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Summary

In this report. a constant-frequency controlled clamped-mode LeC-type parallel resonant

converter (CM LCC-type PRC) is presented. The converter possesses three operation

modes of which only operation mode !I offers little changes in the output voltage for a

wide load range. lt will be shown that the converter's non-linear state space equations

can be used to obtain a set of linear state space equations describing the converter in

each of the six topological circuit modes of operation mode II.

Using the state space description. a sampled-data model will be presented. This

sampled-data model can be d1v1ded in a large- and a small-signal sampled-data model.

The large-Signal model deSCribes the converter's behaviour at the transition times and

the small signal model describes the dynamics of the converter relative to a cyclic

steady state.

Based on the small-signal sampled-data description. the converter's small-Signal

transfer function will be presented using the z-transform techniques. Once the transfer

function is given. the analyses of the converter are rather simple. Root-loci for different

loads are presented and they show that the converter is a stable system. A controller

will be designed using pole-zero cancellation to cancel the two poles of the converter for

which the root locus will cross as first the unity circle in the z-plane. These two poles

determine the critical proportional factor at which the feed-backed converter will be

unstable.

The mean goal of the controller is to achieve a constant output voltage even under

heavier conditions than full load. The output voltage will be controlled not by frequency

modulation but by phase-shift modulation. The advantage of this technique is that the

output filter can be optimized to the switching frequency.

In order to test the feed-back control system a complete digital control system in a

Digital Signal Processor (DSP-) environment has been build using an EValuation Module

board (EVM-board) of Texas Instruments. The DS? on this board is the TMS32OC30.

The control algorithm derived from the controller's z-transform transfer function has

been implemented and tested. Measurements will demonstrate the val1dity of the sampled

data model and they show that the feed-back control system is capable of stabilizing the

output voltage over a wide load range.

The response of the feed-back control system to a step in the reference voltage does

not equal the simulation result. This is probably due to the lower power voltage of the

converter at which the measurements have been reqUired. It so happens that the digital

'system did not work at higher power voltages because of signal disturbances which are

caused by the switching power converter. New simulations should be done as to make a

correct comparison between measurement and simulation.
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Ilnleiding

De taak van vermogenselektronlsche omzetters (Eng.: Power Electronic Converters) In
het algemeen Is het controleren van de vermogensstroom door het omvonnen van de
voedende spanning met behulp van vermogenshalfgelelders. Het vermogen dat op een
gecontrolleerde mamer dient te worden. omgevormd ligt tussen een paar Watt en enkele
honderden Megawatt. In tegenstelling tot Uneaire elektronlsche systemen werken
vermogenselektronlsche omzetters met vermogensschakelaars die of volledig gelelden
dan weI volledig sperren. Dlt resulteert over het aIgemeen in een hoger rendement.

De toepasslngen van vermogenselektronlsche omzetters zljn zeer ultgebreld en het
aantal toepasslngen groelt nog steeds. Voorbeelden zljn onder andere te vinden op het
gebled van de ru1mtevaart. de telecommuntcatle en transportm1ddelen.

Vermogenselektronlsche omzetters kunnen globaal worden lngedeeld In twee ver
schillende groepen. de on-line converters en de off-line converters [ Il. die weer verder zljn
onderverdeeld. zoals figuur 1.1 weergeeft. De eerste groep bestaat ult ornzetters waarvan
de vermogenshalfgelelders op de I1jn-frequentte (de frequentle van het net) werken.
terwijl de tweede groep bestaat ult omzetters waarvan de vermogensschakelaars met
een frequentie hoger dan de I1jn-frequenUe worden aan- en uitgeschakeld. Door het
verhogen van de schakelfrequentle kan de fyslsche grootte van de reactieve componenten
kleiner worden gemaakt. terwijl de vermogensdichtheid wordt vergroot.

Power Electronic Convertel'8

I
I I

Line frequency

I Switching
converters converters

~ L, I I I
I I

AC-DC AC-DC DC-DC Swttch-mode
converters converters Swttch-mode AC-DC Resonant

converters converters converters
uncontrolled controlled

Figuur 1.1 Overzicht van groepen vermogenselektronische omzetters

De Clamped-Mode LeC-type Parallel Resonante Convertor (in het vervoIg afgekort tot
CM LeC-type PRC). waar het in dit verslag verder over zaI gaan. behoort (zoals de naam
van de omzetter al aangeeft) tot de groep van resonante omzetters. De resonante ornzetters
kunnen op hun beurt worden onderverdeeld in vier subgroepen. Deze onderverdel1ng is
in figuur 1.2 weergegeven. De CM LCC-type PRC maakt deel uit van de LCC~type

commutatie omzetters. waarbij de belastlng parallel aan een condensator staat. Andere

I lnleiding 5



configuraties zijn mogelijk zoals figuur 1.2 aangeeft. Er is zeUs al sprake van LLCC-type
PRe's, die een extra spoel parallel aan de parallel-condensator in het resonante circuit
hebben (zie hoodstuk 2. paragraaf 2.3). Het pad dat leidt tot de CM LCC-PRC is in beide
figuren vet weergegeven.

Resonant
converten

I I II I
Load-resonant Resonant-switch Resonant-de-link

High-frequency-
link

converten converters converters integral-half-cylce
converters

I I
I I

Series-loaded Parallel-loaded
resonant resonant
DC-DC DC-DC

converters converten

I
I I

LLC-type LCC-type
commutation conunutaUon

PRC PRC

Figuur 1.2 Onderverdeling van de resonante omzetters

Voor de CM LCC-type PRC zal een diskrete regeling worden gerealiseerd. Het doel van
de regeling is het constant houden van de uitgangsspanning bij vartaties in (bijvoorbeeld)
de belastlng. Getracht zal worden overgangsverschijnselen (transienten) krttlsch te
dempen, alsmede de statlsche fout gelijk aan nul te maken. Om tot een diskrete
beschrtjving van de ornzetter te komen za1 een diskreet model worden opgesteld, waannee
simulaties zullen worden uitgevoerd. Metingen dienen het diskrete model te verifieren.
Op basis van dit model zal dan een simpele digitale regelaar worden ontworpen en
opgebouwd in een DSP-omgevtng. In de hoofdstukken 2 tot en met 7 zullen de verschillende
fases, die tot de digitale regeling leiden worden belicht.

In hoofdstuk 2 zal de CM LeC-type PRC worden gemtroduceerd. De omzetter blijkt in
principe te bestaan uit drte blokken. te weten een brugschakeling die een gelijkspanning
ornzet in een blokvormige spanning, het resonantle circuit. ook weI resonante tank
genoemd. en een dubbelzijdige gelijkrichter met uitgangsftlter en de belasting. Met deze
beschrijving wordt inzicht verkregen in de werking van de vennogenselektronische
ornzetter.

1 lnleiding 6



Om tot een tijd-diskreet model te komen wordt in hoofdstuk 3 eerst een beschrijving
van de omzetter gegeven tn de toestandsrutmte (Eng.: state space) en wordt tevens een
opemtion mode gekozen. Voor deze mode wordt de omzetter verder gemodelleerd.

In hoofdstuk 4 wordt een tljd-dtskreet model afgeletd utt de toestandsrutmte
vergelijkingen dte tn hoofdstuk 3 ztjn gegeven. Het groot-stgnaaJ model beschrtjft het
gedrag van de omzetter op de zogenaamde transttletljdstlppen. terwtjl het klein-signaaJ
model het gedrag van de omzetter ten opztchte van de cyclisch blijvende toestand (Eng.:
cyclLc steady state) weergeeft voor kleine verstortngen in de stuurparameters.

Met behulp van het tijd-diskreet model wordt tn hoofdstuk 5 de overdrachtsfunctie
van de omzetter tn het z-domein verkregen. Aan de hand htervan wordt door mJddel van
pole-zero cancelation een dtgttaJe regelaar tn het complexe z-vlak ontworpen. Hierbtj
worden de dominanste polen van de omzetter door nulpunten van de dtgttaJe regelaar
opgeheven. Een tntegrerende term wordt aan de overdrachtsfunctie van de regelaar
toegevoegd om de statlsche fout gelijk aan nul te maken. Het digttaJe systeem zaJ zowel
in open aJs in gesloten Ius worden ges1muleerd.

De digttaJe regeling zaJ in een DSP-omgevtng worden opgebouwd en getest. In hoofdstuk
6 wordt enkel de opbouw en de tlmtng van het externe (en daannee wordt bedoeld: ntet
op de DSP-kaart) ADC- en DAC-ctrcutt (kort) utteen gezet.

Het tljd-dtskreet model aJsmede de digitaJe regeling zullen worden gevertfieerd aan de
hand van metingen aan een fystsche CM LCC-type PRC tn een DSP-omgeving. De
resultaten htervan ztjn tn hoofdstuk 7 opgenomen.

Conclusles. hoofdstuk 8. slulten het geheel af.

I Inleldmg 7



2 Introductie van de CM LCC-type PRC

De CM LeC-type PRC combineert de eigenschappen van de serle en parallel resonante
convertor (SRC respecttevelijk PRC). Laatstgenoemde convertors zijn DC-DC vermogens
elektronische omzetters. net als de LCC-type PRC. die cyclisch werken (vanwege het
resonante karakter). De omzetting van DC naar DC gebeurt bij de convertors in twee
stappen en weI eerst van DC naar AC (middels een brugschakel1ng) en vervolgens van
AC naar DC (bruggelijkrichter met uitgangsfilter en belasting). In voIgende paragrafen
zullen de etgenschappen en werking van de LeC-type PRC worden besproken.

Het schema van de CM LCC-type PRC is in figuur 2. I weergegeven. De convertor
bestaat in principe uit drie blokken. te weten een volle brugschakeling (hieruit voIgt de
naam Clamped-Mode. zoals later nog zal worden uitgelegd). een resonantie circuit en
een bruggelijkrichter met uitgangsfilter en belasting.

+ TIJ D I D 4
Cp

Ui
A B

T3 J D3 D2

Co Ro

+

Figuur 2.1 Schema van de Clamped-Mode LCC-type Parallel Resonante Convertor

Als eerste zal de volle brugschakeling aan de orde komen. De volle brugschakeling
bevat vier schakelaars. die per paar worden in- en uitgeschakeld. Afhankelijk van de
stuurstgnalen op de gates van de transistoren komt er een blokspanmng. dan wei een
blokvonruge spanning op de uitgangsklemmen van de volle brug te staan. De amplitude
van de brugspanmng is gelijk aan de heIe voedingsspanmng (illt in tegenstelling tot een
halve brugschakel1ng. waar een klem van de brug op de halve voed.1ngsspanning staat.
zodat ook de amplitude van de brugspanning gelijk is aan de halve voeillngsspanning).

2 Introduktle van de CM LCC-type PRC 8



Als tweede zal het uitgangscircuit dat uit een dubbelzijdige gelijkrichter met daarachter
een uitgangsfilter en de belasting bestaat, in detail worden besproken.

Tussen de klemmen van de brug is een resonantie circuit aangebracht. de resonante
tank genaamd. van de derde orde. Imrners twee condensatoren en een spoel zijn tussen
de klemmen van de volle brugschakeling in serie aangebracht (vandaar de naam LCC-type
PRC). De spanning over de parallelcondensator C

p
wordt door de diodebrug dubbelzijdig

gel1jkgericht en door het uitgangsmter afgevlakt.

2.1 Volle brugschakeUng

De volle brugschakeling is in figuur 2.2 weergegeven. Aangenomen wordt dat de
transistoren elk met een duty-cycle van 50% worden geschakeld. Tussen klemmen A en
B wordt dan een blokvormige spanning uAB gegenereerd met als amplitude de
voedingsspanning Ufo

°1 °4 LT 4
+

Vi uAB
A B

°3 °2 LT 2

Figuur 2.2 De volle brugschakeling met vier schakelaars

De combinatie van transistor T I met zijn anti-parallel geschakelde diode D
I

werkt,
evenals de ovenge transistoren met hun anti-parallel geschakelde diodes. als bidirectionele
schakelaar 5 I' Het negatieve deel van de stroom loopt door de diode en het positieve
deeI van de stroom door de transistor. Aangenomen wordt dat schakelaars 51 en 53
alsook 52 en 54 ieder de helft van de periode afwisseld geleiden. Door nu een fasever
schuiving 'a (overeenkomend met een tijdsverschuiving die in het vervoIg Taft zal worden
genoemd) tussen het schakelen van deze twee paren aan te brengen. wordt de brug
kortgesloten via S'I en 54' dan weI via 52 en 53' Het kortsluiten van de brug wordt in de
literatuur ook weI Clamped-Mode genoemd. Een halve brugschakeling die met twee
bidirectionele schakelaars Is uitgerust, biedt deze mogel1jkheid niet,

Door nu de faseverschuiving '5 groter te maken (T'!f! groter), wordt de pulsbreedte f3
5

van de brugspannlng uAB kleiner, met als gevolg dat de uitgangsspanning zal dalen,
terwijl de frequentie waarmee de schakelaars worden aangestuurd. constant kan worden
gehouden. De dlgitale regelaar zal op deze wijze de uitgangsspanning regelen. Een
andere mogel1jkheid om de uitgangsspanning te regelen Is de schakelfrequentie te varieren.

2 Introduktie van de CM LCC-type PRC 9



Als de schakelfrequentle van de brugschakeling bljvoorbeeld hoven de resonantiefrequentie
van de resonante tank (zle paragraaf 2.3) I1gt. zal blj het vergroten van deze
schakelfrequentie de ultgangsspannlng dalen. Nog een andere vorm van regelen zou
kunnen zljn om de mgangsspanning te varteren.

Verder kan nog een duty-cylce d van de blokvonnige brugspanning worden gedefinieerd.
De stuurstgnalen en de net gedefinleerde grootheden zljn In figuur 2.3 weergegeven.

TIJ I-
Ts ---'1

T'hJ- ......
Ts ---'1

T3 J L
Ts ---'1

T4b ... 1...

UAB Vi

1
tPs fJs Ts I- -

---'1

Figuur 2.3 De stuursignalen van de volle brugschakeling en de vorm van de
brugsspanning

in de voIgende paragraaf komt het tweede blok. waarult de Clamped-Mode LCC-type
PRC bestaat. de dubbelz1Jdtge gelijkr1chter met ultgangsfllter en belasting. aan de orde.

2.2 BruggeUjkricbter met uitgangsmter en belasting

Afhankelijk van hoe de bruggelijkr1chter (meesta} na een transformator} met ultgangsmter
op een resonantie circuIt aangesloten Is. "zlet" deze aan de mgang een spannlngs- of een
stroombron [2J. Blj de CM LCC-type PRC "zlet" het resonantie circuIt een stroombron.
terwijl de bruggelijkrlchter spannlngsgestuurd Is; immers de spannIng over parallel
condensator Cp wordt dubbelzijdig gelijkgencht. Verder Is het voor het beschrijven van
de omzetter als geheel nuttig als de belastlng zo eenvoudig mogelijk kan worden voorgesteld.

2 Introduktie van de CM LCC-type PRC 10



hier door een weerstand die de effeetteve vervangingsweerstand R.. zal worden genoemd.
In figuur 2.4 is de spanntngsgestuurde bruggelijkriehter met uitgangsfilter weergeven.

De effektieve vervangsweerstand wordt als voigt berekend.

+

Figuur 2.4 Spanningsgestuurde gelijkrichter

+

De ingangsspanning is sinusvormig en er komt aehter de gelijkriehter een dubbelzijdig
gelijkgeriehte spanning. Omdat de uttgang een gelijkspanning is. is voor de verbinding
een komponent nodtg die de versehilspanning kan opnemen: een zelfinduetie.

De gemiddelde uitgangsspanning is

2 •
(2.1)V 0 -;; u Cp

en met

u Cp
(2.2)V cp - .f2

voIgt

;r

V cp - /2 V o (2.3)
2 2

De stroom aan de tngang is blokvormig met amplitude 1
0

en heeft een eerste harmonisehe
komponent

2 lntroduktie van de CM LCC-type PRC
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De effektieve stroom is

en de effektleve weerstand

iR 1 2/2
I R1 --' ---I. ../2 1f 0

(2.5)

(2.6)

In de volgende paragraaf wordt het derde orde resonantie circuit besproken dat de
etgenschappen van het serle en parallel resonantle circuit combineert.

2.3 Bet derde orde resonantie circuit

Er zijn twee basistypes van resonantie circuits. Het ene waarvan de serle resonante
convertor (SRC) gebruik maakt. heeft de belastlng in serle met een LC circuit (spoel L en
condensator C in serle). De parallel resonante convertor (PRC) maakt gebruik van het
andere basistype. waar de belasting parallel aan de condesator van een LC circuit is
geplaatst. De belangrljkste eigenschappen van de SRC zijn: I) inherente beve1l1ging
tegen overbelasting. 2) uitgangsspanning gevoelig voor variaties in de belasting en 3)
uitgangsspanning niet meer te regelen bij het ontbreken van de belastlng. Die van de
PRC zijn: 1) uitgangsspanning ongevoelig voor variaties in de belasting. 2) resonantie
ook bij het ontbreken van een belastlng en 3) beveil1ging nodig voor overbelastlng. De
SRC en de PRC zijn in de literatuur zeer goed beschreven. Enkele van de meest geciteerden
op dit gebied zijn [3-7].

Door het toevoegen van een extra serlecondensator C" aan het resonantie circuit
waarvan de PRC gebruik maakt. wordt een derde orde circuit verkregen dat mede bij
een juiste keuze van C" de voordelen van het serle en parallel circuit verenigt en de
nadelen vennijdt. Vermogenselektromsche omzetters die hiermee zijn uitgerust worden
LCC-type PRe's genoemd. In figuur 2.5 is het LCC-type circuit getekend.

rYV\f'\..---r---h----,-_ B

Figuur2.5 LCC-type resonatie circuit

2 Introduktle van de CM LCC-type PRC 12



De versterking voor het LCC-type resonantie circuit is (zie voor een complete beschrijving
[1]en[2ll

met

2
d - r fJs de duty-cycle van de blokvormtge brugspanning uAB

s

Jr2
R e - 8"" Ro de effektleve vervangingsweerstand.

I
w - de resonantiefrequentie.

as JLsC s

w Was
V --- --- de verstemming.

Was W

(2.7)

(2.8a)

(2.8b)

(2.8c)

(2.8d)

(2.8e)

De verhouding van Cp tot Cs bepaalt het serle- ofparallelkarakter van de kring. Voor
Cs = Cp geldt voor de versterklng

met

en voor Cs = 2 Cp geldt

to
W ---n

Was

(2.9)

(2.10)

(2.11 )

2 Introduktle van de eM LCC-type PRC 13



In figuur 2.6a en 2.6b zijn de resonantiekrommen voor beide gevallen uitgezet tegen
de genormeerde frequentie (l)n gedefirueerd in (2.10) en met d gel1jk aan I. Voor voldoende
grote Q komt het maximum bij w = W ... (wn = I) te l1ggen. De ornzetter gedraagt zich net
als een serle resonante ornzetter. Bij nullast daarentegen (Q hoeft niet gelijk aan nul te
zijn!) komt het maximum van de overdracht te liggen bij W = (IJ", waar

I
wop - .[L';C; (2.12)

LsCe

met

CsC p
(2.13)C e ..

Cs +C p

De LCC-type PRC gedraagt zich dan als een parallel resonante ornzetter. Indien de
schakelfrequentle w

6
tussen w... en w'" in ligt. worden de voordelen van de serie en

parallel resonante convertor ten volle benut.

O"erdrachtsfunctie LeC-type PRC (Cs =Cp )

gain

1.6 .;. : : : ~ : : .
· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . .· . .. ..· . " ..

1.4 .: ; oi·············· \ :. j. •••••••••••••• ; •••••••••••••· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . .· .. .· .. .· .. ... ....
1.2 .....•:...•.......•... ~ •..........•.. ~ . . . • . •. . • . .• . ~ ...••.•...•.•..:. • . .. . .....•.• ~ ...•.•........ : ...•.•••.....

· . . . . . .· . .. . . . .· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . .· . . . . . .· .. . . . . .
.............................................. 0.· . .· . .· . .· . .· . .

0.8

0.6

21.81.6

OL-~.&-__~-'::- .&- "":- ..i- ...... ......__--I

06 08 12 1.4

------I... Wn

(2.6a) C = C
6 P
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2

gain

OverdrachtsfuDctie Lee-type PRe (Cs =2Cp)

1 .....

0.8

06

OL..-_-'-- __'_ ....... ----'~ ..... ...... __'_ .....I

06 08 1.2 14 1.6 1.8

-----...~ COn

Figuur 2.6 Resonantiekrommen van de LCC-type PRC voor a) Cs = Cpen b) Cs = 2 Cp

Opgemerkt dient nog te worden dat seriecondensator Cs bij een halve bruguitvoering
van de LeC-type PRC in de brugtakken kan worden opgenomen.

Nu de drie blokken waaruit een LeC-type PRC bestaat zijn behandeld en er inzicht is
verkregen in de manier waarop de omzetter werkt. kan worden begonnen de beschrijving
in de toestandsruimte.

2 lntrodukUe van de CM LCC-type PRC 15



3 Toestandsruimte-beschrijving van de CM
LCC-type PRC

Eerst wordt een aIgemene tijd-conttnue beschrtjvtng in de toestandsrutmte gegeven van
geschakelde systemen. waaronder ook de CM LeC-type PRC valt. Vervolgens wordt voor
een bepaalde opemtton mode de convertor tn deze toestandsrutmte beschreven. In het
volgende hoofdstuk voIgt utt deze beschrtjvtng het tijd-diskreet model van de omzetter.

3.1 Algemene tijd-continue beschrijving van geschakelde systemen

Voor een vermogenselektrornsche omzetter die cyc1isch werkt. wordt aangenomen dat in
de kdr cyclus die zich van t =tk tot t =tk.l uttstrekt. voor een n -dtmensionale toestandsvektor
~ (t) van het systeem N opeenvolgende l1neatre tijd-invartante toestandsvergel1jk1ngen
gelden van de vorm [21:

(3.1)

met

(3.2)

een vergel1jktng voor elk van de N topologische conftgurattes (subcycli) in de kdr cyclus.
De toestandsvektor ~ (t) is continue bij e1ke overgang van de ene configuratie naar de
andere. d.w.z. de eindtoestand in de ene configuratte is de begintoestand voor de
volgende.

Vaak: is het zo dat de ontwikkeling van bepaalde vartabelen anders dan die in de
toestandsvektor dient te worden meegemodelleerd. Een voorbeeld hiervan is hoe de
gemtddelde waarde van een bepaalde vartabele. genomen over een cyclus. van cyclus tot
cyclus verandert. Elke (hulp}vartabele die van belang is. wordt verzameld in een p
dimensionale (ultgangs}vektor !L (t) waarvoor ook weer onder dezelfde voorwaarden als
hterboven N opeenvolgende ltneatre tijd-tnvartante vergel1jk1ngen gelden [2].

~(t) - g, ,!(t) + -P, y,(t)

Index i in vergel1jk1ng (3.2) loopt van 1 tot N. met

TkD - 0

t k +1 - t k + Tk.N •

zoals in figuur 3.1 is weergegeven. Dus Tk.N is de tijdsduur van de kdr cyc1us.
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De Tk ., 's In flguur 3.1 worden In het vervolg ook weI (relatieve) transltietyden genoemd
en deze worden verzameld In de N-dimenslonale vektor L:

(3.5)

De m-dtmenslonale vektor !! (t) bestaat ult bronnen die Invloed hebben op het circuit.
zoals bljvoorbeeld de voedingsspannmg. Verder zljn voor l = 1.2..... N

~, de systeemmatrices (n x n),

'! I de distributie- oj lngangsmatrices (n x m).

g, de uitgangsmatrices (p x n). en

~, de drtjvende matrices (p x m).

-1--1--1_2_l-_ - - - - - --4f----I- ~f--_N-~
Tk.l I

Figuur 3.1 Onderverdeling van de k cE cyctus in Nsubcycli elk met een overgangstijdstip
Tk../ voor i= 1,2, ... ,N

Voor een gegeven ~ (t) wordt de ontwikkeltng van het systeem In (3. I ) In de krr cyclus
compleet bepaald door de golfvormen van de bron(nen) en de transltietijden waarop het
systeem van de ene subcyclus overgaat naar de andere. Op hun beurt worden deze
golfvormen van de bron(nen) en transltietijden direct dan weI indirect bepaald door een
set van onafhankeltjke stuurparameters I4.J. Sommtge van de stuurparameters dlenen
om direct alle golfvormen van de bronnen in de vektor !! (t) in de krr cyclus te bepalen.

De transltietijden Tk.l hangen afvan externe regelacties en van de toestand waartn het
systeem zlch bevtndt. Om die redenen bestaan ze utt twee essentleel verschlllende
types. Het ene type transltte wordt direct bepaald door een externe regelactie. Dlt is
meestal in de sltuatie waartn bljvoorbeeld thyrtstoren worden ingeschakeld of translstoren
worden in- en uttgeschakeld (uJtzonderingen hlerop komen overeen met die thyristoren
en translstoren waarvoor deze spectfieke handelingen functies van de systeemtoestand
zljn gemaakt en zljn dus nlet langer directe functtes van externe regelacties). De
overeenkomende transltietijden worden dan direct en tmpltclet bepaald door enkele van
de stuurparameters.

Het andere type transitie vtndt alleen plaats Indien de toestand van het systeem
bepaalde grenzen of randooon.vaarden beretkt. Dtt Is het geval bljvoorbeeld bij het
ultschakelen van thyristoren (randvoorwaarde: thyristorstroom Is nul) of van diodes
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(randvoorwaarde: diode-spanning is nul). Dit type transitie wordt dus enkel indirect oj

lmpliclet gecontrolleerd door de stuurparameters d.m.v. een externe regelactie op de
toestandstrajectories van het systeem.

am de notatlewijze te vereenvoudigen, is het voordelig om alle onafhankelijke stuur
parameters in een vektor genaamd 14 te verzarnelen. De uitdrukkingen die !! (t) opleveren
in de kdf cyclus in termen van grootheden die ook in 14 voorkomen, zijn typisch eenvoudig
en expllciet. Uitdrukklngen die weI de Tk ., weergeven in termen van grootheden die ook
in14 voorkomen, kunnen varieren van eenvoudig en expliciet tot tngeWikkeId en impliciet.
Eenvoudige expliciete uitdrukkingen worden verwacht bij de direct gecontrolleerde
transiUes, terwijI ingewikkelde impliciete uitdrukkingen te vinden zijn bij de indirect
gecontrolleerde transities.

Ondanks het onderscheid tussen de twee types transitletljden, worden de vergelljkingen
die de N-dimensionale transitietijdenvektor L met de stuurparametervektor 14, voor
zowel in de direct als indirect gecontrolleerde gevallen en voor elke wtlIekeurige ~ (~), in

een set van N vergelijk1ngen verzameld die onderstaande vorm hebben

Deze set zal voortaan de randvoorwaardenuergelfjking worden genoemd.
Merk op dat de compacte notatie ~ (... ,.) eigenlljk is

c 1(.•• ,.)

(
C2(..... )

<2 ..... ) =

(3.6)

(3.7)

waarbij elke c, (.,.,.) een scalarfunctle van drie vektorargumenten is, die transitietijd Tk .,

bepaalt.

3.2 Een toestandsruimte-model van de CM LCC-type PRC

De CM LCC-type PRC kent in principe negen mogelljke subcycll (topologlsche corifiguraties)
{B-9]. De omzetter kent een drietal verschillende werkingwijzen (operation modes), nl.
Mode I. n, Ill. In [g] wordt Mode II als meest geschikt voor de LCC-type PRC geacht
vanwege de kleine variatles in de uitgangsspanning bij verschillende uitgangsbelastingen
en de mogelijkheid om verliesvrije snubbers toe te passen. In het nu volgende wordt
steeds aangenomen dat de omzetter zich in een cyclisch blljvende toestand bevindt. De
subscripten k bij de transitietijden komen hiermee te vervallen; er is geen onderscheid
tussen de cylci.

In Mode n heeft de convertor zes subcycli. Dus N is gelijk aan zes. In figuur 3.2 zijn
de transitletijden voor een cyclus behorende bij Mode n weergegeven. De ornzetter
doorloopt achtereenvolgens de volgende configuraties (subcycli): M6-M3-M2-M3-M6-M5.
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___M2 M3_--+
I
_M6_+

I
M5 I_

T1 J- T2

T3- - T4
~

TS

T6

--1c--M6--1 M3

Figuur3.2 Volgorde van de zes subcycli in een cyclus van Mode II

In ftguur 3.3 zijn de zes topologlsche circuit-conftguraties voor de cyclisch blijvende
toestand vereenvoudigd getekend. In het schema is de volle brugschakeling vervangen
door een gelljkspanningsbron V, die bij een transitie of nul wordt of van teken verandert.
overeenkomend met de blokvormige brugspanning u AB uit ftguur 2.3. Verder is het
uitgangscircuit vervangen door een stroombron 1

0
(zie paragraaf 2.2). Er is sprake van

symmetrie. irnmers in de eerste helft van de schakelpenode (M6-M3-M2) hebben de
bronnen een tegengesteld teken ten gevoIge van de tweede helft (M3-M6-M5). Het volstaat
om ult te leggen wat in de eerste helft van de schakelpenode gebeurt.

Ues I Ls
+ - ----...

C s Ls
+ +

Vi Ucp
- Cp

M:2

Ues
+

Cs
+ t10VI ucp

+

M5

Ues 'es Ues
+ +

Cs Cs
+ +

Ucp Ucp

M6 M3

Ues 'Ls 'Ls
+ .- .-

Cs Ls Ls
+ +

Ucp
Cp

Ucp
Cp- -

M3 M6

Figuur 3.3 De zes subcycli van de omzetter behorende bij operation Mode II
(vereenvoudigd schema)
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M6: To < t S T1

Oe cyclus begint op t = To als uAB verandert van -V, naar O. Gedurende dit interval
bevindt de ornzetter zich in M6 als uq, negatief is. In figuur 3.4 zijn enkele golfvonnen
weergegeven. Deze subcyclus eindigt wanneer uq, op t = To + T) nul wordt.

M3: T 1 < t S T 2

Oit tljdinterval start op t = To + T) als uq, (T)) = O. Oe ornzetter bl1jft in subcyclus M3
totdat u AB op t =To + T2 gel1jk wordt aan +V, . Hierbij is T2 gel1jk aan de tljdsverschuiv1ng
T~ . zie figuur 3.4.

M2: T 2 < t s Til
Op t = To + T2 begint subcyclus M2 als uAB verandert van 0 naar + V, . Oit interval eindigt
op t = To + T3 wanneer uAB weer verandert van +V, naar O. Hierbij is T3 gelijk aan de
halve schakelpertode. Ts/2. Er dient nog opgemerkt te worden dat To gel1jk aan nul
wordt gekozen (zie vergel1jking (3.3)).

M6 M2 M6 M5

Q4

Dl

Ql

D4

Ql

Q2

Q2

D3

Q3

D2

Q3

Q4

Figuur 3.4 Enkele golfvormen in het tijddomein die kenmerkend zijn voor Mode II

Uit het bovenstaande voIgt analoog aan (3.5) voor de transitletljdenvektor T. •

en analoog aan (3.6) en (3.7) de randvoorwaardenvergel1jking.
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met

ll:!(T1)

T2 -Tsjl
1

T --T
3 2 s

h:!.(T4 )

Ts - T3 - TSjl

. T6 - Ts

-Q (3.9)

h - (0 0 1 0 0) (3.10l

Utt het voors;1;aande hoofdstuk en dit hoofdstuk blijkt al dat een LCC-type PRC werkende
in Mode II wordt gekenmerkt door de votgende dr1e vergelijkingen.

Ucp (Tsjl ) > 0 .

(3.11al

(3.11 bl

(3.11cl

Met de (voor de hand liggendel vergelijking T2 > T) kan precies worden uitgerekend hoe
groot TsJl dient te z1jn om de omzetter in Mode II te laten werken. In hoofdstuk 4 zal dit
verder worden uitgewerkt.

De beschr1jv1ng van de omzetter in de toestandsruimte gaat nu als voIgt. Als
toestandsgrootheden worden de spanningen over de condensatoren en de stromen door
de spoelen uit het schema in figuur 2.1 gekozen. Verder is !! (t) gel1jk aan de
voedingsspanning V, • wordt voor de (hulp)vektor y (tl de uitgangsspanning U o (tl gekozen
en als stuurparameters worden respectievel1jk V,. TSJl en is gekozen en verzameld in de
vektor 2. De tijd-continue I1neaire toestandsvergel1jk1ngen worden afgeleid van de tijd
continue nlet-lineaire toestandsvergel1jIdngen die voor elke t geldig zijn. dus onafhankel1jk
in welke subcyclus de omzetter zich bevindt. Deze luiden naar het voorbeeld van (3.1)
votgens [1OJ.

3 Toestandsru1mtebeschrtJv1ng van de CM LCC-type PRC

(3.12al

(3.12bl

(3.12cl

(3.12dl
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en naar het voorbeeld van (3.3) voor de uitgangsspanning U o (t) voor elke t

(3.121)

In vergel1jk1ng (3.12a) tim (3.120 zijn de niet-l1neaiTe termen vet aangegeven. De blok
vonntge spanning uAB is de brugspannmg uit hoofdstuk 2. Deze spanning is of nul (brug
kortgesloten. Clamped-Mode) of gelijk San ± V" Verder bepaald het teken van Ucp in
(3.12c) en (3.12d) of er op de desbetreffende plaats in de vergelijk1ng een plus- of
m.1nteken komt te staan.

In het algemeen is deze set van niet-llneaiTe toestandsvergeUjk1ngen moe1I1jk op te
lossen. Numeneke methoden zullen eraan te pas moeten komen om de vergel1jk1ngen op
te lossen. Een andere mogel1jkheld om de niet-l1neaiTe termen te omzellen. is door het
toepassen van de tijd-continue toestandsruimte-beschnjv1ng voor geschakelde systemen
uit de vortge paragraaf. Per subcyclus gelden dan een set van tijd-invariante toestands
vergel1jk1ngen die lineaiT zijn.

In figuur 3.5 Is het volledlge schema van de omzetter weergegeven voor de derde
subcyclus. M2 van Mode 11. Meegenomen worden de seneweerstand '8 van spoel Ls en
de equivalente seneweerstand '0 van ultgangscondensator Co' In het vervolg wordt
aangenomen dat de diodes van de gelljknchtbrug ideaal geleiden. Ult de toestands
vergeUjking die deze subcyclus oplevert. zijn ook de toestandsvergel1jk1ngen voor de
andere vijfsubcycl1 afte leiden en wei heel simpel door het teken van de spannmgen V,
en Ucp in (3.12) te veranderen.

Ues i Ls iLo
.- .-

A +

Cs
+ ro +

Vi R o Vo

Co

B

Figuur 3.5 Definities van spanningen en stromen in het volledige schema van de
CM LCC-type PRC voor subcyclus M2 (uq, > 0) van Operation Mode 1\

Voor de derde subcyc1us M2 uit ftguur 3.5 Is de toestandsvergelljk1ng. geschreven in de
vorm van vergel1jk1ng (3.1)

dx(t)
~ '" ~3 :!:.(t)+Q.3' (3.13)
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en de vergelijking voor de (hulp)vektor vOIgens (3.3)

Oe toestandsvektor is gelijk gekozen aan

11.5 (t)

UCs (t)
~(t) - uCp (t )

lLo (t)

Ueo (t)

(3.14)

(3.15)

en !l (t) Is gelijk aan U o (t). Opgernerkt dient te worden dat het produkt ~,'d.(t) ult (3.1)

hier voor elke subcyc1us kan worden geschreven als een constante vektor t4 die voortaan
tngangsvektor zal worden genoemd. Oit betekent dat in elke subcylcus wordt aangenomen
dat de vektor !! (t) tfjd-Invartant is. Hierdoor wordt het rnodelleren van de ornzetter
vereenvoudigd.

De systeemmatrtx. de ingangsvektor. de ultgangsmatrix en de drijvende matrix voor
de derde subcyclus zljn vOIgens (3.12)

rs 1
0 0

L s L s L s
1

0 0 0 0
Cs
1

0 0
1

0
~3 - Cp Cp

0 0
1 roRo R o

L o ~o +Ro)Lo (ro + Ro )L o
R o 1

0 0 0
(ro + Ro)Co (ro + Ro )Co

1
Ls
0

Q3 - 0 V, .

0

0

(3.16a)

(3.16b)

~3 -~ - 0
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Merk op dat de ultgangsmatrtx C;; en de drijvende matrix Q voor elke subcyclus gelljk

zljn. Op dezeIfde manier kunnen voor de resterende subcycl1 de matrices en
ingangsvektoren worden bepaald. Zlj verschillen onderling enkel in tekens. Voor de
eerste subcyclus M6 van Mode Ills de systeemmatrix en de ingangsvektor

r s 1
0 0

L s L s L s
1

0 0 0 0
Cs

1
0 0

1
0

~1 - Cp Cp

0 0
roRo R o

L o ~o +Ro)L o (ro + Ro )Lo
Ro 1

0 0 0
~o +Ro)Co ~o+Ro)Co

Ql - Q .

(3.17a)

(3.17b)

Uit figuur 3.3 is snel af te lelden dat de systeemmatrtces ult de eerste. vijfde en zesde
subcyclus van Mode II (respectievelijk M6. M6 en M5) aan elkaar gelljk zijn en ook de
systeemmatrices ult de tweede, derde en vierde subcyclus. Dus

(3.18)

Ook de Ingangsvektoren voor de zes subcycli zljn uit figuur 3.3 af te lelden. Voor
subcyclus I, 2, 4 en 5 van Mode n Is de brugspanrung uAB nul. dus

en voor subcyclus 3 en 6 zljn de inp;anp;svektoren tep;enp;esteld

1
L so

Q3 - -Q6 - 0 V j

o
o

(3.19a)

(3.19b)

Met vergel1jkingen (3.18), (3. 19a) en (3.19b) 1igt het tljd-conttnue toestandsruimte-model
van de CM LCC-type PRC vast. In het volgende hoofdstuk zal vanult deze beschrtjving
een tljd-diskreet model worden afgeleld. Dlt model bestaat uit een tijd-diskreet groot
signaal model dat het gedrag van het systeem weergeeft op de transitletljdstlppen. en
een tljd-dlskreet kJein-slgnaal model dat het gedrag van het systeem ten opzlchte van
een cycUsch bl1jvende toestand weergeeft. Het groot-stgnaal model zal als basis voor het
kJeln-stgnaal model dlenen.
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4 Tijd-diskreet model van de CM LeC-type
PRC

Met behulp van de beschrtjving in de tijd-conttnue toestandsruimte ult het vortge
hoofdstuk za1 nu een tijd-diskreet model voor de CM LCC-type PRC worden afgeleid.
Een ttjd-diskreet groot-signaal model voIgt rechtstreeks door de tijd-conttnue
toestandsruimtevergelijking voor elke subcyclus te integreren naar de tljd. Het groot
stgnaal modellegt het gedrag van het systeem vast op de transitietijdstippen en hiermee
kunnen inschakelverschijnselen worden gesimuleerd. In paragraaf 4.1 za1 dit worden
ui~ewerkt.Slmulatieresultaten zijn in ~raaf4.2 ~e~even.

Een tijd-diskreet klein-stgnaal model voigt door rond de cyclisch blijvende toestand
(cyclic steady state) van het systeem een kleine verstortng aan te brengen. Het model
geeft het gedrag van de omzetter weer op het einde van elke cyclus voor kleine verstortngen
in de stuurparameters. In paragraaf 4.3 is het klein-stgnaal model voor de CM LCC-type
PRC uitgewerkt en simulatleresultaten zijn te vinden in paragraaf 4.4.

4.1 Tijd-diskreet groot-signaaI model

Door vergelijking (3.1) op te lossen. is de toestandsvektor ~ (t) op de transitletijdstlppen
bekend. Met het oplossen van de toestandsvektor is ook de uitgangsvektor !l (t) op de
transitietljdstippen bekend. Aangenomen wordt dat de omzetter zich in een cyclisch
blijvende toestand bevindt. De subscrtpten k die bij de transitietijden in hoofdstuk 3
staan. komen hiennee te vervallen. Nogmaals wordt hier onderstreept dat voor elke
subcydus Yo (t) tijd-invartant is, zodat het produkt ~d!.(t) een constante oplevert (zie ook

hoofdstuk 3).
De aIgemene oplossing voor T,_J < t s T, is [11),

A, (I-T,_J ) I A, (I-T)

-!,(t) - e - :a:(T,_tl + fe - q,d•.
T

I
_

J

(4.1 )

Dus de toestandsvektor ~ (t) op transitietljd t = T, wordt voor elke subcyclus i, gerekend
vanaf de toestand op t = T~J

..,., (T, -T I_J ) T, ..,., (l-T)

-!,(T, ) -e -!,(T,_l) + f e Q.,d•.
T,_J

Om de notatiewijze te vereenvoudigen worden de voigende afspraken gemaakt

~, (T, -T,_J)

<!>, -e en

4 TiJd-diskreet model van de CM LCC-type PRC
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(4.4)

en indien de inverse van de systeemmatrtx voor elke subcyclus bestaat. gaat (4.4) over
in

(4.5)

Met behulp van deze uitdrukkingen kan de toestandsvektor op t = T, recursief worden
berekend. indien de beginconditle ~ (To) bekend wordt verondersteld.

- ~I (~I-l ~(TI_2)+ !"I-l) +!"I

- ~I ~I-l ~(TI_2)+ ~I !"I-I +!'I

(4.6)

De penodieke oplossing ~P'"r (t) van het systeem. wordt gevonden door te stellen dat
toestandsvektor ~r (t+T.,.) =~r (t). Voor t =To geldt dan dat ~ (TN) =~ (To+TN) =~ (TJ.

Dus.

-I

~per (To) - (!- <!>N 1> N-l"'<!>I) (1)N <!>N-l",P2 [1 +"'+<!>N [N-l + EN ) (4.8)

Deze uitdrukking is moellijk te berekenen. niet alleen vanwege het aantal termen maar
vooralmdien systeemmatrtces singul1er zijn.

Een andere methode om sneller tot een oplossmg te komen. is door de toestandsvektor
met I element uit te breiden ()1]. Een nieuwe. uitgebreide toestandsvektor i(t) (ER n

+
l

)

en een nieuwe systeemmatrtx 11 (n+ I x n+ I). beiden met dummy elementen. worden

gedeftnieerd. De pieuwe toestandsvergel1jking van het uitgebreide systeem voor i

1.2.....N analoog aan (3.1) wordt dan

d :!.(tl
dt

(4.9)

I o o 0 I
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of

(4.10)

De dummy elementen verzekeren dat de onginele toestandsvergelljIdng In de nieuwe
toestands-vergelljk1ng is ingepast.

De nleuwe toestandsvektor kan net als in het onginele systeem recurslef worden
berekend indien de beglntoestand Is gegeven. Echter. de vergelljk1ngen die hlerult volgen
zljn van een veel grotere eenvoud. omdat het nleuwe systeem homogeen Is. De
toestandsvektor op het einde van elke subcyclus Is nu (voor 1= 1,2.....Nl.

Af (T, -T I _1 )

i(Tt ) -e - i(Tt - 1)

- ~t i(Tt_d

en de toestandsvektor op het elnde van een heIe cyclus

i(TN)- <!>N <!>N-l ...<i>li(To)

- <!>t>l i(To )

(4.11 )

(4.12)

Zoals de .ultgebrelde systeemmatrtx het or1ginele systeem bevat. zo hebben ook de
matr1ces «PI de or1ginele matr1ces «Pt en [, voor I =1.2.....N in zlch.

. (ffi'ft)l1>1 - •
- 0 1

(4.13)

De perlodleke oploss1ng :!".r (t) wordt opnleuw gevonden door te stellen dat de
toestandsvektor op het einde van een cyclus gelljk Is aan de toestand op het begin van
dezelfde cyclus. dus

(4.14)

Dit verder ultgewerkt. levert

Dus.

-1

~per(To) - (r -~t>t) [*>t
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De periodJeke oplossing voor de uitgangsspanning is dan volgens (3.3) en met (3.16c) en
(3.16d)

(4.18)

Met behulp van vgl. (4.17) is de cycl1sch blijvende toestand van het systeem exact en
op eenvoudige wijze uit te rekenen. Het tijd-diskreet groot-signaaJ model, dat de
toestandsvektor op de transitietljdstlppen weergeeft. wordt eveneens exact door vgl.
(4.11) gegeven. Hiermee is het groot-stgnaaJ model volledtg uitgewerkt en kan met een
mathematisch programma zoals bijvoorbeeld MATLAB voor een gegeven begintoestand
de ontwikkel1ng van de toestandsgrootheden van de omzetter in de tijd worden gesimuleerd.

4.2 Simulaties met bet tijd-diskreet groot-signaaI model

Met behulp van een MATLAB programma voor het groot-signaaJ model zijn de voIgende
simulaties uitgevoerd: a) cylcisch bl1jvende toestand voIgens (4.11) gerekend van subcylcus
naar subcyclus. b) inschakelresponsie en c) responsie van een stapvormtge verandering
in de belastlng. beiden volgens (4.12). dus gerekend van cylcus naar cyclus. De
parameterwaarden en de componentwaarden van de omzetter waarmee de simulaties
zijn uitgevoerd. zijn op het ontwerp in 19J gebaseerd en worden in appendix A gegeven.
Deze waarden zijn ook voor de fysische omzetter gebruikt.

De eerste simulatie waarvan het resultaat in figuur 4.1 is weergegeven laat de golfvormen
van de toestandsgrootheden op de transitietijdstippen zien. AIle spanningen over
condensatoren en aJle stromen door spoelen zijn aJs begintoestand nul is gekozen.
Tussen twee punten wordt door het MATLAB-programma een rechte I1jn getrokken. Oit
is de reden waarom de golfvormen niet sinusvorrnig zijn. In de figuur is een stuk van de
tijdas getekend. nl. van 0,45 tot 0.48 ms. De cycl1sch bl1jvende toestand is dan aJ
bereikt. Oit bl1jkt ook uit de voIgende ftguur.

In het eerste (linksboven) van de vier deelbeeldjes uit figuur 4.1 is de blokvormige
spanning uAB en Ucp te zien. Belangrijk uit het eerste deelbeeldje is dat de spanning Ucp

een nuldoorgang heeft voordat de brugspanning verandert van nul naar ±U,. Oit geeft
aan dat T2 > T I is en dat de gesimuleerde omzetter inderdaad in Mode II werkt. Het
programma geeft voor de transitietljdenvektor T. (berekent voIgens (4.35). zie voIgende
paragraaO

0.91
1,32

2.80
I- 3.71 J.lS. (4.19)

4,12

5.60
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De spanning over de sertecondensator Ues Is In het tweede deelbeeldje (rechtsboven)
getekend. Ook hler Is de spanning hoekig ten gevolge van de rechte I1jnen die het
programma tussen twee punten trekt. De nuldoorgangen van Ues Itggen ongeveer op het
moment dat transistor T2 en een halve pertode later T4 van de brugschakel1ng worden
tngeschakeld.
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Figuur 4.1 Goltvormen in de cyclisch blijvende toestand van de omzetter

Het derde deelbeeldje (linksonder) van ftguur 4.1 laat de stromen llA en lw zlen. De
amplitude van de stroom door de resonantlespoel Is ongeveer 2 A. Blj de dimenslonertng
van deze spoel dlent met deze maximale amplitude van de stroom rekening te worden
gehouden. De stroom door de uttgangsspoel II<> Is. zoals werd verondersteld (zte bljvoorbeeld
ftguur 3.3) op een relatlef kleine rtmpel na bljna constant. De gemtddelde waarde van
deze stroom Is ongeveer 0.8 A.

Vanwege de lage waarde van ro (15mOlls de ultgangsspanmng U o (t) vrtjwel gelijk aan
de (virtuele!) spanning uCo • De spanning Is in het vterde en laatste deelbeeldje (rechtsonderl
van figuur 4.1 een gelijkspanmng met als waarde ongeveer 42 V. De gel1jkspannings
overdracht Is dan ongeveer 0,84. zoals in appendix A Is aangegeven.

De tweede slmulatle Is het Inschakelverschljnsel. Wederom Is als beglntoestand de
nulvektor gekozen. Ftguur 4.2 geeft de ontwikkeltng van de toestandsvektor in de tljd op
het elnde van elke cyclus weer. DUldelijk blijkt utt de ftguur dat de toestandsvektor een
cyclisch blijvende toestand bereikt na ongeveer 0.45 ms. Merk op dat deze toestand met
gelijk hoeft te zljn aan de amplitudes van de toestandsgrootheden! De cyclisch blijvende
toestand berekend volgens (4.17) Is
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0.44.10-2

-72.14

!:.per(To) - -59.99

0.83

41.78

(4.20)

Hiermee ligt meteen ook de periodieke (hu1plvektor!/.per (To) vast. Deze is immers vrijwel
gelijk aan de uitgangsspanning Va die op zijn beurt gelijk is aan het vijfde element (ueo )

van de periodieke toestandsvektor uit (4.20). Dus Va is gelijk aan 41.78 V.
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Figuur 4.2 Inschakelverschijsel van de omzetter

Het 1aatste simu1atieresultaat 1aat zien hoe de toestandsvektor verandert bij een
verandering in de uitgangsbelasting. Voordat de stap p1aatsvindt is de uitgangsweerstand
Ra geUjk aan de full-load van 54 n en wordt op t = 0.62 ms gehalveerd. De omzetter
bevindt zich op dat tijdstip zeker in een cyclisch blijvende toestand. Merk op dat na de
stap in be1astlng de omzetter naar een nieuwe cyclisch blijvende toestand toegaat en
deze bereikt ongeveer 0.3 ms na de stap. Opvallend aan de bee1djes in figuur 4.3 is dat
de spanningen uq, en U es op het einde van een cyclus bijna niet veranderen. terwijl de
stromen iu, en iz., re1atief vee1 veranderen. d.w.z. een grote fasedraaung dan wel verandering
in amplitude kennen. De uitgangsspanning verandert weer re1atief weinig (zakt ongeveer
4 V). maar dit is nu net een van de eigenschappen van de LeC-type PRC.
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Figuur 4.3 Responsie van de ornzetter op een stapvormige verandering in de belastings

weerstand Ro op t ::: 0,62 ms (Ro van 54 0 naar 270)

In de voIgende paragraafwordt het klein-signaal model dat als basis het groot-stgnaal
model heeft. uitgewerkt. Met dit model zullen ook simulaties worden uitgevoerd.

4.3 Tijd-diskreet kJein-signaal model

Een tijd-d1skreet klein-stgnaal model, gebaseerd op het groot-stgnaal model uit de vortge
paragraafwordt in [2] gegeven en luidt

!..(k + I) - Fo ~(k) +00 q(k)- -- (4.2Ia)

!!(k) -lfo ~(k) + ({o2,(k) (4.21 b)

waar

!..(k) - ~(tk ) - ~per • (4.22a)

g,(k) -l!.Jc-£. ,en

!!(k) - y(tk ) - y- -per

(4.22b)

(4.22c)
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Hierbij zijn:!!""" .2en!J..p.,: respectievelijk de toestandsvektor ,de vektor met stuurparameters
en de vektor met de uitgangsspanning in de cycllsch blijvende toestand van de ornzetter.
Met (4.22al tim (4.22cl wordt aangegeven dat het klein-signaal model de ontwikkeling
van de toestandsvektor op het einde van elke cyclus relatieJ ten opzichte van een
cycUsch blijvende toestand (periodieke oplossmgl weergeeft. In [2) zijn tevens uttdrukkingen
voor de matrices uit vergelijk1ng l4.21al en l4.21 bl gegeven:

fa -(:;H:~)(;~n;~l·

G _(aL]_(aJ Ja£.)-l(d£].
- 0 a aT aT dE. - - E.

H (at!.) (at!.)( aC2)-l( aC2)
_0 = a;5. - ar. ar a;5.· en

K = ( dt!.) _( at!. Vd£.)-I (d£.) .
_0 de ar. Adr.. dE.

(4.23al

l4.23bl

l4.23cl

(4.23dl

De kunst is nu om een uitdrukking te vinden voor de partieIe differentiaalvergelljkingen.
ook weI Jacobiaanmatrlces genoemd die in f 0 • go' Ii 0 en ~o voorkomen. Dtt vereist

een goed inzicht in hoe de grootheden die voor de omzetter zijn gedefinieerd. met elkaar
samenhangen. Het komt neer op het vtnden van dejuiste verbanden tussen de grootheden.

Uit [10) worden deze verbanden gehaald. In dit artikel worden de niet-llneaire tijd
continue toestandsvergelijkingen uit vgl. (3.12al tim (3.12f) opgelost met behulp van
beschrljvende functles. Dit houdt in dat de niet-lineaire termen worden benadert met
fundamentele harmonische termen dan weI met dc-termen. De beschrijvende functles
voor de niet-lineaire termen worden gevonden middels Fourier-analyse. Deze functles
worden ingevuld in de toestandsvergelljkingen en vervoJgens worden deze opgelost. Op
deze wljze kunnen net als in de vorige paragraaf uitdrukkingen worden gegeven voor de
toestandsvektor op de transitietijdstippen. nu echter zijn het benaderLngen. maar wei
expliciet in termen van de systeem- en stuurparameters. De benaderde uttdrukkingen
voor de momentane waarden van de toestandsgrootheden op het einde van elke cyclus
in de cycllsch blijvende toestand luiden:

(~) (~)UCp - Ups sin - 2 Tsjt + Upccos - 2 Tsjt •
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2
Ueo - -Ap .

Jr

(4.24d)

(4.24e)

In appendix B zljn de coefficH~ntenvan vergeUjkJng (4.24a) tot en met (4.24e) gegeven.
Met behulp van bovenstaande vergelijklngen en met het groot-slgnaal model ult de
vortge paragraaf kunnen nu ultdrukkingen worden afge]eld voor de partH~le afgeleiden
in vergeUjk1ngen (4.23a) en (4.23b). In het nu volgende zalin het kort worden aangegeven
hoe deze Jacoblaanmatrices zljn opgebouwd.

Ult [2) voIgt voor de eerste Jacoblaanmatrix i!l/iJ~ (5x5) in vgl. (4.2Ia).

.[ _ 0!.tT6) d!.tT6) d!.tTS) o!.tTd
!. o!.(To) - o!.(Ts ) d!.(T4 )·" o!.(To)

- <!'6 <!'s .. · <!'I (4.25)

met <!,I voor i = 1,2.....6 zoals in vgl. (4.3) Is gedefineerd. Dus <!,i geeft de relatte weer

tussen ~ (T,) en ~ (T,.I ). Vandaar dat <!', ook weI gevoellgheidsmatrix wordt genoemd

(Eng.: sensitivity matrix).

De voIgende matrix die in Fa voorkomt Is qI/iJT.. (5x6).

(;~) -(;~l ;t ... ;fJ·
waar

of
oT

5
-<!>6(-~(!..T5)+!l.s(!..T5))'

of
o~ - [6 (~.T6)·

elk 5xl-vektoren met

(4.26)

(4.27)

voor i = 1.2.....6 (4.28)
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De derde matrix in ~o • iJr)iJT. (6x6) is een benedendriehoekse matrix en wordt gegeven

door

Hierin wordt ~ gegeven door (4.28) en ~ door (3.10). Van iJ!;./iJT. client dan enkel nog de
inverse te worden berekend. Deze is (gelukkig maar) gedefinieerd.

De laatste matrix iJr./iJ~ (6x5) die in Fo voorkomt. voigt uit (3.9) en de kettingregel

aCl {I <!>l

a~
0

aC2 0a£
a~ (4.30)-.,

a~ {I <!>4 <!> 3 <!>2 <!>l
aC6 0
a~

0

Merk op dat iJc,liJ~ voor i = 1.2....•6 in (4.30) Ix5 rijvektoren zijn. Verder is <P, gegeven

in vergelijking (4.3) en 11 in (3.10). Bovenstaande matrices bepalen volledig ~o van het

diskreet klein-signaal model.
Nu dienen nog de matrices iJj/iJQ (5x3) en iJ!;./iJQ (6x3) die in (]o voorkomen. iJll/iJ~

(lx5) en iJll/iJT. (lx6) uit lj0 en iJll/iJQ (lx3) uit 150 . te worden afgeleid.

De eerste twee matrices zijn als voIgt gedeflnieerd (een afleiding wordt weer in [2J
gegeven):

af ( af ) ax (a f ) aT
aP j - - a; -! ai j - ax ai"/ (4.31 )

(4.32)

waar de matrices tussen haakjes al in het bovenstaande zijn gegeven en de index} loopt
van I tot 3. Het probleem reduceert zich nu tot het vinden van
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de afhankelijkheld van de toestandsvektor en transltletljdenvektor in de cyclisch blijvende
toestand bij klelne vaIiaties in de controleparameters. Een analytische oplossing voor
(4.33) kan nlet altljd worden gegeven. maar voor de CM LCC-type PRC weI.

Met :!per en Il zoals in onderstaande vergelijking.

l Ls

UCs

e - [~].-!.per- UCp en (4.34)

11.0

Ueo

waaIin de toestandsgrootheden in ~ zljn gegeven in vergelijk1ng (4.24a) t/m (4.24e) en
als stuurparameters zoals vermeld in hoofdstuk 3. pagina 21, voigt vooro~ /Oll (5x3):

aILs aILs ill-....b!
au, ilTsft ais
aucs
au,

a:!.per _ aucp (4.35)
aE. ilU,

iJ110

au,
aueo aueo
au, ais

De partH~le afgelelden naar elke stuurparameter kunnen worden bepaald aan de hand
van de relaties tussen de toestandsgrootheden en de stuurparameters. Deze relaties zijn
in vergelijkingen (4.24a) tim (4.24e) gegeven. Zijn voor de partlele afgeleiden eenmaal
ultdrukkingen gevonden dan is op deze manier o~ /oll vastgelegd. Om de grote lijn in
het verhaal niet te verliezen wordt voor de afleidingen verwezen naar het simulatie
programma van het klein-signaal model in appendix C. waarin deze afgeleiden zijn
opgenomen.

Ult (4.33) dient als laatste de matrix oI/oil te worden bepaald. die aangeeft hoe de
transitletljden afhangen van kleine veranderingen in de stuurparameters. voordat OJ/oil
en or/oil en daarmee go Is beschreven. Analoog aan de uitdrukking in (4.35) wordt

oI/Oil (6x3):

aT} aT}
au, aTsft

aI
aT2

-- au,
ae.

aTa
au,
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De transltietljden T).T2 ••••• T6 van het systeem In de cyclisch blijvende toestand zijn [1 OJ.

T] ~ 1 ( a) (4.37a)- +-arctan -- .
2 (J)s f3

T2 - TSft . (4.37b)

T
(4.37c)T3 -~2 .

T4 - T3 + T]. (4.37d)

T5 - T3 + T2 en (4.37e)

T6 - 2T3 (4.370

waar a en f3 In appendix B zljn gegeven. Dlfferentleren van de transitletljden naar de
controleparameters levert uitelndelijk avaIl. Ook deze zijn In het programma voor het
kleln-stgnaal model in appendix C opgenomen.

In hoofdstuk 3 Is gezegd dat precies kan worden uitgerekend aan welke voorwaarde
Tw moet voldoen wil de omzetter In Mode II werken. De omzetter werkt in Mode 11.
mclien

zodat met (4.37a) en (4.37b) voor Tsft voIgt

TSJ1 > 2-arctan(-~)
(J)s f3

(4.38)

(4.39)

In de variabelen a en f3 komen enkel (J)s • Ls ' Cs ' Cpo rs en Ro voor. Zijn er eenmaal
waarden voor de parameters gekozen dan kan aan de hand van (4.39) worden getoetst
of de omzetter daadwerkelijk In Mode II werkt.

Als laatste client nog te worden nagegaan hoe IJo en ~o In respectievelijk (4.23c) en

(4.23d) zljn opgebouwd. Gelukkig zljn de ultdrukklngen voor deze twee matrices vrij
slmpeI. Afgaande op de toestandsvergelijk1ng voor de (hulp)vektor In (3.14). kan met
(3.16c) en (3. 16d) vrij snel worden geconcludeerd dat y alleen een functle Is van de
toestandsvektor (en nlet een functle van de stuurparameters of de transltletljdenvektor).
Om deze reden zljn all/aT en dll/aQ gelijk aan nul. terwljl at!/a~ gelijk Is aan C2. Hieruit

voIgt

ah (Ho--=-C- 0 0 0- a~-

en

(4.40)

~o - (0 0 O).
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In deze paragraaf Is geprobeerd een Inzlcht te geven In de gevoel1gheid van het
systeem voor kJeine verandertngen in de cyclisch blijvende toestand van toestandsvektor
:!. transltietljdenvektor T. en stuurvektor Il. Met de matrices die hlerult voortvloeien
wordt het diskreet kJein-slgnaal model opgebouwd en Is ulteindelijk een compleet diskreet
model voor de CM LeC-type PRC gegeven.

4.4 Simulatie met het tijd-cliskreet klein-signaaI model

De entgste stmulatte die met het dlskreet kJeln-stgnaal model Is ultgevoerd, Is een stap
in de tijdsverschulvtng T'if! ' omdat de ultgangsspannlng Uo met faseverschu1v1ng wordt
geregeld. In principe hadden ook responsles van de omzetter met stappen In V, en J.
bekeken kunnen worden. In ftguur 4.4 Is het stmulatleresultaat van een stap In T'!fl

weergegeven en in appendix C Is het MATLAB-programma van het kJein-stgnaal model
opgenomen.
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Figuur 4.4 Responsie van de omzetter op een stap in Ttfl ter grootte van -0,15 /.IS

De stapgrootte in Tsjl Is -0,15 Ils. Nogmaals wordt onderstreept dat de stap relatieJten
opzlchte van de cyclisch bl1jvende toestand plaatsvtndt (m.a.w. TSjl gaat van 1.32 Ils

naar 1,17 Ils) en dat In figuur 4.4 de toestand van de omzetter op het elnde van elke
cyclus Is weergegeven. De toestandsvektor beretkt na ongeveer 0.35 ms een nleuwe
stablele toestand. De ultgangsspanntng stljgt met ongeveer 3.2 V.

4 Tijd-d1skreet model van de CM LCC-type PRC 37



Met gezond verstand kan worden afgeleld dat de ultgangsspannlng dient te stljgen.
lmmers de amplitude van de grondharmonische term van de blokvormige brugspanning
uAfj zal bij een afname In de tljdsverschulving groter worden. Dus de spanning over Cp

zal ook groter worden en daarmee de ultgangsspannlng uo'

In d1t hoofdstuk Is een dlskreet groot- en klein-sIgnaal model gepresenteerd op basis
waarvan slmulaties zljn ultgevoerd. Op grond van het hler gepresenteerde diskrete
model zalln het voIgende hoofdstuk een regelaar worden ontworpen. die de ultgangs
spanning blj veranderingen in de belastlng constant zal houden.
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5 Ontwerp van een digitale regeling

Het is de bedoeling om met behulp van een digitale regelaar de uitgangsspanning
constant te houden bijvoorbeeld bij variaties in de belasttngsweerstand. Faseverschuiv1ng
zal hiervoor worden gebruikt. zodat d~ werkfrequentie van de ornzetter constant kan
bl1jven. Het voordeel hiervan is dat de spoelen die in het circuit voorkomen voor een
frequentie optimaal gedimensioneerd kunnen worden.

De regelaar zal in het z -domein worden ontworpen. Hiervoor is een beschrijv1ng van
de omzetter in het z-domein nodig. Deze beschrijv1ng wordt met behulp van het diskreet
klein-signaal gevonden. De wortelbanen van de ornzetter in het z-domein geven informatie
over de polen die het meeste invloed hebben. GeJXX>gd zal worden de dominanste polen
van de ornzetter onder full-load condities door de regelaar mlddels pole-zero cancellation
op te heffen. Verder zal het mogel1jk zijn om met een referentiespanning de uitgangs
spanning op een bepaalde waarde in te stellen.

5.1 Beschrijving van de omzetter in het z-domein

Het diskreet klein-signaal model in (4.21a) en (4.2Ib) is een differentievergel1jking die
het gedrag van het systeem op het einde van elke cyclus ten opzichte van een cyclisch
bl1jvende toestand weergeeft. Deze differentievergel1jking kan naar het z-domein worden
getransformeerd door gebruik te maken van de z-transfonnatie. Voordat aan het
dimensioneren van de regelaar kan worden begonnen. dient eerst te worden bekeken
waar de polen en nulpunten van de ornzetter in het z-vlak liggen en hoe de wortelbanen.
behorende bij het polen- en nulpuntenplaatje eruit zien.

Als basis dient het ontwerp van de ornzetter uit [9J. In appendix A zijn de circuit- en
stuurparameters van de omzetter gegeven. De schakelperiode van het systeem is 5.61Js

(schakelfrequentie is 178,6 kHz) en binnen deze tijd zullen zeer waarschijnlijk de AD en
DA-conversie van uitgangsspanning U o en de benodigde berekeningen voor het
regelalgoritme niet kunnen worden uitgevoerd. Vandaar dat het klein-signaal model
wordt omgeschreven naar een gel1jk model dat echter de toestand van de omzetter op de
dubbele schakelperiode van 11.2 IJS geeft. Deze tijd is voldoende om alle handelingen in
uit te voeren. Het klein-signaal model op de dubbele schakelperiode komt er dan m.b.v.
(4.21a) en (4.21b) als voigt uit te zien:

~(k + 2) - fo !:(k + 1) + Qo ~.l(k + I)

- fo( fo !:(k) + Qo<I(k)) + Qo g(k + I)

- f; !:(k) + fo Qo <I(k) + Qo 2.(k + 1)

v(k) - Jj 0 !:(k) .
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(5.Ia)

(5.1 b)
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Indien g alleen elke dubbele schakelpertode wordt aangepast (dus g (k+ I) = g (k) ) en een
nieuwe index m en andere notatie voor de matrices worden ingevoerd. gaan
dtfferentievergelijk1ng (5.la) en (5.1 b) over in

met

-!:.(m + I) - ~new :!:( m) + ~new ~(m) .

2
~new - fo •

(5.2a)

(5.2b)

(5.3a)

gnew -lio .

en (5.3b)

(5.3cl

Na transfonnatte van (5.2a) en (5.2b) naar het z-domein. wordt de overdrachtsfunctte
van het proces verkregen. De z-transformatie levert

v (z ) - gnew X (z ) .

zodat voor de overdrachtsfunctte van het systeem lip (z) geldt

v (z)
Hp(z) - Q(z)

-)

- gnew ( Z !- ~new) l} new

gnew ad) ( z ! - ~new ) l}new

F! -~newl

(5.4a)

(5.4b)

(5.5)

Merk op dat lip (z) een 3xl-vektor is die t.o.v. een cycltsch bltjvende toestand de
overdracht naar elk van de drte stuurparameters U,• T"fl enis in Il geeft. De functie ad)(.)

is de adjoint van een matrix en voor de berekentngswtjze wordt verwezen naar [12]. De
(Ix I) overdrachtsfunctte Hp (z) die hier van belang is. is de invloed van Tsjl op de
uitgangsspanntng uo' Deze heeft de voIgende vorm:

H p(z) _ V(z)
Tsft (z)

bo +b)z +b~2 +b3z 3 +b4z 4
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De noemer van H
p

(z) is een vijfde orde polynoom in z met coefficH~ntenao tim a4 en
wordt de karaktertstieke vergelijking van het systeem genoemd (indien gelijk gesteld aan
nul). De orde van de omzetter is dus vijf. De teller is een vierde orde polynoom met
coHficH~nten bo tim b 4 • dus de omzetter heeft naast vijf polen vier nulpunten. Het
oplossen van de karakteristieke vergelijking levert de vijf polen. ook weI wortels genoemd
van de omzetter. De LCC-type PRC is stabiel indien deze vijfpolen binnen de eenheidscirkel
in het complexe z-vlak liggen. Bij een verandertng in de uitgangsbelasting R o veranderen
de coefficH~nten ao tim a4 en bo tim b 4 • Ook dan zullen de nieuwe polen van het proces
binnen de eenheidscirkel dienen te liggen. wil de ornzetter stabiel zijn.

In het veIVolg zal de CM LCC-type PRC als een black box worden beschouwd met als
overdrachtsfunctie in het z-domein vergelijking (5.6). De wortelbanen (Eng.: root locus)

van de omzetter worden als voigt berekend. Beschouw het teruggekoppelde systeem in
figuur 5.1. waar Keen proportionele versterkingsfactor voorsteIt. De gesloten-lus

overdrachtsfunctie voor dit systeem is

(5.7)

waar R (z) het referentie-stgnaal van het systeem is. De karaktertstieke vergelijking van
het teruggekoppelde systeem is

(5.8)

Het oplossen van (5.8) voor toenemende waarden van K met K E (a. x) levert telkens
nieuwe polen op. Het tekenen van deze polen in het complexe z-vlak geeft de nchting
waarin de polen zich bewegen en het totale plaatje wordt de wortelbaan genoemd. Voor
toenemende K zullen de polen van M (z) naar de eenheidscirkel toebewegen (indien voor
K :. a de polen binnen de eenheidscirkel liggen) om tenslotte de eenheidscirkel te
passeren en er zich steeds verder vanaf te verplaatsen. Het is van groot belang om te
weten voor welke K. noem het de krltische K afgekort tot K kr • welke pool (polen) van het
systeem als eerste op de eenheidscirkel komt (komen) te liggen. Voor deze waarde van K
is de grens van stabiliteit bereikt.

R (z) + T~ (z)

Hp(z)

VIz)

Figuur 5.1 De omzetter als black box in een teruggekoppeld systeem ter bepaling van de
wortelbanen
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De wortelbanen voor de LCC-type PRC onder full-load condities met Ro = 54 n. zoals

in appendix A. is in figuur 5.2 getekend. Tevens is ook de kritische K aangegeven.

z-vlak

0.5

:l
~ 0

l

-0.5

-I

P2

H.HH~~.H,"~3_n....4""'p_1__-+_t- --t

P3

-2 -15 -I -0.5 o

Real Axis

0.5 15 2

Figuur 52

Kia =4.6.10'8

De polenfnulpunlen-ligging en de bijbehorende wortelbanen voor Ro =54 0

De JX>len P J tIm P5 zijn met een kruisje aangegeven en de nulpunten n J tIm n4 met een
rondje. In de figuur is te zien dat de vljf polen van de omzerter voor Ro = 54 n binnen de
eenheidscirkelin het complexe z-vlak liggen. De omzerter is van nature stabie!. Uit de
wortelbanen van figuur 5.2 kan worden geconcludeerd dat de wortels P4 en P5 van de
omzerter het dominantst zijn. De baan van de wortel die over de reele as naar rechts
loopt, snijdt aJs eerste de eenheidsctrkel bij een kritische K van ongeveer 4.6.10'8.

Om aan te tonen dat bij een veranderlng in de belasting de polen en de nulpunten
van de omzerter op een andere plaats in z-vlak komen te ltggen. zijn in figuur 5.3 de
wortelbanen voor Ro = 27 n getekend. Uit de figuur blijkt dat de polen dichter bij de
oorsprong van het z-vlak zijn komen te l1ggen. Een aannemel1jke verklaring hiervoor is
dat door het OOnemen van de belastingsweerstand (sterkere belastingl de omzerter sterker
wordt gedempt. De afstand van de polen tot de oorsprong moet dan kleiner worden.
omdat deze de mate van demping in de omzerter bepaald.

De omzerter werkt bij Ro = 27 n nog steeds in Mode II. getutge de waarde voor T). Het
slmulatieprogramma van het diskreet klein-stgnaal model goo voor T) 1.1 J-lS. zodat aan
de voorwaarde T2 > T) wordt voldaan. Om het geheugen even op te frissen: T2 = Tsft =
1.32 J-lS. zie appendix A.
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In figuur 5.3 ligt een nulpunt buiten de eenheidscirkel, wat verder niet zo veel heeft
te betekenen. WeI belangrijk is dat alle polen weer binnen de eenheidscirkel liggen. De
ornzetter blijft stabieI. Er zijn nu twee punten waar de wortelbanen de eenheidscirkel
snijden. De twee dominanste polen zijn nog steeds P4 en P5• Ten gevolge van deze twee
polen snijdt de wortelbaan bij punt I als eerste de eenheidscirkel voor KkT =5.1.10-8

• Het
twee snijpunt. punt 2 in figuur 5.3. wordt pas bij KkT =2,0.10-6 bereikt.

0.5

.~ 01 fl3 n4
~ 2 1

J
0 ...........

P1

-0.5

-I

z-vlak

-2 -1.5 -I -0.5 o

Real Axis

0.5 1.5 2

Figuur 5.3

K
kT

bij I is 5,1.10-8

K
kT

bij 2 is 2,0.10-6

De polen/nulpunten-Iigging en de bijbehorende wortelbanen voor Ft =27 0

De waarden van de coefficH~nten ao tIm a 4 en bo tIm b4 van de overdrachtsfunctie voor
Ro gelijk aan 54 n en 27 n zijn in tabel 5.1 opgenomen. De bijbehorende polen en
nulpunten van de omzetter voor de twee waarden van de belasting zijn in tabel 5.2
opgenomen.
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TaOO15.1 Coefficienten van de overdrachtsfunctie in het z-oomein

voor twee waarden van de OOlasting

Ro 540 270

a 4 -1, 10.100 -6.88.10. 1

as 2.91.10-] -4.88.10-2

a 2
2.43.10-] 2.22.10- 1

a l
-7.14.10-3 4.41.10-2

a o -2.42.10-2 -1,97.10-2

b o -5.77.104 -3.40.104

b l
5.67.105 6.14.105

b 2 7.18.105 -4.23.105

b 3 -4.20.106 -5.97.106

b 4 -5.77.106 -4.18.106

TaOO15.2 Polen en nulpunten voor twee waarden van de OOlasting

Ro 540 270

PI 0.32 0.23

P 2 -0.29 + O. 16i -0.36 + 0.19i

Ps -0.29 - 0.161 -0.36 - 0.191

P4 0.67 + 0.501 0.59 + 0,43i

P5 0.67 - 0.501 0.59 - 0,43i

n] -0.65 -1.25

~ -0,49 -0,47
n3 0.10 0.06
n4 0.32 0.23

Met de coefficH~ntenult tabel 5.1 kan in MATLAB ook de responsie van een stap in de
tiJdverschuivIng TSjl ten opzichte van een cyclisch blijvende toestand worden gesimuleerd.
Via SlmuUnk onder Windows. een link tussen een grafische weer- en ingavescherm en
het rekenpakket MATLAB. kan de overdrachtsfunctle van de omzetter in het z-domein
worden ingegeven en als een black box worden weergegeven. Door een blok dat de
stapfunctie voorstelt op de ingang van het blok dat de omzetter beschrlJft. aan te slulten
en de slmulatie te starten. wordt voor Ro = 54 0 de uitgangsresponsie van figuur 5.4
verkregen.
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Figuur 5.4 De uitgangsresponsie van de in het z -domein beschreven omzetter op een
stap in de tijdsverschuiving Tstr van -0,15 JlS voor Ro =54 0

Het resultaat van flguur 5.4 moet gelljk zijn aan het vierde deelbeeldje (rechtsonder) uit
figuur 4.4. Worden deze twee nguren met elkaar vergeleken dan blljkt dat de eindwaarde
van de spanning. de overshoot, alsook de responsietijd van de omzetter vrijwel overeen
komen. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de overdrachtsfunctie 1n het z-domein.
gebaseerd op het diskreet kIein-signaal model van de LCC-type PRC, correct is.

Met behulp van bovenstaande gegevens is het mogelijk een (eenvoudige) digitale
regelaar te ontwerpen, die tegemoet komt aan de gestelde ontwerpeisen.

5.2 De regelaar in het teruggekoppelde systeem

De regelaar zal zo eenvoudig mogelijk worden gehouden. Met behulp van zero-pole

cancelation worden de domtnantste polen van de omzetter door de regelaar met nulpunten
opgeheven. Het opheffen van een pool met een nulpunt gebeurt 1n de praktijk nooit
exact. Om deze reden dtent men voorzichtlg te zijn met het opheffen van polen die dicht
bij de eenheidscrrkelItggen. omdat de wortelbanen tot voolWaardelljke instablllteit kunnen
leiden. Er wordt voor gekozen om de twee domtnanste polen P4 en P5 van de omzetter
door nulpunten op te heffen.
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Een van de ontwerpeisen is dat de uitgangsspanning Uo zich instelt op de referentie
waarde R. m.a.w. de statische fout es van het systeem dient nul te zijn. Om dit te
bewerkstelIigen. dient de regelaar een pool op 1 (een) te hebben. Om een fysische
reaIiseerbare regelaar te verkrijgen dienen nog twee extra polen te worden toegevoegd.
zodat de orde van de noemer minimaal een groter is dan die van de teller. De
overdrachtsfunctie van de regelaar ziet er dan bijvoorbeeld als voIgt uit

H (z) = T-u1 (z)
r E(z)

(Z-P4)(Z-PS)
- K r -:-----:'-;----';"';"""--:-

(z-O.I)(z-O.2)(z-l) .
(5.9)

waarbij de twee extra toegevoegde polen op de positieve reele as zijn geplaatst. Hoe
dichter de polen bij de imaginaire as worden geplaatst. des te sneller is de responsie. In
(5.9) is Kr een proportionele versterkingsfactor. terwijl E (z) de z-getransformeerde van
het foutsignaal e (t) is.

In figuur 5.3 is de regelaar voor de omzetter gezet. De overdrachtsfunctie M (z) van
het teruggekoppelde systeem is

(5.10)

De karakteristieke vergelijk van het teruggekoppelde systeem is

(5.11)

Hieruit voIgt weer voor toenemende Kr de wortelbanen voor het systeem in gesloten-lus.
lndien de nulpunten van de regelaar exact de dominantste polen van de omzetter
opheffen. heeft het teruggekoppelde systeem vier nulpunten en zes polen. Zoals eerder
gezegd. zal dit in de praktijk nooit het geval zijn. Vandaar dat wordt aangenomen dat de
nulpunten van de regelaar een weinig afwijken van de dominantste polen P4 en P5 van
de ornzetter. De overdrachtsfunctie M (z) van het systeem heeft dan zes nulpunten en
acht polen.

R(z) + E(z)
~ TsJl (z) VIz)..

H r (z) - Hp(z) -\..,/ -~-~

FiguurS.S De regelaar met de omzetter in gesloten Ius
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Voor de nulpunten van de regelaar worden gekozen P4 ' en P5 ' met

P4' - 0.67 + 0.53t .

Ps' - 0.67 -O.53t

(5.12a)

(5.12b)

In flguur 5.6 zijn de wortelbanen voor het teruggekoppelde systeem getekend. waarbij
de pole-zero cancellation van de dominantste polen van de ornzetter niet exact is. De
kritische K waarbij de wortelbanen de eenheidscrrkel in de punten I en 2 van het z-vlak
snijden is Kia =0.53. Dtt is het produkt van b4 met 1(,. Met Ro =54 n is

zodat voor Kr voIgt

0.5

o

-0.5

-1

K r =-9.15.1O's .

z-vlak

-- .

(5.13)

(5.14)

-2 -1.5 -1 -05 o

Real Axis

Kia = 0.53

0.5 1.5 2

Figuur 5.6 De wortelbanen van het teruggekoppelde systeem voor Ro =54 0, waarbij
is aangenomen is dat de pole-zero cancellation niet exact
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Eveneens via Slmulink te slmuleren Is de responsie van het teruggekoppelde systeem
op een stap In de referentiespanning r (t). Door een geschikte waarde voor K r te kiezen.
kan de stapresponsie kritisch gedempt worden gemaakt. Met de coefficH~ntena o t/ m a 4

en bo tim b 4 uit de eerste kolom van tabel 5.1 (Ro = 54 OJ wordt de overdrachtsfunctle
van de omzetter beschreven en met de polen ult (5.9) en nulpunten ult (5.12a) en
(5.12b) de regelaar.ln figuur 5.7Is de responsle op een stap in rvan 1 Volt weergegeven.
De waarde van K

r
Is hierbIj -2.0.10.8 gekozen. Uit de figuur blijkt dat de responsietijd

ongeveer 0.3 ms Is.
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Figuur 5.7 Responsie van het teruggekoppelde systeem op een stap in de referentie r van
1 Volt

Nu de regelaar Is ontworpen en de digltale regeling In zIjn geheel Is gesimuleerd.
dlent aan de hand van metlngen aan een fysische CM LCC-type PPRC te worden
aangetoond dat het diskrete model correct Is. Voordat hieraan kan worden begonnen.
zal In het voIgende hoofdstuk de opbouw van de dtgitale regellng In het kort worden
besproken.
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6 Opbouw van de digitale regeling

In dit hoofdstuk wordt als eerste in een viertal paragrafen de hardwarematige kant van
de digitale regel1ng schematisch besproken. Er is gebruik gemaakt van een EValuation

Module-kaart (EVM-kaartl van Texas Instruments met als DSP de TMS320C30, die in
floating point berekeningen kan uitvoeren. De kracht van zo'n DSP ligt voornamelljk in
een krachtIge instructieset waarbij bijvoorbeeld een 3-operand vermentgvuldiging slechts
een klokslag duurt. Verder kunnen een aantal instructies parallel plaatsvinden. zodat
de DSP ten opzichte van een "gewone" microprocessor sneller is. Voor meer informatie
over de TMS320C30 wordt naar het handboek verwezen.

Op de EVM-kaart is een Analog Interface Circuit (AICl ondergebracht waartn een ADC
en DAC zijn geintegreerd. Deze bouwstenen hebben echter een maximale
bemonsteringsfrequentie van 19 kHz en zijn dus niet geschikt voor toepassing in de
ontworpen regeling. Om deze reden wordt gebruik gemaakt van een externe ADC en
DAC die met de EVM-kaart communiceren via een vrlj te configureren serleIe poort. Bij
deze snellere ADC en DAC horen timing circuits die ervoor moeten zorgen dat data
correct door de microprocessor wordt ingelezen en dat na bewerking de data correct
door het DAC circuit wordt verwerkt. In ftguur 6.1 is het schema van de opbouw
weergegeven.

Naast de communicatie met de ADC en DAC stuurt de DSP via interne timer 1 het
timing circuit van de brugschakeling aan. Het timing circuit van de brug zorgt voor de
faseverschuiving en de aansturtng van de transistoren in de brug door middel van level

shifters.

Figuur 6.1 Opbouw van de digitale regeling

In de laatste paragraafwordt de opbouw van het regelaIgorltme besproken. Het aIgorltme
wordt afgeleid ult de overdrachtsfunctie van de regelaar in het z-domein en de kern van
het aIgorltme bestaat ult vermenigvuldigen en optellingen.
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6.1 Aansturing van de brug

Zoals gezegd. de DSP verzorgt naast het algorttme tevens de schakelfrequentie waarmee
de transistoren van de volle brugschakeling worden in- en uitgeschakeld. De fasever
schuMng die nodtg is om de brug aan te sturen wordt verkregen met een Phase Locked
Loop (PLL) die is afgestemd op de schakelfrequentie en die in gesloten Ius werkt. Op de
ingang van de Voltage Controlled OscUlator (VeO in) wordt het stuursignaal voor de
faseverschuivtngANA-oUT aangesloten. In flguur 6.2 is de situatie weergegeven.

>_L--1 SIGN in

:>----1 veo in

veo out t----r--1

Phase-Locked
Loop (PLL)

Figuur 6.2 Stuursignalen voor de brug mel PLL als faseverschuiver

Indien extern geen spanning op de ingang van de veo is aangesloten. heeft het
uitgangsstgnaal g1'2 van de PLL ten opztchte van het ingangsstgnaal TCLKl (het klokstgnaal
van interne timer 1 met een frequentie gelijk aan de schakelfrequenUefs) typisch een
faseverschuiving van 90°. De gemiddelde spanning op de ingang van de veo is dan
gelijk aan de halve voedingsspanning van de PLL. Door het aanbrengen van het
stuurstgnaal ANA-oUT verandert de ingangsspanning van de veo en daannee de
faseverschuivin~bij varlaties in het stuurs~naal. Inverteren van gTl en g1'2 Ievert de
stuursignalen voor de transistoren T3 en T4' Level shifters zijn nodtg om de bovenste
transistoren (T I en T4 ) in de brug te kunnen aansturen.

6.2 Sommator·

De sommator uit figuur 5.1 en 5.3 is met behulp van twee operaUoneIe versterkers
analoog uitgevoerd. In figuur 6.3 is dit weergegeven. Het grote voordeel van een analoge
uitvoertng is dat de referentiespanmng met softwaremattg dient te worden ingesteld. Op
deze manier kan in de cyclisch blijvende toestand met behulp van een potentiometer
snel en nauwkeurig de referentiespanning gelijk worden gemaakt aan de
uitgangsspanntng. De nauwkeurtgheid hangt dan af van het type operationele versterker
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dat wordt gebruikt alsook van de tolerantiewaarden van de weerstanden. Het nadeel
van een analoog uitgevoerde sommator is dat het extra (exteme) componenten kost (en
dus plaats).

R3

Rl
UreJ

Uo
R2

Figuur6.3 De analoog uitgevoerde sommator

De analoge uitgangsspanning VNM-L"l van de sommator is

Indien R j = R2 = Rs = R4 en R5 = R6 reduceert deze vergelijking tot

V ANA-IN - V reJ - Va'

(6.11

(6.2)

Dit levert de gewenste functie van de sommator op. In de volgende paragraaf wordt de
opbouw en timing van het ADC-circuit uitgelegd.

6.3 Opbouw en timing ADC-circuit

Het ADC-circuit bestaat uit een snelle 8-bit Analoog DtgitaaI Convertor (MAXIM-153-CPI.
een 8-bit buffer (SN74BCT54l) en een 8-bit Shift Register (SN74ALS299). Deze drte
bouwstenen worden door het blok "Timing ADC" bestuurd. dat op zljn beurt stuursignalen
van de DSP ontvangt. In figuur 6.4 is dit weergegeven. Wat nu voIgt is een korte
beschrtjvtng van de bouwstenen. Voor meer informatle over de bouwstenen wordt naar
de databoeken verwezen.

De ADC gebruikt een zogenaamde halJ:flash techniek om een mintmale conversietijd
van 660 ns te bereiken. en digitaliseert met een snelheid van (maxlmaal) I Msamples
per seconde (Msps). De half-flash technlek houdt in dat eerst de 4 MSB's worden
bepaald en naar de ultgangsbuffers worden gekIokt. Vervolgens worden de 4 LSB's
geconverteerd en naar de uitgansbuffers geklokt en Is de data een korte tijd na het
einde van de conversie op de uitgang beschikbaar. De conversietijd van deze ADC is dus
ruim voIdoende voor toepassing in de dtgitale regeling (bemosteringspertode is 11.2 }.ls).
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Door de keuze van de ADC ligt het spanningsbereik waarbinnen het foutsignaal ANA-IN
wordt bemonsterd vast. De grenzen voor ANA-IN zijn

-5 V < ANA-IN < 5 V . (6.3)

Dus I LSB komt dan overeen met het totale spanningsbereik gedeeld door het aantal
quantisatleniveau's en is ongeveer 39 mV.

De voornaamste reden voor het plaatsen van een buffer tussen de ADC en het Shift
Register in. is dat de uttgangen van de ADC tlJdens het schuiven van een 8-bit woord
ruet mogen worden belast. De buffer lost korsluitproblemen van de 8-bit bus op door in
de on-toestand een woord door te laten en. nadat data in het Shift Register is geklokt in
een off-toestand over te gaan (3-state uitgangen).

Het Shift Register heeft een 8-bit gemultlplexte I/O poort zodat deze bouwsteen een
8-btt woord zowel van parallel naar serteel als andersom kan ornzetten; bij het ADC-circuit
natuurliJk van parallel naar serteel. Met behulp van tweefunctton-select ingangen kunnen
de functles hold. shift left. shift right en parnllelload worden gekozen. Bij het ADC-circuit
worden aIleen de laatste twee gebruikt. De klokfrequentie waannee een bit wordt
geschoven. wordt bepaald door de timer van de seriele poort (het CLKX I-signaal in
figuur 6.4). De maximale klokfrequentie waarbiJ het circuit nog werkt. is 3.75 MHz. Dus
8 maal schuiven komt overeen met een tlJd van 2.1 !J.s. Dus voor het bemonsteren en
in}ezen van ANA-IN is minlmaal 2,79 !J.s nodig.

-

8-bit Octal 8-bit

IANA-IN ..", ADC ---... Buffer ---... SR

- --
ECONY SIA

CONY , LATCH A

Timing ADC

~ FSRI CLKXI
TCLKI CLKRI

DSP-kaart -
DRI

Figuur 6.4 Schema van het ADC-eircuit

De timing van het ADC-circuit is als voIgt. De neergaande flank van de CONV-puls in
figuur 6.5 geeft het startsein voor de conversie. De uitgangsspanning VAlVA-IN van de
sommator. het foutsignaal. wordt dan in een minimale tlJd van 280 ns door de ADC
"grof'-geconverteerd (half-flash), BiJ de opgaande flank van de CONV-puls worden de 4
MSB's naar de uitgangsbuffers geschreven en start tegelljkertljd de "fijn"-conversie, Het
ECONV-stgnaal wordt hoog. De "fijn"-conversie duurt minlmaal380 ns en op de neergaande
flank van ECONV worden de 4 LSB's naar de uitgangsbuffers geklokt. Tevens geeft deze
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neergaande flank het einde van de conversie aan. Maxtmaal 35 ns later is de data op de
uitgang van de ADC beschlkbaar. In flguur 6.5 is ook aangegeven op welke Wijze CONY
samenhangt met TCLKI dat gelijk is aan de schakelfrequentle van het systeem. Nadat
TCLK I is omgezet in een kloksignaal met de halve schakelfrequentie. kan hieruit CONY
worden afgeJeid. 1 Elke opgaande flank van 0.5 TCLKI geeft dan het begin van een
conversie aan.

TCLKI

O.5TCL~

CONV U u

ECONV------J~__~__~L.--_
Figuur 6.5 Timing diagram van de ADC

Nadat het foutsignaal is geconverteerd wordt het datawoord in de buffer geklokt en
direct daarna in het Shift Register. Voordat er data naar de OSP kan worden gestuurd
dient eerst met FSRI in figuur 6.6 te kennen worden gegeven dat er uberhaupt data
komt. FSR I wordt door het timing circuit van de ADC gegenereerd. Op de eerstvolgende
opgaande flank van CLKR I zal de ontvangstbuffer van de seriele poort de data serieel
(MSB eerst) via DR I inklokken. Het Shift Register dient dan aJ via het S I A- signaal een
klokslag na de opgaande flank van FSR I op 8 maal shift right te staan. Het inlezen van
de data. 8 maal serieel schuiven kost. zoals eerder al is gezegd. 2.1 #s. Gedurende deze
periode blijft het S I A signaal op schuiven staan (is gelijk aan een logische nul).

I Het diskreet model uit hoofdstuk 5 is naar de dubbele schakelperiode omgerekend. Dit was
nodig omdat het regelalgoritme zeer waarschijnlijk niet binnen de schakelperiode van 5,61.JS kan worden

ingepast.
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CLKRI

ECONV n
__---' L- _

FSRI

DRI

51 A

_ n'---- _
----------(I...MS_B LS_B...I)...------

Figuur 6.6 Timing diagram voor serieel-naar-parallel omzetten van data

In de voIgende paragraaf komt de opbouw en timing van het DAC-ciruit aan de orde.
Door het gebruikte type DAC zal blijken dat de timing minder complex is dan bij de
ADC.

6.4 Opbouw en timing DAC-circuit

In flguur 6.7 is het schema van het DAC-circuit getekend. De opbouw en het principe
zijn gelljk aan die van het ADC-circuit. nu dient eerst de data van serieel naar parallel
te worden omgezet en via een latch aan de DAC te worden aangeboden. Het DAC-circuit
bestaat uit eenzelfde soort Shift Register (SN74ALS299) als bij het ADC-circuit. een
Latch (SN74ALS273N) die de data gedurende een conversie vasthoudt en een 8-bit
Digitaal-naar-Analoog Convertor (DAC-08CP).

De DAC die bier is gebruikt. is een zogenaamde 8-bit monolltische convertor. die een
typische settling time heeft van 85 ns met een hele lage gUtch energie bij een lage
vermogensopname. De DAC zet een 8 bit woord om in een analoge uitgangsstroom. Het
bereik van de uitgangsstroom lout is

o rnA < lout < 1 rnA (6.4)

In de cycllsch blljvende toestand van de omzetter onder full-load condities (appendix A)
is de uitgangsstroom gelljk aan 0.5 rnA. De waarde van deze stroom komt overeen met
de tijdsverschuiving Tsft = 1.32 /Ls onder full-load condities. De faseverschuiving tPs kan
worden tngesteld tussen
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0 0

< CPs < 180
0

•

of voor de bljbehorende tljdsverschulving

(6.5)

(6.6)

Dus I LSB van de DAC komt overeen met een ultgangsstroom van 3.9 1lA. een
faseverschuMng van 0,7'. of met een tljdsverschulvtng van 10.9 ns. OIt Is rulm voldoende
om te kunnen regelen. onder de voorwaarde dat de omzetter steeds in Mode II werkt
omdat anders het dlskreet kleln-slgnaal model nlet meer geldlg Is en daarrnee het
regelaIgontme.

De ultgangsstroom wordt met behulp van een operationele versterker in de spanning
ANA-oUT omgezet en weI zo dat deze spanning via de PLL de tljdsverschulving T"ft kan
instellen tussen de in (6.6) genoemde grenzen. In figuur 6.7 Is duldelijk te zlen dat de
DAC geen stuursignalen verelst. Zodoende is de timing van de DAC-circuit aanzienlijk
eenvoudiger dan die van het ADC-circuit.

8-blt Octal 8-blt.. SR ~ Latch ~ DAC I lout

SOD LATCH D

Timing DAC

CLKXI FSXI

DSP-kaan

DXI

Figuur 6.7 Schema van het DAC-eircuit

Voordat een data woord wordt verzonden. geeft de DSP met FSXI aan het DAC-ciruit
een woord te willen zenden, zoals in figuur 6.8 is te zien. Deze FSX I puIs is een
kJokpenode lang. Met de daarop volgende kJokpenode wordt eerst het MSB en als
laatste het LSB verzonden. Het Shift Register staat dan al via het SO D signaal op 8
maal schulven (ook Wer shift right). Het omzetten van de data (door mlddel van schuiven)
van seneel naar parallel duurt ook hler 2, I J.ls. Nadat het woord in het Shift Register
staat. wordt dit via de Latch aan de DAC doorgegeven. die het op zijn beurt omzet in de
analoge uitgangsstroom lout.
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CLKXl

FSXl __nL.....--- _
DXl

SOD

---------« MSB LSB )"""------

Figuur 6.8 Timing diagram van de DAC

Na deze korte uiteenzetting over de hardwarematige kant van de digitale regeling zal
in de voIgende paragraaf het regeIalgOritme meer in detail worden besproken.

6.5 Ret regelalgoritme

Een eenvoudige weergave van de opbouw van het regeIalgOritme is in figuur 6.9 gegeven.
Eerst dienen Timer 1 en serH~Ie poort 1 van de DSP te worden ge'initialiseert (even
afgezien van de initialisatie van de DSP zeIt). Dit bestaat uit het vullen van registers met
bepaalde waarden. Deze waarden zijn zo gekozen dat bijvoorbeeId de schakeIfrequentie
Is 178.6 kHz wordt en dat de kJokfrequentie waarmee wordt geschoven 3,75 MHz is. Na
initialisatie Ioopt Timer I (geeft het signaal TCLKI at) en zijn de pinnen van de serieIe
poort als zodanig gedeftnieerd. In tabeI 6.1 zijn de namen van de registers. hun adres en
de hun waarden opgesomd.
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Init

Read

Calculate

Write

Wacht en lees
datawoord

Bereken rueuwe
te verzenden datawoord

Zend nleuwe
datawoord

Figuur 6.9 Eenvoudige weergave van de opbouw van het regelalgoritme

Na de initlalisatle gaat het programma over naar de hoofdlus en zal daar verder ook
niet meer uitkomen. Er wordt net zo lang gewacht tot de ontvangstbuffer van de seriele
poort een 8 bit data woord heeft ontvangen. Is een woord ontvangen dan wordt aan de
hand van het regelalgoritme een nieuwe waarde voor Taj! berekend. Als laatste dient een
8-bit woord dat de nieuwe waarde van Taj! representeert. te worden verzonden. VervoIgens
begint het proces van voor af aan.

TaOO16.1 Periferieadressen van en toekenningen aan Timer 1 en seriele
poort 1 registers

808030h Timer Global Control 000OO3Clh
808034h Timer Counter OOOOOOOOh
808038h Timer Period OOOOOOl5h

808050h Serial-Port Global Control OCOOOO44h
808052h FSX/DX/CLKX Port Control OOOOOllih
808053h FSR/DR/CLKR Port Control OOOOOlllh
808054h R/X Timer Control OOOOOICFh
808055h R/X Timer Counter OOOOOOOOh
808056h R/X Timer Period OOOOOOOlh
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Vanafhet moment dat het converteren begint totdat er een waarde in de ontvangstbuffer
Is gelezen. duurt mlnlmaal ongeveer 2.8 J.ls. Voordat de DAC een 8-bit woord kan
ornzetten zljn er vanaf het moment van het versturen van dat woord 2.1 J.ls verstreken.
Was het kleln-stgnaal model nlet naar de dubbele schakelperlode omgerekend. dan zou
er op basis van deze gegevens maxlmaal 0,7 J.ls zijn overgebleven om berekingen In uit
te voeren. Deze tijd Is voor het regelaIgOrltme onvoldoende. Het kle1o-stgnaal model voor
de dubbele schakelperlode levert 5,6 J.ls (een schakelperiode) meer tljd op, zodat In
totaal maxlmaal 6,3 J.lS beschlkbaar Is om het regelalgorltme 10 te 1.mplementeren. Deze
tijd Is ru1.m voldoende.

Het regelalgorltme voIgt ult de overdrachtsfunctle H
r

(z) van (5.9) door deze terug te
transformeren naar het tijd-dlskrete dome1o. Hlerult voIgt

T~(k + 1) -1,3T~ (k)- 0.32Tsjl (k -1)+O.02T~ (k -2)+

+Kr E(k)-K,.(P4· +P5')E(k-l)-KrP4'p~E(k-2) (6.7)

De factor Kr volgde ult slmulatles met het teruggekoppelde systeem en is gelijk aan
-2.0.10'8 (zle paragraaf 5.2), terwljl de nulpunten p 4 ' en p 5 ' van de regelaar zljn gegeven
In (5.12a) en (5.12b). Het algorltme bestaat dus ult zes vermentgvuldlglngen en zes
optell1ngen. Verder dlenen de waarden van TSJI en E op voorgaande tijdstlppen onthouden
te worden en op het e10de van een berekenlng te worden doorgeschoven. Met (6.7) ligt
het aIgorltme vast en kan het totale systeem worden beproefd.
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7 Meetresultaten

In dit hoofdstuk zijn een aantal meetresultaten opgenomen die zowel het diskreet model
aIs de digitale regeItng dienen te vertfteren. De CM LCC-type PRC is volgens figuur 2. I
opgebouwd met aIs circuitparameters zoaIs die in appendix A vermeld staan. De sommator.
de ADC en DAC met hun bijbehorende tlmtng circuits en de aansturtng van de brug zijn
op een expertmenteerbord opgebouwd. Voor de voedingsspanntng V, bleek bij de metingen
aan het digitaIe regelsysteem slechts 5 V haaIbaar. terwtjI bij de metingen zonder
regellng (de cycllsch blljvende toestand) weI de nomtnaIe waarde van 50 V kon worden
ingesteld. De reden hiervoor is dat bij een voedingsspanning boven de 5 V de storingen
op de stgnaaJ- en voedingslljnen zo groot ztjn dat vooral de DAC niet het juiste datawoord
ontvangt en dus een foute waarde voor de stroom die een Tsft representeert. afgeeft.

Aan de ornzetter en het digitale regelsysteem zijn de volgende drie metingen verrtcht:
I) metingen van de cycllsch blljvende toestand van de LeC-type PRC. 2) de uitgangs
responsie van de ornzetter op een stap in de tijdsverschulving T"" en 3) de uitgangsresponsie
op een stap in de referentiespanning r. Meting I dient vooral om te laten zien dat het
diskreet groot-signaaJ model. zoals beschreven in paragraaf 4. I correct is. Met de tweede
meting kan de geldigheid van de beschrijving van de omzetter in het z-domein en
daarmee het diskreet klein-signaal aannemelljk worden gemaakt. De Iaatste meting
dient aan te tonen dat de regelaar zoals die in hoofdstuk 5 is ontworpen. inderdaad
werkt.

7.1 De cyclisch blijvende toestand

De eerste meting is venicht aan de ornzetter zonder het regelsysteem. De voedingsspanntng
V, is 50 V. de tijdsverschuMng T"" is 1.32 Ils en de schakelfrequentiefs is 178.6 kHz. De
waarden van de circuttcomponenten zijn in appendix A aangegeven. Er zijn geen snubbers
in het circuit opgenomen.

Met een vierkanaaJs digitale oscilloscoop zijn de spanningen U All' U es en uq, differentieel
gemeten. De stromen 'u en lw zijn met een stroomprobe gemeten. De enigste spanning
uit de toestandsvektor die vanwege de (parasita1re) serieweerstand ro niet direct kan
worden gemeten is u Co • De uitgangsspanning is niet gemeten.

In ftguur 7. I zijn de spanningen uAIl ' U es (vet) en uq, weergegeven. De spanningen zijn
sinusvonnig. DUideItjk is in de flgu ur te zien dat de ornzetter in Mode II werkt. De
spanntng uq, heeft nuldoorgangen voordat de blokvormtge spanntng uAIl gelljk aan ± 50
Volt wordt. De spanning U es heeft een "positieve" nuldoorgang op ongeveer het moment
dat T2 wordt ingeschakeld en een "negatieve" nuldoorgang als T4 wordt ingeschakeld.
Een vergelljking tussen ftguur 7. I en het eerste (llnksboven) en het tweede (rechtsboven)
deelbeeldje van ftguur 4. I maakt dUideItjk dat zowel de amplltude aIs de fase van U es
(vet) en uq, ten opzichte van de brugspanntng uAIl redelljk met elkaar overeenkomen.
Merk op dat de brug niet helemaaJ symmetrtsch werkt. waardoor U es en Uq, een kIeine
gelljkspanningswaarde hebben.
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2sav - - -

5.2-.£#5
-250V'----:....-----------------

-4.78#5

Figuur 7.1 De spanningen UAB' uCs (vet) en Ucp in de cyclisch blijvende toestand

De stroom (L5 in de cycl1sch blijvende toestand is in figuur 7.2 weergegeven. De
schaalverdeling voor de stroom langs de verUcale as is IA/div. Wordt dit plaatje met het
derde deelbeeldje (l1nkonder) van figuur 4.1 vergeleken. dan kan ook hier worden
geconcludeerd dat zowel de amplitude (ongeveer 2.2 A in figuur 7.2) als de Case ten
opzichte van de brugspanmng u AS vrtjwel gelljk zijn. De stroom (1.0 heeft net als in figuur
4.1 een "positieve" nuldoorgang op het moment dat transistor T 1 van de brug wordt
ingeschakeld en een "negatieve" nuldoorgang op het moment dat transistor T3 wordt
ingeschakeld.

Als laatste wordt in figuur 7.3 nog stroom iw door de spoel Lo gegeven. De schaal
langs de verticale as voor de stroom is 0.2 A/div. De stroom heeft een gemiddelde
waarde van ongeveer 0.78 A. terwljl voor de gemiddelde stroom in het derde deelbeeldje
(linksonder) van figuur 4.1 0.8 A is gevonden. De Iimpel is ongeveer 10 % van de
gemiddelde waarde. In flguur 7.3 is weer geed te zien dat de brugspanmng met helemaal
symmetrtsch is. Deze asymmetrte veroorzaakt een onbalans in de sinusvormige
spanmngen en stromen in het circuit.
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Figuur 7.3 De stroom iw en de brugspanning UAB in de cyclisch blijvende toestand

In deze paragraaf is in voldoende mate aangetoond dat de gesimuleerde cyclisch
blijvende toestand heel goed overeenkomt met de gemeten toestand. Op grond hiervan
mag worden aangenomen dat het diskreet groot-signaal model uit paragraaf 4.1 en 4.2
de LeC-type PRC werkende in Mode II correct beschrtjft. In de voIgende paragraaf zaJ
het meetresultaat van een stap in de tijdsverschuiv1ng T'!fi worden gepresenteerd.

7.2 Responsie op een stap in de tijdsverschuiving

De meting waarover het in deze paragraaf zaJ gaan. is verrtcht aan de omzetter in
open-Ius. De voedingsspanning V, is 5 V. de tijdsverschuiving TSJI is 1.32 itS en de
schakelfrequentieJ,.is 178.6 kHz. De waarden van de crrcuitcomponenten zijn in appendix
A aangegeven. De uitgangsspanning is gemeten met behulp van een isolatieversterker
en een digitale geheugenoscilloscoop.
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De responsie van de ultgangsspanning U o (t) op een stap In de tijdverschuivlng T~fI is
In figuur 7.4 gegeven. De stapgrootte in Tsft Is -0,62 }J.S. terwijl de eindwaarde van de
ultgangsspanning ongeveer I Volt hoger Ugt dan de waarde voor de stap. De beglnwaarde
van U o Is ongeveer 2,8 V en de eindwaarde Is 3,8 V. Merk op dat U o zich na de stap in
een nJeuwe cyclisch stablele toestand bevindt. De responsletljd van de omzetter (settling

time) op de stap In de tijdsverschuiving Is ongeveer 0,3 ms. Deze responsletijd komt
ondanks de lagere voedingsspannlng overeen met de responsietljd van flguur 4.4 en
flguur 5.4. De amplitude van de eerste plek komt relatief gezlen niet overeen, de vorm
van de responsle weer weI. De meest waarschIjnlljke reelen hIervoor Is dat blj de simulatles
is ultgegaan van een voedingsspanning gelijk aan 50 V. terwijl bij de metlngen slechts
een voedlngsspanning van 5 V haalbaar bleek. Het diskrete model voor een 5 V
voedingsspanning is namelijk nlet gelijk aan dat voor 50 V.

4.75V - - - -

tnott
trl~'d ~.,yfi""",

I ~;rd""""u_•• &.11 "

-25131'1'1'----------------------
-39B,us

Figuur 7.4 Responsie van de uitgangsspanning Uo (t ) op een stap in de tijdsverschuiving
T., van -o.621JS

Ook aJ is de meting onder andere (nlet IdeaJe) omstandigheden verrtcht dan de
simulaties. er is toch aannemelijk gemaakt dat het diskreet klein-signaaJ model op
basIs van de genoemde simulaties en de gedane meting geidig Is. In het laatste deel van
dlt hoofdstuk wordt het meetresultaat van de omzetter In gesloten Ius gegeven.
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7.3 Responsie op een stap in de referentiespanning

Uit de laatste meting die is verricht aan de ornzetter in gesloten-lus. zal moeten bUjken
of het regelsysteem afdoende werkt. De voedingsspanntng V, is om eerder genoemde
reden 5 V en de schakelfrequentiefs is 178.6 kHz. Verder zijn de circuitcomponenten in
appendix A gegeven. De uitgangsspanning is net als in de vortge paragraaf gemeten met
behulp van een isolatieversterker en een digitale geheugenoscilloscoop.

Er moest voor een lagere voedingsspanning worden gekozen. omdat bij hogere voedings
spanntngen de stortngen op de signaal- en voedingslijnen zo groot werden dat met name
de DAC de verzonden data woorden niet meer ontving en dus op de uitgang van de DAC
fouten in de stroom verschenen.

In figuur 7.5 is de responsie van de uitgangsspanning op een stap in de
referentiespanning r (t) weergegeven. De stapgrootte in r is 1 Volt.

- - - -

!natl
trlg'd

I

-1',1
-3.B8ms 6.92ms

Figuur 7.5

7 Meetresultaten

Responsie van de uitgangsspanning Uo (t ) voor hat systeem in gesloten Ius op
een stap in de referentiespanning r (t) van 1 (een) Volt
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Een vergelijking met ftguur 5.7 leert dat de overshoot van de uitgangsspanning op de
stap groter is. Een aannemelijke verklaring hiervoor is dat de factor K r te klein is
gekozen. Om het geheugen op te frissen: Kr is gelijk aan _2.0.10'8 gekozen op basis van
het diskreet klein-stgnaal model met een voedingsspanning van 50 Volt. Voor een meer
gedempte responsie bij de (nu ingesteldel voedtngsspanning van 5 Volt moet Kr groter
worden gekozen (minder negatieO.

De uitgangsspanning stijgt van ongeveer 2 V naar 3 V en blijft dan in een nieuwe
stabiele toestand. Uit figuur 7.5 blijkt heel dUidelijk dat de statlsche fout vrijwel nul is.
De nauwkeurigheid waarmee de uitgangsspanning de referentiespanning kan volgen.
ligt binnen de nauwkeurigheid van I LSB. waarbij 1 LSB overeenkomt met een waarde
van ongeveer 39 mY.

De responsietljd van de uitgangsspanning U o op de stap in de referentie is volgens
ftguur 7.5 ongeveer 2 ms en dit komt niet overeen met de responsietijd van flguur 5.7
die 0.3 ms bedraagt. Ook hier kan worden aangedragen dat voor het systeem in gesloten-lus
werkende met een voedingsspanning van 5 V de responsietijd blijkbaar anders is dan
voor het gesimuleerde systeem met V, gelijk aan 50 V.

Op basis van het voorgaande is aangetoond dat het regelsysteem wei werkt. maar
met een (veel) tragere responsietijd. Daartegenover staat dat de simulatieresultaten zijn
verkregen op basis van het diskreet klein-stgnaal model met een voedingsspanning van
50 V. In de praktijk bleek deze spanning niet haalbaar te zijn in combinatle met het
regelsysteem. Er mag aangenomen worden dat als het ADC-circuit en het DAC-circuit
netjes worden opgebouwd (dus niet op een expertmenteerbord) en de comrnurucatie met
de DSP ook bij hogere voedingsspanningen correct verloopt. de regeling dan prima
werkt.
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8 Conclusies

De Clamped-Mode LCC-type Parallel Resonante Convertor. afgekort tot CM LCC-type

PRC. bestaat In princIpe ult drie blokken: de volle brugschakel1ng. het resonantie

circuIt en de bruggelljkr1chter. De LCC-type PRC comblneert de goede elgenschappen

van de SRC en de PRC en vermijdt hun nadelen. De voordelen van de LCC-type PRC

zljn: I) inherente kortslultbeveillglng. 2) grote ongevoeligheld van de ultgangsspannlng

blj variaties van de uitgangsbelasting en 3) ook blj het ontbreken van een ultgangsbelasting

Is de ultgangss~annmgnog te regelen.

Met het verkregen Inzlcht Is de ornzetter in de tijd-conttnue toestandsru1mte voor een

bepaalde operation mode beschreven. De convertor werkt cycllsch en kent drie operation

modes. namel1jk Mode I. Mode II en Mode Ill. waarvan Mode II het meest geschikt Is

vanwege klelne variaties In de ultgangsspanning blj verschUlende ultgangsbelastingen

en de mogelljkheld om verllesvrije snubbers toe te passen.

Met de beschrtjv1ng van de ornzetter In het tijd-continue domeln als ultgangspunt Is

een ttjd-dlskreet model afgeleld dat de ontwikkel1ng van de toestandsgrootheden op

bepaalde tijdsttppen weergeeft. Op basIs van dlt model zljn voor een bepaalde omzetter

s1mulattes ultgevoerd. llierult blijkt dat de typlsche responsletijd van de ornzetter ongeveer

0.3 ms Is.

Met behulp van het tijd-diskreet model (een dtfferentievergelljk1ngl Is de overdrachts

functie van de ornzetter in het z-domein afgeleld. De ligglng van de polen voor verschillende

waarden van de belasting geeft aan dat de LCC-type PRC stabiel Is. Op basis van de

wortelbanen Is een dtgltale regelaar ontworpen dIe de dominanste polen van de convertor

poogt op te heffen. S1mulaties met de regelaar In het teruggekoppelde systeem tonen

aan dat de statlsche fout naar nul wordt gebracht. dat de responsletijd op een stap In

de referentie ongeveer 0.3 ms Is en dat deze responsle kritisch wordt gedempt.

Metingen hebben de geldtgheld van het tijd-diskrete model aangetoond. De gemeten

responsle van de ultgangsspanntng op een stap in de referentie laat zien dat de responsletijd

ongeveer 2 ms Is en komt nlet overeen met het s1mulatieresultaat dat 0.3 ms bedraagt.

De meting kon echter alleen worden vemcht blj een voedingsspannmg van 5 V In plaats

van 50 V zoals bij de s1mulaties. Een voorzlchttge conclusle Is dan ook dat de regeling

weI werkt wat betreft het constant houden van de uitgangsspanning. Om blj

overgangsverschljselen tot een gelljkwaardtg vergeUjk tU8sen metIng en simulatie te

komen zouden de simulattes overgedaan moeten worden voor een voedlngsspanning

van 5V.
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Appendix A: Circuit- en stuurparameterwaarden van de
LCC-type PRC

In figuur A.l Is nogmaals de LeC-type PRC getekend met zljn Ideale componenten. In de
praktljk zijn componenten heIaas niet-ideaal. Vandaar dat er twee parasttatre elementen
in de stmuIaties voor het diskreet groot- en klein-signaal model worden meegenomen.
Deze twee zijn de serieweerstand r" van spoel L" en de serieweerstand ro van condensator
Co' Beide elementen zijn echter niet in figuur A.I opgenomen. Met onderstaande
configuratie voor het oog zijn zowel de simulaties als de metingen uttgevoerd. De waarden
voor de componenten zijn gebaseerd op het ontwerp van een LeC-type PRC in artikel
[9].

+

Figuur A.1 De CM LCC-type PRC opgebouwd uit ideate componenten

De ctrcuttparameterwaarden zijn:

L" = 39.3,uH

C = C = 27 nF
" p

Lo = 180,uH

Co = l,uF

AppendtxA

IA.} l

IA.2l

IA.3l

IA.4l
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De waarden van de parasitaire elementen zijn:

r = 1 ns

ro = 15 mn

De stuurparameterwaarden onder fuLL-Load condities zijn:

'V, = 50V

Tsjt = 1.32 its

J.. = 178.6 kHz

Onder full-load condities is de belastingsweerstand

lAS)

lA.6)

lA.7)

lA.8)

lA.9)

lAIO)

Met behulp van deze waarden kunnen alle andere afgeleide variabelen worden berekend.
Zo is bijvoorbeeld met behulp van 12.8c)

en met 12.12) en 12.13)

Wop 1
fop = 2 - ~ =218.5 kHz.

:Jr 2:Jr-y Ls Ce

lA.II)

lA12)

De schakelfrequentie is precies tussen de twee bovenstaande waarden in gekozen. zodat
aan 13.11a) wordt voldaan.

De gelijkspanningsoverdracht is zoals in [9J gekozen.

V o--m -083V .
I

Hieruit voIgt met lA.7) voor de uitgangsspanning Vo

lA.13)

lA.14)

Bij deze waarde van de ultgangsspanning is echter geen rekening gehouden met de
niet-ideaal geleidende diodes van de dubbelzijdtge gelijkrichter. Bij metingen aan de
fysische omzetter zal de uitgangsspanning door de voorwaartse spanning V d van telkens
twee geleidende diodes ongeveer een 3 V lager liggen.

Het uitgangsvennogen van de omzetter onder ful-Ioad condlt1es bedraagt op basis
van bovenstaande gegevens

Appendix A

(41,5-3)2 -274 W
54 .. lA15)
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Appendix B: Coefficienten van de periodieke oplossing

De coefficienten van de periodieke oplossing ult (4.24a) tim (4.24e) worden hier enkel
opgesomd. Voor een meer gedetailleerde beschrijvlng. zie artikel [10).

(8.1 )

(B.2)

(8.3)

(B.4)

(B.5)

(8.6)

(B.7)

In de bovenstaande coefficU~ntenzijn Ue , a, f3 en Re gegeven door

",2
R --Re 8 0

met Ce zeals in (2.13).

AppendixB

en

(B.8)

(B.9)

(B. 10)

(B. 11)
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Appendix C: Bet MATLAB simulatieprogramma van het
diskreet klein-signaal model

function smasm22 (kcycles)

, Discrete SMall-Signal Model of the Clamped-Mode

, LeC-type Paralle1 Resonant Converter (PRC)

, 1. Ai ~ 5x5, Bi = 5x1

, 2. Control calculations I

, 3. Per 2 cyclill

clg

format short e

, begin: initialiseren van de diverse partiele afgeleiden

, aanroep in: alle delen van Fo en Go; smasrn22.rn

, resonantie tank

rs=l;

Ls=39.3e-6;

Cs=27e-9;

Cp=27e-9;

, uitgangsfilter

Co=le-6;

Lo=lBOe-6;

R=54;

r=15e-3;

Reprim=Ro*(pi)A2/B;

, stuursignalen

fs=17B.6e3;

ws=2*pi*fs;

Ts=l/fs;

Tsft=1.32e-6;

, ingangssignalen

Ui=50;

, coefficienten van Ai

CONST1=ro*Ro/(ro+Ro);

CONST2=Ro/(ro+Ro);

CONST3=1/(ro+Ro);
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all=rs/Ls;

a12=1/Ls;

al3=l/Ls;

a21=1/Cs;

a31=1/Cp;

a34=1/Cp;

a43=1/1.o;

a44=CCNST1/1.o;

a45=CCNST2/1.o;

a54=CCNST2/Co;

a55=CCNST3/Co;

, de systeenmatrices (5x5)

A1=[-all -a12 -a13 0 0

a21 0 0 0 0

a31 0 0 a34 0

0 0 -a43 -a44 -a45

0 0 0 a54 -aSS];

A2=[-all -a12 -a13

a21 0 0

a31 0 0

0 0 a43

0 0 0

A3=A2;

A4=A2;

A5=Al;

A6=A1;

, coefficient van B

bll=l/Ls;

, ingangsIll8.trix (5x1)

B=[bll

o
o
o
o ];

AppendixC

o 0

o 0

-a34 0

-a44 -a45

a54 -aSS];
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% ingangsvektor (lx6)

u=[O,O,Ui,O,O,-Ui];

% bi (Sx1) voor de extended systeemmatrices

b1=B*u ( : ,1); , Sx1

b2=B*u(: ,2);

b3=B*u(:,3);

b4=B*u(:,4) ;

bS=B*u(:,S) ;

b6=B*u ( : ,6) ;

, extended systeemmatrices (6x6)

A1e=[ A1 b1

zeros(1,6)];

A2e=[ A2 b2

zeros(1,6)];

A3e=[ A3 b3

zeros(1,6)];

A4e=[ A4 b4

zeros(1,6)];

ASe=[ AS bS

zeros(1,6)];

A6e=[ A6 b6

zeros(1,6)];

, definitie van de parallelcondensator Ce

Ce=Cs*Cp/(Cs+cP) ;

, berekening van de tijdvektor m.b.v. artikel [1]

Alpha=1-ws~2*Ls*Cs-Reprim*rs*ws~2*Cp*Cs;

Beta=Reprim*ws*(Cp+Cs)*(1-ws~2*Ls*Ce+(rs*Ce)/(Reprim*Cp»;

ta=atan(-Alpha/Beta)/ws;

T1=Tsft/2+ta

T2=Tsft

T3=Ts/2;

T4=T3+T1;

TS=T3+T2;

T6=Ts;
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T10=T1;

T21=T2-T1;

T32=T3-T2;

T43=T4-T3;

T54=T5-T4;

T65=T6-T5;

, de overgangsmatrioes phil tIm phi6 (5x5)

phi6-expn(A6*T65); '5x5

phi5=expn(AS*T54) ;

phi4-expm(A4*T43);

phi3=expn(A3*T32);

phi2=-expn(A2*T21) ;

phi1=expn(A1*T10);

, de extended overgangsmatrioes phi1e tIm phi6e (6x6) voor het oplossen van

, de steady state toestandsvektor op de transitietijeistippen

phi6e=expm(A6e*T65); '6x6

phi5e=expm(ASe*T54);

phi4e=expn(A4e*T43) ;

phi3e=expm(A3e*T32);

phi2e=expn(A2e*T21) ;

phi1e=expn(A1e*T10);

, berekening van de steady state toestandsvektor op de transitietijeistippen

xTOe=[0.0044; -72.1425; -59.9945; 0.8266; 41.7846; 1J; '6x1

xT1e=phi1e*xTOe;

xT2e=phi2e*xT1e;

xT3e--phi3e*xT2e;

xT4e=phi4e*xT3e;

xT5e--phi5e*xT4e;

xT6e=xTOe; , xT6e=phi6e*xT5e;

, definitie van 11 (lx5)

11=[ 0, 0, 1, 0, 0];

, end: init

, begin: dfdx (5x5)

, aanroep in: Fo.m; smasm22.m

dfdx=ph.i6*phi5 *phi4*phi3*phi2*phi1;

, end: dfdx
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%begin: dfdT (5x6)

% aanroep in: Fo.m; smasm22.m

g2Tl=A2*xTle( 1:5,: )+b2; %5xl

glTl=A1*xTle(1:5,:)+bl;

g3T2=A3*xT2e(1:5,:)+b3;

g2T2=A2*xT2e(1:5,:)+b2;

g4T3=A4*xT3e(1:5,:)+b4;

g3T3=A3*xT3e(1:5,:)+b3;

g5T4=A5*xT4e(1:5,:)+b5;

g4T4=A4*xT4e(1:5,:)+b4;

g6T5=A6*xT5e(1:5,:)+b6;

g5T5=A5*xT5e(1:5,:)+b5;

g6T6=A6*xT6e(1:5,:)+b6;

dfdTl=phi6*phi5*phi4*phi3*phi2*(-g2Tl+glTl); %5xl

dfdT2=phi6*phi5*phi4*phi3*(-g3T2+g2T2);

dfdT3=phi6*phi5*phi4*(-g4T3+g3T3);

dfdT4=phi6*phi5*(-g5T4+g4T4);

dfdT5=phi6*(-g6T5+g5T5);

dfdT6=g6T6 ;

dfdT=[dfdTl, dfdT2, dfdT3, dfdT4, dfdT5, dfdT6];

% end: dfdT

%begin: dcdT (6x6)

% aanroep in: Fo.m; smasm22.m

dcdTl=[11*glTl; 0; 0; 0; 0; 0]; % 6xl

dcdT2=[0; 1; 0; 0; 0; 0];

dcdT3=[0; 0; 1; 0; 0; 0];

dcdT4=[0; 0; 0; 11*g4T4; 0; 0];

dcdT5=[0; 0; 0; 0; 1; 0];

dcdT6=[0; 0; 0; 0; 0; 1];

dcdT=[dcdTl, dcdT2, dcdT3, dcdT4, dcdT5, dcdT6];

% end: dcdT
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, begin: dcdx (6xS)

, aanroep in: Fo.m; smasm22. m

dcldx=ll*phil; 'lxS

dc2dx=zeros(1,S);

dc3dx=zeros(1,S);

dc4dx=11*phi4*phi3*phi2*phil:

dcSdx=zeros(l,S);

dc6dx=zeros (1,5) ;

dcdx=[dcldx; dc2dx; dc3dx; dc4dx; dcSdx; dc6dx];

, end: dcdx

, begin: Fo (Sx5)

, aanroep in: smasm22.m

Fo=dfdx-dfdT*inv (dcdT) *dcdx;

, eig (Fo*Fo )

, end: Fo

, begin: dxdp

, aanroep in: dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dILsdUi

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

SINE=sin(-ws*Tsft/2);

COSINE--cos(-ws*Tsft/2);

dSINEdUi=O;

dSINEdTsft=(-ws/2)*cos(-ws*Tsft/2);

dSINEdfs=-pi*Tsft*cos(-ws*Tsft/2)/2;

dCOOINEdUi=O;

dCOSINEdTsft=(ws/2)*sin(-ws*Tsft/2);

dCOSINEdfs=pi*Tsft*cos(-ws*Tsft/2)/2:

, begin: dIssdUi

, aanroep in: disdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

d=(1-2*fs*Tsft);

Us=4*Ui*sin(pi*d/2)/pi;

Re=oReprim;

numIss=Us*ws*Cs*(Beta-Alpha*ws*Cp*Re);

denamIss=AlphaA 2+Beta A 2;

Iss=numIss/denamIss;

AppencllxC 77



dIssdUs=Iss/Us;

dIssdws=(Us*Cs*(Beta-Alpha*2*ws*Cp*Re»/denamIss;

dIssdBeta=(Us*ws*Cs*denamIss-numIss*2*Beta)/denamIss A 2;

dIssdAlpha=(-Us*ws A 2*Cs*Cp*Re*denomIss-numIss*2*Alpha)/denamIss A 2;

dUsdUi=Us/Ui;

dwsdUi=O;

dBetadUi=O;

dAlphadUi=O;

dIssdUi=dIssdUs*dUsdUi+dIssdws*dwsdUi+dIssdBeta*dBetadUi+dIssdAlpha*dAlphadUi;

, end: dIssdUi

, begin: dIscdUi

, aanroep in: disdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

numIsc=Us*ws*Cs*(Alpha+Beta*ws*Cp*Re);

denamIsc=denomIss;

Isc=numIsc/denamIsc;

dIscdUs=Isc/Us;

dIscdws=Us*Cs*(Alpha+Beta*2*ws*Cp*Re)/denomIsc;

dIscdBeta=(Us*Cs*ws A 2*Cp*Re*denamIsc-numIsc*2*Beta)/denamIsc A 2;

dIscdAlpha=(Us*ws*Cs*denamIsc-numIsc*2*Alpha)/denomIsc A 2;

dIscdUi=dIscdUs*dUsdUi+dIscdws*dwsdUi+dIscdBeta*dBetadUi+dIscdAlpha*dAlphadUi;

, end: dIscdUi

dILsdUi=dIssdUi*SINE+Iss*dSINEdUi+dIscdUi*COSINE+Isc*dCOSINEdUi;

, end: dILsdUi

, begin: dILsdTsft

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dIssdTsft

, aanroep in: disdTsft.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUidTsft=0 ;

dUsdSINED=(4/pi)*Ui;

dSINEDdTsft=-pi*fs*cos(pi*d/2);

dUsdTsft=dUsdUi*dUidTsft+dUsdSINED*dSINEDdTsft;

dwsdTsft=O;

dBetadTsft=O;

dAlphadTsft=O;
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dIssdTsft=dIssdUs*dUsdTsft+dIssdws*dwsdTsft+dIssdBeta*dBetadTsft+dIssdAlpha*dAlp

hadTsft;

%end: dIssdTsft

% begin: dIscdTsft

% aanroep in: disdTsft.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; SJDasm22.m

dIscdTsft=dIscdUs*dUsdTsft+dIscdws*dwsdTsft+dIscdBeta*dBetadTsft+dIscdAlpha*dAlp

hadTsft;

% end: dIscdTsft

dILsdTsft=dIssdTsft*SINE+Iss*dSINEdTsft+dIscdTsft*COSINE+Isc*dCOSINEdTsft;

" end: dILsdTsft

%begin: dILsdfs

" aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

% begin: dIssdfs

% aanroep in: disdfs.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUidfs=O;

dSINEDdfs=-pi*Tsft*cos(pi*d/2);

dUsdfs=dUsdUi*dUidfs+dUsdSINED*dSINEdfs;

dwsdfs=2*pi;

dBetadfs=Re*2*pi*(Cs+Cp)*(1-3*ws~2*Ls*Ce+(rs*Ce)/(Re*Cp»;

dAlphadfs=-2*ws*2*pi*Ls*Cs-Re*rs*2*ws*2*pi*Cp*Cs;

dIssdfs=dIssdUs*dUsdfs+dIssdws*dwsdfs+dIssdBeta*dBetadfs+dIssdAlpha*dAlphadfs;

% end: dIssdfs

" begin: dIscdfs
% aanroep in: disdfs 1m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dIscdfs=dIscdUs*dUsdfs+dIscdws*dwsdfs+dIscdBeta*dBetadfs+dIscdAlpha*dAlphadfs;

% end: dIscdfs

dILsdfs=dIssdfs*SINE+Iss*dSINEdfs+dIscdfs*COSINE+Isc*dCOSINEdfs;

" end: dILsdfs
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, begin: dUCsdUi

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dUssdUi

, aanroep in: dusdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

numUss=Us*(Alpha+Beta*ws*Cp*Re);

denomUss=denomIss;

Uss=numUss/denomUss;

dUssdUs=Uss/Us;

dUssdws=Us*Beta*Cp*Re/denamUss;

dUssdBeta=(Us*wg*Cp*Re*denomUss-numUss*2*Beta)/denomUss~2;

dUssdAlpha=(Us*denamUss-numUss*2*Alpha)/denomUss A2;

dUssdUi=dUssdUs*dUsdUi+dUssdws*dwsdUi+dUssdBeta*dBetadUi+dUssdAlpha*dAlphadUi;

, end: dUssdUi

, begin: dUscdui

, aanroep in: dusdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

numUsc=Us*(-Beta+Alpha*ws*Cp*Re);

denomUsc=denomIss;

Usc=numUsc/denamUsc;

dUscdUs=Usc/Us;

dUscdws=Us*Alpha*Cp*Re/denomUsc;

dUscdBeta=(-Us*denomUsc-numUsc*2*Beta)/denomUsc~2;

dUscdAlpha=(Us*ws*Cp*Re*denomUsc-numUsc*2*Alpha}/denomUsc A2;

dUscdUi=dUscdUs*dUsdUi+dUscdws*dwsdUi+dUscdBeta*dBetadUi+dUscdAlpha*dAlphadUi;

, end: dUscdUi

dUCsdUi=dUssdUi*SINE+Uss*dSINEdUi+dUscdUi*COSINE+Usc*dCOSINEdUi;

, end: dUCsdUi

, begin: dUCsdTsft

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dUssdTsft

, aanroep in: dusdTsft.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUssdTsft=dUssdUs*dUsdTsft+dUssdws*dwsdTsft+dUssdBeta*dBetadTsft+dUssdAlpha*dAlp

hadTsft;

, end: dUssdTsft
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, begin: dUscdTsft

, aanroep in: dusdTsft.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUscdTsft=dUscdUs*dUsdTsft+dUscdws*dwsdTsft+dUscdBeta*dBetadTsft+dUscdAlpha*dAlp

hadTsft;

, end: dUscdTsft

dUCsdTsft=dUssdTsft*SINE+Uss*dSINEdTsft+dUscdTsft*COSINE+Usc*dCOSINEdTsft;

, end: dUCsdTsft

, begin: dUCsdfs

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dUssdfs

, aanroep in: dusdfs .m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUssdfs=dUssdUs*dUsdfs+dUssdws*dwsdfs+dUssdBeta*dBetadfs+dUssdAlpha*dAlphadfs;

, end: dUssdfs

, begin: duscdfs

, aanroep in: dusdfs.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUscdfs=dUscdUs*dUsdfs+dUscdws*dwsdfs+dUscdBeta*dBetadfs+dUscdAlpha*dAlphadfs;

, end: dUscdfs

dUCsdfs=dUssdfs*SINE+Uss*dSINEdfs+dUscdfs*COSINE+Usc*dCOSINEdfs;

, end: dusdfs

, begin: dUCpdUi

, aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

, begin: dUpsdUi

, aanroep in: dupdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

numUps=Us*Beta*ws*Cs*Re;

denanUps=dencmIss;

Ups=numups/denanUps;

dUpsdUs=Ups/us;

dUpsdws=Us*Beta*Cs*Re/denomUps;

dUpsdBeta=(Us*ws*Cs*Re*denomUps-numUps*2*Beta)/denomups A2;

dUpsdAlpha=-numUps*2*Alpha/denomUps A2;

dUpsdUi=dUpsdUs*dUsdUi+dUpsdws*dwsdUi+dUpsdBeta*dBetadUi+dUpsdAlpha*dAlphadUi;

, end: dUpsdUi
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% begin: dUpcdUi

% aanroep in: dupdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

numUpc=Us*Alpha*ws*Cs*Re;

denanupc=denanIss;

Upc=numUpc I denanUpc;

dUpcdUs=Upc/Us;

dUpcdws=Us*Alpha*Cs*Re/denanUpc; .

dUpcdBeta=-numUpc* 2*Beta/denanUpc A 2;

dUpcdAlpha=(Us*ws*Cs*Re*denanUpc-numUpc*2*Alpha)/denanUpc A 2;

dUpcdUi=dUpcdUs*dUsdUi+dUpcdws*dwsdUi+dUpcdBeta*dBetadUi+dUpcdAlpha*dAlphadUi;

% end: dUpcdUi

dUCpdUi=dUpsdUi*SINE+Ups*dSINEdUi+dUpcdUi*COSINE+Upc*dCOSINEdUi;

% end: dUCpdUi

% begin: dUCpdTsft

% aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

% begin: dUpsdTsft

% aanroep in: dupdTsft.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUpsdTsft=dUpsdUs*dUsdTsft+dUpsdws*dwsdTsft+dUpsdBeta*dBetadTsft+dUpsdAlpha*dAlp

hadTsft;

%end: dUpsdTsft

% begin: dUpcdTsft

% aanroep in: dupdULm; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUpcdTsft=dUpcdUs*dUsdTsft+dUpcdws*dwsdTsft+dUpcdBeta*dBetadTsft+dUpcdAlpha*dAlp

hadTsft;

% end: dUpcdTsft

dUCpdTsft=dUpsdTsft*SINE+Ups*dSINEdTsft+dUpcdTsft*COSINE+Upc*dCOSINEdTsft;

% end: dUCpdTsft

% begin: dUCpdfs

% aanroep in: dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

% begin: dUpsdfs

% aanroep in: dupdfs.m; dxdp.m; dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dUpsdfs=dUpsdUs*dUsdfs+dUpsdws*dwsdfs+dUpsdBeta*dBetadfs+dUpsdAlpha*dAlphadfs;

% end: dUpsdf s
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% begin: dUpcdfs

% aanroep in: dupdfs.lII; dxdp.lII; dfdp.1II en dcdp.lII; Go.III; slllAsm22.m

dUpcdfs=-dUpedUs*dUsdfs+dUpedws*dwsdfs+dUpedBeta*dBetadfs+dUpedAlpha*dAlphadfs;

% end: dUpedfs

dUCpdfs=ciUpsdf S *SINE+Ups*dSINEdfs+dUpedfS *COSINE+Upc*dCOSINEdfs;

% end: dUCpdfs

% begin: dILodUi

numAp=Us*ws*Cs*Re;

denanAp=sqrt (denanIss) ;

Ap=numAp/denClllAp;

dApdUs==Ap/Us;

dApdws=Us*Cs*Re/denomAp;

dApdAlpha==..numAp*Alpha*denClllAp~(-.5)/denClllAp~2;

dApdBeta=-numAp*Beta*denomAp~(-.5)/denomAp~2;

dApdUi=-dApdUs*dUsdUi+dApdws*dwsdUi+dApdAlpha*dAlphadUi+dApdBeta*dBetadUi;

dILodUi==2*dApdUi/ (pi*Ro);

% end: dlLodUi

% begin: dlLodTsft

dApdTsft==ciApdUs*dUsdTsft+dApdws*dwsdTsft+dApdAlpha*dAlphadTsft+dApdBeta*dBetadTsft;

dILodTsft==2*dApdTsft/(pi*Ro);

% end: dlLodTsft

% begin: dlLodfs

dApdfs==ciApdUs*dUsdfs+dApdws *dwsdfs+dApdAlpha*dAlphadfs+dApdBeta*dBetadfs;

dILodfs==2*dApdfs/(pi*Ro);

% end: dlLodfs

% begin: dUCodUi

dUCodUi=2*dApdUi/pi;

% end: dUCodUi

% begin: dUCodTsft

dUCodTsft=2*dApdTsft/pi;

% end: dUCodTsft
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% begin: dUCodfs

dUCodfs=2*dApdfs/pi;

%end: dUCof s

dxdp=[dILsdUi dILsdTsft dILsdfs

dUCsdUi dUCsdTsft dUCsdfs

dUCpdUi dUCpdTsft dUCpdfs

dlLodUi dlLodTsft dILodfs

dUCodUi dUCodTsft dUCodfs] ;

% end: dxdp

, begin: dTdp (6x3)

% aanroep: dfdp.m en dcdp.m; Go.m; smasm22.m

dTldAlpha=-1/(Beta*wB*(1+(-Alpha/Beta)~2»;

dTldBeta=Alpha/(Beta~2*wB*(1+(-Alpha/Beta)~2»;

dTIdws=-atan (-Alpha/Beta) Iws ~2;

dTldUi=dTldAlpha*dAlphadUi+dTldBeta*dBetadUi+dTldws*dwsdUi;

dTldTsft=dTldAlpha*dAlphadTsft+dTldBeta*dBetadTsft+dTldws*dwsdTsft+.5;

dTldfs-dTldAlpha*dAlphadfs+dTldBeta*dBetadfs+dTldws*dwsdfs;

dT2dUi=O;

dT2dTsft=1;

dT2dfs=O;

dT3dUi=O;

dT3dTsft=O;

dT3dfs=-1/(2*fs~2);

dT4dUi=dTldUi+dT3dUi;

dT4dTsft=dTldTsft+dT3dTsft;

dT4dfs=dTldfs+dT3dfs;

dT5dUi=dT2dUi+dT3dUi;

dT5dTsft=dT2dTsft+dT3dTsft;

dT5dfs=dT2dfs+dT3dfs;

dT6dUi=2*dT3dUi;'

dT6dTsft=2*dT3dTsft;

dT6dfs=2*dT3dfs;
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dTdp=[dTldUi dTldTsft dTldfs

dT2dUi dT2dTsft dT2dfs

dT3dUi dT3dTsft dT3dfs

dT4dUi dT4dTsft dT4dfs

dT5dUi dT5dTsft dT5dfs

dT6dUi dT6dTsft dT6dfsJi

% end: dTdp

% begin: berekening van dfdp

%aanroep in: Go.mi smasm22.m

I-eye(5) i

dfdp=-(dfdx-I)*dxdp-dfdT*dTdpi

%end: dfdp

% begin: berekening van dcdp

%aanroep in: Go.mi smasm22.m

dcdp=-dcdx*dxdp-dcdT*dTdPi

% end: dcdp

% begin: Go

% aanroep in: smasm2 2 •m

Go=dfdp-dfdT*inv(dcdT)*dcdpi

% end: Go

% begin: dhdx

% aanroep in: 80 i smasm22. m

dhdfl=Oi

dhdf2=Oi

dhdf3=Oi

dhdf4=COOSTl i

dhdf5=CCNST2 i

dhdx=[dhdfl,dhdf2,dhdf3,dhdf4,dhdf5Ji

% end: dhdx

% begin: 80

%aanroep in: smasm22 •m

8o=dhdx i

% end: 80



% begin: two cyclill

Anew=Fo~2;

Bnew=(Fo+I)*Go(1:5,2);

bnew= (Fo+I )*Go;

Cnew=Ho;

cnew=Cnew;

polen=eig(Anew)

denClllHpz=poly(Anew)

BnO=-denamBpz(6)*inv(Anew);

Bnl=-denamBpz(5)*inv(Anew)+inv(Anew)*BnO;

Bn2=-denamBpz(4) *inv(Anew)+inv(Anew) *Bnl;

Bn3=-denClllHpz (3) *inv(Anew)+inv(Anew) *Bn2;

Bn4=-denamBpz(2) *inv(Anew)+inv(Anew) *Bn3;

numHpz= [Cnew*Bn4*Bnew, Cnew*Bn3*Bnew,Cnew*Bn2 *Bnew, Cnew*Bnl*Bnew, Cnew*BnO*Bnewl

nulpunten=roots(numHpz)

% controllable? Rank must be 5

Lcon=[Bnew,Anew*Bnew,Anew~2*Bnew,Anew~3*Bnew,Anew~4*Bnew]; %5x15

rank(Lcon) ;

% observable? Rank must be 5

Lobs=[Cnew; Cnew*Anew; Cnew*Anew~ 2; Cnew*Anew~ 3; Cnew*Anew~4 ] ;

rank (Lobs) ;

% end: two cyclill

%initialiseren van (toestands)vektoren voor smasm22.m

index=l;

xO=[O;O;O;O;O];

iLsvek(index)=xO(l,l);

uCsvek(index)=xO(2,1);

uCpvek(index)=xO( 3, 1);

iLovek(index)=xO(4,1);

uCovek(index)=xO(5,1);

qO=[O;-.15e-6;O];

vl=O;

uovek (index) =v1;

time=O;

timevek (indeX) =time;

index=2;

%end: initialiseren
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%Geheugensteun:

%discreet klein-signaal model:

% xk+l=Fo*xk+Go*qk, met

% Fo=dfdx-dfdT*inv(dcdT)*dcdx, en

% Go=dfdp-dfdT*inv(dcdT)*dcdp,

% vk=Bo*xk+Ko*qk, met

% Bo=dhdx-dhdT*inv (dcdT) *dcdx, en

% Ko=dhdp-dhdT*inv(dcdT)*dcdp

, end: geheugensteun

% per 2 cycIi I I I I I I

for cycle=l:kcycles,

xl=Anew*xO+bnew*qO: %per 2 cycli II

vl=cnew*xl;

%xl=Fo*xO+GO*qO;

%vl=Ho*xl:

time=time+2*Ts; % per 2 cycli! I

%ti.me--tillle+Ts :

timevek (index) =time:

iLsvek(index)=xl(l,l);

uCsvek(index)=xl(2,1);

uCpvek(index)=xl(3,1);

iLovek(index)=xl (4,1);

uCovek(index)=xl(S,l);

uovek (index)=v1 :

xO=xl:

index=index+1 :

end % kcycles

iLsvek (index-I) ;

uCsvek( index-I) ;

uCpvek( index-I) ;

iLovek ( index-I) ;

uCovek(index-l) ;

uovek ( index-I) ;

v=[min(timevek),max(timevek),min(uCpvek)-l,max(uCpvek)+l):

axis (v) ;

subplot(221),plot(timevek(1:index-l),uCpvek(1:index-l),'-g');

grid, xlabel ( 'time' ), ylabel ( 'Volt' ),

title('uCp(2Ts)'),
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v=[min(timevek),max(timevek),min(uCsvek)-.5,max(uCsvek)+.5];

axis (v) ;

subplot(222),plot(timevek(1:index-l),uesvek(1:index-l),'-g');

grid, xlabe1 ( 'time' ), ylabel( 'Volt' ),

title('uCs(2Ts)' ),

v=[min(timevek),max(timevek),min(min(iLsvek,iLovek))-.05,max(max(iLsvek,iLovek))+.05];

axis (v) ;

subplot(223),plot(timevek(1:index-l),iLsvek(1:index-l),'-g',timevek(l:index

l),iLovek(l:index-l),'-r');

grid, xlabe1 ( 'time' ), ylabel ( ,Ampere' ) ,

title ( 'iLs(2Ts), iLo(2Ts) (red)'),

v=[min(timevek),max(timevek),min(min(uCovek,uovek)),max(max(uCovek,uovek))+.5];

axis(v) ;

subplot(224),plot(timevek(1:index-l),uCovek(1:index-l),'-g',timevek(l:index

l),uovek(l:index-l),'-r');

grid, xlabel ( 'time' ), ylabel ( 'Volt' ) ,

title ( 'uCo(2Ts), uo(2Ts) (red)')
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