for-
Sw " 

matorwikkeling = A mH 

en de reeds eerder genoemde grootheden, vinden we voor de co

effici~nten van de simulatievergelijkingen vo1gens pagina 83: 

RL = 6.37 Ohm q' = R + 15.9 Ohm 
x x 

LL = 12 mH L' = 12 mH 
x 

met de in geIdealiseerde toestand behandelde waarden voor R 
x 

vinden we nu uoor de waarden van R': 
x 

R = Ii' = x x 

10 Ohm 25.9 Ohm 

22.4 38.3 

Sn.l 96.0 

100.n 115.9 

200.0 215.9 
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De in te stellen waarden voer de in het schema 5.3.6 voerkomende 

potentiometers worden nu: 

fH3 0.1250 x 1 

P20 0.6nn7 x 1 

Q20 0.2124 x 1 

P30 0.5000 x 10 

P31 0.6667 x 1 

1)49 0.4000 x 1 

Q45 0.5024 x 1 

Q31 achtereenvolgens: 

[1.8633 x 1
 

0.1277 x 10
 

0.3200 x 10
 

0.3863 x 10
 

0.7197 x 10
 

Als referentiegrootheden zijn wederom ingevoerd: 

-1 u = 400 volt, I = 20 Amp~re en 250n secp= 
De resultaten van simulatie zijn gegeven op de pagina's ~2 en 

93.
 

Foto's van het geoscil1ografeerde verloop van de condensator


spanning en ds netstroom zijn bijgevoegd ter vergelijking.
 

We zien enig verschil tussen de beide resultaten. Oit is
 

in hoofdzaak te wijten aan aen niet-nauwkeuriq kunnen vaststellen
 

van de waarde van de spreidinqszelfinducties van de transfor


matorwikkelingen.
 

Het verloop van de spanning en de stroom bij simulatie van
 

de belastingstoestand van 8r.l Ohm, kon in d? practijk niet
 

verwezenlijkt worden. [en en ander in verband met de houdstroom


waarde van de thyristorsn. In de praktijk is 70 Ohm gekozen.
 

Tussen het gesimuleerde en wsrkelijke vRrloop van de conden


satorspanning bij 100 Ohm belastingsweerstand is, tengevolge
 

van voormagnetisatie van de transformator eveneens enig verschil
 

te ontdekken.
 

Is de asymmetrie opgeheven, dan is ook dit verschil verdwenen.
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Zoals opgemerkt,werd is het voor verdere uitbreidlngen va" de
 

i~~erter nodio t~ b~schikken over een ander rekenmachineschema,
 

waarin de stromen in de transformatorwikkelingen expliciet
 

voorkomen.
 

De opbouw van een dergelijk schema werd reeds behandeld in
 

hoofdstuk 5.3.2.
 

Van de hiervoor behandelde toestanden van zuivere weerstands


belasting, doch met spreiding en weerstand in de transforma


torwikkelingen zijn twae toestanden ter vergelijking met de
 

resultaten op pagina 92 en 93 met behulp van het schema
 

van figuur 5.3.14. opgenomen.
 

H~t betreft hier de toestanden, waarin de belastingsweerstanden
 

22.4 en SO.1 Ohm bedragen.
 

De potentiometerinstel1ingen veer dit schema zijn alsvolgt:
 

P37 0.1250 x 1 

P36 1.0000 x I 

P35 0.0536 x I 

P20 0.53no x I 

P25 0.5300 x I 

P3f1 1. nnnn x I 

PllJ 0.5[100 x I 

010 fJ.2650x I 

P05 1.0000 x I 

049 0.4000 x 1 

045 n.5024 x I 

Q05 achtereenvolgens 

0.1650 x 10
 

0.4535 x 10
 

Kis referentiewaarden werden weer de bovengeroemde grootheden 

ingevoerd. 

Uit de vergelijkingen van simulatie en metingen kan gecon

cludeerd worden dat de siMulatie bevredigend nauwkeurige 

resultaten oplevert, 2edat voer bestuderinq van uitgebreidere 

inverters de rekenmachine een belangrijke steun betekent. 
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6. PARALLELLE INVERTER mET VOORWAARTSDIODEN 

Zoals we reeds opmerkten bU de beschrUving van het gedrag van 

de inverter volgens Waoner, is het wenselijk de inverter uit te 

breiden met de z.g. voorwaartsdioden. 

Hierdoor zal de condensator steeds tot haar maximale spanning 

worden opgeladan. Dat dit nodig is, of liever dat het nodig is 

dat de condensatorspanning steeds voldoende hoog wordt, hangt 

t~n nauwste samen met de eis van goede commutatie. 

Wordt namelijk door de slingeringen in de condensatorspanning 

(b,U de geidealiseerde inverter in het onderkritische gebied) 

deze spanning op het moment van omschakelen van toestand A 

naar toestand 8 (51 geleidend naar S2 geleidend) klein of bU

voorbeeld zelfs negatief, dan zaI de commutatie nlet plaats

vinden. Immers, stel dat Sl geleidend was en de condensator

spanning op een zeker moment negatief is, dan is OP datzelfde 

moment ook de spanning over 52 negatief. Indien nu op dit mo

ment een stuurpuls wordt gegeven aan thyristor 52, dan zal deze 

toch niet kunnen gaan geleiden, omdat slechts aan de eis van 

aanwezigheid van aen stuurpuls is voldaan, terwijl de voorwaarde 

van positieve spanning over anode-kathode niet geldt. 

80vendien zal de thyristor 51, die dan zou moeten gaan sperren, 

niet gedoofd worden door aanwezigheid van sen sperspanning; er 

is immers geen sperspanning aanwezig over 51, maar een voorwaarts

spanning. Eerst op het moment dat de spanning over de condensator 

negatief wordt, zal ook 51 gaan sperren. Indien dan de stuurpuls 

op het stuurcontact van S2 weg is, zal ook deze thyristor niet 

meer gaan geleiden. 

Het aanbrengen van de z.g. voorwaartsdioden is dan oak een wezen

lUke stap voor het goed functionneren van de inverterschakeling. 

In hat geval er inductieva belasting aanwezig is, is de VQor

waartsdiode zeker nodig in het gebied van kleine R , waderom x 
in verband met goade commutatie. 
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6.1. PHYSI5CHE RUl.HJI)ELH'G VAN HlT G(I")t1Ar, 

We zul1en het gedrag van de inverter met voorwaartsdioden 

aan de hand van onderstaand figuur 6.1.1. ohysisch trachten 

te verk1aren. 

1~1l 
B' ~Cl 

t 

+ 

~~ ~L, 

~ 

+ 
uJ>2~I 

'0='1 l~ 

fig. 6.1.1. Parallel1e inverter met voorwaartsdioden. 

Voor de behandeling kunnen we wederom de belasting van de inver

ter van de secundaire naar de orimaire zijde van de inverter

transfotmatot ovetbrengen; indien de transformator ideaal 

verondersteld wordt met een windinqsverhouding 1:1:1, is de 

grootte van de belasting XI gelijk aan 4X. 

We gaan er weer vanuit, dat een statiannaire toestand bereikt 

is, waarbij 51 geleidt. In dat gaval zal ~2, maar ook 02 Riel 

ge1eiden. 

De condensator is nu opgeladen tot een spanninq groter dan 2u • 
a 
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0e spanning over de beide primaire wikkelingen samen (uWl+u'~2) 

is in stationnaire toestand juist 2u • 
o 

Het equivalente schema met de weerstandsbelasting aan de orimaire 

zijde is gegeven in figuur 6.1.2. 

£"'4..8_ 
r-

I
Irt. C 

I.I t, '112I .	 4
+ R'.DQ ... 

Wot 

<, I 

-- ~ E 
lei., 2'

I 

52 

J ,---- 

~'jt 

t

L, ~ f ------------' 1

4

L" 

fig. 6.1.2.	 Equivalent schema voor parallelle inverter met 

voorwaartsdioden. 

We gsa n nu na wat er gebeurt indien 52 geleidend gemaakt 

wordt door een stuurimpuls op het stuurcontact. 

Punt E komt aan punt r, waardoor de spanning o~er de zelfinduc

tie II gelijk wordt aan de spanning die over de condensator 

stond. Over Sl komt nu dezelfde spanning in de sperrichting 

te staan t waardoor Sl oohoudt te geleiden. 

Tengevolge van de snanning u gaat de totala stroom, die aan
l 

het net onttrokken wordt (i = i )' toenemen.
l o 

Door deze stroomtoename zal de spanning over de transformator

wikkelingen toenemen tot de waarde van de conden

satorspannlng. (Zoals we reeds eerder besproken hebben, moet. . 
i - i identiek gelijk aan nul zijn als de magnetiserings-Wl W2 
stroom op ieder moment nul is. In de praktijk zal een zeer 
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klein verschil tussen de afgeleiden van de stromen optreden 

en in de transformatorspoelen direct een spanning veraorzaken, 

omdat L zeer groat is.)Will 
Op het moment dat de spanni~g over AC gelijk geworden is aan de 

spanning over de condeneator (DE), zel 02 kunnen gaen g8Ieide~. 

Hat gsdrag van de inverter is dan precies gelijk geworden als 

beschreven bU de inverter vol gens Wagner zonder voorwaartsdioden. 

Oit geldt tot het moment dat de spanning over de condensator na 

omslingeren naar de andere polariteit een maximale waarde bereikt. 

Op dit ogenblik zou de stroam door de voorwaartsdiode 01 negatief 

worden. Ooordat deze straom echter niet neg3tief kan worden 

door de aanwezigheid van de diode, zal de spanning over de conden

sator niet meer afnemen. Door de overslingering in de spanning 

zal de eindwaarde van deze condensatorspanning dus groter zijn 

dan de waarde 2u • 
o 

De spanning over RC zal nu direct gaan terugvallen naar de 

waarde 2u , indien de be1asting zuiver Ohms is. (Indien echter 
o 

de belasting een inductief deel bevat,' of de trensformatorwikke

lingen spreidingszelfinducties hebben, zal het gedrag enig71ns 

anders Zijn. Hieraan zal nog aandacht besteed worden.) 

Op ditzelfde moment zal de spanning over de smoorspoe1 direct 

nul worden en de stationnaire toestand voor deze halve periode 

bereikt zijn. 

Het is duidelijk dat tengevo1ge van de overs_1ingeringen de 

condensator op een steeds hogere spanning zal kunnen komen. 

Immers, voor iedere halve periode wordt in principe uitge

gaan van een hog ere waarde van de beginspanning van de conden

sator. 

Door dit opslingeren kan de sperspanning over een thyristor 

op het moment van inschakelen van de andere thyristor, en 

tevens de spanning in voorwaartsrichting over de gesperd 

staande thyristor zo hoog worden dat doors1ag kan optreden. 

ilie dienen daarom over de condensator een hulpschakelinq aen 

te brengen waardoor de spanning over de conQensator nooit 

kan aangroeien tot boven de voor de thyristoren toegestane 
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grens9panningen.
 

De schakeling waarmee dit bereikt wordt, kan alsvolgt
 

geschetst worden. (Oe geleidende thyristor en het func


tionnerende gedeelte van het hulpcircuit z~n gemarkeerd.)
 

(. '11 

.< 
p ~ - +U/f~--- ----,' 

~H 

I 

:.- F ,---- - ----I • 

~ 

fig. 6.1.3. Hulpcirc~it ter begrenzing van de condensatorspanning. 

Indien we er nu voor zorgen dat de hulpspanning gelijk is 

aan de toegestane spanning(-en), dan zal de condensatorspan

ning nooit groter dan deze waarde(-n) kunnen worden. 

Indien de potentiaal van punt P lager wordt dan die van punt 

0, dan zal de hulpdiode HI gaan geleiden. De straam die nog 

liep om de condensator verder 00 te laden, wordt nu via RH 
afgevoerd naar punt F. De grootte van R wordt zOdanig bepaaldH 
dat de stroom i . altijd kleiner is dan (of maximaal gelijkH,lnv.
 
aan) de stroom i uit de hulpbron.
H 

Indien de transformatorwikkelingen spreidingszelfinductiBs 

bezitten, of de belasting een inductief deel bevat, zel het gedrag 

Ben weinig anders zUn. 

Allereerst zal na het moment van inschakelen van 52 de spanning 

over Be slechts langzaam gaan toenemen. De stroom door de belas

ting kan immers niet plotseling veranderen als deze belasting 

een inductief karakter heaft. Hetzelfde geldt voor het inductieve 

karakter van de transformatorwikkelingen met spreiding. 

uoor de aanwezigheid van deze spreiding zel Ben spreidinqs

electromotorische kracht in de wikkelinge n worden opgewekt die 
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tegengesteld gericht is aan de door het hoofdvald gelnduceerde 

electromotorische kracht. 

De totale stroom neernt ingevolge de spanning over de smoorsnoel 

toe, en omdat deze stroom nog nlat door 02 kan gaan, zal de stroam 

door de belasting gaan toenemen. Door daze total a stroorntoename 

zal de condensatorspannlng eerst wat sneller gaen afr-emen dan !n 

het geval er geen spreiding in de transformatorwikkelingen 

aanwezig zou zijn. 

Op het moment dat de spanningen over de condensator en over de 

beide primaire wikkelingen samen gelijk gewarden zijn, zal de voor

waartsdiode 02 gaan geleiden en zullen deze spanningen gelUk 

ga~n afnemen. 

Cp hat moment wederom dat de condensator in andere polariteit 

haar maximale spanning bereikt, zal 01 gaan sperren. De spanning 

over Be zal nu niet direct kunnen terugspringen naar de waarde 

2u , doch zal tot daze waarde afnemen volgens een exponentiele
o 

functie. De tijdconstante van deze functie wordt bepaald door 

de grootte van de spreidingszelfinductie, de belastingszelfin

ductie en de belastingswaerstand. 

In een practischa opstelling is de belasting normaliter aan de 

secunda ire zijde aangebracht. De stromen i e~ 1 door de
WI W2 

transformator~ikkelingenzUn dan tevens de stromen dear de 

voorwaartsdioden 01 en 02. 
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6.2. 5IMULATTESCHEmA VOCR MTET-GEIOEALTS[[ROE INVERTER 

Zaals we zagen kunnen we het schema dat behandeld is sIs tweede 

simulatieschema voor de wagner-inverter (hoofdstuk 5.3.2., 

figuren 5.3.1A.,S.3.7., 5.3.A., 5.3.9.), met enige uitbreidingen 

goed gebruiken voor simulatie van het gedrag van de inverter met 

voorwaartsdioden. 

ille kunnen de stromen i en i door de transformatorwikkelingen
Wl W2 

goed benutten voor hat invoeren van de diodevoorwaarde voor de 

dioden 01 en 02; zij zijn immers gelijk aan de stromen i en i ' 
01 02 

I~ principe kan deze diodevoorwaarde op de volgende manier ge

simuleerd worden. 

~ EB • 
lt01 3_ 

~ '" 'D1 


fig. 6.7.1. Principe van simulatie van diodevoorwaarde. 

De werking kan alsvolgt beschreven worden.
 

Indian tDl positief is en het contact 3 in de negatieve stand
 

staat, zal de uitgang van versterker 1 negatief zijn. Relais


versterker 2 wordt dan negatief ingestuurd en het contact 3 zal
 

in de negatieve stand blijven staan.
 

Indian nu I
OI 

negatief wordt (of negatief zou willen worden),
 

dan zal in het practische gaval de diode niet geleiden.
 

Hat contact 3 zal tengevolga van de tekenwisseling achter 1
 

omklappan in de positieve stand.
 

Om te bepalen of de diode weer zal gaan geleidan, moeten we nu
 

de spanning over de diode beschouwen. Deze spann1ng ~Dl wordt
 

nu toegevoerd aan versterker I via de oositieve zijde van het con


tact 3.
 

Indian deze spanning negatief is (voor de diode is dit een 
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sperspanning) blijft het contact in de Dositieve stand staen, ter


wijl daarentegen het contact weer in de negatieve stand zal gaan
 

staan op het moment dat de spanning ~Dl positief wordt.
 

De diode kan geleiden en de stroom is nu weer bepalend voor het
 

al of niet geleiden van de diode.
 

Omdat het schema vol gens figuur 6.2.1. aanleiding kan gaven tot
 

moeilijkheden tUdens het omklappen van het ralaiscontact
 

(de Ingang van versterker 1 is dan gedurende korta tijd nul
 

en de relalsversterker wordt dan niet ingestuurd) 15 de diode


voorwaarde in hat simulatieschema volgens figuur 5.3.14 ingevoerd
 

op de volgende wijza.
 

.D 

•• -l.." 

fig. 6.2.2.	 Invoering van de diodevoorwaarde in simulatieschema 

volgens figuur 5.3.14. 

De werking van dit onderdeel in hat schema kan alsvolgt worden
 

beschreven.
 

Indien t ill1 (=!Dl) positief is, dan is de uitgang van versterker
 

13 negatief en zal het contact ffilj in de negatieve stand staan.
 

De uitgang van versterker 20 stelt nu de afgeleide van t
llil 

voor.
 

In het geval t grater wordt, zal de afgeleide, dus de uitgang

illl 

~8n versterker 20 positief zijn; de uitgang van 13 z~l dan zeker 

negatief z~n. 

Als t
illl 

afneemt, is de uitgang van 2n negatief. 

Om te verhinderen det fW1+!\Ul' die samen de Ingang van versterker 
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13, aan de uitgang van 13 e8n oositief signaal zouden geven en 

het contact om zou klappen in de oositieve stand, terwijl de 

st~oom t nag niet gelijk geworden is aan nul, is de diode 0
WI 

aangebracht. 

Voo~ f positief.en !WIPositief meten we aan de uitgang van 13illl 
dus h~t signeel (!Wl+!WI); 

voor t
illl 

negatief en twlPosit"ief met en we aan de uitgang van 13 

dus het signaal t
wl 

• 

Up het moment det t negatief wordt, wordt aan de uitgang van
Wl 

13 dan een positief signael aangetroffen en hat relaiscontact 

zal dan in de positieve stand komen. 

I~dien we er voor kunnen zorgen dat de uitgeng van versterker 

20 n~ ~Dl voo~stelt, zal de uitgang van 13 slechts dan weer 

negetief worden als ~Dl positief wordt. 

Voor waerden van de spanning over de diode, kleiner dan nul, 

zou de uitgang van 13 door de aanwezigheid van de diode 0 in het 

simulatieschema eveneens nul zijn. Omdat echter in hat totals 

systeem enige traagheid eanwezig is, zal de uitgang van 22 

eerst negatief (ongevear 40 mVolt) moetsn worden, voordat het 

contact zal omklappen. Omdat dan in integrator 21 geen signaal 

meer gestuurd wordt, zal achter 22 deze negatieve waarde blijven 

bestaan. Achter 13 meten we dan een kleine positieve soanning, 

waardoor hat contact tach in de positieve"stand blijft staan. 

De uitgang van 20 moet dan eerst enige mVolts positief zUn om 

de uitgang van 13 weer negetief te doen worden. 

Indian nu voor de aangegeven normale teruggekoppelde versterker 

13 een open versterker (zonde~ terugkoppeling) wordt aangebracht 

(er is dan tevens een begrenzing over deze open versterker nodig), 

dan zal het simulatiesysteem voor deze voorwaartsdiodevoorwaerde 

reeds reageren op een vela malen kleinere spanning. De uitgang 

van 27 hoeft nu dan maar zeer weinig negatief te worden 

(enkele microVolts) am de open versterkRr reeds volledig uit te 

sturen near sen positief signael aan de uitgang. 

De nauwkeurigheid van het simulatiesysteem wordt hierdoor aanzien

lUk verg~oot. 

Om er voor te zorgen, dat de condensetor niet doo~ deze tach 
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altijd nog enigszins aanwezige "lekstroom" wordt antladen,
 

is in het schema nog een extra diode ingevoerd, waardoor deze
 

"lekstroom" niet wordt toegevoerd aan de integragtor voor de
 

condensatorspanning.
 

Voor de stroom !'U2 geldt bovenstaande beschouwing evenzeer.
 

Om de condensatorspanning ~C evenals in de modelopstelling
 

te begrenzen op een maximale waarde, die gegeven wordt door de
 

maximaal toelaatbare spanningen over de thyristoren, wordt
 

over de integrator voor de condensatorspanning een begrenzer


schakeling aangebracht. De waarde waarbij deze limiter gaat
 

w~rken, kan willekeurig ingesteld worden.
 

Het totale schema van de niet-geldealiseerde inverter met
 

vDorwaartsdioden wordt gegeven in figuur 6.2.3. op oagina 106.
 

Zoals we zien is de toestand C, waarin beide thyristoren
 

sperren, niet in het schema maer verwerkt. Dit houdt verband
 

met het feit, dat het schema nu nauwkeurlger werkt dan in het
 

gaval de extra relaiscontacten voor deze voorwaarde worden
 

ingevoerd.
 

Aan de hand van het verloop van de straam I 
L 

(:1
0 

) kan dUidelijk
 

vastgesteld worden of in het practische geval pulsbedrljf zel
 

optreden.
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fig. 6.2.3. Simuletieschema van niet-geIdealiseerde inverter 

met voorwaartsdioden. 
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6.3. mET IrvGEf\! EN RESlJlTATEf,l VAN SI1I'lUt.ATJ£ 

Voor de bestudering van het gedrag van de niel-geidealiseerde 

inverter met voorwaartsdioden is gebruik gemaakt van dezelfde 

weerstandswaarden als belasting van de inverter, alsook reeds 

gekozen werden in hoofdstuk 5. 

Hat verloop van de spanning u'Ul + u ' alsmeda hat varloop vanlli2 
de stroom i (=i ) is opgetekend in de figuren 6.3.1. op pagina

o l 
108, resp. 6.3.2. op pagina 109. 

Voor de toestand met R = 80.1 Ohm is het gelijktijdig verloop van 
x 

oak andere spanningen en stromen in de inverter weergegeven in 

Figuur 6.3.3. 00 oagina Ill. 

Bij dezelfde waarden van R (AO.l nhm) is een gedeelte van de figuur
x 

6.3.3. met andere tijdschaal weergegaven in figuur 6.3.4. op 

pagina 112. Het betreft hier ~~n perioda van het quasi-stationnaira 

gedrag van de inverter, waarin twee schakelmanoeuvres plaats

vinden, namelijk de omschakeling van toesland A naar A, en vervol

gens van toestand 8 naar A. 

Ter vergelijkingen met metingen aan een modelopstelling worden 

enige afbeeldingen van het geoscillografeerde verloop van de 

spanningen en stromen bijeengevoegd in de figuren 6.3.1.a en 

6.3.2.a op pagina 110.
 

Voor een vergelijking van het verloop van meerdere stromen en
 

spanningen bij een uitgerekte tijdschaal volgens figuur 6.3.4.
 

worden enige afbeeldingen van het geoscillografeerde verloop hier


van in de modelopstelling bijgevoegd op pagina 113 in figuur
 

6.3.4.a.
 

(In een aantal exemplaren van dit verslag worden in een bijlage 

ook de resul taten van simulat1e bij andere belsst inqaweerstands

waarden in soortgelijke figuren als 6.3.3. en 6.3.4. oogenomen 

onder de nummers 6.3.3.1. tim 6.3.3.4. en 6.3.4.1. tim 6.3.~.4. ) 
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De instelwaarden veer de verschillende in hat schema volgens 

figuur 6.2.3. voerkomande potentiometers zijn: 

P37 0.1250 x 1 

P36 1.0(100 x 1 

P35 0.0536 x 1 

P20 0.5300 x 1 

P25 0.53011 x 1 

f130 0.2000 x100 

PI0 0.500n x 1 

QI0 0.2650 x 1 

P05 1. oonn x 1 

Q4'5 0.5024 )( 1 

QC5 ac~tereenvolgens 

0.1030 x 10 

0.1650 x 10 

0.4535 x 10 

0.5530 x In 
('.1530 )(1(10 

~ls referentiewaarden vear de stroam en spanning werden ingevoerd: 

-1U = 400 Volt, 1 := 20 Amp~re en ~ = 2500 sec • 
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7. PA~ALlElLE INVERTER ~ET VOOR~AARTS- EN 

TE RUGV OE RD I OJE N 

In verband met de toepassing van de invBrterschakelingen bij 

de sturing van electrische machines, zal het nodig blijken te ziln 

z.g. terugvoerdioden in het invertercircuit aan te brengen. 

Ean electrische machine kan, zoals we weten, werkBn als motor 

~n generator; deze laatste bedrijfstaestand wordt in het algemeen 

gekarakteriseerd door een afgeven van electrische energie. 

Oak bij oversynchroon remmen zal electrische energie aan het net 

worden geleverd. 

Indien we nu weer uitgaan van een gelijkstroomnet, dan zien we dat 

dat betekent dat bij een positieve richting van de netspanning 

een negatieve richting van de netstroom behoort; hat product 

u i is dan negatief, hetgeen erap duidt dat er energie aan het net o a 
wordt toegevoerd. 

Kijken we nu weer naar de inverter, dan zal het dUidelijk zijn, dat 

zonder de aanwezigheid van terugvoerdioden geen teruggave van 

electrische energie aan het net mogelijk is; immers, de aanwezige 

dioden en thyristorsn werken als ventielen, waardoor de galijk

straam slechts in ~~n richting wordt doorgelaten. 

Indien nu terugvoerdioden aanwezig zijn, kan er ook een stroom in 

negatieve zin gaan lopeno 
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7.1. PHYSISCHE 8EHAN~ELI~G VA~ HEr G[~RAG BY] A :: 0 

Aan de hand van onderstaand schema (riguur 7.1.1.) ze1 hat gedrag 

van de inverter met voorwaarts en terugvoerdioden aan een 

physische beschouwing onderworpen worden. 

1£,,3 
II c' 

'T1 
---+ E~ 

r01 
+U O 

, 
~ C 

L~21 

'12 
~ 

~e gaan uit van de situatie, waar bij be1asting met een waerstand 

1Lr2 
+ 

1"2 

+ 
Urn. 

'c-..,..;::.. 

LL 

1= 

- .c .... 
i1L(T1 

+ 

Indien we de transformator en de smoorspoe1 ideaal veronderste1

len, kunnen we het gedrag a1svolgt beschrijven. 

fi~. 7.1.1. Para11e11e inverter met voorwaarts en terugvoer

dioden. A :: O. 
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R de thyristor 51 geleidt en 52 spert. ne overgangsverschijnx 
selen ten gevolge van een voorafgaande sehakelmanoeuvre zijn 

uitgestorven. 

De condensator is opgeladen tot een spanning, groter dan 2u ;o 
hoe dit in de praktijk te verwezenlijken ls, zullen we nog nader 

zien. 

02 is gesperd en Dl geleldt. 

De spanningen over de transformatorwikkelingen AB, CA en e'B' 

zijn ieder gelijk aan de bronspanning u ' o 
De spanning over de terugvoerdiode Tl is nul; deze kan dus 

geleiden. 

Over de smoorspoel LL staat geen spanning. 

We gaan nu na, wat er gebeurt bij een insehakelen van 52. 

Op het eerste ogenblik komt E aan F, waardoor over L een posi
l 

tieve spanning ter grootte van de eondensatorspanning op dat 

moment komt te staan; dezelfde scanning komt nu weer als sper

spanning over 51, waardoor deze onmiddellijk spert. 

Ten gevolge van de snanning over de smoorsooel LL zal de stroom 

hierdoor (i ) gaan aangroeien. ~eze stroomtoename heeft in eerste
L

instantie een toename van i tot gevolg. Hierdoor zal de spanning
o 

over de transformatorwikkelingen toenemen. 

Door de aanwezigheid van terugvoerdiode 11 wordt eehler het punt 

8 op dezelfde potentiaal gehouden als punt G; dat wil zeggen dat 

de spanning over elk van de transformatorwikkelingen nooit hoger 

kan worden dan de bronspanning u • 
o 

Er zal dus nlet uit het net een extra deel stroom i gaan lopeno
o 

Door Tl zal een stroom gaan lopen om de potentiaal van R op
 

dezelfde waarde te houden als die van G.
 

Dat betekent dat de stroom door de smoorspoel is opgebouwd uit
 

twee component en:
 

1. de oorspronkelijke netstroom i en 
o 

2. de stroam door Tl, die vloeit in de kring rCROEF. 

Aan de hand van figuur 7.1.2. wordt dit verduidelijkt. 
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fig. 7.1.2.	 Momentapname uit het qedrag van de inverter met 

voorwearts- an terugvoerdioden. A = O. 

Omdat de spanningen over de wikkelingen van de transformator dus 

nog steeds U gebleven zUn, zal de stroam i~3 door de belasting
o 

R nog niet veranderd zijn van waarde. lliegens het evenwicht van x 
de stromen in . de transformatorwikkelingen (i m=0) zal aak de 

stroom 1 (fig.7.1.2.) niet veranderd zijn. 

\Ue zien dus dat de toename van de stroom i geheel geschiedt
L 

ten gunste van de stroam i • ~eze laatste ontmoet in haar loop
Tl 

geen weerstand en zal dus aanstijgen volgens aen rechte lijn 

met een helling uL/L • Omdat de waarde van LL slechts klein isL
zal deze stroom in karte tijd tot zeer grote waarden kunnen 

aangroeien. ~elukkig is er altijd weI enlge weerstand in het cir·' 

cuit en de elementen aanwezig, waardoar overbelastinq van de 

te~ugvoerdioden enigszins wordt beperkt. 

02 spert nog steeds, omdat de condensatorspanning nag hoger is 

dan 2u en dientengevolge de potentiaal van C lager is dan die o 
van E. 

Tengevolge van de straam 1.2 zel de condensator nu zeer snel gaan 

ont1aden. 
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Op het ogenblik dat de condensatorspanning gelijk is geworden aan 

2u , dus tevens gelijk aan de spanning over r p , wordt de spanning
o 

over D2 nul (komend van negatief). ~eze zal dan gaan ge1eider.. 

Tavens wordt op dat moment de potentiaal van punt B hoger dan 

die van G en zal Tl gaan sperren. 

De inverter is nu in haar gedrag ge1Uk geworden aan de wagner

inverter. 

'	 + 

tc-

1£,...3 
• I 

- ',1 + 

- ~ .
i. 

I 

~1 IF--.-J I	it. 

lire 

r--- - 
I
 
I
 
I
 
I
 

-
" ., 

Z;ST1T 
-to 

+ II 
1--- L___ 
I 
I
 
I
 LL 

:I	 ~~~------- - - - - - _I
1- ----	 '0. 

fig. 7.1.3.	 momentopname uit het gedrag van de inverter met 

voorwaarts- en terugvoerdioden. A = O. 

Oit gaat weer door tot het moment dat de condensatorspanning 

met omgekeerde polariteit de waarde 2u bereikt. 
o 

Op dat moment wordt immers de potentiaal van aunt r. lager dan die 

van G en zal T2 gaan ge1eiden. 

De situatie wordt dan zoals qeschetst in figuur 7.1.4. 

We hebben gezlen dat 00 dit moment de spanning over de smoor

spoel jUist gelijk qewordan was aan nul. Je stroam door daze 

smoorspoel is ap dat momant dus maximaal. 

Omdat in de wagner-inverter de condensetar in het onderkritische 

geval nog niet op hear maximale spanning gekomen zou ziin, v10eit 
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in de wikkeling AR, dus door 01 nog een laadstroom voor de 

condensator. ~eze wordt ten aanzien van het stroomevenwicht 

in de transformator gecompenseerd door een evengrote stroom 

in de wikke1ing A~. 

..-k,,3 

~-

Lt. 

- 'Clt 

lL 

I 

~1	 • ,
----~ L I 

I 

~ 

T'J 

~------------- I 

<o~l,," 

fig. 7.1.4.	 ~omentopname uit het gedrag van de inverter met 

voorwaarts- an terugvoerdioden. A = O. 

Omdat punt r via 52 en 02 aan punt C ligt, kan de spanning 

over LL niet negatief worden. De potentiaal van punt C wordt 

door de aanwezigheid van 12 kunstmatig op de potentiaal van 

punt G gehouden; de spanning over elk van de transformator

wikkelingen kan dus, zoals we reeds eerder opmerkten, nooit 

hoger worden dan 2u • 
o 

Dit betekent tevens dat de laadstroom van de condensator in 

de wikkeling ~B en de comoensatiestroom in de wikkeling AC 

nu plotseling nul moeten worden. Indien dit niet zou gebeuren, 

zou de spanning van de condensator hoger worden dan 2u en zou o 
de potentiaa1 van D hoger worden dan van A, terwijl toch geleiding 

van stroom door 01 p1aats zou vinden. Dit kan nlet en D1 gaat 
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dan ook sperren. Figuur 7.1.4. dient nu dus vervangen te worden 

door figuur 7.1.5. 

8 

LII(5. ,

fYYl-_ RU""1 + t_-

I 
-----_ CI+ 

"-r: ,
~! 

•	 ----!rJr------r 
I : ~1 
I ~~ 

-T1 *r1	 .Df TR 
CL	 IY 

• : _;;::P1
I -- L____ 

I	 of 0lIl( LI 
l.II	 II, 

.~ 
I 
f
 

I
 
0-- - - - - - - - - +-+::,,"	 ----J 

le.J 

fig. 7.1.5.	 ~omentopname uit het gedrag van de inverter met 

voorwaarts- en terugvoerdioden. A = O. 

Omdat we echter tevens zagan, dat de spanning over LL niet 

negatief kan worden, zal deze plotselinge vermindering van de 

aan het net onttrokken stroom i gecompenseerd moeten worden 
o 

door een plotselinge aanwezigheid van een stroom in de kring
 

FCCEF, door T2.
 

Daar de spanning over .LL nul blijft, zal deze stroom steeds in dit
 

circuit blijven vlaeien, ware het niet dat door parasitaire weer


standen in dioden en smoorspoel dit gelukkiq niet geschiedt.
 

ille zien dUs, dat de quasi-stationnaire toestand bij dit type
 

inverter al direct optreedt, zo vlug de spanning over de conden


sator de waarde 2u bereikt.
 
o 

ills zien bovendien dat de uitgangsspanning van de inverter nu 

een "natter" verlooD heeft dan bij de inverters, beschreven in 

de hoofdstukken 5. en 6.: zowel aan het begin als aan het eind 
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van de commutatie zullen nu niet meer de pieken in de spanning 

ontstaan, die we eerst weI zagen optreden. 

Om ervoor te lorgen dat de inverter voor mgerdere waarden van de 

voedingsspanning goed functionneert, moeten we ervoor zorgen, 

dat de condensator steeds tot een hoge spanning wordt apgeladen, 

onafhankelijk van de grootte van u • 
o 

Het is immers vaar een gaede commutatie van direct belang, dat 

de spanning over de condensator steeds zo hoag magelijk is, oak 

indien de bronspanning slechts enkele Volts bedraagt. 

Bovendien zullen we vooral in dit geval er 20rg vaor dienen te 

d~agen dat de thyristoren niet voortijdig doven, dwz. dat de 

~troom hierdoar steeds grater blijft dan de houdstroom. 

Hiervoor wordt de hulp9chakeling, die reeds werd toegepast bij de 

inverter met voorwaartsdioden (figuur 6.1.3.), dach die hier 

oak van belang is, enigszins veranderd. 

[en eis is natuurlijk weI, dat deze z.g. dwangcammutatieschakeling 

het gedrag van de inverter naar de secundaire zUde nlet beIn

vloedt. 

Onderstaa~de schakeling valdaet aan deze eisen. 

p 
+U.1f-'+t 

LL 

fig. 7.1.6. Owangcommutatieschakeling. 
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Indien 52 geleidt, zal nu de condensator steeds nag worden 

oogeleden door een stroom i door de hulpweerstand R en
Hl HI 

de condensator. Rovendien vloeit er een stroom i door de
H2 

weerstand R ; deze beide stromen vIoeien dan door de thyristor
H2 

S2 naar de negatieve pool van de huipbron. Door er nu voor te 

zorgen, dat de sam van deze stromen steeds grater is dan de houd~ 

stroam van de thyristoren, zuIIen deze niet meer voortijdig 

sperren. 

Indien de spanning van de condensator groter wordt den de toe

gestane spanningen voor de thyristoren (een situatie die slec~ts 

kan aptreden bU aanwezigheid van spreidingszeifindueties van 

de transformatorwikkelingen), dan zal de potentiaal van D hager 

worden dan die van P en zal de laadstroom van de condensator 

afvloeien via R en 52 near punt E.
H2 

Wat gebeurt er nu als de transfarmatorwikkelingen spreidings


zelfinducties bevatten?
 

In principe zal het gedrag geen veranderingen ondergaen tot
 

aan het moment dat de condensatorspanning na omslingering de
 

waarde 2u heeft bereikt.
 o 
Op dat moment zal zoals we zagen T2 gaan geleiden , waardoor de 

spanning over
. 

de wikkeling AC niet hager kan worden dan u
0 

• 

Over de wikkeling AB kan weI een hagsre spanning komen staan 

door de aanwezigheid van de spreidingszelfinductie. 

lUe hebben gezien, dat in deze wikkeling op het moment dat de 

condensatorspanning 2u werd, noq stroom v1oeide, die in het 
o 

geval van ideale transformatorwikkelinqen ~lotseling werd af

gebroke n • 

In het geval eehter dat er weI spreiding aanwAzig is, zal de7e 

stroom nag blijven vlaeien, waardoor de totale spanning over 

BC hoger kan warde dan 2u • (erst op het ogenblik dat deze stroam o 
werkelijk nul is geworden, zal de condensatorspanning haar 

eindwaarde hebben bereikt en zal ~l gaan sperren. 

~an zal de spanning over de beide primaire transformatorwikke1ingen 

(BC) weer gelijk worden aan 2u ; dit terugkeren naar deze waarde o 
zal geschieden volgens de genoemde exponentiale functie. 

Voor 08 stroom door T2 gelden dezelfde overwegingen als ap pag. 121. 
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7 .2.	 PHVSISCHE 8EHANOELTNG VA~ HEr GEDRAG 8TJ A t 0 

Wat gebeurt er, als we de terugvoerdioden niet aanbrengen zoals 

in de voorgaande beschouwing van hoofdstuk 7.1. ward aangenomen, 

dach op een aftakking 00 de transfarmatorwikkelinge n laals 

geschetst in onderstaande figuur? 

1iIV5 

-Lr1 
~ 

'nt. 

urf 
t 

T1 

.. 
"'1M 

t 

""
72 

.. UTt 

Ii, 

T 

LL 

c' 

l( l 

J1' 

loa~ 

fig. 7.2.1.	 Parallalle inverter met voorwaarts- en terugvoar

dioden. A -I o. 

We verondarstellen de transfarmator wederom ideaal en gaan weer 

uit van dezelfde aannamen als in hoafdstuk 7.1. bij de behande

ling van de inverter met de tarugvoerdioden ap de uiteinden van 
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de transformatorwikkelingen. 

Op het moment dat 52 ingeschakeld wordt, spert Sl en komt over 

de smoorspoel weer een spanning ter grootte van de voormalige 

condensatorspanning te staan. 

Over de wikkelingen AB, CA en C'B' stand een spanning ter groot

te van de bronspanning u • 
a 

Door de toename van de stroam in de smoorspoel zal de stroom 

door de wikkeling Axe, en dUB ook de secunda ire stroom, gaan toe

nemen. Hierdoor wordt de spanning over de wlkkelingen AXB, eVA en 

C'8' groter. 

Voorwaartsdiode D2 spert nog steeds. 

Op het moment dat de potentiaal van punt X gelijk wordt aan die 

van punt G, zal terugvoerdiode Tl gaan geleiden. 

Werd eerst de toename van de stroom in de smoorspoel gedekt door 

een toename van de aan het net onttrokken stroom, nu zal de 

netstroom zelfs weer kunnen gaan afnemen. Oit is alsvolgt in te 

zien. 

De spanning over de wikkelingen van de transformator moet nu 

gedurende enige tijd constant blijven op een waarde die voIgt 

uit de gegeven "tap"-verhouding. Bij een aftakking op een gedeelte 

A van de totale primaire wikkeling, dus BX : B~ = A : 1, is 

deze spanning gelijk aan u I(l-A).
a 

In eerste instantie zal de toename van de stroom geheel gedekt 

worden Goor een toename van de stroom door TI in de keten fGXBDEr. 

Omdat deze st~oomtoename een spanningstoename in de wikkeling 

XB veroorzaakt, zal de spanning over hat gedeelte ~x door inductie

werking eveneens gaan toenemen. Omdat echter door de aanwezigheid 

van Tl de potentiaal van het punt X kunstmatig op die van het 

punt G wordt gehouden, lal deze spanning niet kunnen toenemen. 

Er moet dUB uit hat net minder stroam worden aa~gevoerd dan v66r 

hat moment dat Tl ging geleiden. De stroom uit het net zal dus 

gaan dalen, hetgeen betekent dat, am de toename van de stroom in 

de smoorspciel te handhaven (gedwongen door U ), de stroam door
L

Tl moet gaan stijgen. 

~it cumulatieve procas, dat er toe kan leiden dat de aan het net 
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onttrokken stroam zelfs negatief kan worden, gaat door tot aan 

het moment dat de spanning over de condensatar gelijk geworden 

is aan de spanning over C8, dus de reeds eerder genoemde waarde 

u 1(1-~). o 
Op dat ogenblik wordt het potentiaalverschil tussen de punt an 

C en E nul (komend van negatief). ~2 gaat dan geleiden. 

Tevens 2al de potentiaal van punt X hoger worden dan van C, zodat 

Tl gaat 6D~rren. 

De slt/latie is nu weer dezelfde als bij de wagner-inverter. 

Op het moment, dat de spanning over de conde~sator met andere 

polariteit geliJ"k geworden is aan 2u , wordt de spanning over deo . 

s~00rs~oA1 ~egati8f, doch aan het schema verandert verder nog 

niets. 

Eerst 00 het moment dat de spanningen over de condensator en de beide 

primaire wikkelingen samen gelijk geworden 2ijn aan 2u /(1-A)
o 

(andere polariteit:), wordt de potentiaal van punt Y geliik aan 

die van C. T2 zal dan gaan geleiden. 

Zoals gezegd is dan de spanning over de smoorspoel negatief en 

zal de stroom hierdoor reeds aan het dalen zijn. 
~ 

I 

I
 
I
 
I
 
I
 
I
 

cI 
I 
I 

~' ,_J F _ --- ~---------t 

,-----------.,
,)I. 

:.~ 

~1 Tl 

f1g. 7.?2. momentopname uit het gedrag van de inverter met 

voorwaarts- en terugvoerdioden. A ~ o. 
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lUederom za1 de stroom die door de wikkeling AXB naar de conden

sator v1oeide, nu plotseling nul moeten worden; indien dit niet 

zou gebeuren, 20U de potentiaal van D hoger worden dan die van 

A, welke laatste gefixeerd wordt door de aa~wezigheid van T2. 

01 2al dus gaen sperren. figuur 7.2.2. wordt dan weRr vervangen 
l.1.1J 
....~...door figuur	 7.2.3. 

rI - ------ -- -..., 

I IX ~ : ~ A-R 
I : - /lwf+ 

: ~O 
_ I - ~1J1 

Tl?
D •I~7fa1 

I 
1 

I 

I 
I $3,I ____ J I 

I
 
I I.- - - -

--- L, +I
 
I
 
I
 

•I,' 

F ,, 

-l
 
I
 

I Lt. 
I 
I
 
I
 
I
 

I'--- - - - -- - -- - - - - - ioltG 
fig. 7.2.3.	 mpmentopname uit het gedrag van de inverter- met 

voorwaarts- en terugvoerdioden. A I o. 

De stroom in de wikkeling AVC, die zorgde voor de compensatie 

van de stroom naar de condensator door de wikkeling AXB, wordt 

nu tevens plotseling nul. 

In de keten fGVCEf gaet nu door T2 plotseling een stroom vloeien 

ter grootte van tweemaal de stroom die nog vloeide in de wikkeling 

AXB, omdat in de smoorspoel de stroom niet plotseling kan ver

anderen. 

De strDom die nu vloeit in het wikkelingsdeel VC moet nu gecom

penseerd worden door een stroom in tegengestelde richting door 

het wikkelingsdeel VA. ~e verhouding van deze stromen wordt weer 

bepaald door de "tap"-verhouding. 

Indien we de stroom door de terugvoerdiode T7 gelijk stellen aan 
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i dan zal bij aen "tap"-verhouding AY : YC = (I-A) : R, in het
T2 

, 

dee 1 YC een stroom vloeien ter grootte van ~:~.iT2' en ter com

pensatie hiervan in het deel YA een stroom ter grootte van 
1

2_A.iT2 terug naar het net. In de gehele wikkeling loopt bovendien 

nag de "normale" stroom, die gegeven wordt door de grootte van de 

belastingsweerstand. 

Op het moment dat de stroom in de smoorsDoel gelijk geworden is 

aan deze laatste stroom (=belastingsstroom), zal de stroom door 

T2 nul worden. Omdat deze laatste niet negatief kan worden door 

de ventielwerking van T2, zal deze diode nu gaan sperren. 

De spanning over de smoorspoel wordt plotseling nul, omdat de 

stroom hierdoor haar eindwaarde heeft bereikt. 

Over de beide primaire transformatorwikkelingen samen komt dan 

weer de spanning 2u • 
a 

Bij aanwezigheid van soreiding in de transformatorwikkelingen 

traden soortgelijke verschijnselen aD als reeds besproken werden 

bij de behandeling van de inverter met voorwaarts- en terugvoer

dioden on de uiteinden van de transformatorwikkelingen (te zien 

als sen tap-verhouding 0 : 1). 

De spanning over de condensator kan dan weer hoger worden als 

de hierboven aangeduide 2u /(l-~). . a 

Door de terugvoeding in het net, zoals hierboven werd geschetst, 

in plaats van louter een dissipatie van de hiermee gepaarq 

gaande energie in parasitaire weerstanden, is het rendement 

van de inverter met de terugvoerdioden op aftakkingen op de 

primaire transformatorspoelen in het algemeen hoger dan het 

rendement bU de inverter met de terugvoerdiode on het uit

einde van deze spoelen. 
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7.3.	 51mULATIESCHE~A VOQR NIET-GEYJEALISEEqDE INV(~TER 

mET A t 0 

Voor de bestudering van het gedrag van de inverter met voorwaarts


dioden en terugvoerdioden OD een aftakking van de niet-ideale
 

primaire transformatorspoelen is wadarom gebruik gemaavt van de
 

analoge rekenmachine.
 

Voor de afleiding van de vergelijkingen die dit gedrag beschrijven,
 

zijn we uitgegaan van de aannamen van Dositieve richtingen van
 

spanningen an stromen, zoals aangegeven worden in ondarstaande
 

f i.guur.
 

4-:-
iT'!	 'T~ 

+ 
UD'l 

1'2Pf 

jt:..3 
[I 

LlQ, 

i, ~ 
f 

.,.	 

!tTl.uri 
T + 

LD!l~ 

fig. 7.3.1.	 Para11e11e inverter met voorwaartsdioden an 

terugvoerdioden op een aftakking va~ de niet 

geldealiseerde transformator. 
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De beschrijvende vergelUkingen z~n nu alsvolgt te notaren: 

T09stand A: 

kring: 

.AXBOFG

.AYCEOFG

Fe;XBOF 

FGYCEOF 

: u
0 

: u
0 

· uT1· 
: uT2 

Uc 

:: 

= 

:: 

= 

:: 

.. u
S1 • u Al • uDl 

- uS2 - u A2 + uD2 

- U Al - u Dl - uL 

• u A2 - u02 - uL 

• f: Ji 02 ·dt 

• uL 

• uL 

- Uc 

+ ue 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

(7.3.1) 

~ 

Toestand A: 

kring: 

.AX8DEFG

.AYCEFG

FGXBOEF 

Fe; YCEF 

: U . 

0 

: U 
0 

· uT1· 
· U

T2· 
Uc 

:: 

:: 

:: 

:: 

= 

• uS1 
.. u

A1 • u01 

- uS2 - u A2 .. u1)2 

- uAl - u~l - u l 

.. UA2 - U02 - Ul 

- ~ Ji o1 ·dt 

• uL 

.. lJ 
L 

.. U c 

- ue ) 
) 
) 
) 
\ 
I 

) 
) 
) 
) 
) 
) 

(7.3.2) 

Algemean, o~af"ankalijk van t08stand A or 8' 

kring 

OECYAXBO : ue 

u
l 

uW3 

:: 

.= 

= 

.. u
Ol -

+ '\ i L 

• RXi W3 

u02 .. uUll 

. 
.. lLiL 

. 
.. L 

x i W3 

.. u
1U2 

) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 

(7.3.3) 

Ule zullen nu, onder gebruikmaking van de vergelijkingen (3.2.29), 

(3.2.30), (3.2.31), (3.2.32) en (3.2.33) de simulatie-vergalij

kingen afleiden voor toestand A; die voor toastand B volgan dan 
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zonder maar uit vergelijkingen (7.3.2) door de ver~i5s~ling van 

de plaatsen van de condensatarspanning. 

We kunnen dan noteren: 
• 

U :: +ARUJi[)l +(l-~)R i 1 +ALswi · Ol +( 1 - A) Lslit i 1111 +e +u ",u ) 
0 . UJ ill	 Dl L ).·	 )

U :: +AR'UiOZ +(l-A)RWi UJZ 
+AL i ... ( I-A )L sU,i\U2 -a +u[)2 +u +u

0 sUJ D2 L c ) 
)(7.3. 1 

0 :: +AR i +ALswi · Ol 
+Ae +u +u +u T1 )

Ul OI	 Ol L ) 
)

o :: +AR i	 +ALsUJi · DZ 
-.lie +u +u ",uw 02	 OZ L T2 ) 

)uc : + t f iOZ·dt 
) 
)

2a :: -QUJi -L i +u +uW3 sW UJ3 W1 W2	 ) 

·	 ) 
U :: +RLi L +LL i	 ) (7.3.5)

L	 L ) 

-R i =L i· "e	 
) 

~U13:-; W ill3 sw lU3	 ) 
) 

+R i +L ·	 )ulU3 = x ill x iill3 

Voersn we nu in 

i = ...	 )
0).,2 i Tl ,2 1Ull ,2 

).	 (7.3.6)• ·	 ) ..i 01 ,2 iT!,2 + i W1 ,2	 ) 

dan kunnen wa de betrekkingen (7.3,6) ook alsvolgt opse h r ijven: 

·	 · +u 
0

= + R:ui UJ 1 + Lsw i WI +AR'lJiT 1 +AL
S1JJ

I T1 + e ",uf)l ",u
L	 

) 
) 

· ·	 ) 
... U

0 
:: ... RwiUJZ ... L i W2 +ARUJi T2 ... AL Sl!li TZ	 - e +u +u

L "'UCsw D2	 ) 
) (7.3.7)·	 · 

-uTI: +ARUJi TI +ALswi TI +AR'!li IUl +ALSIIJi\H ... As +U[)1 +u	 )
L ) 

-u :: +AR i +AL i · +AR i +AL · i -.lie +u ... u +u	 
) 

T2 lIJ T2 sill T2 W UJZ sill IJ2 D? L C ) 

Afzondering van de eerste afgeleiden van de stromen met de 

indices Wl,2 en Tl,2 geeft: 
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LsWiWI	 +u DI = +U
o - e -U

L - RIIJi'Ul -t\R'lJiTl -AlsUJi T1 ~ 

+u =	 +U + e -U -u - R -AR i -ALLSW i Ul2 D2 o L c wi W2 W T2 sW i T2 
)
)
 
)
 

- AQ W )
ALsWiTI +u T1 = -U
l) I -As-uL -AR,,,i Tl i W1 -ALswi'Ul 

) 
(7.3.8) 

AL SW i T2 +u
T2 

:: -U02 +As -u L -uc -AfiWi T2 -A~Uli\U2 -AL 
S 

\!1i I1J2 )
) 

)• 1·
 
LsWiOl :: +L +u OI + i·QLsWiTl )
+u01 sw i W1 ) 

~ 1 ~ )
L i	 +usW 02 02 = +L sW 1 UJ2 +u D2 + i· AL sUl 1 T2	 ) 

Het dimensie100s meken van de betrekkingen geschiedt nu wederom 

door de invoering van de referentiegrootheden voor de spanningen 

en de stromen; het verband tussen deze grootheden kan, zoals 

gezegd, willekeurig gekozen worden, doch voor de eenvoud van 

de beschouwingen en de in te stellen coefFicienten in de ver

gelUkingen luidt dit verband: 

(7.:3.9)u = ~ LsW I 

· il·	 if- UOe dlmens e oze spannlng wordt dan gegeven door u = U' 
* .

de dimensieloze stroom door i :: t . 
Voor de t ijdscaling wordt weer de t1jdvertragillgsfactor Pingevoerd 

-1ter grootte 2500 sec 

Voorts	 worden ter vereenvoudiging van de schrijfwijze van de betrek

kingen	 nog ingevoerd: 
R R Q +11 UX I

0( w 01 L 
0(=	 ==W L	 x ~~LsUJ ~L s'U	 Lsw 

LL	 L +L UJA	 ;\ x s 
::	 (7.3.10)=	 LL L xsill	 sUi 

1o = 
~2L C 
r SIU 

De dimensieloze systeembetrekkingen voor de toestanden A 8n A, 

alsmeda de algemeen geldende bstrekkingen zijn samengevat op 

op pagina 1338n 134. 
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Toestand A: 

t. ~ t" ..;
lWl +uOl = -'\./ lUll +u - u L + -e -Dlp/Ai Tl -A1 Tl ~ 

· 
o 

. )'It'lt II t 'It * .. j\ I
lW2 +u = -DC i +u - u +u + +e -oCWt.l 1 -A T2 )02 W lU2 o L c T2 

· . ).... "it *" ... ,,(. t ) (7 11)A1 T 1 +u T 1 = -""\!JAI T 1 -u Ol - u L +A -e - W llU1 - l'Ul .3. 

· 
I . )

) 

At -r d. A' it 1t * A" of ~ •+u T2 = - ill -u D2 - u L +uc + +8 - - lW2 )I T2 I T2 W 1W2
 

~C ='( jf D2 d' i
 
T08stand A: 

f.. Jr 't If * '* t • 
IIjJl +u Ol = -oCW 1\U1 +u - u L -uc + -e -'\U A1 T1 -A1 Tl ~ 

· 
o 

. )... 1 * ... te-I 
l. UJ 2 +U ') 2 = - «UI UJ 2 +U 0 - u L + + 8 -0( UJ A1 T2 - A1 T2 ) 

· . )
•• Dl.. + * '" • to '* ) ( )A1 T 1 +uTI ::: - UI A1. T1 - u 01 - U L - U C +A - e - c( IU llU 1 - 11!11 ) 7 • 3 • 12 

t40 11" .. 'It ; )to 'It 
A T2 +u T2 ::: -~rnAIT2 -u 02 - u L +A +8 -~w - lW2 )1 m2 

* Uc ::: -0 J 1.f 0l d
r )) 

A1gemeen: 

i <I ~ Ir; )
01,2 + u 01 ,2 = lUll,2 + uD1 ,2 + ITl,2 ) 

• .,. is' )
1 01 ,2 = 1'111,2 I T1 ,2 ) 

· . . )
I. .. .. )
1 + 1 = 

01 02 
l L ) 

-t ) (7.3.13)* i • 
+ 1')2 = lL )1 01 · . . ) 

tWl + ~Ul2 = Yo j
 
1 ~ 1 )

~l + 1~2 = 0 ) 
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.. ;
u :: )+ ell l t l + \ IIl ). 

11 ll' .. )2j :: - 0( • 1 + U + u'" (7.3.14)
II} 1 1113 - U13 c - uD1 D2 ) 

. ) 
It (x tI' 

== - -1 + --e1 '" )llU3 ~ w~ ;>'Xx ) 

Een simulatieschema voar de inverter met voarwaartsdiaden en 

terugvoerdioden op een aftakking van de niet-ideale transfar

matorwikke1ingen, alsmede een begrenzing van de condensator

spanning, is ap basiA ~an de betrekkingen (7.3.11) tot en met 

(7.3.14) opgetekend 00 de oaginals 135, 136 en 137 in de figuren 

7.3.2.a., 7.3.2.b en 7.3.2.c. 

Zaals reeds eerder werd vermeld, is de toestand r., waarin geen 

van beide thyristoren gelaiden, om reden van nauwkeurigheid 

van het schema hierin niet verwerkt; een conclusia aangaande 

het sperran van aen van de thyristoren moet dan getrokken worden 

uit een bestudering van hat ver100p van de stroom f
l 

, die tevens 

de stroom door de geleidende thyristor voorste1t. 
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fig. 7.3.2.8 ~imulatieschema van niet-geldealiseerde inverter 
met voor~aarts- en terugvoerdioden. A I o. 
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fig. 7.3.2.b Simulatieschema van niet-g.idealiseerde inverter 

met voorwaarts- en terugvoBrdioden. A I o. 
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fig. 7.3.2.c Simulatieschema ven niet-geldealiseerde inverter 

met voorwaarts- en terugvoerdioden. A f o. 
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Uit een nadere beschouwing van het simulatle-scheme, zal
 

dUidelijk zijn, dat dit schema gebruikt kan worden voor simulatie
 

van het gedrag v~n aIle tot nu toe behandelde inverter-typen,
 

waarbij de transformatorwikkelingen (en de smoorspoal) niet 


ideaal zijn.
 

E~n uitzondering dient echter gemaakt t~ worden.
 

Voor de behandeling van de inverter met terugvoerdioden die niet
 

op een aftakking van de primaire transformatorspoelen met een
 

tap-verhouding van meer dan tenminste 0.05 aangebracht zijn,
 

voldoet het hier afgeleide simulatie-schema niet. Hat blijkt
 

namelijk dat voor kleinere tapverhoudingen het schema door de grote
 

versterking van de combinaties P25 - A25 - A26, P27 - A27 - A2B,
 

P45 - Ail5 - A46 en P47 - A47 - AilS niet maer stabiel blijft
 

voor aIle belastingstoestanden. Voor tapverhoudingen, grater
 

dan de genoemde waarde 0.05, warkt het schema goed.
 

Indien we nu de tapverhouding A = 1 stell en, dan is de inverter
 

met voorwaarts- en terugvoerdioden identiek g~lijk geworden aan
 

de inverter met aIleen voorwaartsdioden. [en en ander zal oak
 

duidelijk zijn uit een nadere beschouwing van deze toestand in het
 

schema van figuur 7.3.2.
 

Jndien we sr zorg voar dragen dat de contact en behorende bij de
 

relais 1 en 1 steeds in de positieve stand blijven staan, on


afhankelijk van het verloop van de stromen An 9pannlngen
 

101 ,2 en tiOl ,2' dan zal de situatie ontstaan, dat we te maken
 

hebben met een inverter zander voorwaartsdioden.
 

Onafhankelijk van hat al of niet aanwezig zijn va~ de voorwaartsdi


oden, kunnen nu de terugvoerdioden al of niet worden aangebracht.
 

Samenvattand kunnen we concluderen, dat dit simulatie-schema ge


schikt is voor de simulatie van:
 

- wagner-inverter met niet-ideale transformatorwikkelingen (en
 

niet-ideale smoorspoel) volgens hoofdstuk 5.3.2.; 

- inverter met voorwaartsdiodan volgens hoofdstuk 6.2.; 

- inverter met voorwaartsdiodan an terugvoerdioden op een aftakking 
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van de primaire transformatorspoelen volgens hoofdstuk 7.3.; 

- inverter met terugvoerdioden 00 aftakking. 

Zoals we tevens kunnen zien, is het mogelijk de belasting van de 

inverter willekeurig te kiezen. ille dienen dan de soanning ~ 

als voedingsspanning te zien voor de belasting, waarbij opgeteld 

is de weerstand en de spreidingszelfinductie van de secundaire 

transformatorwikkeling. 
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7 ' ~[TINGEN EN ~ESULTATEN VAN SImULATIE 

Voor de bestudering van het gedrag van de niet-geldealiseerde 

inverter met voorwaartsdioden en terugvoerdioden aD een aftak

king van de primaire transformatorspoelen is slechts het gedrag 

bij aen van de waarden van de belastingsweerstand beschouwd. 

Voor de toestand met R = 10 Ohm en een aftakkings-verhoudingx 
A :: 0.05 is het gelijktijdig verlooo van een groat aantal stromen 

en spanningen weergegeven in de figuren 7.4.1. en 7.4.2. (pagina 141). 

Voor daze ze1fde waarden van R en A is wederom ~~n periode
x 

uit het quasi-stationnaire gedrag opgetekend bij een uitgerekte 

tijdschaal in de figuren 7.4.3. er 7.4.4. on de pagina's 142 en 

143. 

Ter vergelijking met metingen aa~ de modelopstel!!ng worden 

afbaeldingen van het geoscillografeerde verloop van deze spanningen 

en stromen bUgevoegd op pagina 144 figuren 7.4.3.a en 7.4.4.a. 

(In aen aantal exemplaren van dit verslag worden in een bij1age 

oak de result~t8n van een beschouwing van de invloed van variatie 

van de tap-verhouding weergegeven. Hier gelden de volgende 

waarden van A in de daarbij aangegeven figuren: 

A = 0.10 figuren 7.4.1.1., 7.4.2.1., 7.4.3.1. en 7.4.4.1. 

A = 0.2(1 figuren 7.4.1.2., 7.4.2.2. , 7.4.3.2. en 7.L4.2. 

A :: 0.40 figuren 7.4.1.3., 7.4.2.3., 7.4.3.3. en 7.4.4.3. 

A :: 0.80 figuren 7.4.1.4., 7.4.2.4., 7.11.3.4. en 7.4.4.4.) 

..
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8. INVERTE~ IN COMBINATI£ mET £ENfAS(wINnUCTJEMACHIN( 

Tenslotte hebben we de inverter belast met een i~ductie-~achine. 

Het is duidelijk dat dit een eenfase-machine moet z~n, o~dat de 

inverter die we behandelden, slechts aen eenfase-wisselspanning 

afgeeft. In de praktijk zullen we daze situatie niet dikwijls 

tegenkomen, omdat voor veel doeleinden de eenfase-inductie

machine zonder aanloopwikkeling niet geschikt is. Indien echter 

een tweede statorwikkeling in de machine wordt aangebracht, dan 

kunnen we met behulp van een condensator erVDor zorgen dat de 

spanning op deze tweede, ruimtelijk 90 0 electrisch verschoven 

wikkeling, ook een faseverschuiving van 90
0 

electrisch heeft. 

Voor het onderzoek naar het gedrag van inverterschakelingen in 

combinatie met electrische machines is het eenvoudig te beginnen 

met een eenfase-inverter, belast met een eenfase-inductiemachine; 

hat is dan een kleine stap naar uitbreiding van het onderzoek 

naar het gedrag van meerfase-inverters, belast met een meer

fase-inductiemachine. 

In dit laatste gaval moet de sturing van de thyristoren aan een 

nader onderzoek worden onderworpen; in ieder gaval kunnen we 

zeggen dat bij gebruik van een tweefase-machine, de electronische 

stuurschakeling vier rijen pulsen moet afgeven waarbij de onder
0

linge afstand van twes pulsen uit twes opeenvolgsnde rije~ 90


electrisch bedraagt.
 

8ij een driefase-machine gebruiken we een schakeling waarbij zes
 

rUen pulsen worden afgegeven met een onderlinge afstand van
 

120
0 

electrisch.
 

ille kunnen dit schematisch alsvolgt voorstellen:
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fig. 8.1. Schematische vQorstelling van de stuurimpulsen 

voor de thyristoren bij tweefase-bedrijf. 
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a 11-- _ 

R 1 _ 
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B I ~ 

fig. '".2. Schematische voorstelling van de stuurimpulsen 

voor de thyristoren bij driefase-bedrijf. 
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Om 88n indruk te k~ijgen van het verloo~ van stromen en g~anningen 

in de inverter en de machine. is de eenfase-toestand in een model

opstelling verwezenlijkt, alsmede gesimuleard voor ondarzoek met de 

analoge rekenmachine. 

Omdat er aen energiestroom in beide richtingen mogelijk moat zUn 

(bij aanlopen van de machine van het net via de inverter naar de 

belasting, bij remmen van de machine via de inverter naar het Net). 

moe ten we. zoals we reeds serde opmerkten, terugvoerdioden aan

brengen. 

Om het rendament van de inverterschakeling zo haag mogelijk te 

krijgen, moeten we deze terugvoerdioden op een aftakking aanbrengen 

(zle ook hoofdstuk 7). De verhouding A van de plaats van aftakking 

is nag niet nader aan een onderzoek onderworpen, zodat hierover 

nog geen definitieve uitspraak gedaan kan worden. 
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8.1. SIf'flULi\TIESCt-f(MA \tAN ((1\1 £[fltfASE-INf)UCTfEMACI·HNE 

Voor de beschrijving van het gedrag gaan we uit van de vergelij 


kingen, zoals we die voor de inverter noteerden in hoofdstuk
 

7 op pagina 133 en 134.
 

Veor de belastingsvergelijking dienen we nu de bewegingsverge


lijkingen van de eenfase-inductiemachine te noteren.
 

Voer de notaties van de stromer, e~ s~anningen in de inverter
 

wordt verwezen naar voorgaand hoofdstuk, terw~l we veer de
 

machine de velgende grootheden invoeren.
 

Voor de statorfase noteren we de grootheden met een index X;
 

veor de rotorfasen met de indices d en Q.
 
r r 

De statorfase heeft een weerstand R en een zelfinductie L ; 
X x 

de rotorfasen zijn identiek verondersteld met een ruimtelijke 

faseverschuiving van 90 
0 electrisch; z:j hebben een weerstand R 

r 
en een zelfinductie L • 

r 
De maximale wederzijdse inductie tussen de stator- en rotorfasen 

wordt gegeven door L • 
xr 

Het traagheidsmoment van de rotor is J; de wrijving wordt even

redig met de mechanische hoeksnelheid w gedacht; de wrijvings
m 

coefficient is ~ • wr 
Het eventueel aanwezige belastingskoppel wordt gegeven door T •B

TT 
(9

to u"'f -' 
~//t 

~ 

+- U" 
....................
 L ••i. .... 

--","'''''''''''''
£~- i;'ll \~I""'- J 

fig. 8.1.1. Orientatieschema voor inverter en eenfase-machine. 
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Aan de hand van figuur A.l.l. kunnen we nu de volgende b~a9ing9

vergelijkinge n voor de machine opstellen: 

. 
~d u = R i + L i + L 1 )

X X X X x xr r ) 
d ~d ·d )

0 R i + L 1 + L i + L w i q= r T" r :r xr r r m r ) . ) (8.1.n 
,.. ' q L i Q w L .d )0 r. r or + ~ L i - W 1 r r xr m r m r ) 

)
T Jw + 0< W i i q= - LB m wr m xr x r 

Zeals we reeds eerder zagen, dienen we bij de simulatie uit te 

gaan van de in de transformatorwikkelingen gelnduceerde elec

tromotorische kracht e. IUe krijgen er dus nog een vergelijking 

bij: 

u = e - RIII i - Lilli (8.1.2)
x _ x s x 

Om de betrekkingen geschikt te maken voor simulatie met de analoge 

rekenmachine moeten we deze weer dimensieloos maken. Dit gebeurt 

op dezelfde wijze als in voorgaande hoofdstukken is geschied, 

deor de spanningen te refereren aan een spanning U en de stromen 

aan een stroom I; het verband tussen deze spanning en stroom 

wordt weer gegeven door 

U = (8 .. 1.3)~ L sUI I 

Hierin is de tijdvetragingsfactor weer gegeven door 

,; = ~ t (8.1.4) 

Het toe rental van de machine in radialen per seconde luidt w ; 
m 

ingevoerd wordt nu een referentietoerental 12 , die we voor 

het gemak gelijk kiezen aan~, dus p =..Q. 

De dimensieloze grootheden worden wedero~ aangeduid met * . 
Oe betrekkingen (A.l.l) gaan dan over in: 
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., R +R ., L +L III • L	 )
x llI x S It xr -id 

B = 1 x • 1 
X 

... -- 1 }

~LSlll LSllI LS\U r )
 

)
 
R L L L )
r "!d r ;d xr ..; r ot ,.q0 :: 1 + 1 + -- 1 + -- W 1 ) (8.1.5)

~LsW r LS '] r L x L U m r Slll 51 )
 
)
 

R 
r L • L L d )
 

t q r tq xr ~ ~ r ~ ~ 0 =	 + 1 - -- 1 - -- 1 )r	 r L m x L m r f3L sw LSlll SllI sW	 ) 

In onbelaste toestand is T	 = O. De mechanische bewegings
8 

vergelijking luidt dan: 

2; ~ )2 ~	 .. qa Jw + 0( W = + L ( III	 (8.1.6)r m wr m xr	 x r 

Voor de stromen in de rotor	 voeren we nu in: 

L 
11 ,1t s'U 
1 :: 1 • L L	 (8.1.7) 

r r x+ sW 

Voor de koppeling tussen de	 rotor- en de statorwikkalingen 
2kunnen we een koppelfactor k invoeren. Omdat L ~ L W' kunnen 

x S 

we stellen: 

L L L L2 xr xr xr xrk :: ---- ~	 (8.1.8)L L L L +L r x r x s\ll 

Verder voeren we ter vereenvoudiging van de uitdrukkingen de 

volgende coefficienten in: 

Rx+R W	 R r
0( :: 0( :: - 

X ~LsW r ~LsW 

L +L W L	 L x s r	 xrA :: A :: A ::	 (8.1.9)
X	 r xrLsill	 LSI!) LSl!J 

(Lx+LSIJJ)I2
 
€
 :: 

~2 J 

Voor een goade "scaling" van het probleem op de analoge rekenma

chine dienen we bovendien nog in te voeren voor de stroom 

in het rotor-Q-circuit: 
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~ q" ~Q' 
1 10 (8.1.10)= i r r 

De simulatievergalijkingen luiden dan: 

If o(x If ~ d' 1 It )· 
~ = - - 1 - 1 - - a ,

x i\ x r I 
x "\ ) 

) 
1d' o(r !'d' 2f ~ ~q" ) 
~ = - - 1 - k - O. lIN 1 

r ).. r x m r ) 
r ) 

) (8.1.11) 
aq" 0( r "q" 2 1I • II tf d' )
1 = - - 1 + 10k w i + lOw 1 

r /. r m x m r )
r ) 

) 
· O(wr Itq" )•W = - --w" + n.l 

it 

i i 
rn ~J x r )m 

Hat simulatieschema voor de eenfase-inductie-machine is gegeven 

in figuur 8.1.2. on pagina 152. 



---
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II "<1' 
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 -1. rQD61 I 

O'2~-F 

MOD 

+oF 

"wttt 
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-~ " l_" 

I J'15 

"9"
5e' -(r 

fig. 8.1.2. Simulatieschema van eenfase-inductiemachine. 
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8.2. 8EPALING VAN DE MACHrNE-carosTA~T(m 

Het bepalen van de machine-constanten die we nodig hebben om
 

het gedrag te kunnen simuleren, werden met enkele eenveudiga
 

metingen bepaald.
 

De machine die veer het onderzoek ward gebruikt, is een twee


fase-inductiemachine met een koeirotor. Van de twee stator

fasen x en y ward in het onderzoek slechts de fase x bekrachtigd,
 

terwijl daarentegen de fase y werd opengelaten. 

Bij de metingen van de machine-constantsn werden beide stator

fasen bekrachtigd uit een symmetrisch tweefasig voedingssysteem: 

u x = u .cos(2~ft) max 
) 
) (8.2.1) 

u y = u .9in(2~ft) max ) 

We kunnen nu in het algemeen veer een tweefase-inductie

machine in matrixvorm de e1ectrische bewegingsvergelijkingen 

alsvolgt noteren: 

u x R +pL
x x pL xr 

u y 
= 

0 

0 

'---ol 

pL xr . 
-L w xr m 

R +pLx x . 
L w xr m 

L xr 

R +pL
r r . 

-L W r m 

pL xr . 
L w r m 

R +pL
r r 

X 

Hierin stelt p de 
d 

operator dt voor. 

i x 

i y 
(A.2.2).d 

1 r
 

q

i r 

Veor hat electremagnetisch koppel kunnen we schrijven: 

q d 
T = - (L i i - L i i ) (A.2.3)e xr x r xr y r 

Indien we de machine nu synchroon aandr~ven, dan zijn de 

rotorstremen gelijk aan nul. Er ~ordt dan door de machine 

zelf geen koppel op de as uitgeoefend. 
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Tn dit geval kunnen we voor de beida statcrcircuits de volgande 

betrekkingen opschrijven: 

u = (R +pL ). i ) 
x x)( x ) (8.2.4) 

u = (R +pL ). i ) 
y y y y 

Indien nu, zoals we stelden, de stator wordt bekrachtigd met een
 

symmetrisch tweefasig spanningssysteem, dan kunnen we overgaan op
 

de complexe schrijfwijze voor de betrekkingen.
 

Hiervoor dienen we de eerste betrekkingen van (8.2.4) met 1,
 

de tweede met J te vermenigvuldigen en daarna de twes aldus
 

verkregsn vergelijkingen op te tellen. We vinden dan:
 

~ • exp(j2Aft) = (R +pL ).(i +ji ) (8.2.5)
max x x x y 

De term (i +ji ) kunnen we nu op eenzelfde manier schrijven
x y 

als de spanning, nl: 

(i +Ji ) = i • exp(-j~).exp(j2~ft) (8.2.6)
x y max 1 

De totale betrekking vaoor de stator bij synchronisme luidt dan: 

U = (R +jX ).1 met U = u (8.2.7)
-x x x-x -x max 

I = i .exP(-j~)-x max 

X = 2~fL x )( 

Uit het meten van de spanning, de stroom en de wattcomponent 

van het vermogen kunnen we nu R en X bepalen:)( x 
Bij een frequentie van 50 Hz vonden we 

R = 6.82 Ohm (gelijkstroomwaarde)
x 

X = 108 Ohm dus L = 312 mHo 
x x 

Uit een stilstandsmeting bij dezelfde frequentie van de voedings


spanning kunnen we de andere grootheden bepalen.
 

Aij stilstand noteren we voor de statorbetrekking met de
 

complexe schrijfwijze:
 

U = (R.+jX.).1 (8.2.8)-x 1 I-X 
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Hi er in z ij n 

R X
2 r _ X2 r

R. = R + x en X. = X (8.2.9) 
l. x xr R2 2 l. X xr R2 2 

+ x + x 
r r r r 

Wederom uit aen meting van spanning, stroam en wattcomponent van
 

het vermogen, kunnen we de grootheden berekenen.
 

Hiervoor noteren we de uitdrukkingen (R.2.9) in de volgende
 

vorm:
 

2 o(;50' Xx _ k 2 
XxR. :: R + k en X. = X (A.2.10)

l. x ,2 l. X ,21 1+ ol.rSO + o(r50 
2 2 .x L2 xr xrHlerin zijn k = = X .x L .L x r x r 

r en . 
R 

O(r50 X 
r 

We vinden dan 

0<;50 = O.UOO 

2
k = 0.8509 

Het traagheidmoment van de rotor is niet zuiver gemeten, maar 

geschat uit het gewicht en de diameter volgens: 

1 2 -4 2 
J = 8" C.D - 1.67 x 10 kgm.

r 

8ij de simulatie van het verloop van de spanningen en stromen 

alsmede het toerental van de machine, is het traagheidsmoment 

ongeveer een factor 20 kleiner gekozen uit practische over

wegingen. louden we gewerkt hebben met de hierboven geschatte 

waarde van J, dan zou hat analoog berekenen van het verloop van 

het toerental, de spanningen en stromen te lang duren am nag 

nauwkeurig genoeg genoemd te kunnen worden. ~e analoge reken

machine bevat namelijk in het schema integratoren, die niet geheel 

nauwkeurig blijven bij lange rekentijden. De condensator, die 

de combinatie-eenheid "versterker-integrator" tot integrator 

maakt, za1 zaer langzaam haar spanning verliezen door de aan

- L.6.....
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wBzigheid van parasitaire weerstanden.
 

Indian nu de traagheid van de rotor kleiner gemaakt wordt, zal
 

het aanloopverschijnsel van de eenfase-inductiemachine korter
 

gaan duren, maw. de machine komt sneller 00 toeren.
 

.. . ........
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f3.3. mETINGE~ EN RESULTATEN VAN SI~ULATIE 

Gesimuleerd werd het verloop van spanningen, stromen en toerental 

bj Aen variatie van de frequentie b~ een vaste waarde van de 

voedingsspanning. )e amplitude van de wisselspanning (= de 

waarde van de gelUkspanninq u ) werd bepaald op 100 Volt; 

de frequentie ward spro
. a 

ngsgewijze veranderd van In8 naar 150 Hz, 

van 150 naar 200 Hz en van 2no naar 100 Hz. 

Het begintoerental van de machine werd gekozen te zijn 500 rad/sec., 

r.etgeen overeenkomt 

frequentie van Ino 
met 

~z. 

een net-ondersynchrone snelheid bij de 

Het verloop van verschillende grootheden werd als functie van de 

t~d berekend door de analoge rekenmar.hine en geregistreerd met 

behulp van een tijd-schrljver met acht gescheiden kanalen. Een 

resultaat hiervan 15 bijgevoegd als figuur 8.3.1. on pagina 158. 

In de modelopstellinq werd de stroom i veor enkala teestanden 
a 

oscillografisch geregistr8erd. Deze zijn als figuur A.3.2. op 

pagina 159 ter vergel~king met figuur 8.3.1. in het verslag 

opgenCilmen. 
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fig. 8.3.2. Verloop van de spanning + en de gelijkuWl uW2 
stroom i in de niet-geldealiseerde inverter 

o 
met voorwsarts- en terugvoerdioden, belast 

met een e8nfase-inductie~achine. 
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9. SAm(NVATTJNG, CONelUSI(S (N AANBtV[lJN~(N 

I~e hebben in dit verslag gezien, hoe we, uitgaande van de 

parallelle inverter volgens Wagner (litteratuur-referentie 2 en 3), 

aan de hand van een physische beschouwing en door simulatie met 

behulp van een analoge rekenmachine het gedraq van verschillende 

typen parallelle inverters kunnen beschrijven. 

Daarbij werd als belasting steeds de eenvoudigste vorm, de weerstand, 

gekozen. Oit is gedaan omdat de orde van het systeem dan niet hoger 

wordt dan 2. Bij invoering van reactieve elementen zal een extra 

tijdconstante opt red en en de orde van de beschrijvende differen

tiaalvergelijking minstens drie worden; het gedrag is dan moeilijk 

physisch te beschrijven. 

Uit de eenvoudige beschouwingen van de gedragingen van de 

inverters bij weerstandsbelasting, konden we reeds bij de 

wagner~inverter concluderen, dat niet-ideale eigenschappen van 

de invertertransformator het gedrag op ingrijpende wijze belnvloeden. 

Hierbij zijn te onderscheiden invloeden, afkomstig van: 

1.- spreidingszelfinducties van de wikkelingen; 

2.- magnetiseringsstroom; 

3.- hysterese en verzadiging. 

Om de punten 2 en 3 zoveel mogelijk uit te schakelen, werd de 

transformator in belangrijke mate overgedimensioneerd. 

Hierdoor werd bereikt dat de waarde van de magnetiseringsstroom 

voor geen enkele der beschouwde spanningen en frequenties grater 

werd dan 8nige pracenten van de vloeiende belastingsstroam. 

Tevens werd bereikt dat het verband tussen de spanning en de 

stroam lineair blijft vaar aIle waarden. "le kamen nooit boven 
2inductie-waarden in het ijzer, groter dan O.S IUb/m (5000 Gauss). 

Indien we te maken hebben met minder ruim gedimensioneerde 

transfurmator~n, zal d8 verzadiging wei een belangr~ke rol 

kunnen gaan spelen. 

Eveneens z81, in het gaval we te maken hebben met aen asymmetrisch 



b1z16lvlIltechnische hogeschool eindhoven 
rapport nr. 65-4~ afdeling d.r elektrotechniek • groep elektromechanica 

gsdrag (z1s behandsling van hat gedrag van de wagner-inverter)
 

esn gemiddslds van nul vsrschillende spanning ovsr de beide
 

primaire transformatorwikkelingen samen komen staan.
 

Hierdoor trsedt in de transformator sen voormagnetisatie op,
 

waardoor remanentis-, hystersse- sn vsrzadigingsverschijnselen
 

sen belangrijke rol kunnen gaan spelsn.
 

Bij de simulatie zijn dsze punten vsrwaarloosd am verschillsnde
 

redenen.
 

Op de esrste plaats veroorzaakte invosring van de magnetiserings


stroom door daarmee gepaard gaande grate waarden voor verster


kingsfactorsn een lichte mate van instabilitait in de werking van
 

het simulatieschema.
 

Vervolgens traden onnauwkeurighsdsn op, zodat besloten werd, van
 

invoering van de magnetiseringsstroom af te zien.
 

Voorts werd, zoals gezsgd, de transformator aanzienlijk overge


dimsnsioneerd, zodat verzadiging niet kon optreden; de magnet i 


seringsstroom bleaf voldoends klein om geen merkbars invlosd ts
 

hebbeD.
 

Os sprsiding van de wikkslingen kunnsn we door bepaa1de wikksl


wijzsn tot een minimum reduceren, doch het blijkt, dat dezs, hoe
 

klsin oak, tach een snorme invloed hssft op het gedrag van de
 

inverter. Om deze rsden is dan oak bssloten dezs spreiding zeer
 

zeker bij de beschouwingsn in reksning te brengen.
 

Omdat het mosilijk was, de grootte van de spreiding nauwksurig vast
 

te stellen, is hiervan een schatting gemaakt aan de hand van
 

waarnemingen sn vergslijkingsn van de metingen aan de mode lop


stelling sn de rssultatsn van simulatis. Het blijkt dan dat ds
 

waarde van ds spreidingszelfinductie van de gebruikte trans for


mator in ds grootte-orde van I 0/00 van de waarde van de eigen
 

zelfinductis van de transformatorwikkeling ligt.
 

In serders onderzoskingen wsrd ds invlosd van aanwszigheid van
 

spreidingen in de transformator niet aanwezig gedacht.
 

Voor de sturing van de thyristoren werd in hat onderzoek gebruik
 

gemaakt van aan binnen de groep Elektromechanica der THE ont
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wikkelde electronische schakelinq.
 

Het verdient m.i. aanbeveling deze sturing zodanig te wijzigen,
 

dat de thyristor die moet geleiden gedurende een halve periode,
 

ook gedurende die hele tijd een kleine positieve stroom krijgt toe


gevoerd aan het stuurcontact.
 

In het onderzoek van de wagner-inverter bleek reeds, dat de
 

thyristoren slechts in een klein gebied van weerstandsbelasting
 

niet voortijdig gaan sperren; naarmate de grootte van de spreidings


zelfinducties van de wikkelingen nog toeneemt, wordt dit gebied
 

nog kleiner, totdat bij nog iets grotere waarden van de spreiding
 

reeds in het geheel geen normals werking meer optreedt.
 

(Onder normale werking wordt verstaan een zodanige werking
 

van de inverter dat geen "pul~bedrijf" optreedt, dwz. dat de
 

thyristoren niet voortijdig sperren.)
 

Indien we nu de thyristor gedurende de volle halve periode,
 

dat deze moet geleiden, voorzien van een stroompje naar het
 

stuurcon~act, dan zal de thyristor zich volledig ala een normale
 

diode gaan gedragen. Mocht nu door slingeringen in de stroom
 

de thyristor voortijdig sperren, dan kan deze binnen de halve
 

periode weer gaan geleiden; hierdoor zullen we voorkomen, dat de
 

commutatiecondensator zich volledig gaat ontladen via de
 

belasting.
 

Om er tevens voor te zorgen, dat voor goede commutatie de conden


satorspanning op een voldoend hoge waarde blurt staan, hebben
 

we de zogenoemde voorwaartsdioden ingevoerd. Hierdoor bleek inder


daad de condensatorspanning weI voldoende hoag te worde~,
 

maar door opslingering zelfs t~ hoge waarden te krijgen.
 

De uitgangsspanning echter werd veel beter constant van ampli

tUde en minder afhankelijk van de waarde van de belastingsweerstand.
 

In verband hiermee is de invoering van de voorwaartsdioden niet
 

afgewezen, maar er moet weI iets gedaan worden, om opslingeren
 

van de condensatorspanning te voorkomeo.
 

[r is een hulpschakeling beschreven, waarm8S dit opslingersn
 

kan worden voorkomen, maar het bez~aar is, dat deze schakeling
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allerminst verliasvrij is; een andQre oplossinq te zeeken voer de 

begrenzing van de condensatorspanning zou dan ook zeer wenselijk, 

zo niet noodzakelilk zijn veor praktische toepassingen van de inverters. 

Door het invosrsn van de terugvoerdioden werdt het mogelijk 

aIle mogelijke vormen van belastingen voor de inverters te 

kiezen. 

Om het rendement te verhogen 1ijkt het interessant om de terugvoer

dioden op een aftakking van de primaire transformatorwikkelingen 

aan te sluiten, zoals beschreven werd in het betreffende hoofdstuk. 

Over het verband tussen de plaats van de aftakking en de grootte 

van de spreidingszelfinductie, belasting, e.d., kunnen nog 

geen uitspraken in quantitatieve zin gedaan worden. 

Ook dit punt zou aan een nader onderzoek onderworpen moeten 

worden am tot een optimale werking van de inverter te komen. 

Tot slot is de inverter be last met een eenfase-inductiemachine. 

Hierbij is gebleken, dat de inverter met voorwaarts- en terugvoer

dioden zeer weI in staat is, de gelijkspanning in een zodanige 

wissel spanning om te zetten, dat deze belastingsvorm inderdaad 

moge1ijk is. 

~e konden de frequentie van de uitgangsspanning plotseling 

veranderen, waardoor de machine ging versne1len, resp. vertragen 

tot de nieuwe quasi-stationnaire toestand werd bereikt. 

[en nader onderzoek naar de gedragingen van de inductiemachine 

bij frequentiesturing za1 dan ook zeer gewenst zijn, zeker wanneer 

deze sturing kan worden gerealiseerd met een narallelle inverter 

die een relatief verwaarioosbaar stuurvermogen vraagt. 

augustus 1965. 
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Inverter met voorwaartsdioden: 

BIz. 164 fig. 6.3.3.1. R = 10 Ohm 
x 

165 6.3.3.2. 22.4 

166 6.3.3.3. IOn 

167 6.3.3.4. 200 

168 6.3.4.1. 10 

169 6.3.4.2. 22.4 

170 6.3.4.3. 100 

171 6.3.4.4. 20n 

Inverter met voorwaarts- en terugvoerdioden: 

J 
., Plz. 172 fiC]o 7.1,.1.1. ~ .:: In Ohm A = n.l0 

7.4.2.1. X 

173 7.4.3.1. 

174 7.4.4.1. 

175 7.4.1.2. If) (1.20 
7.4.2.2. 

176 7.4.3.2. 

177 7.4.4.2. 

178 7.4.1.3. 10 0.40 
7.4.2.3. 

179 7.4.3.3. 

180 7.4.4.3. 

lAl 7.4.1.4. In n.AO 
7.4.2.4. 

1A2 7.4.3.4. 

1A3 7. 1,.4.4. 

, l" 

~ ") 
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