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Hogedruk gasontladingslampen worden veel gebruikt in grote

verlichtingsprojecten vanwege het hoge lichtrendement, tot 140

lumen/watt. Echter voor aansluiting op het net moet in serie met een

hogedruk gasontladingslamp een stroomstabiliserend element opgenomen

worden vooral vanwege het negatieve weerstandkarakter van de lamp. Vaak

is dit een koper-ijzer spoel maar tegenwoordig wordt meer en meer

gebruik gemaakt van vermogenselektronische voorschakelapparaten. Deze

zijn voor hoge vermogens duur en vandaar dat naar andere oplossingen

gezocht wordt.

De afstudeeropdracht behelst het onderzoeken van zo/n oplossing.

Onderzocht wordt de mogelijkheid van een combinatie van een

conventionele ballast (een koper-ijzer spoel) en een elektronische

ballast.

In dit rapport zlJn de voor en nadelen van een hybride balast beschreven

en is een eisenpakket samengesteld waaraan een elektronische ballast

moet voldoen om samen met de conventionele ballast te kunnen

functioneren. Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat een

elektronische ballast parallel geschakeld moet worden aan de

conventionele ballast. Verder moet de lamp met een elektrode aan het net

verbonden blijven, zodat de functionaliteit van de conventionele ballast

niet wordt verstoord. Dit sluit brugschakelingen en invertoren uit.

uit de keuzeverantwoording zlJn twee convertoren uitgekozen, namelijk de

buck convertor en een andere convertor. Beide zijn ontworpen, gebouwd en

getest. De buck convertor werkt, maar nog niet naar behoren. De tweede

convertor werkt naar behoren. Op een deel van deze schakeling is zelfs

patent aangevraagd. uit de metingen blijkt dat de voordelen zijn

gerealiseerd: vermogen regelbaar, power boost mogelijk, verbetering cos

" kostprijs tussen conventionele ballast en "full electronic" ballast.

WeI zijn de volgende punten naar voor gekomen: het rendement van de

parallele elektronische ballast is nog niet optimaal, ongeveer 85%. Een

frequentie-optimalisatie of een quasi-resonant ontwerp kunnen mogelijk
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een oplossing biedeni door een veranderde aansturing van de SMPS

schakelaar moet het mogelijk zijn actieve cos ~-compensatie te

realiseren. Meer onderzoek moet worden verricht om op deze zaken een

antwoord te kunnen geven.
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In grote verlichtingsprojecten, zoals de verlichting van autowegen,

glastuinbouw, sportvelden en dergelijke, wordt veeI gebruik gemaakt van

hoogvermogen hogedruk gasontladingslampen. Er is sprake van vermogens

tussen de 250W en 1500W. Deze gasontladingslampen zijn van het type

hogedruk natrium en hogedruk kwik en worden voornamelijk toegepast

vanwege hun grote lichtrendement. Gedacht moet worden aan een opbrengst

tot 140 lumen/watt voor de SON lampen en tot 95 lumen/watt voor de Metal

Halide lampen. Dit in tegenstelling tot de klassieke gloeilamp waarvan

het lichtrendement niet meer dan 20 lumen/watt bedraagt.

Een gasontladingslamp heeft voor de aansluiting op het net een

voorschakelapparaat nodig voor de stroomstabilisatie. Dit is vaak een

koper-ijzer spoel. Parallel aan deze serieschakeling zit een condensator

ter compensatie van de cos ~.

Het ontsteken van de gasontladingslamp gebeurt met elektronische

ontstekers, waarbij spanningen van 2 kV tot 4 kV nodig zijn voor een

koude lamp. In een warme lamp is de druk te hoog om een ontlading te

starten. Dit is er de oorzaak van dat de lamp pas na een

atkoelingsperiode, athankelijk van de grootte van de lamp, opnieuw kan

worden ontstoken.

De elektronica begint in de verlichtingswereld steeds meer toepassing te

vinden. Echter in de bovengenoemde sector waar het gaat om hoge

vermogens komt de introduktie slechts langzaam op gang. De prijs van

elektronica voor hoge vermogens speelt hierin een belangrijke role

Daarnaast is de reden om de lamp hoogtrequent te bedrijven niet

duidelijk aanwezig. Dit in tegenstelling tot de lagedruk

gasontladingslamp, waar bij hoogfrequent aansturing een rendementswinst

optreed. Toch biedt de elektronica interessante mogelijkheden zoals

onder andere in regelingen om het lampvermogen constant te houden of te

verminderen om energie te sparen. Dit alles is de reden om een onderzoek

te starten naar andere mogelijkheden voor de elektronica in

voorschakelapparatuur.

De opdracht voor deze atstudeerstage is het geven van een kostenbewuste
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invulling aan het voorschakelapparaat voor een hoogvermogen hogedruk

gasontladingslamp. Hiervoor is het nodig 'om een goede analyse te maken

van het funktioneren van zo'n voorschakelapparaat. Er wordt gestart met

een gangbaar systeem, de koper-ijzer spoel. Uitgaande van dit systeem

moet worden gekeken hoe met elektronica deze funktionaliteit kan worden

beinvloed en tegen welke prijs. Eerder verricht onderzoek en

ontwikkeling heeft aangetoond dat een volledig elektronisch

voorschakelapparaat duur is, maar veel mogelijkheden heeft.

Het resultaat van de afstudeeropdracht moet dan ook zlJn: een hybride

systeem bestaande uit een koper-ijzer spoel met een elektronisch circuit

om een hoogvermogen hogedruk gasontladingslamp te bedrijven met een

aantal toegevoegde features.

De opdracht is als voIgt ingedeeld: ten eerste is gekozen voor een 400W

hogedruk natriumlamp, de zogeheten SON-T AGRO, waaraan een serie

metingen is verricht om duidelijkheid te scheppen in de werking van een

en andere Hierna is, in overleg met de begeleider, gekozen voor de

volgende configuratie: een basisvermogen met een koper-ijzer spoel

bedoeld voor een 250W SON lamp waaraan met elektronica vermogen wordt

toegevoegd.

Na dit besluit is gezocht naar schakelingen die in staat waren aan de

eisen, die aan een dergelijke combinatie gesteld worden, te voldoen. Uit

deze schakelingen zijn er twee gekozen die zijn ontwikkeld, gebouwd en

getest. Uiteindelijk bleef er uit kostprijsoverweging een over waaraan

diverse vermogensmetingen zijn verricht.
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2.1. Inleiding.

Niobium doorvoer Electrische verbinding
o.b. Stelpool Getter E27/ E40 Lampvoet

De hogedruk natriumlamp wordt vooral toegepast in de professionele

sector waar de voordelen van dit lamptype duidelijk opwegen tegen de

hogere aanschafprijs, die hoger ligt dan de prijs van gloeilampen of TL

lampen. Met name de lange levensduur tot zo'n 15000 uur en het hoge

lamprendement van maximaal 140 lumen/watt zijn hierbij belangrijke

overwegingen. In deze sector, waar het vaak ook om grote vermogens gaat,

is het systeemrendement (dat wil zeggen de verhouding tussen opgenomen

vermogen en lampvermogen) zeker belangrijk. Vandaar dat fabrikanten

steeds proberen deze rendementen te verbeteren, de laatste tijd vooral

met moderne vermogenselektronische componenten. Het rendement van de

conventionele ballast is met 94% zeer goed te noemen, maar aan het

gebruik van deze ballast kleven enkele nadelen, zie hoofdstuk 3, die met

elektronica worden bestreden.

Om een nieuw type ballast te ontwerpen, of om de toepassing van

conventionele ballasten te verbeteren is kennis van de werking van de

hogedruk natriumlamp, welke te zien is in figuur 1, onontbeerlijk.

Niobium doorvoer
Steunveren Stelpool Buba. . _- --- b .... .,... .. ~4J;O.~ ... -". , .f; • 3li!itG'Itr.1: , .. .-. ".~--",., '-

. t,:, '::;'·~,7'~::~::~~"-'·.:

Figuur 1.



-10- Hybride ballast

2.2. Werking hogedruk natriumlamp.

Een hogedruk natriumlamp heeft gedurende een halve netstroomperiode een

ongeveer constante spanning, afhankelijk van de gasdruk en de lengte van

de boog maar onafhankelijk van de stroom. Hierbij komt nog dat de lamp

een negatieve weerstand heeft. Wordt nu zo'n lamp op een spanningsbron

aangesloten dan is het noodzakelijk om voor de stroomstabilisatie en

voorschakelapparaat in serie met de lamp te schakelen. Zo niet, dan

neemt de stroom onbegrensd toe door cumulatieve ionisatie van gasatomen.

Dit gaat vele malen sneller dan de temperatuursstijging, c.q. de

stijging van de lampspanning. Wordt gedurende langere tijd, tot enkele

minuten, een hogere stroom door de lamp gestuurd, dan neemt de

temperatuur van de lamp toe. Hierdoor neemt de gasdruk toe en dus ook de

lampspanning. De stroom zal in het geval van een conventionele ballast

afhankelijk zlJn van de netspanning. Daarom is in figuur 2 de

lampstroom, de lampspanning, het lampverrnogen en de lichtopbrengst tegen

deze netspanning uitgezet.

I i 1 I i
I , ! I

1 I /
i i i '/

i 1/ 1//

I /% /
i I .%~·/I .Y

: I 1 I /~. I

I , +:::7 I I
;......-J )//I i I !

/t' j// I I I I
V/< J I I ,

I

:/ /
, i !

,/1 I , I i
, , I,

i I I

90

60
-10 -5 ,.ted +5 +10

_ Vmainl %

70

80

SON(-T)

100

110

Figuur 2.

Het is bovendien nodig de lampstroom die waarde te geven waarbij de

gewenste lampeigenschap, zoals lichtopbrengst, rendement of kleur,

optimaal is. Die instelling moet redelijk konstant blijven bij variaties

van de netspanning of de omgevingstemperatuur en bij het toenemen van de

leeftijd van de lamp.
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In een lamp is een startgas aanwezig, meestal xenon. Om een lamp te

ontsteken wordt met een zogeheten ignitor een hoge spanning aangelegd

tussen de elektroden. De vrije elektronen worden door dit elektrisch

veld versneld en botsen op de aanwezige gasatomen. Deze moeten worden

geioniseerd om de weerstand van de lamp kleiner te maken. Als er genoeg

gasatomen zijn geioniseerd dan gaat er een flinke stroom lopen, beperkt

door de ballast. Deze stroom verwarmt het in de lamp aanwezige startgas.

Door deze verwarming verdampt het grootste dee1 van het natrium en het

kwik, welke in grote mate de kleureigenschappen van de lamp bepalen. Ook

neemt de lampspanning als gevolg van de toenemende druk toe. Hierdoor

zal de stroom enigszins afnemen maar het lampvermogen, het produkt van

de lampspanning en -stroom, neemt nog steeds toe tot er na ongeveer 5

minuten een therrnisch evenwicht wordt bereikt, met de volgende

vermogensverdeling, geschetst in figuur 3.

P,.
"oow

p ....
376W

p.. P'.cI
2".... 200W

p--I176W

Pu1
I 2W

Pbube Pz.b. P,.
202W 11aw sow

P~~Mf P'h bub_
60W 1"2W

Figuur 3.

De lampstroom is voor en na de nUldoorgang slechts korte tijd zodanig

laag dat er niet voldoende gasatomen geioniseerd worden om het verval te

compenseren. De recombinatietijd ligt in de orde van enkele

milliseconden. Hierdoor blijven de meeste gasatomen geioniseerd en is

hoogte van de netspanning in de volgende periode voldoende om de lamp te

herontsteken. Deze herontsteekpuls is in figuur 4 te zien.
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Figuur 4.

Wordt de lamp echter korte tijd uitgeschakeld, bijvoorbeeld langer dan

een seconde, dan zijn er geen geioniseerde atomen over, zodat de lamp

niet herontsteekt. Ook de hoogspanningspieken van de ignitor zijn niet

hoog genoeg. Door de hoge druk in de lamp is de vrije weglengte van de

elektronen te kort om bij een botsing met een atoom genoeg kinetische

enerie opgebouwd te hebben om dit atoom te ioniseren. Hierdoor ontstaat

er geen lawine. Het afnemen van de vrlJe weglengte bij verhoging van de

druk staat ook wel bekend als de wet van Paschen. De lamp moet eerst

afkoelen zodat de druk daalt en de vrije weglengte wordt vergroot.

Het licht dat de lamp uitstraalt komt van de terugval van elektronen uit

hogere energieniveaus rondom de atomen, hetgeen gepaard gaat met het

uitzenden van een foton. De golflengte van dit foton is afhankelijk van

het energieverschil dat het terugvallend elektron doorloopt. Als de druk

hoog is, is de kans dat een reeds geexciteerd elektron nogmaals botst

met een vrij elektron waardoor het naar een nog hoger energieniveau

wordt getild. Hierdoor zullen elektronen over diverse energieniveaus

verspreid worden en zullen ze bij het terugvallen verschillende

energiesprongen maken hetgeen fotonen met verschillende golflengten

oplevert. Dit alles resulteert in een breed spectrum waardoor het licht

dat deze hogedruk natriumlampen uitzenden witter is dan bijvoorbeeld de

lagedruk natriumlampen, de SOx-typen, welke een geel licht uitzenden.

2.3. Besluit hogedruk natriumlamp

De belangrijkste eigenschappen van de hogedruk natriumlamp waarmee bij
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het ontwerpen van een ballast rekening dient te worden gehouden zijn de

stroomonafhankelijke lampspanning en de negatieve weerstand van de lamp.

De lampspanning is wel afhankelijk van het lampvermogen en de

veroudering. Een verhoging van het lampvermogen geeft een stijging van

de lamptemperatuur en dit geeft een verhoging van de lampspanning. Dit

is een traag proces in de orde van minuten. Ook neemt de lampspanning

toe naarmate de lamp veroudert.
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Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven, is voor een goede

werking van een hogedruk natriumlamp, aangesloten op een spanningsbron,

een stroombegrenzend apparaat nodig. Tot op heden bestaat het overgrote

deel van de ballasten, die voor dit doel in gebruik zijn, uit een

simpele, doch doeltreffende, koper-ijzer spoel plus een ignitor. Deze

koper-ijzer spoel wordt voor elke applicatie apart berekend en is

afhankelijk van het lamptype, het gewenste lampvermogen en de spanning

en frequentie van de voedende bron. In deze laatste zin staan eigenlijk

meteen enkele nadelen beschreven.

In dit hoofdstuk wordt deze koper-ijzer spoel en de werking ervan nader

toegelicht.

3.2. Voor- en nadelen.

Voordelen

* Goedkoop

* Robuust

* Hoge levensduur

Nadelen

* Vermogen niet regelbaar

* Vermogen afhankelijk van de netspanning en frequentie

* Slechte cos ~
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3.3. Werking conventionele ballast

Hybride ballast

De lampspanning UlA wordt benaderd door een blokvormige spanning en de

ballast wordt verondersteld geen weerstand te hebben. Voor het bepalen

van de stroom door de lamp maken we gebruik van superpositie, een door

Helmholtz afgeleide eigenschap van de wetten van Kirchhoff. Over de

spoel staat een spanning u l == UN - UlA • Omdat aangenomen wordt dat de

spoel een lineair element is, mag de stroom berekend worden door het

verschil te nemen van de stroom veroorzaakt door UN en door UlA , hetgeen

in figuur 5 duidelijk is gemaakt.

I" L Il L I2 L

cP~u~
'VVV'

cP~u~
'VVV' ( rvvY'

v~.cp
+

~
Via

Figuur 5.

De stroom veroorzaakt door UN: UN. .".i, = -sln(wt--) . Hier wordt de stroom
wL 2

veroorzaakt door U~:
U

i 2 = ~t+C van afgetrokken. Daar UlA een blokvormige
L

spanning is, is i 2 een driehoekvormige stroom. Echter i 2 is symmetrisch

en dus geldt: .". U lAC = . Hiermee wordt de spoelstroom voor een halve
"2 wL

periode, start op t=t,:

. 1 Ji 2 2 ( .".2)
1 s EFF=- U N-U lA 2-_

. wL 12

UN. .". U lA [ .". ]is = -sln(wt--)-- wt--
2

-wt, en
wL 2 wL

Omdat op t==t, en op t==t, +
T
2 geldt is==o is

, .".
sln(wt,--)

2
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Deze is,EFF kan niet worden gebruikt om het lampvermogen PLA te berekenen

omdat de lamp geen weerstand is. WeI kan met i SEFF het ohmse verlies van
I

de spoel berekend worden, maar dat is hier verondersteld gelijk aan nul

te zlJn. Het lampvermogen wordt over een halve periode berekend. Dit is

toegestaan omdat aIle perioden een gelijk verloop van spanning en stroom

kennen, en omdat het produkt van lampspanning en lampstroom op elk

moment positief is. Hiermee wordt het lampvermogen:

2
P LA =

T
. Het maximum vermogen als functie van

de lampspanning voIgt uit:

bedraagt:
_ 4 U2

NP . De lampstroom en het lampvermogen, beide als
LA,MAX - 2 wL

'Tr

functie van de amplitude van de lampspanning zijn getekend in figuur 6.
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Figuur 6.
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In de praktijk wordt, uitgaande van de amplitude en het vermogen van een

bepaalde lamp, de amplitude en de frequentie van het net, de spoelwaarde

berekend. Deze formule kan eenvoudig uit de formule voor het

lampvermogen worden gedestilleerd. Bijvoorbeeld: een gewenst vermogen

van 400W voor een SON-T AGRO met een lampspanning van 120V, een

netspanning van 220V, effectief en een frequentie van 50Hz geeft een

spoelwaarde van O,15H.

In figuur 7 zijn drie veel toegepaste schakelingen van

compensatiecondensator, ignitor, ballast en lamp te zien.

c

L

L
a
m
p

Figuur 7.

Voor meer informatie wordt de lezer verwezen naar [LI2], het dictaat van

Prof. Ir. J. Rozenboorn, bijzonder hoogleraar aan de Technische

Universiteit te Eindhoven, "Mini-vermogenselektronica,

vermogenselektronica onder 2kW" .
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4. DE "FULL ELECTRONIC" BALLAST

4.1. Inleiding.

Hybride ballast

In plaats van een koper-ijzer spoel is het ook mogelijk om met

elektronica een stroombegrenzend voorschakelapparaat te construeren. Dit

kan zelfs op diverse manieren, waarbij weI rekening moet worden gehouden

dat de lamp op een wisselspanning moet worden bedreven om een goede

werking en levensduur te kunnen garanderen. Dit mag een laagfrequente

wisselspanning zijn van ongeveer 0,1 Hz, maar het is aan te raden een

frequentie te kiezen die ligt boven de gevoeligheid van het menselijk of

insektenoog voor flikkeringen in de lichtintensiteit. Voor een

toepassing in kassen, waar veel gebruik wordt gemaakt van bijen voor de

bestuiving van planten, is een ballast met een frequentie van 400Hz

ontworpen. Uit dit ontwerp is ondermeer gebleken dat een "full

electronic" ballast veel te duur is in vergelijk met een conventionele

ballast en waarschijnlijk nooit een commercieel succes zal worden.

4.2. Voor- en nadelen.

Voordelen

* Regelbaar vermogen

* Vermogen onafhankelijk van de netspanning

* Goede cos cp

Nadelen

* Duur

* Kwetsbaar
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Werking "full electronic" ballast (FE).

Hybride ballast

De meeste FE's zijn opgebouwd als het blokschema in figuur 8 aangeeft.

CELl JKRI CHT ER PRECONDITIONER TU55ENKRINC SMPS INVERTOR
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Figuur 8.
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Dit zijn achtereenvolgens een gelijkrichter, preconditioner,

spanningstussenkring, schakelende voeding en invertor. De preconditioner

is een geschakelde voeding die van de pulserende gelijkspanning van de

gelijkrichter een constante gelijkspanning maakt. Deze gelijkspanning is

hoger dan de top van de pulserende gelijkspanning. Hierdoor is de

preconditioner in staat om een sinusvormige stroom uit het net te

betrekken, hetgeen door de energieleverancier wordt geeist. Op deze

sinusvormige stroom zit een rimpel afkomstig van de geschakelde voeding.

Doordat de preconditioner meestal is opgebouwd met een boost convertor,

welke een continue stroom uit het net betrekt, is deze rimpel klein. Een

net filter wordt, indien nodig, voor de gelijkrichter geplaatst om de

schakelrimpel en de hierbij horende hogere harmonischen, die een

ontoelaatbare storing op het net geven, binnen de ballast te houden.

Achter de preconditioner zit de gelijkspanningstussenkring welke bestaat

uit een gewone elektrolytische condensator, die als energiebuffer werkt.

De schakelende voeding die de lamp voedt, werkt als stroombron. De

lampspanning is immers niet te beinvloeden. Via de invertor wordt een

blokvormige stroom aan de lamp geleverd. Ret omkeren van de

stroomrichting gebeurt zeer snel, in de orde van enkele microseconden,

zodat er haast geen herontsteekpuls is.

Ret is mogelijk de geschakelde voeding en de invertor te combineren,

hetgeen componenten ui~spaar~. De ignitor wcrdt vaak in het ontwerp
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geintegreerd, in serie met de lamp.

4.4. Besluit "Full electronic" ballast

Hybride ballast

De "Full electronic" ballast is complex en door de grote hoeveelheid

vermogenselektronische componenten duur. Verder is het rendement

ongeveer 90% en dus moet deze ballast veel vermogen kwijt. Hierdoor

stijgt de temperatuur, die al hoog is omdat de ballast in de omgeving

van de lamp zit, wat de levensduur van de elektronica sterk beperkt.

Normaal gesproken is de levensduur van een ballast ongeveer driemaal de

levensduur van een lamp. Het toepassen van een ventilator is niet

mogelijk, omdat de levensduur van een ventilator te kort is, minder dan

de levensduur van een lamp.
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5.1. Inleiding.

In de voorgaande twee hoofdstukken zlJn een conventionele ballast (CB)

en een elektronische ballast (EB) besproken, beide met verschillende

voor- en nadelen. In dit hoofdstuk wordt een ballast besproken die van

zowel de CB als de EB de (niet per se bovengenoemde) voordelen in zich

heeft, terwijl de nadelen zoveel als mogelijk worden geelimineerd.

5.2. Opzet.

Het is mogelijk verschillende combinaties van een CB met een EB te

bedenken. Omdat gedacht wordt aan een basisvermogen, geleverd door een

CB, aan te vullen met vermogen uit een EB, staat voorop dat de werking

van deze CB niet nadelig beinvloed wordt door de EB. oit houdt in dat de

EB parallel geschakeld moet worden met de CB, omdat aIleen dan de

spanning over de CB gelijk blijft, namelijk de spanning van de voedende

bron minus de lampspanning. Oit is waar omdat beide spanningen "hard"

zijn, dat wil zeggen: ze worden geen van beide beinvloed door de stroom,

hetgeen reeds in paragraaf 2.3.: "Besluit hogedruk natriumlamp" is

besproken. oit alles garandeert een goede werking van de CB. Bij het

vergelijk wordt de serieballast nog weI besproken om de bovenstaande

conclusie te ondersteunen.

5.3. Voor- en nadelen hybride ballast (HB) ten opzichte van een CB en

een EB.

Ten opzichte van een CB:

Voordelen

* Regelbaar

Het vermogen is regelbaar vanaf minimaal vermogen tot

nominaal vermogen.



-23- Hybride ballast

* Constant lampvermogen bij netspanningsvariaties

Door het additioneel vermogen dat de EB moet leveren te

dimensioneren op de "worst case"-conditie, bijvoorbeeld

de netspanning 200 V effectief, is het mogelijk om binnen

bepaalde grenzen van de lampspanning, het lampvermogen op

de nominale waarde te houden.

* Constant lampvermogen bij frequentievariaties

Normaal gesproken zlJn frequentievariaties in het

openbare elektriciteitsnet zo goed als uitgesloten.

Echter de verlichtingssystemen worden ook toegepast in

bijvoorbeeld kassen met een eigen

elektriciteitsvoorziening, waar het vaak een probleem is

om de frequentie goed te houden. Een lagere (hogere)

frequentie houdt in dat de impedantie van de CB afneemt

(toeneemt) wat tot gevolg heeft dat de stroom, en dus het

lampvermogen, toeneemt (afneemt). Met de HB is het

lampvermogen constant te houden.

* Constant lampvermogen bij veroudering lamp

Gedurende het verouderen van de lamp verandert het

vermogen, geleverd door een CB. Dit is met de HB, ook

weer binnen bepaalde grenzen van de lampspanning,

nominaal te houden.

* Verbetering cos ~

Doordat de EB een cos ~ heeft tussen 0,9 en 1 zal de cos

~ van het systeem bij nominale belasting verbeteren. Er

kan met een kleinere compensatiecondensator worden

volstaan

* Power boost mogelijk
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Met een hierop gedimensioneerde EB is het mogelijk bij

nominale netspanning het lampvermogen boven nominaal te

tillen.

Nadelen

* Duurder

De totaalprijs van een EB + CB zal altijd duurder

uitvallen dan de prijs van een grotere CB

* Kwetsbaarder

De CB is tamelijk ongevoelig voor hoge temperaturen,

transienten, blikseminslag in de directe omgeving,

kortsluiting, geen belasting ed .. Een EB is over het

algemeen veel gevoeliger en extra maatregelen moeten

defecten ten gevolge van externe oorzaken voorkomen

Ten opzichte van een EB:

Voordelen

* Bij defect aan elektronica toch nog minimaal vermogen

Indien de elektronica uitvalt is het vaak mogelijk de

lamp met aIleen de CB van een minimaal vermogen te

voorzien

* Goedkoper

omdat vermogenselektronische componenten voor grote

vermogens duur zijn, is het de verwachting dat de EB voor

400 W duurder is dan een EB voor 150 W + een CB voor 250

W
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De spoel van een EB maakt meer geluid naarmate het

geleverd vermogen toeneemt

* Het verliesvermogen in de elektronica is kleiner

De elektronica wordt hierdoor niet te warm hetgeen de

levensduur sterk verbetert

Nadelen

* AIleen 50 Hz mogelijk

Door het feit dat de lamp door een CB van een deel van

het vermogen wordt voorzien, blijft de frequentie van de

lampspanning 50 Hz. Het verminderen van het storend

effect van de lichtrimpel op personen door het verhogen

van de lampfrequentie tot boven de waarnemingsdrempel is

onmogelijk

* Lagere cos ~

zoals eerder is vermeld kan de cos ~ van een EB tussen

0,9 en 1 liggen. De hybride blijft hier duidelijk onder.

Een compensatiecondensator blijft voorlopig nodig

5.4. Voor- en nadelen van een parallelgeschakelde EB ten opzichte van

een in serie geschakelde EB.

Voordelen

* Kleinere en lichtere CB

De elektronica in serie kan geen vermogen toevoegen en

dus is hier voor een 400 W lamp ook een 400 W CB nodig
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* Kleiner vermogen door elektronica

Hybride ballast

AIle vermogen moet bij de serieschakeling door de

electronica die hierdoor onnodig zwaar moet worden

gedimensioneerd

* Betere cos ~

De cos ~ van een parallelschakeling is in het geval dat

er geen additioneel vermogen geleverd wordt gelijk aan

die van de CB aIleen en wordt beter naarmate er meer

additioneel vermogen moet worden geleverd. Omdat de

stroom die de EB uit het net trekt reeel is, hoeft bij de

berekening van een compensatiecondensator slechts gekeken

te worden naar de imaginaire deeI van de stroom die de CB

uit het net trekt.

De cos ~ van een serieschakeling is in het geval van

nominaal vermogen gelijk aan de cos ~ van de CB maar

wordt bij het terugregelen zelfs slechter. Het is ook

niet mogelijk voor het totale regelgebied een juiste

compensatiecondensator te berekenen.

* Vermogen onafhankelijk van netspanning- en

netfrequentievariaties

Als bij de in serie geschakelde EB de netspanning onder

nominaal komt dan zal ook het lampvermogen afnemen.

Evenzo bij een frequentieverhoging.

Nadelen

* Minimaal vermogen bij defect aan elektronica

Als bij de in serie geschakelde EB door een defect de

elektronica uitvalt, wordt de elektronica uitgeschakeld
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5.5.

en kan het nominale verrnogen aan de lamp worden geleverd.

Bij de hybride kan door overbruggen van de elektronica

slechts het minimale vermogen geleverd worden.

Keuzeverantwoording EB

Zoals uit bovenvenstaande kan worden afgeleid, en al eerder was

opgemerkt, is de conventionele baalast met parallelle elektronische

ballast de beste oplossing. Het basisvermogen voor de lamp wordt

geleverd door een conventionele ballast en het additionele vermogen door

de elektronische ballast. Door deze keuze ligt een eisenpakket voor de

parallelle elektronische ballast (EB) vast. Deze eisen zijn de volgende:

1. De lamp is altijd met een elektrode galvanisch met het net

verbonden.

2. De lampspanning en lampstroom zijn in fase verschoven ten

opzichte van de netspanning, zie bijlage 1.

Een andere eis kan zijn dat de door de EB gevraagde stroom sinusvormig

en in fase is met de netspanning.

Door de eerste eis wordt bepaald dat de lamp niet in een brugschakeling

kan worden opgenomen, zonder dat hiervoor extra maatregelen worden

getroffen, zoals het toepassen van een scheidingstransforrnator.

Invertorschakelingen zijn ook niet toegestaan. Een voordeel is dat de

lampspanning altijd direct beschikbaar is voor terugkoppeling naar een

regelcircuit.

De tweede eis houdt in dat een EB ongeacht de polariteit of

faseverschuiving van de net- en lampspanning, een lamp van vermogen kan

voorzien.

Alle genoernde schakelingen ZlJn in bijlagen 2 en 3 te vinden. Het is nu

zaak om uit dit aanbod van mogelijkheden een keuze te maken, conform het

bovengenoernde eisenpakket. Kennis van bijlagen 2 en 3 is essentieel voor

het volgen van deze verantwoording. Er zal voortdurend naar verwezen
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Voor de parallelle ballast komen de volgende convertors uit bijvoorbeeld

[L5 en L12] in aanmerking:

- Boost convertor

- Buck convertor

- Flyback convertor

- cuk convertor

Bij het bespreken van de mogelijheden van de bovengenoemde schakelingen

is figuur 10 van belang. Hierin is de netspanning uitgezet, samen met de

lampspanning en lampstroom.

Figuur 10.

De convertors moeten te bedrijven zijn met het AC-karakter van zowel de

lamp als de netspanning. Dit houdt in dat het aantal schakelaars

ongeveer verdubbelt ten opzichte van de DC-uitvoeringen.

Als eerste de boost convertor: Hiervan is bekend dat de uitgangsspanning

altijd hoger moet zijn dan de ingangsspanning om een goede werking te

garanderen. In figuur 10 is te zien dat hieraan geenszins voldaan wordt

en daarom is het gebruik van een boost convertor onrnogelijk.

Een probleem wat bij de buck convertor optreedt is dat er geen vermogen

aan de belasting kan worden geleverd als de ingangsspanning lager is dan

de ultgangsspanning h5~aee~ ~oorkomt In de intervallen TB en TEl zie
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figuur 10. In tegenstelling tot de boostconvertor wordt de werking

verder niet verstoord als aan bovenstaande eis niet wordt voldaan.

Verder kan de buck convertor waarvan de ingangsspanning positief is geen

vermogen aan de lamp leveren als de lampspanning negatief is of

omgekeerd. In figuur 10 is te zien dat dit voorkomt in de

tijdsintervallen TA en To. Dit alles is de reden dat slechts gedurende

55% van de tijd vermogen kan worden geleverd aan de belasting.

Verbetering hiervan is mogelijk. Dit wordt verderop in dit verslag

besproken.

De flyback kan aIleen vermogen leveren als de ingang en uitgang

verschillende polariteit hebben, intervallen TA en To. Hierdoor kan de

flyback convertor slechts gedurende 35% van de tijd vermogen aan de lamp

toevoegen. Een combinatie met de buck convertor die zijn vermogen in een

deel van de resterende tijd aan de lamp levert is denkbaar echter

vanwege het grote aantal schakelaars, minimaal acht met bijbehorende

logica, niet met lage kosten uit te voeren.

De cuk convertor tenslotte, is gepatenteerd en wordt daarom niet

aanbevolen. Buiten dat, ook voor de cuk convertor geldt dat deze slechts

in de intervallen TA en To vermogen aan de lamp kan toevoeren. Een verder

kenmerk is de grote hoeveelheid magnetische componenten.

uit bovenstaande mag worden geconcludeerd dat de buck convertor samen

met een tweede convertor voor verder onderzoek gekozen zal worden.

N.B.! Het is niet gezegd dat het onmogelijk is om met de niet gekozen

schakelingen een goed werkende EB te ontwerpen, aIleen dat de kans

hierop binnen een bepaald tijdsbestek, hetgeen een afstudeerstage nu

eenmaal is, kleiner is dan met de gekozen schakelingen. Mischien dat een

verder onderzoek hierin duidelijkheid kan scheppen.

5.6. Besluit hybride ballast

uit deze lijst blijkt dat er nogal wat voordelen lijken te zitten aan

het toepassen van hybride ballasts, zodat een nader onderzoek
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gerechtvaardigd is. In het onderzoek is dan ook steeds naar deze lijst

teruggegrepen om te zien of de voordelen inderdaad waar te rnaken zijn.

De keuze voor de paralelgeschakelde voeding is de buck convertor en een

andere convertor.
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6.1. Inleiding

uit de keuzeverantwoording is als een mogelijkheid de buck convertor

naar voren gekornen voor verder onderzoek. Hier zal bekeken worden hoe

deze convertor geconstrueerd en aangestuurd moet worden om samen met een

conventionele ballast vermogen aan de lamp over te dragen.

6 . 2 . Opzet buck convertor

Als een buck convertor gevoed wordt vanuit een gelijkspanningsbron dan

bestaat de buck convertor van figuur 11 uit een schakelaar, een spoel en

een vrijloopdiode.

,.
:' \(, =: ) Viti /"'\
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Figuur 11.

Echter in de toepassing als parallelgeschakelde EB wordt er gevoed

vanuit een wisselspanningsbron, hetzij het openbare net, hetzij een

lokaal opgesteld aggregaat. Dit houdt in dat de schakeling moet worden

uitgebreid. Met de enkele schakelaar, hier een N-kanaal MOSFET, wordt

een tweede MOSFET anti-serie gemonteerd. Aan de vrijloopdiode wordt een

tweede vrijloopdiode anti-parallel gemonteerd, echter beide diodes

moeten afzonderlijk afschakelbaar zijn orndat anders de voedende bron via

een van de diodes wordt kortgesloten. De schakeling is in figuur 12

afgebeeld.
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Figuur 12.

L

Hybride ballast

Met deze buck convertor is het slechts een gedeelte van de tijd mogelijk

extra vermogen aan de lamp te leveren. Dit is reeds bij de

keuzeverantwoording besproken. Een en ander gaat gepaard met een

pulsvormige stroom die uit het net wordt getrokken.

Het gevolg is een veel hogere amplitude van de stroom dan nodig voor het

geleverde vermogen. Dit geeft een slechte schakelaarbelasting omdat de

schakelaars deze hoge stroom moeten kunnen voeren. Als het additionele

vermogen gespreid kan worden over een langere tijd, dan zal hierdoor de

amplitude van de stroom afnemen. Het is mogelijk om de ingangsspanning

"hoog" te houden met behulp van een condensator. Hierdoor kan de buck

convertor langer vermogen aan de lamp leveren, zelfs de gehele periode

van 10 IDS. Nadeel is het opladen van de condensator, hetgeen gepaard

gaat met een stroompuls opgenomen uit het net. Deze komt echter op een

moment dat de stroom door de hoofdballast nog in de andere richting

loopt. Dit alles heeft op de cos ~ een gunstige invloed (cos ~ van 0.4

naar 0.58). De verwachting voor de hogere harmonischen is minder

gunstig.

6 . 3 . Vermogensberekening

De buck convertor voor wissel spanning levert vermogen als de

ingangsspanning ? uitgangsspanning en beide dezelfde polariteit (het

spanningsverloop is te zien in bijlage 1). Dit is het geval vanaf het

moment dat de lamp herontsteekt tot aan het punt dat de netspanning

onde~ de larnpspanning komt. In het geval van alleen een koper-ijzer

spoe~ ~s di~ vanaf 3.~ rn~ ~o~ ongevee~ 9 rns na de nuldoorgang van de
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netspanning (bij 50 Hz). Dit hangt enigszins af van de amplitude van

zowel de net- als de lampspanning. Dit betekent dat een pUlsvormige

stroom uit het net wordt betrokken.

Doordat de pulsvormige stroom i EB voor de top van de koper-ijzer

spoelstroom iCB loopt, zal de grondharmonische component van iCB + i EB in

fase naar voor verschuiven, waardoor de cos ~ enigszins verbetert.

Om het vermogen wat deze schakeling kan leveren, te bepalen, wordt

onderstaande procedure gevolgd met de volgende aannames:

1. De schakelfrequentie is 22 kHz.

2. De buck convertor wordt in leemtebedrijf gebruikt vanwege

het feit dat de lampspanning de uitgangsspanning bepaalt.

3. Tijdens de in-tijd van de schakelaar is de

ingangsspanning constant.

Ad 1: Deze frequentie ligt boven de gehoorgrens bij mensen, maar is niet

hoger vanwege toenemende schakelverliezen.

Ad 2: Als de in-tijd van de schakelaar te lang is, dan kan de

spoelstroom in de uit-tijd van de schakelaar niet meer tot nul afnemen,

vanwege het feit dat de dijdt door de lampspanning wordt bepaald.

Hierdoor loopt de stroom na elke schakelperiode verder op tot de

spoelkern in verzadiging komt en hierna zal de stroom nog harder

stijgen. Dit alles geeft op het net stroompieken met een grote

energieinhoud en een frequentie van 22 kHz. Door het feit dat de

ingangsspanning een wisselspanning is, komt deze situatie per periode

slechts kort voor. Met een stroombegrenzing is leemtevrij bedrijf

mogelijk.

Ad 3: Tijdens een schakelperiode, ongeveer 47 ~s, stijgt de

ingangs(=net)spanning slechts maximaal 1 %. De in-tijd van de schakelaar

is altijd korter vanwege aanname 2, en dus mag de ingangsspanning

gedurende de in-tijd constant worden verondersteld.

Bepaald wordt de energie, toegevoerd per schakelperiode. Dit wordt

gedurende een halve netperiode gesommeerd en gemiddeld waardoor het

toegevoerde vermogen bekend is. Hieruit wordt, voor een bepaald gewenst

vermogen, eventueel de spoelwaarde bepaald. De stroomvorm voor een



-34-

schakelperiode is te zien in figuur 13:

"I

~z. 1 s

Figuur 13.

Hybride ballast

Omdat de zelfinduktie L de bepalende factor is voor het maximaal met de

EB toe te voeren vermogen, is met de bovenstaande gegevens en aannames

een formule voor L afgeleidt. Deze afleiding is te vinden in bijlage 4.

De formule luidt:

L
tan (~)

2

Bijvoo

rbeeld

Bij Unet =220 V effectief, <1>=1.1 rad, Vla=103 V, Ts=45.5 J.1.S en Tnet=20

ms is voor 150 W additioneel vermogen een spoel van 0.5 mH nodig.

Wordt aan de ingang een afvlakcondensator geplaatst dan gaat de

berekening grotendeels hetzelfde als boven, aIleen is er een extra

aanname:

4. De spanning over de condensator is constant tijdens de

in-tijd van de schakelaar.

Ad 4: De condensator wo~d~ gebruikt am de spanningsafval kleiner te

maken dan hi] de norma~~ netspanning het geval is. Een vergeljjk met
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aanname 3 toont dat aanname 4 zeker geldt.

Hybride ballast

In tegenstelling tot bovenstaande vermogensberekening begint de sommatie

van de energie op het moment dat de lampspanning van polariteit wisselt

en stopt op de volgende wisseling. Dit omdat gedurende deze tijd continu

energie aan de lamp kan worden toegevoerd, hetgeen waar is als de

capaciteit van de condensator groot genoeg is om de spanning boven de

lampspanning te houden. Dit laatste moet aan het eind van de sommatie

altijd worden gecontroleerd. Zo niet, dan wordt de capaciteit vergroot.

De ingangsspanning is nu geen sinusvormige spanning meer. De

ingangsspanning aan het begin van een schakelperiode wordt nu als voIgt

bepaald: Als de netspanning, UN' hoger is dan de condensatorspanning, Uc'

dan wordt Uc gelijk aan UN . Aan het einde van een schakelperiode is de

energie, aan de lamp geleverd, bekend. Deze wordt aan de condensator

onttrokken. Hierdoor daalt Uc en een nieuwe schakelperiode begint. Aan

het einde van de schakelperiode moet de nieuwe spanning over de

condensator nog worden berekend:

U = (u )2_ 2Eperiode
e \J e,O C

De sommatie is niet om te zetten in een integraal en is daarom op een

computer doorgerekend.

Omdat het verrnogen bij de laatste configuratie het beste is verdeeld

over de periode, hetgeen gunstig is voor de schakelaarbelasting, wordt

deze gebouwd en getest.

6.4. Opbouw buck convertor

De downconvertor is opgebouwd volgens figuur 12 met de nodige

schakelelektronica. De schakelaars zijn uitgevoerd als modules, elk met

een eigen levelshifter en een zwevende voeding bestaande uit losse

batterijen. De pulsen worden op een aparte print gegenereerd, samen met

de nodige elektronica nodig voor de synchronisatie en de instelling van

het vermogen. De regeling van het vermogen is nog niet voorzien van een
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De 22kHz schakelpulsen met variabele duty-cycle worden gemaakt met een

NE5560, een SPMS contrale-ic. De duty-cycle is met een DC-spanning

regelbaar van 0 % tot 98 % . Hierbij moet niet vergeten worden dat de

buck convertor liefst in leemtebedrijf blijft werken omdat anders een

ongecontroleerde toename van de stroom kan optreden, zoals eerder is

beschreven.

Doordat op de sources van de schakelaars dv/dt's voorkomen van ongeveer

3 109 Vis moeten de parasitaire capaciteiten zeer klein zijn. Een

capaciteit van 300 pF zou resulteren in een stroom van 1 A ! Daarom is

bij de level-shifter gekozen voor galvanische scheiding met een

pulstransformator. Het schema van de levelshifter is te zien in figuur

14:

V+

Figuur 14.

Voor het aansturen van de schakelaars, waarvan de sources zwevend zijn,

zijn drie levelshifters nodig. Omdat de duty cycle van 0% tot 98% moet

kunnen varieren is gekozen voor een actieve level-shifter, dat wil

zeggen met aan de secundaire zijde van de pulstransformator extra

elektronica en een zwevende voeding.

Een positieve (negatieve) flank op de ingang geeft een scherpe positieve

(negatieve) puls op de ingang van een schmitt-trigger. Deze puls

overschrijdt de drempelwaarde van de schmitt-trigger waardoor deze

omklapt.

De Lrans:o~maLor garana~e~~ een qoede galvanische scheiding en omdat de
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windingen naast elkaar op de kern gewikkeld zijn is de parasitaire

capaciteit zeer klein, ongeveer 5 pF. Voor de 50 Hz schakelaars, 2
A

en 2
8

, is een levelshifter met een optocoupler voldoende.

6 . 5 . Schakeltiming

De schakelaars l
A

en 1
8

schakelen op 22 kHz; 1
8

in tijdsinterval T
8

van de

positieve lampperiode en l A in tijdsinterval Te van de negatieve

lampperiode. 2A en 2
8

schakelen synchroon met de lampspanning.

Synchroniseren direct op de lampspanning is onmogelijk geworden omdat

met de condensatoren en de downconvertor de lampspanning langer dan

normaal (>10 ms) aangehouden kan worden alvorens deze van polariteit

verandert met aIle gevolgen vandien. De schakeling zou zijn eigen

synchronisatie verstoren.

Daarom is gekozen voor het synchroniseren op de CB-stroom omdat deze in

fase is met de lampspanning.

De schakelaartiming is voor een overgang besproken.

De hoofdballaststroom gaat door nul op de grens van TD en Te • 18 schakelt

meteen uit en blijft uit maar 2A blijft nog ongeveer 100 ~s ingeschakeld.

Deze tijd is nodig om de stroom door de buck convertorspoel en de lamp

af te laten nemen. In deze tijd gaat de lamp dan ook uit. Hierna

schakelt 2B in en begint 18 met schakelen. De lamp herontsteekt. Deze

herontsteekspanning is lager dan zonder extra ballast omdat de

downconvertor de lamp in de voorgaande periode langer 'aanhoudt'

waardoor het plasma van de boog haast niet deioniseert. Dit is een

bekend fenomeen wat ook optreedt bij de 400 Hz full electronic ballast,

welke de lamp voedt met een blokstroom.

6.6. Besluit buck convertor

Het is mogelijk met een buck convertor een parallelle ballast te

ontwerpen, er is een proefmodel gebouwd en dit werkte, maar er is veel

schakellogica nodig evenals veel zwevende voedingen hetgeen de ballast

duur maakt. Het grote nadeel van deze schakeling is echter het

onbetrouwbare schakelen doordat op de sources van de uitgeschakelde
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MOSFET's erg steile spanningspulsen komen, waardoor deze MOSFET's soms

spontaan inschakelen. Tijdens de proeven uitgevoerd met deze ballast is

deze diverse malen defect geraakt zodat de vermogensmetingen niet konden

worden uitgevoerd.

Om hiervoor een oplossing te vinden moet extra onderzoek worden gedaan.

Het toepassen van elektrolytische condensatoren wordt over het algemeen

afgeraden omdat dit juist onderdelen zijn die ten eerste de levensduur

van de ballast grotendeels bepalen en ten tweede omdat ze problemen

kunnen geven met het eventueel ingieten van de elektronica.
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7.1. Inleiding

Doordat voor een deel van de hier besproken schakeling een

patentaanvraag loopt, is aIle relevante informatie verwijderd.

uit de keuzeverantwoording is ook deze convertor naar voren gekomen voor

verder onderzoek. Hier zal bekeken worden hoe deze convertor

geconstrueerd en aangestuurd moet worden om samen met een conventionele

ballast vermogen aan de lamp over te dragen.

7 • 2 •

7 . 3 .

7 .4.

7.5.

7 .6.

Werking convertor

Opbouw convertor

Berekening

Keuze schakelaars

Vermogensmetingen

Met de convertor als parallelle ballast is een serie metingen gedaan

bij verschillende waarden van de netspanning, van 200V tot 240V, in

stappen van 10V. Bij elke waarde van de spanning zijn drie situaties

gemeten:

1. Alleen basisvermogen met de conventionele ballast.

2. Basisvermogen + elektronisch vermogen: lampvermogen

tussen basisvermogen en nominaal vermogen.

3. Basisvermogen + elektronisch vermogen: nominaal

lampvermogen.

Van het net, de conventionele ballast in- en uitgang en de elektronische

ballast ingang zijn gemeten het vermogen, de stroom en de cos ~. Van de

lamp is gemeten het lampvermogen, de lampstroom, de lampspanning en al~p,

de power factor van de lamp.

uit de metingen blijkt dat naarmate er meer vermogen geleverd wordt door

de elektronische ballast de cos ~ van de hybride ballast toeneemt. Zelfs

de cos ~ van de conventionele ballast neemt toe. Dit laatste vindt zijn
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oorzaak in de verhoging van de lampspanning.

Het rendement van de elektronische ballast is nog niet optimaal,

ongeveer 80%. Echter door de toename van het rendement van de

conventionele ballast komt het systeemrendement op ongeveer 87%. Een

verbeterd ontwerp van de elektronica moet hier een oplossing brengen.

Gemeten is met een niet geoptimaliseerd prototype.

7.7. Besluit convertor

De convertor is eenvoudig en werkt betrouwbaar, echter tijdens de

vermogensmetingen bleek dat met name een onderdeel nogal warm werd. De

verliesvermogens moeten goed geanalyseerd worden en bestreden. Mogelijke

oplossing zijn:

Het optimaliseren van de schakelfrequentie.

Een quasi-resonant ontwerp van de convertor.
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Voor het ontwerp is kennis van de hogedruk natriumlamp nodig. De

belangrijkste eigenschappen van de lamp zijn: de lamp bepaalt de

lampspanning: het vermogen wordt hoofdzakelijk geregeld door het regelen

van de stroom, het negatieve weerstandskarakter: de lamp moet met een

stroomstabilisatie in serie op het net worden aangesloten, de noodzaak

tot ontsteken en een herontsteekpuls bij de overgang tussen twee

periodes in.

De hybride ballast biedt vele voordelen ten opzichte van de bestaande

systemen, de koper-ijzer spoel en de "full electronic" ballast. De

elektronica moet parallel geschakeld worden en een eisenpakket moet

beschrijven waaraan zo'n parallelle elektronische ballast moet voldoen

voor een goede samenwerking.

Omdat de hybride ballast duurder is dan de conventionele ballast, moeten

sterke argumenten voor de hybride ballast aangevoerd worden zoals

constant lampvermogen, boostmogelijkheid en altijd minstens

lampvermogen.

Van de bekeken convertoren is de buck convertor een goede oplossing om

als parallelle ballast te fungeren, echter aan deze convertor moet nog

onderzoek worden verricht om tot een betrouwbaar werkend apparaat te

komen.

De tweede convertor is simpeler en makkelijker te fabriceren maar ook

aan deze convertor moet nog het nodige ondezoek worden verricht. Gedacht

wordt aan een convertor met quasi-resonante eigenschappen.



9. NABESCHOUWING

-42- Hybride ballast

Twee verschillende elektronische ballasten zijn bekeken en getest. De

buck convertor met zijn complexe schakelaaraansturing en timing lijkt

geen oplossing, maar moet nogmaals worden bekeken alvorens hem af te

schrijven.

Oplossingen als quasi-resonant schakelen en optimaliseren van de

schakelfrequentie moeten worden onderzocht. Onderzoek in de richting van

zelfoscillerende of nog nieuw te ontwerpen typen van schakelingen kunnen

oplossingen opleveren.

Ret is in elk geval mogelijk om additioneel vermogen aan de lamp te

leveren met een elektronische ballast. Ret grootste deel van de in

hoofdstuk 5 voorspelde voordelen (ten opzichte van de bestaande

systemen) zijn in de hybride ballast terug te vinden.
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·400W conventionele ballast: Lampspanning, lampstroom en

netspanning.
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BOOST CONVERTOR

8UCK CONVERTOR

FLY8ACK CONVERTOR

kUf< CONVERTOR
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Berekening spoel buck convertor:

Voor de berekening van de spoel van de buck convertor wordt eerst

het verrnogen berekend. De energie per schakelperiode wordt

bepaald. Al deze perioden worden gesommeerd en de sommatie wordt

omgezet naar een integraal. Delen door de netperiodetijd levert

het verrnogen. Bereken de gemiddelde stroom van een schakelperiode

en verrnenigvuldig deze met de (ideale) lampspanning:

i
di L 0, Ts

U L 0, Ts
1\ sin (UJt) -ULA 0, T= dt = L =

L s

i =
di l

°2
m

U lA O2 T sdt .... s L

T = 1 1. ( 0, + 02 )
"2

U lA6, $ ( leemtebedrij f )
UNsin(UJt)

Bet maximale vermogen wordt geleverd op de grens van leemte- en

leemtevrij bedrijf. Hiervoor geldt:

Ul.A
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l~
T = -1

2
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De energie per periode is de gemiddelde stroom, 1,

vermenigvuldigd met de larnpspanning en de schakelperiodetijd:

2 2 ~

ULA T s UN sin (<Jt) -ULA

2L UNsin(wt)

Sommeren binnen een halve netperiode van de starthoek van de lamp,

t=a en n=a', totdat de netspanning onder de lampspanning kornt, t=b

en n=b'. De sam delen door de netperiodetijd levert het vermogen.

De sommatie wordt omgezet naar een integraal zodat een berekening

voldoende is am of het verrnogen of de spoel te berekenen.

Enetper i ode

U-- . (1rn) U
:lI s1n -- - LA

220 T
_ . 1rn S
U

lI
s1n( __ )

220

U2 b - .
LA T S J u" ~ 1 n ( <Jt) - ULA d <Jt

2 wL wt =a U" sin ( <Jt)

PADD b - a - In

Verwisselen van PADe en L levert de forrnule voor de spoel waarde.
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.Hybride ballast: 250W basisvermogen conventioneel + l50W

elektronisch
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Hybride ballast:

-1-

250W basisvermogen conventioneel

Hybride ballast
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Hybride ballast: 250W basisvermogen conventioneel + ow
elektronisch, geisoleerde flyback convertor
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Hybride ballast: 250W basisvermogen conventioneel + 150W

elektronisch, geisoleerde flyback convertor
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vermogensmeting 250W conventionele ballast + elektronische

ballast: UN = 200V

I Net I Lamp

I ~ p I I I cos III I p U I a

1 240W 2,62A 0,46 213W 89,4V 2,56A 0,90

2 335W 2,73A 0,62 297W 100,8V 3,17A 0,92

3 460W 2,99A 0,77 400W 119,4V 3,76A 0,89

I Conventionele ballast in II Conventionele ballast uit I
I II

p I I I cos III
II

p [ U I I I I
1 240W 2,62A 0,46 219W 89,7V 2,62A

2 248W 2,50A 0,51 230W 103V 2,50A

3 268W 2,39A 0,55 247W 125,8V 2,39A

Elektronische ballast in

I ~ p I I I cos III I
1 0 0 -
2 85W 0,44A 0,98

3 193W 0,97A 0,98
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Vermogensmeting 250W conventionele ballast + elektronische

ballast: UN = 210V

I Net II Lamp I
I ~ p I I I cos q> II

p I U I I I a I
1 269W 2,84A 0,46 240W 91,8V 2,84A 0,90

2 344W 2,89A 0,56 304W 101,4V 3,31A 0,92

3 450W 3,03A 0,72 400W 105,4V 4,15A 0,89

I Conventionele ballast in II Conventionele ballast uit I
I

"

p I I I cos q> II
p I U I I I I

1 269W 2,84A 0,45 246W 93,9V 2,84A

2 282W 2,77A 0,48 258W 104,6V 2,77A

3 293W 2,56A 0,54 267W 118,OV 2,56A

I Elektronische ballast in I
I ~ p I I I cos q> I

1 ° ° -
2 63W 0,3A 0,98

3 160W 0,78A 0,98
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vermogensmeting 250W conventionele ballast + elektronische

ballast: UN = 220V

I Net
II

Lamp I
I ~ p

I I I cos q> II
p I U I I I a I

1 292W 2,97A 0,45 258W 93,9V 2,97A 0,89

2 369W 3,02A 0,56 326W 106,lV 3,43A 0,90

3 450W 3,07A 0,67 399W 118,OV 3,73A 0,89

I Conventionele ballast in r Conventionele ballast uit

I ~ p I I I cos q> II
p I U I I I I

1 292W 2,97A 0,45 265W 96,3V 2,97A

2 304W 2,89 0,48 280W 108,5V 2,89A

3 317W 2,74A 0,53 292W 122,8V 2,74A

I Elektronische ballast in I
I ~ p I I I cos cp I

1 ° ° -

2 65W 0,30A 0,98

3 134W 0,63A 0,98
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Vermogensmeting 250W conventionele ballast + elektronische

ballast: UN = 230V

I Net
II

Lamp I
I ~ p I I [cos cp II

p I U I I I a I
1 327W 3,23A 0,44 289W 98,7V 3,23A 0,90

2 393W 3,19A 0,53 349W 110,6V 3,57A 0,92

3 450W 3,20A 0,61 399W 119,7V 3,73A 0,89

I Conventionele ballast in II Conventionele ballast uit I
I ~ p

I I I cos cp II
p I u I I I I

1 327W 3,23A 0,44 296W 100,9V 3,23A

2 344W 3,13A 0,47 312W 112,6V 3,13A

3 351W 2,99A 0,51 323 122,7V 2,99A

I Elektronische ballast in I
I ~ p I I I cos cp I

1 ° ° -
2 52W 0,23A 0,97

3 99W 0,44A 0,98
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Vermogensmeting 250W conventionele ballast + elektronische

ballast: UN = 240V

I Net
II

Lamp I
I 11

p I I I cos <p
II

p I U [ I I a I
1 365W 3,35A 0,45 320W 104,1V 3,35A 0,88

2 396W 3,36A 0,50 350W 110,3V 3,66A 0,86

3 450W 3,34A 0,56 400W 120,4V 3,81A 0,87

I Conventionele ballast in II Conventionele ballast uit I
I ~ p

I I I cos <p II
p I U I I I I

1 365W 3,35A 0,45 328W 106,3 3,35A

2 368W 3,33A 0,46 335W 112,2V 3,33A

3 381W 3,22A 0,5 349W 122,4V 3,22A

I Elektronische ballast in I
I II p I I I cos <p I

1 0 0 -

2 27W 0,12A 0,93

3 70,9W 0,30A 0,98
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