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Samenvatting

Reeds lange tijd is het mogelijk om afbeeldingen van organen in het menselijk lichaam te ver
krijgen door toepassing van Magnetic Resonance Imaging (MRI). De voor MRI noodzakelijke
magneetvelden ontstaan uit het aansturen van spoelen met pulsvormige stromen. De voor de
opwekking van deze stromen benodigde hoogfrequent schakelende vermogenselektronische om
zetters zijn in de afgelopen jaren voor steeds grotere vermogens ontwikkeld. Thans is echter de
grens van het met conventionele technieken haalbare vermogen bereikt. Het voor MRI toepas
singen gewenste vermogensbereik overschrijdt deze grens ruimschoots. Gedacht moet worden
aan een gewenst spannings- en stroombereik van 1200V,600A. Diverse fabrikanten, waaronder
Philips Medical Systems, doen onderzoek naar de toepasbaarheid van nieuwe technieken welke
theoretisch tot het gewenste grote vermogensbereik kunnen leiden.

Dit rapport is tot stand gekomen uit een samenwerkingsverband tussen Philips Medical Sys
tems en de vakgroep Elektromechanica & Vermogenselektronica van de TUE.
Doel van dit rapport is het aantonen van het al dan niet geschikt zijn van de in de begin jaren
'90 gepresenteerde Imhricated Cells multilevel convertor voor MRI toepassingen.
Een groot deel van het onderzoek is gewijd aan een beschouwing van de stabiliteit van deze
convertor. De th ree-level Imbricated Cells convertor bevat een hulpcondensator welke onder
alle omstandigheden opgeladen moet blijven tot de halve voedingsspanning. Gebleken is dat
stabiliteit van deze hulpcondensatorspanning in stationaire toestand kan worden bereikt door
toepassing van een specifieke besturing van de schakelaars in de convertor. Indien een externe
verstoring een wijziging in de hulpcondensatorspanning doet ontstaan, zal deze spanning in het
algemeen terugkeren naar de gewenste waarde. Deze terugkeer wordt veroorzaakt door een in de
diverse publikaties "natural balancing" genoemd effect. Gebleken is dat in hoogfrequent schake
lende omzetters geen nuttig gebruik gemaakt kan worden van dit effect. Dit euvel kan verholpen
worden door de Imbricated Cells convertor uit te breiden met conventionele Neutral Point Clam
ped (NPC) technieken. Aangetoond wordt dat ten gevolge van deze uitbreiding stabiliteit van
de convertor kan worden gegarandeerd. Uit een beschouwing van de tijdens een verstoring op
tredende stromenloop in de NPC-Imbricated Cells convertor werden extra dimensioneringseisen
voor de halfgeleiders afgeleid.
Verder werd veel aandacht besteed aan het ontwerp en de bouw van een geschikte besturing
voor een prototype three-Ievel halve brug convertor. Hiermee is het mogelijk de voor MRI veel
gebruikte trapeziumvormige stroompulsen na te bootsen. De gebouwde besturing realiseert in
de inductieve belasting van de halve brug een periodieke, trapeziumvormige belastingsstroom.
Omdat hoofdzakelijk het schakelgedrag van de convertor van belang is, wordt volstaan met een
open lus besturing. Het principe van de besturing is gebaseerd op pulsbreedte modulatie.

Metingen aan de op conventionele wijze gebouwde prototype three-Ievel halve brug conver
tor tonen de stabiliteit van het systeem aan. De betreffende metingen werden verricht op lage
spannings- en stroomnivo's (300V,lA). Verhoging van deze nivo's leidt, vanwege de hoge scha
kelfrequentie (25kHz) en de slechte layout van de convertor, tot aanzienlijke EMC storing in
de meetopstelling. Ook reverse recovery effecten in de convertor spelen nu een belangrijke rol.
Derhalve zal in de nabije toekomst een inductiearme layout voor de convertor worden ontwor
pen, gebaseerd op bus-bar technologie. Hiermee wil men dan een spannings- en stroombereik
van 1200V,150A realiseren.

Concluderend kan gesteld worden dat de combinatie van NPC- en Imbricated Cells multilevel
topologieën in principe geschikt is voor MRI toepassingen. Allesbepalend voor het realiseren
van een groot vermogensbereik is de layout van de convertor. Derhalve is er voor een praktische
realisatie van een prototype nog veel werk te verrichten.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Kernspintomografie (Magnetic Resonance Imaging - MRI) maakt het mogelijk om op niet
invasieve wijze afbeeldingen van organen te verzamelen. Voor het verschaffen van informatie
worden gradiëntspoelen aangestuurd door wisselende stroompulsen. Deze stroompulsen worden
opgewekt d.m.v. vermogenselektronische omzetters, de zogenaamde MRI- of gradiëntversterkers.
Het bereik en de opbouwtijd van de pulsen wordt vooral begrensd door de toegepaste halfge
leiders. Voor de huidige MRI-systemen is het spannings- en stroombereik van de versterkers
maximaal 210kVA (35üV-600A), waarbij een schakelfrequentie van 25kHz per schakelelement
bereikt wordt. Hierdoor neemt het verkrijgen van één statische afbeelding honderden millise
conden in beslag.

Tijdens dynamische opnamen is het gewenst om de beeldverwerkingstijd verder terug te
brengen. Hiervoor is het noodzakelijk om het totale piekvermogen van het MRI-systeem boven
de MVA-grens te plaatsen. De thans.beschikbare halfgeleiders (ook in de nabije toekomst), in
combinatie met conventionele technieken, kunnen dat niet aan, vanwege de aan de schakelfre
quentie gestelde eisen. Voor vermogenselektronische convertors waarbij de gewenste optimale
werkingsspanningen boven de grenzen van de huidige snelschakelende vermogenshalfgeleiders lig
gen, zoals de genoemde gradiëntversterkers, kan de hoge spanning over een convertortak worden
afgesplitst over meerdere schakelaars. Convertors waarin dit principe wordt toegepast noemt
men "multi level convertors". Veelal geschiedt dit afsplitsen door middel van extra dioden ( ''Neu
tral Point Glamped", NPC-concept). Het principiële bezwaar van een NPC-convertor is dat een
evenwichtige spanningsverdeling over alle schakelaars niet altijd gegarandeerd kan worden (bij
voorbeeld tijdens het schakelen bij hoge spanningsgradiënt), waardoor de betrouwbaarheid van
de convertor bij hoge schakelfrequenties laag is, in het bijzonder wanneer het gewenste aantal
levels meer dan drie bedraagt.

Een vernieuwende multilevel topologie, de zogenaamde "Imbricated GeUs" topologie, is thans
in ontwikkeling. Dit concept lijkt veelbelovend in de zin dat er geen principiële nadelen aan
verbonden zijn, zoals bij NPC-convertors. Essentiële aspecten blijven echter nog onbelicht, zoals
de invloed van verstoringen op de stabiliteit van de convertor.

De huidige gradiëntversterkers bestaan veelal uit een H-brug configuratie waarin de gradiënt
spoel als belasting fungeert. Als eerste aanzet tot een verbeterd MRI-systeem wordt nu getracht
een spannings- en stroombereik van 720kVA (1200V-600A) te realiseren door uitbreiding van
deze H-brug configuratie met multilevel topologieën, waarbij IGBT's (Insulated Gate Bipolar
Transistor) als schakeleJement worden toegepast. Voor de schakelfrequentie van deze IGBT's
wordt uitgegaan van 25kHz.

Het voor U liggende rapport behandelt de resultaten van een onderzoek naar de toepasbaar
heid van de "Imbricated GeUs" topologie in gradiëntversterkers. Na de noodzakelijke theoretische
onderbouwing zal de realisatie van een three-level convertortak met bijbehorend besturingssys
teem uitgebreid worden besproken.
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Hoofdstuk 2

Vermogenselektronische
omzetters voor MRI

Het in MRI-scanners benodigde magnetische veld bestaat uit een homogeen hoofdveld en een
drietal 'gradiëntvelden'. De magnetische assen van deze gradiëntvelden zijn onderling loodrecht
georiënteerd en worden aangeduid met x,y en z-as. Door nu de veldsterkte van de gradiëntvelden
volgens een bepaald patroon te moduleren kunnen afbeeldingen van organen in het menselijk
lichaam worden verkregen. Een gradiëntveld ontstaat uit het aansturen van een gradiëntspoel
met een stroompatroon bestaande uit trapeziumvormige pulsen. De bedoelde stroompulsen wor
den betrokken uit een vermogenselektronische omzetter welke de benaming gradiëntversterker
draagt. Voor het verkrijgen van voldoend scherpe afbeeldingen (i.v.m. ruis) dienen de stroom
pulsen zeer nauwkeurig te verlopen, hetgeen hoge eisen stelt aan de gradiëntversterker en de
bijbehorende besturing.

Zoals uit het bovenstaande kan worden afgeleid bevat een MRI-scanner drie gradiëntspoelen
welke ieder door een afzonderlijke gradiëntversterker worden aangestuurd. In dit hoofdstuk
wordt globaal de huidige opbouwen besturing van zo'n gradiëntversterker besproken. Ook
wordt een indruk gegeven van het met deze versterkers haalbare spannings- en stroombereik.
De overige aspecten betreffende MRI-scanners blijven in dit rapport onbelicht, voor aanvullende
informatie wordt de lezer verwezen naar [1].

2.1 De gradiëntversterker

De principiële opbouw van een gradiëntversterker wordt weergegeven in figuur 2.1. Afhankelijk

Ql

+ ~
Udc

eb ~

Q2

Figuur 2.1: De volle brug configuratie toegepast als gradiëntversterker.

van de schakeltoestanden van de IGBT's kan de spanning over de gradiëntspoel Uo drie verschil-
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Uitgangsspanning Uo SchakeItoestand
Ql Q2 Q3 Q4

+Udc 1 0 0 1
0 1 0 1 0
0 0 1 0 1

-Udc 0 1 1 0

Tabel 2.1: Mogelijke spanningsnivo's in de gradiëntversterker.

lende waarden aannemen. Zie hiervoor tabel 2.1. Een "1" in de tabel duidt op het geleiden van
de betreffende schakelaar, "0" stelt het blokkeren van de schakelaar voor. De waarden in de
tabel gelden zowel voor positieve als negatieve uitgangsstroom io' Zo kan men b.v. nagaan dat
indien Q1,Q4 bij negatieve i o worden ingeschakeld de vrijloopdioden Dl,D4 gaan geleiden en de
uitgangsspanning onveranderd de waarde +Udc aanneemt.

Gaan we uit van een gradiëntspoel zonder weerstand, dan volgt uit U o = Lgrad~ dat de
spanningsvolgorde +Udc, 0, -Udc in Uo reeds een trapeziumvormige stroompuls i o tot gevolg
heeft. De stijg- en daaltijd alsook de topwaarde van deze stroompuls zijn afhankelijk van de
tijdsduur waarin Uo de waarde +Udc respectievelijk -Udc aanneemt. Stel nu dat de besturing van
de volle brug schakeling een periodieke trapeziumvormige spoelstroom i o met periode To doet
ontstaan. Hierbij is het positief of negatief zijn van de stroompulsen niet van belang. Uit figuur
2.2a blijkt dat deze stroomvorm realiseerbaar is door de IGBT's aan te sturen met stuursignalen
gl t/m g4 welke dezelfde periode To bezitten. Vanwege het zuiver trapeziumvormig verloop van

i o t --
Uo t

0

Tc
-.j ....

gl

g4

L
----+lI+--

g41L-- _

(a) (h)

Figuur 2.2: (a) Voorbeeld van het ontstaan van een periodieke trapeziumvormige stroom in
de volle brug. In de gegeven situatie zijn de LC-filters overbodig. (b) Ontstaan van een
rimpelcomponent in de spoelstroom ten gevolge van het hoogfrequent schakelen waarbij Tc « To'
De figuur toont de spoelstroom en de spoelspanning welke ontstaan indien de LC-filtering niet
aanwezig is.

i o kunnen de LC-filters in figuur 2.1 worden weggelaten.
In praktische situaties zal de gradiëntspoel altijd enige weerstand bevatten. Ook de kabels welke
de gradiëntspoel met de omzetter verbinden bevatten parasitaire zelfinductie en weerstand. Toe
passing van dezelfde besturing als bovenstaand omschreven, dus met IGBT stuursignalen welke
dezelfde periode To als de spoelstroom bezitten, levert nu niet langer een zuiver trapeziumvor
mige stroom. Ten gevolge van de sp~elweerstand ontstaat vervorming in de spoelstroom, welke
op geen enkele wijze door de besturing kan worden geëlimineerd. Ook de flanksteilheden in
de stroomvorm zijn niet door de besturing te beïnvloeden. Hieruit kunnen we concluderen dat
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(Ul-u'l~g3+u
îWIC~? 0

(b)(a)

periodiek schakelen van de IGBT's met periode To niet zinvol is.

In werkelijkheid schakelen de IGBT's dan ook op een veel hogere frequentie Ie dan de fre
quentie 10 van de spoelstroom io, welke voor de eenvoud weer periodiek wordt gesteld. Onder
weglating van de LC-filters in figuur 2.1 ontstaat nu een trapeziumvormige i o welke een hoog
frequente rimpel met frequentie 2/e bevat. Een voorbeeld hiervan wordt getoond in figuur 2.2b.
Figuur 2.3a toont de filterstructuur nogmaals waarbij de spanningen UI resp. U2 de geschakelde
uitgangsspanningen van beide brughelften voorstellen. Hier beschouwen we alleen de rimpelcom-

2SL
I+S'LC

Figuur 2.3: Tweezijdige filtering van de hoogfrequente schakelrimpel.

ponent in deze spanningen. Door toepassing van het theorema van Thevenin bekomen we figuur
2.3b, waaruit we kunnen concluderen dat in onbelaste toestand het tweezijdige filter zich als een
enkel LC-filter gedraagt, dat is aangesloten op een spanningsbron (UI - U2 ). Belasting van de

uitgang met een spoel Lg levert een soortgelijk beeld, voor de overdracht 0(5) = U UoU kan
1 - 2

worden berekend:
Lg w~

2L+ Lg 5 2 +w~
voor 5 i= 0 (2.1 )

Hierin is W n = 2L +~g de resonantiefrequentie. Aldus stellen we vast dat de overdracht van
LLy

het belaste filter op een constante na dezelfde vorm heeft als die van het onbelaste filter. Door
de resonantiefrequentie veel kleiner dan de rimpelfrequentie te nemen ontstaat een effectieve
demping van de rimpe!component in Uo en io.

Ten gevolge van het hoogfrequent schakelen van de IGBT's wordt de mogelijkheid geboden
om de volle brug zodanig te besturen dat de invloed van de spoelweerstand op het trapezium
vormige verloop van i o kan worden geëlimineerd. Via regeling van de gemiddelde waarde van de
geschakelde spoelspanning tijdens de stroomflanken in i o kunnen ook de flanksteilheden door de
besturing worden gecontroleerd.
De besturing van de volle brug is gebaseerd op vergelijking van een referentiespanning met een
hoogfrequente carrier Ue . In figuur 2.4 zien we het ontstaan van de stuursignalen g1,g3 voor
Ql,Q3. De overige stuursignalen werden niet geschetst, deze signalen ontstaan uit inverteren
van gl,g3. De frequentie Ie van het carriersignaal vinden we terug in de IGBT stuursignalen.
De spanning U~ is hier gelijk aan het in figuur 2.3 gebruikte spanningsverschil UI - U2. We kun
nen uit figuur 2.4 constateren dat in elke schakelperiode Tc vier schakeltoestanden in de volle
brug worden doorlopen, waarvan twee toestanden een spoelspanning U~ = OV opleveren. Deze
toestanden worden afwisselend gerealiseerd door aansturing van Q2,Q4 en Ql,Q3. Hierdoor
wordt een gelijkmatigere stroombelasting van alle schakelaars verkregen.

Men kan een eenvoudige uitdrukking voor Ua afleiden, uitgaande van stuursignaal gl. Voor
de dutycycle 81 van gl vindt men:

8
1

= Ure! :- Ûc
2Uc

Hierin stelt Ûe de topwaarde van het carriersignaal voor. Uit de vergelijkingen

(2.2)

(2.3)
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Uc
A AVv

+Uref
O.LT----TT----,I-T----T-\r---f.;.-~-_h-~

-Ure f -.;...---;+-+--;...--++--+..;-....;....-\-+-;.-..;....

-t

gl

U~ t Udc
-+----f--+--++---+-+--++--+-t--HI--+_ U0

g3

Figuur 2.4: Besturing van de volle brug configuratie. De spanning U~ stelt de spanning over de
gradiëntspoel voor welke bij de gegeven Ure! ontstaat indien de LC-filters niet aanwezig zijn.
Mét LC-filtering ontstaat de spanning Uo , welke op een kleine rimpel na beschouwd kan worden
als de gemiddelde waarde van U~.

volgt voor U0:

- 2 fUo = U'o =-
Tc

(T,;T?)

(2.4)

Vergelijking 2.4 geldt voor alle -ûc $ Ure! $ +ûc . Nu wordt duidelijk dat indien Ure! = Ure! (t)
er over de gradiëntspoel een met Ure! (t) gelijkvormige spanning ontstaat. Neemt men aldus de

. referentiespanning gelijkvormig aan de spoelspanning Uo in figuur 2.2a, dan zal dit resulteren in
de eveneens in figuur 2.2a geschetste spoelstroom io. In principe kan de gegeven besturing elk
willekeurig stroompatroon in de gradiëntspoel doen ontstaan.
Een soortgelijke besturing zal later in dit rapport, bij de bouw van het besturingssysteem voor
de te realiseren three-Ievel convertortak, uitgebreid worden behandeld.
In werkelijkheid is de besturing van de gradiëntversterker complexer dan bovenstaand omschre
ven en vormt het referentiesignaal Ure! het foutsignaal in een teruggekoppeld regelsysteem.

De maximalespoelstroom i o in figuur 2.1 wordt begrensd door de toelaatbare stromen door de
halfgeleiders. Door parallelschakeling van meerdere brugschakelingen kan de spoelstroom worden
afgesplitst, zodat per brugschakeling door de halfgeleiders slechts een deel van de (maximale)
spoelstroom zal vloeien. Figuur 2.5 toont het principe van deze parallelschakeling, toegepast op
twee volle brug configuraties. De IGBT stuursignalen ontstaan weer uit vergelijking van zowel

5
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Figuur 2.5: Gradiëntversterker bestaande uit de parallelschakeling van twee brugconfiguraties.

de positieve als de negatieve waarde van de referentiespanning Ure! met twee driehoekvormige
carriers Cl en C2. Beide carriers hebben dezelfde frequentie fe en zijn onderling <po in fase
verschoven. In het meer algemene geval van N parallel geschakelde brugschakelingen zullen N
carriers benodigd zijn, elk met een bepaalde fasedraaïng tPn (n = 0 ... N - 1). Omtrent deze
faseverschuiving kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt:

• tPn == 00 voor alle n: In dit geval zijn de schakeltoestanden van de N volle brugschakelingen
op ieder moment gelijk. Hierdoor levert elke brug *--de deel van de gradiëntstroom. Ten
opzichte van figuur 2.1 is de maximale stroom door de halfgeleiders in een brug dus met
een factor N verkleind .

• het voldoen aan tPn = 27l"N' waarin N een macht van 2 is en n =0 ... N - 1, resulteert in
[1]

1. een N maal zo kleine rimpelcomponent in de gradiëntstroom vergeleken met de situatie
waarbij <Pn = 00 voor alle n

2. een rimpelfrequentie welke N maal zo hoog is als de fundamentele schakelfrequentie
fe

Vergeleken met de situatie waarbij tPn = 00 voor alle n wordt de stroomrimpel bij gelijke
fe en gelijke LC-filtering met een factor N 3 verkleind! Ook nu levert elke brug *--de
deel van de gradiëntstroom. Behalve voor het verkleinen van de rimpel in de gradiënt
stroom kan men dit zogenaamde 'multiphase' principe ook uitstekend toepassen om de
schakelfrequentie en dus de schakelverliezen te verlagen. Verlaging van de oorspronkelijke
schakelfrequentie feo met een factor N resulteert in N maal zo kleine schakelverliezen. In
vergelijking met de situatie zonder 'multiphase' (alle <p gelijk aan 0) en schakelfrequentie
feo ontstaat nu bij gelijke LC-filtering een rimpelfrequentie gelijk aan feo en een N maal
zo kleine rimpelamplitude [1].

Men neme er nota van dat de flanksteilheden in de trapeziumvormige spoelstroom niet worden
beïnvloed door de parallelschakeling van N brugschakelingen. De spanning Uo over de gradiënt
spoel blijft namelijk in amplitude gelijk aan de spanning welke zou ontstaan uit slechts één volle
brug. De vergelijking Uo == Lgrad%- leidt nu dus tot gelijkblijvende *'s. Verhoging van de
flanksteilheden kan, behalve door vergroting· van de amplitude van Ure! (t), ook door verhoging
van de voedingsspanning geschieden. De laatste mogelijkheid wordt begrensd door de toelaat
bare blokkeerspanningen over de halfgeleiders. Een alternatieve oplossing vormt de zogenaamde
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booster, welke in figuur 2.6 werd geschetst. Hierin kan men de schakelaars SI tlm 54 zodanig

Ql Dl

,.,

Udc

C

-1
Q2

Figuur 2.6: Spanningsverhoging door tussenschakeling van een condensator.

besturen dat de maximalespoelspanning Uo wordt verhoogd tot ±(Udc+Ub), zonder dat de blok
keerspanning over de IGBT's en de vrijloopdioden groter wordt dan Udc. Het stabiel houden van
de condensatorspanning Ub in de booster blijkt problematisch te zijn. Hierdoor is men veelal ge
noodzaakt om parallel aan de boostercondensator Cb een aparte (hoogspannings)voedingsbron
op te nemen.

2.2 Huidige dimensioneringsaspecten

Momenteel kunnen twee typen versterkers worden onderscheiden, te weten:

• Versterkers welke gebruik maken van M05FET's. Typische waarden voor spanning en
stroom zijn in dit geval 150V, 300A (45kVA). Hogere spanningen worden vanwege de
sterke toename van de geleidingsverliezen in de MOSFET's niet toegepast .

• Versterkers welke gebruik maken van IGBT's, hetgeen leidt tot een spannings- en stroom
bereik van 350V, 600A (21OkVA). Vanwege de kleinere saturatieverliezen (= geleidings
verliezen) in vergelijking met MOSFET's leidt toepassing van IGBT's tot een hoger span
ningsbereik.

De gradiëntversterkers welke door Philips worden toegepast bevatten vier parallel geschakelde
brugschakelingen. Aldus worden met het tweede type versterker stroompulsen van maximaal
150A bij 350V per omzettertak geschakeld. Voor dit type versterker bedraagt de schakelfrequen
tie van elke brug 25kHz, waardoor met toepassing van het multiphase principe een effectieve
rimpelfrequentie in de gradiëntstroom van 200kHz kan worden bereikt. Hierop zijn de filtercom
ponenten gedimensioneerd: L=80JlH, C=1.2JlF. De gegeven waarde L=80JlH heeft betrekking
op de filterspoel van één brugschakeling, voor de volledige convertor ontstaat een effectieve
filter-zelfinductie ter grootte van 20JlH.

Tenslotte gelden voor de gradiëntspoel de volgende typische waarden: Lg=200JlH, parasitaire
spoelweerstand R=50mn.

Voor het verkrijgen van grotere flanksteilheden in de stroompulsen zijn in de toekomst ho
gere voedingsspanningen noodzakelijk. Hierbij zal uitgegaan worden van 1200V, hetgeen met
een stroombereik van 600A leidt tot een piekvermogen van 720kVA voor de totale omzetter. In
de verdere toekomst is het gewenst om het piekvermogen van de gradiëntversterker boven de
lMVA te plaatsen. De in de vorige paragraaf getoonde versterkertopologieën, waarin de blok
keerspanningen over de halfgeleiders gelijk zijn aan de volle voedingsspanning, zijn hiervoor niet
langer geschikt. Weliswaar treffen we reeds IGBT's op de markt aan welke blokkeerspanningen
boven 1200V kunnen verdragen, het stroombereik en de schakelfrequentie hiervan schieten mo
menteel nog te kort. Bovendien nemen de geleidingsverliezen van de halfgeleiderschakelaars toe
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naarmate de toegestane blokkeerspanning over de schakelaar groter is. Vanwege deze redenen
is het afsplitsen van de blokkeerspanningen over meerdere schakelaars noodzakelijk. Een in de
begin jaren '90 voor het eerst gepresenteerde multilevel invertor lijkt hiervoor een zeer aantrek
kelijke oplossing. Van deze invertor zijn momenteel nog een aantal aspecten met betrekking
tot stabiliteit niet voldoende uitgewerkt. In de volgende hoofdstukken wordt hieromtrent meer
duidelij kheid gegeven.
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Hoofdstuk 3

Multilevel topologieën

Het doel van multilevel convertoren is tweeledig:

1. Afsplitsing van hoge blokkeerspanningen over meerdere schakelaars, zodat kan worden
volstaan met een kleiner spanningsbereik van de halfgeleiders.

2. Het opwekken van méér dan twee nivo's in de uitgangsspanning van de convertor.

Zoals de term 'multilevel' al doet vermoeden, kan men deze convertoren in principe voor een
willekeurig aantal spanningsnivo's in de uitgangsspanning ontwerpen. In dit rapport beperken
we ons steevast tot de th ree-level configuraties. Enerzijds gebeurt dit omwille van de eenvoud
bij de behandeling ervan, anderzijds bekomen we zo een perfecte aansluiting bij de uiteindelijk
te realiseren MRI-convertortak. Uitbreidingen tot N-level convertoren worden uitputtend in de
literatuur beschreven.

Als inleiding wordt in figuur 3.1a de welbekende Buck downconvertor getoond. Gaan we
uit van leemtevrij bedrijf, dan zal de collector-emitter spanning van de blokkerende Ql gelijk
zijn aan de volle voedingsspanning Udc' Dit stelt grenzen aan de hoogte van deze Udc. Indien
de gewenste voedingsspanning hoger ligt dan de maximaal toegestane blokkeerspanning van Ql
kan de spanning over twee schakelaars worden afgesplitst zoals in figuur 3.1 b wordt aangege
ven. Beschouwen we deze configuratie zonder de weerstanden R, dan zal de spanning over de
blokkerende Ql,Q2 alléén evenwichtig worden verdeeld indien de schakelaars identiek zijn. In
het statische geval wordt hiermee bedoeld dat de weerstand 'Roff' welke men tussen collector en
emitter ziet voor beide transistoren gelijk moet zijn. Dynamisch gezien moet de schakelsnelheid
van de transistoren gelijk zijn, immers indien Ql eerder inschakelt dan Q2 ontstaat over deze
laatste gedurende korte tijd alsnog de volledige voedingsspanning. Om de effecten van onge
lijkheid in de transistoren te verminderen plaatst men twee gelijke, hoogohmige weerstanden R
parallel aan de transistoren. Hierdoor wordt statisch weliswaar een gelijke spanningsverdeling
over beide schakelaars geforceerd, doch dynamisch gezien blijft het gedrag slecht.
Betere oplossingen voor het gestelde probleem worden verkregen door toepassing van de "Neutml
Point Glamped" (NPC) topologie of de nog in ontwikkeling zijnde "Imbricated GeUs" topologie.
Zoals nog zal blijken bestaan er geen NPC-downconvertors, men vindt deze topologie dan ook
niet in de figuren 3.1 terug. Deze figuren tonen een Imbricated Cells three-level chopper, zowel.
figuur 3.1c als figuur 3.1d tonen dezelfde chopper. Figuur 3.1c toont de in de literatuur vaak
gebruikte weergave, in dit rapport gebruiken we steevast de weergave volgens figuur 3.1d.
Beide topologieën worden in de volgende paragrafen besproken, waarbij de nadruk ligt op de
Imbricated Cells topologie.
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Figuur 3.1: Afsplitsing van hoge blokkeerspanningen over twee schakelaars.

3.1 Neutral Point Clamped topologie

De Neutral Point clamped topologie werd in de begin jaren '80 voor het eerst gepresenteerd
door A. Nabae [2]. De NPC-topologie zal worden besproken aan de hand van de three-level
halve brug invertor in figuur 3.2. Voor de spanning over de inductieve belasting geldt UL,R =
Uo -~. Afuankelijk van de diverse schakeltoestanden ontstaan hierin de in tabel 3.1 vermelde
spanningsnivo's. Een "1" in de tabel duidt op het geleiden van de betreffende schakelaar, "0"
stelt het blokkeren van de schakelaar voor. Ook nu weer gelden de waarden in de tabel voor
een willekeurige richting van de uitgangsstroom, b.v. aansturing van QI,Q2 bij negatieve iL

leidt tot het in geleiding komen van DI,D2 zodat de uitgangsspanning niet verandert. Zoals
de benaming reeds aangeeft bevat de uitgangsspanning drie spanningsnivo's. Het O-nivo in
de uitgangsspanning wordt mogelijk gemaakt door het, afhankelijk van de richting van iL , in
geleiding komen van de clampdioden Da of Db.

De functie van Da en Db is echter tweeledig, deze clampdioden verzorgen óók een bepaalde
spanningsverdeling over de geblokkeerde schakelaars in de halve brug. Nemen we hiertoe aan
dat Q3,Q4 geleiden zodat de takspanning Uo gelijk is aan av. In dit geval geldt UI + U2 =
Udc, waarbij UI ten gevolge van het in geleiding komen van Da niet groter kan worden dan
de halve voedingsspanning. Aldus geldt UI ~ ~. Hierin impliceert het < teken dat moet

Uitgangsspanning UL,R Schakeltoestand
Ql Q2 Q3 Q4

+Udc/2 1 1 a 0
0 0 1 1 a

-Udc/2 0 0 1 1

Tabel 3.1: Mogelijke schakeJtoestanden in de NPC three-level halve brug.
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Figuur 3.2: Three-Ievel Neutral Point Clamped invertor uitgevoerd als halve brug.

gelden U2 2: ~, waaruit we kunnen concluderen dat de blokkeerspanning over Q2 kennelijk
groter kan worden dan ~. Op identieke wijze kan men afleiden dat bij geleidende QI,Q2 over
Q4, ten gevolge van Db, een blokkeerspanning kleiner of gelijk aan de halve voedingsspanning
ontstaat. Voor Q3 geldt dan een blokkeerspanning groter of gelijk aan de halve voedingsspanning.
Concluderend kunnen we stellen dat alleen de buitenste transistoren QI,Q4 beschermd zijn
tegen te hoge blokkeerspanningen. Voor Q2,Q3 is dit, vooral tijdens het schakelen bij hoge
spanningsgradiënt, niet gegarandeerd. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de NPC-convertor
bij hoge schakelfrequentie laag.

Beschouwen we nu een positieve uitgangsstroom iL, zoals in figuur 3.2 werd aangegeven. Bij
geleidende Q2,Q3 zal deze stroom in de kring Da,Q2,L,R vloeien, de halve brug conuensatoren
maken nu geen deel uit van de stroomkring. Anders wordt dit wanneer QI,Q2 of Q3,Q4 gelei
den. In geval QI,Q2 geleiden wordt de uitgangsstroom iL gevormd uit twee stromen, waarvan
er één vloeit in de kring QI,Q2,L,R,CI en de ander in de kring Ude ,QI,Q2,L,R,C2. Het ontstaan
van twee stroomkringen wordt veroorzaakt doordat op elk moment voldaan moet zijn aan de
spanningslus Udc + UCI + UC2 = 0, waardoor een ontlading van Cl het opladen van C2 tot
gevolg heeft. Het gelijk zijn van beide halve brug condensatoren impliceert dat ~UCI = -~UC2,

waaruit tevens kan worden afgeleid dat de uitgangsstroom voor de helft wordt betrokken uit Cl
en voor de andere helft uit de voeding Udc. Cl wordt nu dus gedeeltelijk ontladen, terwijl C2
gedeeltelijk opgeladen wordt.
Op identieke wijze kan worden afgeleid dat bij aansturing van Q3,Q4 de uitgangsstroom wordt ge
vormd uit twee stromen, vloeiende in respectievelijk de kringen D4,D3,L,R,C2en D4,D3,L,R,CI,
Udc. Ook nu zijn beide stromen gelijk aan de helft van de uitgangsstroom. We zien dat Cl
opnieuw gedeeltelijk wordt ontladen, terwijl C2 weer wordt opgeladen. De stroom in de kring
D4,D3,L,R,CI,Ude doorloopt de voedingsbron Udc van + naar -, zodat deze bron vermogen moet
kunnen opnemen (Algemeen geldt dat in alle halve brug configuraties de toegepaste voedingsbron ver
mogen moet kunnen opnemen. In de praktijk bestaat de voedingsbron Ude meestal uit een gelijkrichter
met een buffercondensator (De-link condensator). Deze buffercondensator maakt het bidirectioneel
vloeien van de voedingsstroom mogelijk).
Blijft de uitgangsstroom positief, dan zal, onafhankelijk van de schakelvolgorde van QI t/m Q4,
de potentiaal van het 'neutral point' p stijgen.
Een soortgelijke afleiding kan gegeven worden voor negatieve uitgangsstroom, dan volgt dat de
potentiaal van punt p daalt, opnieuw onafhankelijk van de schakelvolgorde van QI t/m Q4.
Is de besturing van de NPC-invertor zodanig dat geldt UL,R = 0, dan is de gemiddelde uitgangs
stroom eveneens nul, hetgeen resulteert in een rimpel in de spanning op punt p. Gemiddeld gezien
blijft deze spanning echter &elijk aan de halve voedingsspanning. Ontstaat er ten gevolge van
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de besturing een DC-component in ULoR, dan zal de ontstane gelijkstroomcomponent in iL de
spanning op p doen wijzigen totdat opnieuw voldaan is aan ULoR = O. Nu geldt dus UC1 "* ~
zodat de spanningen over de geblokkeerde schakelaars niet langer evenwichtig verdeeld zijn. De
voordelen van de hier besproken eenfasige NPC-invertor kunnen dus alleen worden benut indien
de invertorbestucing zorg draagt voor het ontstaan van een periodieke uitgangsspanning ULoR

met gemiddelde waarde O. Men kan nagaan dat hierbij de arbeidsfactor van de belasting niet
van belang is.
We vervolgen deze paragraaf met enkele voor NPC-convertors algemeen geldende opmerkingen.

• De principiële werking van het NPC-principe wordt teniet gedaan voorzover het choppers
betreft. Hierin heeft de uitgangsstroom immers slechts één richting, zodat de spanning op
het 'neutral point' niet constant kan worden gehouden.

• NPC-invertoren worden vaak toegepast als VSI's voor driefasige aandrijfsystemen. Hierbij
treden problemen op aangaande de stabiliteit van de 'neutral point' spanningen, waarbij
onder andere de arbeidsfactor van de belasting een rol speelt (in tegenstelling tot de be
sproken eenfase halve brug invertor!). De besturing van dit soort invertoren is, behalve
op het elimineren van hogere harmonischen in de uitgangsspanningen en -stromen, ook
gericht op het constant houden van de 'neutral point' spanningen [3][4][5][6).

• In de tabel met schakeltoestanden aan het begin van deze paragraaf zien we dat in een
periode waarin de uitgangsspanning de drie mogelijke spanningsnivo's doorloopt, de bin
nenste schakelaars Q2,Q3 gedurende een langere tijd worden aangestuurd dan de buitenste
schakelàars Ql ,Q4. Dit heeft tot gevolg dat Q2,Q3 gemiddeld over een periode bezien meer
stroom voeren dan Ql,Q4. Hierdoor zullen Q2,Q3 in het algemeen zwaarder worden gedi
mensioneerd dan Ql,Q4 [7][8].

Inmiddels zal het duidelijk zijn dat de NPC-topologie minder geschikt is voor toepassing in
gradiëntversterkers. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat een evenwichtige spanningsverdeling
over alle schakelaars niet onder alle omstandigheden gegarandeerd kan worden. Vooral de hoge
schakelfrequentie en de hoge spanningen (steile spanningsflanken) welke voor MRI toepassingen
worden benodigd, zijn hierbij problematisch.

3.2 Imbricated eells topologie

In de meer recente publicaties [7][8] staan de Imbricated Cells convertoren bekend onder de
naam "f1ying capacitor" convertors. In deze paragraaf zal blijken waar deze benaming vandaan
komt.

3.2.1 Principiële werking

De grondleggers van de Imbricated Cells multilevel topologie zijn T.A. Meynard en H. Foch
[9][10][11][12]. De topologie werd gepresenteerd in de begin jaren '90 en is inmiddels gepa
tenteerd. Figuur 3.3 toont de opzet van een three-level chopper volgens het Imbricated Cells
principe. De hulpcondensator Ch is hierin opgeladen tot de halve voedingsspanning. De mo
gelijke spanningsnivo's in de takspanning Uo worden aangegeven in toestandstabel 3.2. Voor
de duidelijkheid werd hier ook aangegeven welke dioden in combinatie met de schakeltoestand
van Q 1,Q2 geleiden. We zien dat het spanningsnivo ~ uit twee verschillende schakeltoestan
den kan ontstaan (redundantie). In het geval dat Q2,D2 geleiden is de takspanning Uo gelijk
aan de spanning over de hulpcondensator Ch. In het andere geval waarin Ql,Dl geleiden ont
staat Uo uit de serieschakeling van de hulpcondensator met de voedingsspanning, aldus geldt
Uo = Udc - UCh = ~. In de vorige paragraaf bleek de functie van de clampdioden in een
th ree-level NPC-convertor tweeledig te zijn. Welnu, in de Imbricated Celis three-Ievel chopper
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Figuur 3.3: Three-level Imbricated Gells chopper.

Uo Schakel toestand
Ql Q2 Dl 02

Udc 1 1 0 0
Udc/2 1 0 1 0
Udc/2 0 1 0 1

0 0 0 1 1

Tabel 3.2: Mogelijke schakeltoestanden in de Imbricated Gells three-level chopper.

blijkt de functie van de hulpcondensator ook tweeledig te zijn. Oe hulpcondensator Ch zorgt,
behalve voor het realiseren van drie spanningsnivo's in de takspanning Uo , óók voor de gewenste
spanningsverdeling over de halfgeleiderschakelaars. Bekijken we hiertoe het geval waarin 01,02
beide geleiden en Uo dus OV bedraagt. Oan geldt logischerwijs U1+ U2 = Udc, maar ten gevolge
van de spanningslus Udc + U1+ UCh =0 geldt eveneens U1 =~. Oit impliceert U2 = ~. Let
erop dat het hier om echte = tekens gaat en niet, zoals bij de NPC-convertor, om ~ en 2: tekens!
Hierdoor wordt het principiële bezwaar van de NPC-topologie bij de Imbricated CelIs topologie
opgeheven, op voorwaarde dat de hulpcondensatorspanning gelijk is aan de halve voedingsspan
ning. Hiertoe dient men dan ook maatregelen te nemen in de besturing van de chopper. Op dit
moment gaan we hier niet verder op in.

De eenvoudige three-Ievel chopper wordt nu uitgebreid tot een three-Ievel halve brug conver
tor, welke in figuur 3.4 wordt getoond. Zoals gebruikelijk geven we hier weer een toestandstabel
met mogelijke schakeltoestanden en bijbehorende spanningsnivo's. Zie hiervoor tabel 3.3. In
navolging van de besproken chopper kan men ook hier laten zien dat over alle schakelaars in de
convertor een maximale blokkeerspanning ter grootte van de halve voedingsspanning ontstaat.
We volstaan hier met het voorbeeld waarbij Ql,Q3 aangestuurd worden. In geval de uitgangs
stroom iL positief is geleiden dan Ql,03, voor negatieve iL geleiden Q3,Ol. Hieruit zien we

Uitgangsspanning UL,R Schakeltoestand
Ql Q2 Q3 Q4

+Udc/2 1 1 0 0

0 1 0 1 0
0 0 1 0 1

-Udcl2 0 0 1 1

Tabel 3.3: Mogelijke schakeltoestanden in de Imbricated GelJs three-level halve brug invertor.
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Figuur 3.4: Three-Jevel Imbricated Gells halve brug convertor.

dat bij aangestuurde Q1,Q3 de uitgangsspanning UL,R onafuankelijk van de richting van iL de
waarde 0 aanneemt. Algemeen geldt dat de bij de schakeltoestanden gegeven spanningsnivo's
onafuankelijk van de richting van iL ontstaan. Aansturen van Ql,Q3 impliceert het nul worden
van de spanningen Ul, Ua. Dan ziet men direct dat U2 gelijk wordt aan UCh en zodoende gelijk
aan ~. Voor U4 geldt U4 = Udc - UCh = ~.
Tenslotte volgt uit de gegeven tabel dat de schakelaars Ql,Q4 en Q2,Q3 complementair scha
kelen. In figuur 3.4 ziet men direct de noodzaak hiervan. Verder kan in de belasting alleen een
stroom met gemiddelde waarde nul vloeien hetgeen een takspanning Uo met gemiddelde waarde
~ impliceert. De bovenstaande twee aspecten dienen in de besturing van de three-Ievel halve
brug te worden meegenomen.

3.2.2 Besturing van de Imbricated Cells convertor

De vorm van de geschakelde takspanningen Uo in zowel de besproken chopper als in de halve
brug is afuankelijk van de toegepaste besturing. In deze paragraaf zal een geschikte besturing
worden besproken in relatie tot deze Uo . De gegeven besturing is óók uitermate geschikt voor
het constant houden van de spanning over de halve brug condensator Ch. Dit laatste blijft hier
buiten beschouwing, doch zal worden besproken in hoofdstuk 4.

Besturingen van convertors welke gebruik maken van driehoekvormige carriersignalen zijn
reeds lange tijd bekend. Uit vergelijking van een referentiesignaal met deze carriers worden de
stuurpulsen voor de halfgeleiderschakelaars afgeleid (Pulse Width Modulation, PWM). Ook voor
multilevel convertors kan men hiervan gebruik maken, in dat geval geldt algemeen dat voor de
besturing van een N-level convertor N-l carriersignalen worden benodigd. De besturing voor
een three-level halve brug invertor (figuur 3.4) kan nu worden gerealiseerd op de in figuur 3.5
getoonde wijze. De twee carriers, met gelijke amplitude en gelijke frequentie Jc, zijn onderling
in fase verschoven. De stuursignalen gl,g2 ontstaan uit vergelijking van een referentiespanning
Ure! met deze twee carriers. Vanwege het complementaire schakelen van Ql,Q4 en Q2,Q3 in de
halve brug kan men de stuursignalen g3,g4 eenvoudig via inverteren uit gl,g2 afleiden.

Om te beginnen bespreken we het effect van de gegeven besturing op de takspanning Uo in
de three-Ievel chopper. In dit geval kunnen we volstaan met de stuursignalen gl en g2 in de
stuurschakeling van figuur 3.5. Gaan we uit van leemtevrij bedrijf en verwaarlozen we de rimpel
in de spoelstroom van de chopper, dan kan het L,C,Rb uitgangscircuit in figuur 3.3 worden
vervangen door een constante stroombron. Nu ontstaat de situatie volgens figuur 3.6. In figuur
3.7 werd de spanning Uo, welke ontstaat uit vergelijking van een constante Ure! met de beide
carriers, voor een tweetal waarden van Ure! en verschillende faseverschuivingen 4J tussen de
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Figuur 3.6: Three-level chopper met constante uitgangsstroom 10'

carriers, geschetst. Voor de figuren (a) t/m (d) geldt: (a) <P = 45°, 8 = 0.75 (b) cP = -45°,
8 = 0.25 (c) <p = 180°,8 = 0.75 (d) <p = 180°,8 = 0.25. Alleen in (a) werden de beide carriers
geschetst, de faseverschuiving <p vindt men telkens in de stuursignalen g1,g2 terug. Mede uit
deze figuren kunnen, aangaande de invloed van de faseverschuiving <p tussen de carriers op de
spanning Uo , de volgende conclusies worden getrokken:

• Voor 1<p1 = 45° doorloopt de spanning Uo per schakelperiode (= carrierperiode) Tc drie
spanningsnivo's. Het doorlopen van drie spanningsnivo's per schakelperiode blijkt alleen in
bepaalde gevallen, afhankelijk van de ingestelde dutycycle 8 en faseverschuiving <p, mogelijk
te zijn.
Men kan afleiden dat voor 8> 0.5 drie nivo's in Uo ontstaan indien 0 < <p < (1 - 8)360° of
(8)360° < <p < 360°, uitgaande van positieve <p. In het tussenliggende gebied (1 - 8)360° <
cP < (8)360° doorloopt Uo slechts twee spanningsnivo's. Dan schakelt Uo tussen de nivo's
U Q<k.

de en 2 .

Zo ook ontstaan voor 8 < 0.5 alleen drie nivo's in Uo indien 0 < cP < (8)360°, voor
cP> (8)360° worden de nivo's ~ en 0 doorlopen.
Een en ander wordt, zij het in een andere context, geïllustreerd in figuur 4.1c en 4.1d. In
de bedoelde figuren bedraagt de dutycycle 8 0.75 en de faseverschuiving cP ±120°.
Tenslotte kan men afleiden dat indien 8 = 0.5, de spanning Uo voor willekeurige cP # 0°
en cP # 180° drie nivo's doorloopt. Maakt men cP gelijk aan 180°, dan ontstaat slechts één
nivo welk gelijk is aan ~.
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• In bovenstaand punt werd de faseverschuiving 4> = 00 vermeden. In dit speciale geval
l:lc!Jakelen Ql,Q2 gelijktijdig en bekomen we de conventionele two-level chopper.

• Zowel in figuur 3.7a,b als in figuur 4.1c,d blijkt de spanning Uo dezelfde periodiciteit Tc
als de stuursignalen gl,g2 te bezitten.
Algemeen geldt dat voor faseverschuivingen 4> '# 1800 de spanning Uo periodiek is met Tc.

• De fasedraaïng 4> = 1800 levert in de spanning Uo , onafhankelijk van de ingestelde ó,
twee spanningsnivo's per schakelperiode Tc op. De enige uitzondering op deze regel wordt
gevormd door Ó= 0.5, nu treedt zoals reeds vermeld slechts één nivo ~ in Uo op.
Voor ó > 0.5 schakelt Uo tussen de nivo's Udc en ~, terwijl ó < 0.5 het schakelen tussen
~ en 0 veroorzaakt. De spanning Uo is nu periodiek met de halve schakelperiode, dus
met ~c.

• Kennelijk kan men door de keuze van 4> de harmonische inhoud van Uo beïnvloeden. Voor
three-level choppers is de harmonische inhoud het laagst indien 4> = 1800

, dan is ook de
amplitude van de spanningsrimpel in Uo zo klein mogelijk. Bovendien ligt in dit geval de
eerste harmonische in Uo bij een frequentie 2fc.

Voor de gemiddelde waarde van de spanning Uo kan voor willekeurige 4> worden berekend (zie
- Tl
U0 = -Udc. Noemen we de dutycycle van de stuursignalen gl,g2 Ó, dan geldt

Tc

Combinatie van beide uitdrukkingen levert:·

figuur 3.7):

Ó
Tl =-.

fc

(3.1)

Men kan verifiëren dat deze uitdrukking zelfs geldig is voor willekeurige hulpcondensatorspanning
UCh, dus óók indien niet aan de voorwaarde UCh =~ wordt voldaan!

Vergelijking 3.1 geeft het verrassende resultaat dat de uitdrukking voor U0 dezelfde is als de
bekende uitdrukking voor de uitgangsspanning van een conventionele chopper (figuur 3.1a).

We keren nu even terug naar de in figuur 3.3 getoonde chopper. In deze figuur geldt U 0 = U b.

De dutycycles in gl ,g2 zijn afhankelijk van de waarde van de referentiespanning Ure! ten opzichte

, Ure! + Ûc
van de topwaarde Uc van de carriers. Hiervoor kan men afleiden (zie hoofdstuk 2) Ó = -~-

2Ûc
Uiteindelijk vinden we dan voor de uitgangsspanning van de th ree-level chopper:

(3.2)voor alle 4>- 1 (Ure! )Ub = 2" Û
c

+ 1 Udc

Met de gegeven besturing kan de uitgangsspanning dus eenvoudig geregeld worden door middel
van de referentiespanning Ure!. In [12] is een beschouwing gewijd aan de invloed van de carrier
faseverschuivingen op de optimale dimensionering van de componenten in N-Ievel choppers.

In het resterende deel van dit rapport gaan we er hoofdzakelijk vanuit dat de fasedraaïng
tussen beide carriers 1800 bedraagt.

Men kan zich afvragen of de relatie U 0 = óUdc , waarin Ó de dutycycle van de stuursignalen
gl,g2 is, óók geldig is in de three-level halve brug invertor (figuur 3.4). Hierbij is het comple
mentair schakelen van Ql,Q4 en Q2,Q3 van belang. In de praktijk leidt zuiver complementair
schakelen, ten gevolge van de verschillende in- en uitschakeltijden van de toegepaste halfgelei
ders, altijd tot kortsluitachtige situaties. Ter voorkoming hiervan moet men in de oorspronkelijk
complementaire stuursignalen gl,g4 en g2,g3 een bepaalde "dode tijd" td inbouwen, waardoor
het inschakelen van een schakelaar een tijdsduur td ná het uitschakelen van de complementaire
schakelaar plaatsvindt. In de nu volgende beschouwing wordt rekening gehouden met deze dode
tijd td, waarbij we uitgaan van de belangrijke aanname dat de halfgeleiders oneindig snel scha
kelen. Hierdoor worden schakeltoestanden waarbij Ql,Q4 of Q2,Q3 beide niet geleiden dus
toegelaten.
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Figuur 3.7: Invloed van de faseverschuiving <p tussen de beide carriers op het spanningsverloop
van Uo in de three-leveI chopper.
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Men bedenke dat het complementaire schakelen van de schakelaars Ql,D2 en Q2,Dl in de
behandelde chopper automatisch plaatsvindt, waardoor van dode tijd geen sprake is.

Een in de praktijk veelvuldig toegepaste manier om oorspronkelijk complementaire signalen
te voorzien van dode tijd maakt gebruik van Schmitt-triggers, welke de opgaande flanken in de
signalen vertragen. Met vertragen bedoelen we niet het minder steil laten verlopen van de sig
naalflanken, doch het over een tijd id naar rechts opschuiven ervan. Het op deze wijze inbouwen
van dode tijden in de complementaire stuursignalen gl,g4 en g2,g3 leidt in het algemeen tot vier
verschillende id'S, welke binnen bepaalde grenzen kunnen worden afgeregeld. Alvorens over te
gaan tot figuur 3.8a geven we ter verduidelijking nog enige gebruikte notaties en aannames.

• Na inbouwen van dode tijd in de oorspronkelijke signalen gl tlm g4 ontstaan de werkelijke
stuursignalen glu tlm g4u.

• Om enig overzicht te kunnen bewaren gaan we ervan uit dat de dode tijden in de signalen
glu,g4u identiek zijn, deze noemen we ida. Hetzelfde geldt voor g2u,g3u, met dode tijd
idb'

• De belastingsstroom iL in de halve brug wordt telkens gedurende enige schakelperioden Tc
constant en gelijk aan 10 verondersteld. De halve brug condensatoren zijn zodanig groot
dat de spanning hierover gedurende de betreffende schakelperioden ongewijzigd blijft.

Bekijken we nu figuur 3.8a, waar voor positieve belastingsstroom en ida i= idb het ontstaan van
de spanning Uo werd geschetst. Hierbij werd uitgegaan van een constante Ure!. Onmiddellijk
zien we dat de spanning Uo periodiek is met periode Tc, en niet, zoals we ten gevolge van de
1800 fasedraaïng tussen de beide carriers zouden verwachten, met periode lf. Duidelijk is ook
dat indien ida = idb de verwachte periodiciteit wel wordt bereikt. Om stabiliteitsredenen is het
ongelijk zijn van ida en idb niet acceptabel, hierop komen we terug in hoofdstuk 4.

In het volgende nemen we aan dat ida = idb = id en gebruiken we de volgende aanvullende
definities:

• De dutycycles in de signalen gl,g2 noemen we Ói. Omdat alle dode tijden identiek zijn
bezitten gl,g2 dezelfde dutycycles.

• Een soortgelijke redenering geldt voor óu, welke de dutycycles In de signalen glu,g2u
voorstelt.

• De belastingsstroom wordt weer gedurende enige schakelperioden Tc constant veronder
stelt.

In figuur 3.8b werd de spanning Uo geschetst voor positieve ÏL, figuur 3.8c toont Uo voor negatieve
iLo Men bedenke dat ten gevolge van de dode tijd id de dutycycles Ój en Óu niet aan elkaar gelijk
zijn. We kunnen, uitgaande van de vergelijkingen T{ =Tl - id, T2= T2 + td en T{ + T2= Tc,
het volgende verband tussen beide dutycycles afleiden:

(3.3)

De figuren 3.8b en 3.8c tonen reeds aan dat Uo , ten gevolge van de identieke dode tijden, periodiek
is met periode lf. Met behulp van de overige gegevens in deze figuren kunnen nu de gemiddelde
waarden van Uo voor positieve en negatieve iL worden berekend. Na enige berekening volgt dan:

(3.4)

(3.5)
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Figuur 3.8: Invloed van dode tijd td op de resulterende spanning Uo in de three-Ievel halve brug.
Figuur (a) toont de situatie bij verschillende dode tijden, de figuren (b) en (c) tonen bij gelijke
td 's de afhankelijkheid van Uo van de richting van de uitgangsstroom. Alle figuren zijn geschetst
uitgaande van 1800 fasedraaïng tussen de carriers, deze fa...,everschuiving ziet men telkens terug
in de signalen gl,g2 en ook in g3,g4.
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Ofwel, met gebruikmaking van vergelijking 3.3:

(3.6)

U o = (Si + ~dJ Udc iL < 0 (3.7)

Blijkbaar is de gemiddelde waarde van Uo ten gevolge van de dode tijden atbankelijk van de
richting van de stroom in de belasting! Dit is een zeer ongewenst effect, hetgeen verklaard kan
worden door eerst uit te gaan van td =O. Dan geldt voor TJo , onatbankelijk van de richting van

iL, de uitdrukking U o = ÓiUdc. Hierin volgt Ói weer uit de vergelijking Ói = Urel,+ Ûc . Voor de
2Uc

spanning over de belasting kan tenslotte worden afgeleid:

(3.8)

Ofwel, voor tijdsatbankelijke referentiespanning:

(3.9)

Deze laatste vergelijking betekent dat de gemiddelde waarde van de spanning over de belas
ting, welke evenals Uo een hoogfrequent geschakelde spanning is (met frequentie 2fc), eenzelfde
verloop heeft als de referentiespanning. Is deze referentiespanning sinusvormig, dan geldt dit
gemiddeld gezien dus ook voor de spanning over de belasting. Soortgelijke resultaten zagen we
reeds in hoofdstuk 2 bij de besturing van de gradiëntversterker, waar stilzwijgend van zuiver
complementair schakelen werd uitgegaan.

Welnu, het is bekend dat in de ohms-inductieve belasting L,R de faseverschuiving tussen
de n-de harmonischen in de stroom iL en de spanning UL,R gelijk is aan 'Pn = tan-! (WilL) ,
met W n de frequentie van de n-de harmonischen. Deze faseverschuivingen liggen alle tussen 0
en 90 0

• Het gevolg hiervan is dat de stroom iL van richting omkeert tijdens het positief of
negatief zijn van de spanning UL,R. Hier ligt nu de kern van ons probleem. Uit vergelijking
3.9, welke geldig is voor willekeurige stroomrichtingen, volgt nu nog steeds uit een sinusvormige
Urel een (gemiddeld gezien) sinusvormige UL,R. Terugkerend naar de vergelijkingen 3.6 e~3.7,

met td ::f 0, zien we dat een sinusvormige Urel niet langer het gewenste verloop van U L,R
tot gevolg heeft. Bijvoorbeeld, tijdens het positieve deel van de sinusvormige Urel keert de

belastingsstroom iL van richting om en ontstaat in U L,R een "sprong" ter grootte van ~: Udc.

Hierdoor ontstaat een afwijkend verloop van de gemiddelde waarde van UL,R, zodat ook de
stroom iL gemiddeld gezien niet langer sinusvormig is. Voor het verkrijgen van sinusvormige
U L,R en een sinusvormige iL (met rimpel) moet men nu de oorspronkelijk sinusvormige Urel,
in atbankelijkheid van de stroomrichting van iL, extra gaan compenseren. Dit is een hachelijke
onderneming. De geschetste problematiek is uiteraard niet beperkt tot sinusvormige spanningen
en is geldig voor alle periodieke Urel .

Het voorgaande is gebaseerd op de aanname dat de halfgeleiders oneindig snel schakelen, met
td ::f O. In de praktijk, waar oneindig snel schakelen een illusie is, heeft de aanname td » tol I een
soortgelijke betekenis. Met tof I wordt de uitschakeltijd van de halfgeleiderschakelaars bedoeld.
Door een dode tijd instelling waarbij td » tol I laat men dus nog steeds toe dat de (comple
mentair bedoelde) schakelaars Ql,Q4 of Q2,Q3 beide gedurende enige tijd niet geleiden, met het
inmiddels bekende gevolg. Kiest men een zodanige instelling dat td ~ toll dan zullen Ql,Q4
en Q2,Q3 effectief gezien complementair schakelen en ligt het voor de hand dat vergelijking 3.9
onverminderd geldig is. Het geheel overziende kunnen we voor een correcte aansturing van de
three-level halve brug invertor de volgende voorwaarden formuleren:
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1. td ~ t o!!. Dan en alleen dan geldt in goede benadering vergelijking 3.9 en zal de gemiddelde
waarde van UL,R hetzelfde verlopen als de referentiespanning Ure! (t).

2. Omdat men td nooit exact gelijk kan maken aan tol! is het wenselijk om ervoor te zorgen
dat Te » td zodat de invloed van td klein blijft (zie vergelijking 3.6 en 3.7).

Aan de gestelde voorwaarden kan in de praktijk goed worden voldaan, zodat we alsnog een
eenvoudige besturing voor de halve brug invertor hebben verkregen.

In de publicatie [11] vindt men een zeer korte behandeling van de "influence of the dead
times" in Imbricated Cells multilevel Voltage Source Inverters. De conclusies in de betreffende
publicatie stemmen overeen met hetgeen bovenstaand werd afgeleid.

Er wordt nog opgemerkt dat in de three-level halve brug invertor uiteraard geen gelijkstroom
component in de belastingsstroom iL aanwezig kan zijn, daar anders de spanningen ~ over de
halve brug condensatoren niet constant gehouden kunnen worden. Dit impliceert dat Ure! (t)
een periodiek signaal moet zijn met gemiddelde waarde O.
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3.3 De Imbricated eeIls testconfiguratie

In de vorige paragraaf werden de eigenschappen en besturing van een Imbricated Cells three-Ievel
chopper en een Imbricated Cells three-Ievel halve brug invertor uitgebreid besproken. Hieruit
is gebleken dat de Imbricated Cells topologie zowel statisch als dynamisch gezien de gewenste
spanningsverdeling over de halfgeleiders doet ontstaan. De schakelfrequentie heeft hierop in
theorie geen invloed. Deze feiten maken de Imbricated Cells topologie geschikt voor toepassing
in gradiëntversterkers. Een in aanmerking komende configuratie, welke een uitbreiding is van
de in figuur 2.1 geschetste volle brug convertor, wordt getoond in figuur 3.9. Hierin werden
de LC-filters niet opgenomen. Het doel van dit rapport, namelijk het aantonen van het al

Ql
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+ Q2
1

~Q6
+

+ E..k !!.ss....
2 2

Udc L-...J

Ch

Q31 ~Q7
Ch

Ua UI
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Figuur 3.9: Mogelijke toekomstige gradiëntversterker bestaande uit een three-level volle brug
configuratie, gebaseerd op de Imbricated eells topologie. De term three-level duidt hier op de drie
realiseerbare spanningsnivo's per brugtak. Over de belasting zijn in dit geval vijfspanningsnivo's
mogelijk.

dan niet geschikt zijn van de Imbricated Cells topologie voor MRI-toepassingen, zou bereikt
kunnen worden door uit te gaan van de volledige brugschakeling in figuur 3.9. De bouw van zo'n
volle brug brengt ontoelaatbaar hoge kosten met zich mee en is bovendien, voor het gestelde
doel, volstrekt overbodig. Het volstaat namelijk om slechts een convertortak te testen, hieraan
kunnen alle aspecten betreffende de Imbricated Cells topologie worden geverifieerd. Het ligt nu
dan ook voor de hand om als testconfiguratie uit te gaan van de reeds behandelde three-Ievel
halve brug invertor. Zie hiervoor figuur 3.4. Reeds in de inleiding werd vermeld dat, als eerste
aanzet tot een verbeterd MRI-systeem, getracht zal worden een spannings- en stroombereik van
1200V, 600A (720kVA) te realiseren. Mede met de in hoofdstuk 2 opgedane kennis volgen dan
de onderstaand samengevatte dimensioneringsaspecten van de te bouwen three-Ievel halve brug
invertor:

• Onderwerp van studie zijn trapeziumvormige stroompulsen. Het genereren van afzonder
lijke stroompulsen is in een halve brug invertor ongewenst vanwege de eis dat de gemiddelde
waarde van de belastingsstroom nul moet bedragen. Bovendien wordt de aansturing van
de invertor bemoeilijkt, kan de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning niet worden be
studeerd en treden meettechnische problemen op (single shot triggeren van oscilloscopen
bijvoorbeeld). Zonder enige afbreuk te doen aan de bruikbaarheid van de testresultaten
kan men een periodieke, trapeziumvormige belastingsstroom genereren waarvan de ge
middelde waarde 0 bedraagt. Het zal blijken dat de bijbehorende invertorbesturing vrij
eenvoudig van opzet kan zijn. Hiermee worden alle bovenvermelde problemen omzeild .

• Karakteristieke waarden voor de stijg- en daaltijden t r resp. t J in de trapeziumvormige
stroompulsen zijn: t r = ij = 200jls. Ook het vlakke deel in de stroompuls neemt een
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tijdsduur ter lengte van 200jls in beslag. Deze waarden vormen nu de richtwaarden voor
de spoelstroom in de testconfiguratie. Aldus wensen we een periodieke, trapeziumvormige
spoelstroom met een periodetijd T=2x600jls=1.2ms.

• De topwaarde van deze spoelstroom bedraagt in de uiteindelijke gradiëntversterker maxi
maal 600A. Omdat normalerwijs 4 parallelgeschakelde volle brug convertors worden toe
gepast, kunnen we in de testconfiguratie volstaan met een topwaarde in de stroom welke
maximaal 150A bedraagt.

• Er wordt uitgegaan van een voedingsspanning Ude=1200V. Verder is voor de gradiëntspoel
bekend: L=200IlH, R=50mn. In de halve brug testconfiguratie bedraagt de maximale
spanning over de gradiëntspoel dan 600V, terwijl dit in de werkelijke gradiëntverster
ker (volle brug) 1200V bedraagt. Men kan -zich afvragen of de maximale stroomstijging
~i=150A in de testconfiguratie binnen de gestelde 200jls stijgtijd kan worden gehaald.
Onder weglating van R volgt uit UL = L* = L~: dat ~tmin = UL~ • ., ~i. Hieruit volgt
dat een maximale stroomstijging van 150A kan worden gehaald in ongeveer 50jls, waarmee
dus ruimschoots aan de gestelde eis wordt voldaan.

• Omdat we alleen geïnteresseerd zijn in het schakelgedrag van de halve brug convertor zal
LC-filtering, zoals in figuur 2.1, buiten beschouwing worden gelaten.

• Voor de schakelfrequentie Ic wordt uitgegaan van 25kHz. Vanwege deze relatief hoge
frequentie wordt het genereren van de stuurpulsen voor de halgeleiderschakelaars middels
een DSP bemoeilijkt. De in de vakgroep EMV aanwezige DSP's kunnen deze frequentie
niet aan. De stuurpulsen zullen daarom op analoge wijze worden gegenereerd. Hiertoe
maken we gebruik van in de vorige paragraaf behandelde stuurmethoden.

• Als schakelaars zullen IGBT's worden toegepast. Deze zijn, vanwege het grote span
ningsbereik en de kleinere saturatieverliezen (=geleidingsverliezen) te prefereren boven
MOSFET's.

De bedoelde three-Ievel halve brug invertor zal in bus-bar structuur worden opgebouwd. Middels
deze structuur is men in staat een inductiearme layout van het vermogensdeel van de invertor
te realiseren. Dit is van eminent belang vanwege de met de hoge schakelfrequentie en de grote
spanningsgradiënten samenhangende parasitaire effecten. Vóórdat de genoemde invertor, met
de gegeven specificaties, wordt gebouwd zal een prototype van de invertor worden gerealiseerd.
Dit prototype, waarin de onderlinge verbindingen op conventionele wijze worden gemaakt, dient
om de stabiliteitsaspecten van de Imbricated Cells topologie onder gebruikmaking van de te
ontwerpen besturing te verifiëren en om inzicht te krijgen in de invloed van de layout op het
schakelgedrag van de convertortak. Wat de specificaties van het prototype betreft zal alleen
de maximale belastingsstroom worden verkleind, hiervoor volstaan we met 50A. De overige
specificaties blijven dus onveranderd.

Dit rapport behandelt uitsluitend de prototype invertor. Realisatie van de invertor in bus-bar
structuur bleek in het gestelde tijdsbestek van dit afstudeeronderzoek niet mogelijk.

Alvorens over te gaan tot de werkelijke praktische realisatie van de invertor en de bijbehorende
besturing is het noodzakelijk om de stabiliteit van de Imbricated Gells topologie in het algemeen
en van de testconfiguratie in het bijzonder aan een diepgaand onderzoek te onderwerpen. Dit
komt in het volgende hoofdstuk uitgebreid aan de orde.
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Hoofdstuk 4

Stabiliteit van Imbricated Cells
configuraties

In dit hoofdstuk definiëren we twee verschillende stabiliteitsbegrippen, te weten:

1. Statische stabiliteit. Hiermee bedoelen we de stabiliteit van de spanning over de hulpcon
densator tijdens normaal bedrijf van de Imbricated Cells convertor.

2. Dynamische stabiliteit ofwel zelfstabilisatie. Hiermee wordt de stabilisatie van de hulpcon
densatorspanning na het optreden van een verstoring in deze spanning bedoeld. Het blijkt
dat de hulpcondensatorspanning onder bepaalde omstandigheden de neiging heeft om op
een natuurlijke wijze de waarde ~ aan te nemen. In de diverse publicaties staat deze
stabiliteit bekend onder de naam "natural balancing".

Voorwaarden voor het bereiken van statische stabiliteit worden in de publicaties [9][10) voor
treffelijk geformuleerd. Toch zijn, zoals nog zal blijken, de betreffende voorwaarden niet in alle
gevallen afdoende.

Dezelfde publicaties tonen ook experimentele resultaten waaruit het optreden van "natural
balancing" blijkt. Bewijzen danwel algemene voorwaarden waaraan voldaan moet worden om
het optreden van deze zelfstabilisatie te kunnen garanderen ontbreken echter nagenoeg. In het
afstudeerwerk [13), welke een Imbricated Cells three-level VSI voor netkoppelingstoepassingen
beschrijft, vinden we zowel mathematische als experimentele bewijzen voor het optreden van
zelfstabilisatie in de betreffende VSI. Het mathematische bewijs is echter gebaseerd op een aantal
aannames welke specifiek geldig zijn voor de daar behandelde VSI met bijbehorende besturing
(onder andere de lage schakelfrequentie, welke 2kHz bedraagt, is van belang). Aldus is deze
mathematische afleiding niet algemeen bruikbaar en kunnen we hieruit niet het optreden van
zelfstabilisatie in onze MRI-toepassing garanderen.

In principe is het bereiken van statische stabiliteit reeds voldoende om de Imbricated Cells
convertor toe te kunnen passen. Treedt er, om wat voor reden dan ook, tijdens normaal bedrijf
een verstoring in de hulpcondensatorspanning op, dan zal deze spanning binnen afzienbare tijd
moeten worden teruggebracht naar de gewenste waarde ~. Immers, tijdens de verstoring is de
spanningsbelasting van de halfgeleiderschakelaars groter dan gewenst. Indien er in de convertor
sprake is van zelfstabilisatie, kunnen dergelijke verstoringen worden opgeheven zonder verdere
externe componenten. Een en ander hangt af van de snelheid waarmee deze stabilisatie plaats
vindt. Aldus kan zelfstabilisatie een nuttig aspect van Imbricated Cells convertors zijn. In dit
hoofdstuk proberen we te achterhalen hoe het zelfstabiliserend effect ontstaat en onder welke
voorwaarden er nuttig gebruik van kan worden gemaakt.
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4.1 Statische stabiliteit

4.1.1 Stabiliteit in geval van constante uitgangsstroom

Er zat worden begonnen met de afleiding van de voorwaarden voor het bereiken van statische
stabiliteit in de three-level chopper uit figuur 3.3. Hierbij gaan we uit van de in §3.2.2 gegeven
besturing en stellen we de uitgangsstroom van de chopper constant (figuur 3.5). Voor de comple
mentair schakelende QI,D2 en Q2,Dl kunnen nu zogenaamde states 51, 52 worden gedefinieerd,
welke de waarden 1 en 0 kunnen aannemen:

• 51=1: Ql geleidt, 51=0: D2 geleidt .

• 52=1: Q2 geleidt, 52=0: Dl geleidt.

Zoals reeds eerder vermeld geschiedt het complementair schakelen in de chopper automatisch,
toestanden waarin Ql,D2 of Q2,Dl beide niet geleiden komen dan ook niet voor.
Met behulp van de gedefinieerde states kan men de stroom door de hulpcondensator in een zeer
bruikbare vorm schrijven:

(4.1 )

Hierbij wordt iCh positief gerekend indien de stroom bij het plus-teken de hulpcondensator
in vloeit. Tijdens normaal bedrijf wordt een stabiele hulpcondensatorspanning UCh = ~
vereist, dit impliceert dat de gemiddelde waarde van de stroom door de hulpcondensator 0 moet
bedragen. In dat geval ontstaat in UCh een rimpelcomponent, doch de gemiddelde waarde in
UCh blijft gelijk aan de gewenste ~. Zodoende ontstaat de vergelijking:

Hieruit kan de gezochte voorwaarde worden afgeleid:

(4.2)

f (Sl - S2) dt =0 ~
(Tc)

f Sl dt = f S2 dt

(Tc) (Tc)

(4.3)

Bedenkt men dat de integraal over een schakelperiode Tc van de states 51,52 de oppervlakte
onder de stuursignalen gl resp. g2 per periode Tc voorstelt, dan kan voorwaarde 4.3 als volgt
in woorden worden geformuleerd:

De gemiddelde waarde van de condensatorstroom is nul dan en alleen dan als de
dutycycles van de stuursignalen gl en g2 gelijk zijn.

De gestelde voorwaarde geldt voor alle faseverschuivingen ~ tussen de beide carriersignalen.

Gebruikmaking van de in figuur 3.5 gepresenteerde besturing leidt tot het voor alle waarden
van Ure! voldoen aan voorwaarde 4.3. Immers, de hieruit ontstane stuursignalen gl,g2 verschillen
alléén van elkaar in hun onderlinge fasen. Per schakelperiode Tc wordt de stroom door de
hulpcondensator éénmaal van richting omgekeerd. Dit werd reeds geschetst in de figuren 3.7,
doch niet eerder behandeld. Deze figuren illustreren het ontstaan van een hulpcondensatorstroom
i Ch met gemiddelde waarde nul.

De eenvoudige chopper wordt nu uitgebreid tot de three-level halve brug invertor (figuur
3.4), welke eveneens gebruik maakt van de besturing in figuur 3.5. Hierin moet men onder
scheid maken tussen positieve en negatieve belastingsstromen. We veronderstellen in eerste
aanleg de belastingsstroom constant en gelijk aan ±Io , hetgeen mogelijk is indien de halve brug
condensatoren oneindig groot zijn en zodoende door spanningsbronnen kunnen worden vervan
gen. Vooralsnog laten we de dode tijden td buiten beschouwing, zodat gl t/m g4 de werkelijke
stuursignalen zijn.
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Hoewel alle schakelaars onafhankelijk van de richting van de belastingsstroom worden aan
gestuurd, zijn voor positieve stroom alleen Ql,Q2,D3 en D4 van belang. Zo heeft het aansturen
van Q3,Q4 bij positieve stroom niet het geleiden van T3,T4 tot gevolg, de vrijloopdioden D3,D4
geleiden dan immers.
Hierdoor wordt opnieuw automatisch complementair geschakeld door Ql,D4 en Q2,D3 en kun
nen ook hier, analoog aan de definities bij de three-Ievel chopper, states worden gedefinieerd.
Zodoende vindt men een aan vergelijking 4.3 verwante voorwaarde, de dutycycles van de stuur
signalen gl,g2 dienen weer gelijk te zijn.
Voor negatieve belastingsstroom zal de voorwaarde nog eenmaal worden afgeleid, in dit geval zijn
Dl,D2,Q3 en Q4 van belang, waarbij, zoals inmiddels duidelijk is, Dl,Q4 en D2,Q3 automatisch
complementair schakelen. We definiëren de states 53 en 54:

• 53=1: Q3 geleidt, 53=0: 02 geleidt.

• 54=1: Q4 geleidt, 54=0: Dl geleidt.

Aldus kan voor de hulpcondensatorstroom worden geschreven:

(4.4)

Hierbij werd iCh weer positief gerekend indien de stroom bij het plus teken de hulpcondensator
in vloeit. Uit 2Ch = 0 volgt weer de bekende voorwaarde:

(4.5)

Volgens verwachting dienen de dutycycles van de stuursignalen g3,g4 eveneens aan elkaar gelijk
te zijn.

Met de besturing volgens figuur 3.5 worden, zoals reeds vermeld, stuursignalen gl,g2 met
gelijke dutycycles gegenerp.p.rd. Doordat g3,g4 hieruit door inverteren ontstaan, verkrijgt men
automatisch ook gelijke dutycycles in g3,g4 (er geldt 153,4 = (1 -151,2)), De stuurschakeling is
dus uitermate geschikt voor aansturing van three-level Imbricated Cells convertors.

Zoals in §3.2.2 werd vermeld, ontstaan de noodzakelijke dode tijden in de werkelijke stuur
signalen gl u tlm g4u door de opgaande signaalflanken in gl tlm g4 een bepaalde tijd id te
vertragen. Men kan eenvoudig inzien dat, indien de vertragingen van de opgaande flanken in
gl,g2 verschillend zijn, de dutycycles in de resulterende glu,g2u niet langer identiek zijn! Het
zelfde geldt voor verschillende vertragingen in de opgaande flanken van g3,g4, welke het niet
gelijk zijn van de dutycycles in g3u,g4u veroorzaken.
Op deze wijze leiden ongelijke dode tijden tot het niet voldoen aan de noodzakelijke voorwaar
den voor het bereiken van statische stabiliteit. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3.8a, waar voor
de stuursignalen glu,g4u dode tijden ter lengte ida en voor g2u,g3u dode tijden idb ::! ida wer
den genomen. Duidelijk zichtbaar is dat, ten gevolge van het ongelijk zijn van T~ en T~/, de
gemiddelde waarde in de condensatorstroom iCh niet gelijk aan 0 is. Uit de figuren 3.8b en c
concluderen we dat bij identieke dode tijden in glu tlm g4u, wel voldaan is aan de voorwaarden
voor het bereiken van statische stabiliteit.

Een reële halve brug invertor wordt bestuurd met als doel het genereren. van een periodieke
belastingsstroom met gemiddelde waarde nul. Vrijwel altijd is de frequentie fm van deze stroom
veel lager dan de schakelfrequentie Ic. Nu ontstaat met de in figuur 3.5 gegeven besturing een
geschakeld patroon in de hulpcondensatorstroom, waarvan de omhullenden gelijkvormig zijn met
de modulus van de belastingsstroom. Deze stroomvorm zullen we in latere paragrafen, waarin
verwezen wordt naar de diverse in bijlagen A en Bopgenomen MATLAB en CA5POC simulaties,
veelvuldig tegenkomen. De hulpcondensatorstroom wordt gedurende elke schakelperiode Tc
éénmaal van richting omgekeerd. Het ligt nu voor de hand dat de gemiddelde waarde van deze
hulpcondensatorstroom, over een periodetijd Tm = J~ bezien, gelijk aan 0 is, zodat statische
stabiliteit ook in dit geval kan worden bereikt.
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Het geheel overziende gelden dus voor de besturing van een three-level Imbricated Cells halve
brug invertor onderstaande twee voorwaarden:

Statische stabiliteit wordt in een three-level Imbricated Cells halve brug invertor
bereikt wanneer de signalen gl,g2 en g3,g4 onderling gelijke dutycycles bezitten én
alle stuursignalen voorzien worden van identieke dode tijden.

Let erop dat de instelling td » tol I voor het verkrijgen van statische stabiliteit is toegestaan,
doch zoals in §3.2.2 werd besproken, voor ongewenste effecten in de besturing zorgt.

In deze paragraaf werden nu voorwaarden afgeleid voor het bereiken van statische stabiliteit
in zowel choppers als halve brug invertors. Hieraan ten grondslag ligt de uiterst belangrijke
aanname dat de uitgangsstroom constant mag worden gesteld. In de vermogenselektronica heeft
men echter altijd te maken met een bepaalde rimpelcomponent in stromen (en spanningen). De
volgende paragraaf behandelt de invloed van deze rimpel op de statische stabiliteit.

4.1.2 Invloed van de stroomrimpel

Uitgangspunt vormt de in figuur 3.3 geschetste chopper, waarin de spoelstroom een bepaalde
rimpelcomponent bevat. De besturing vindt plaats op de in §3.2.2 behandelde wijze. Voor be
paalde dutycycles 6 en carrierfaseverschuivingen 4J kunnen de stuursignalen gl,g2 en de hieruit
resulterende takspanning Uo worden geschetst, analoog aan figuur 3.7. Nemen we eenvoudig
heidshalve aan dat de chopper zich in stationaire toestand bevindt en de uitgangsspanning Ub
constant is, dan kan het verloop van de spoelstroom iL eenvoudig uit Uo en Ub worden afgeleid.
Uiteindelijk kan dan ook de hulpcondensatorstroom i Ch worden geschetst.

Een en ander wordt, voor 6 = 0.75, getoond in figuur 4.1. Omdat 6 > 0.5 geldt voor de
uitgangsspanning Ub > ~' Aldus zal de spoelstroom alleen stijgen tijdens de schakeltoestand
waarin Uo = Udc, in de overige schakeltoestanden daalt iL met een helling afhankelijk van het
momentane verschil tussen Ub en Uo.

In figuur 4.1a zien we, voor 4J = 45 0
, tot onze verbijstering het ontstaan van een hulpcon

densatorstroom met een positieve gemiddelde waarde, terwijl toch aan de in de vorige paragraaf
gestelde voorwaarden wordt voldaan. We zien echter ook onmiddellijk de oorzaak hiervan. Het
omkeren van de hulpcondensatorstroom gebeurt binnen de schakelperiode Tc uitsluitend tijdens
het dalen van de spoelstroom. Hierdoor ontstaan positieve en negatieve stroompulsen in de
hulpcondensatorstroom met verschillende amplituden.
Hetzelfde effect herkennen we in de figuren 4.1c en 4.1d, waar 4J de waarden ±120° aanneemt.
Bij deze faseverschuivingen ontstaat, in combinatie met de gestelde Ó = 0.75, een tussen twee
nivo's schakelende spanning Uo (vergelijk met figuur 4.la). Onverminderd zien we het ontstaan
van hulpcondensatorstromen met gemiddelde waarden ongelijk aan O. Kennelijk wordt het teken
van deze gemiddelde waarde bepaalt door het voorijlen (positieve 4J) of naijlen (negatieve 4J) van
g2 op gl.
Bekijken we tenslotte de situatie voor 4J = 1800 (figuur 4.1b). Hierin ontstaat, zoals bekend, een
spanning Uo met periodiciteit ~c. Dit resulteert in een spoelstroomrimpel met dezelfde periode
en, in vergelijking tot de gevallen waarbij 4J #- 1800

, een kleinere amplitude. In een schakelperi
ode Tc, waarin de hulpcondensatorstroom éénmaal wordt omgekeerd, doorloopt de spoelstroom
iL dus twee perioden. Nu wordt de hulpcondensatorstroom niet in één en dezelfde negatieve hel
ling in iL omgekeerd, doch in elkaar opvolgende negatieve hellingen. Hierdoor ontstaan gelijke
amplituden in de positieve en negatieve stroompulsen in de hulpcondensatorstroom, hetgeen
statische stabiliteit garandeert.

Naar alle waarschij~lijkheid is de grootte van de gemiddelde hulpcondensatorstroom een
functie van de dutycycle Ó en de faseverschuiving 4J. Mogelijk kan men deze afhankelijkheid
in formulevorm weergeven, waarbij onderscheid gemaakt moet worden tussen de combinaties
ó,4J waarbij Uo drie nivo's doorloopt en de combinaties waarbij er twee nivo's of zelfs maar één
nivo wordt doorlopen. Zie §3.2.2. Er zal dan een symmetriepunt in 4J = 1800 ontstaan, de
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Figuur 4.1: Invloed van het faseverschil 4> tussen de carriers en de spoelstroomrimpel op de
statische stabiliteit van de three-IeveJ chopper.
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afuankelijkheden verschillen voor ,p < 1800 en ,p > 1800 van teken doch zijn verder identiek.
Een verder onderzoek naar de bedoelde afuankelijkheid valt buiten de doelstellingen van dit
rapport.

De bovenstaande beschouwingen hebben betrekking op een dutycycle ó > 0.5. Voor 6 < 0.5
blijft het gestelde onverminderd geldig, het omkeren van de hulpcondensatorstroom gebeurt nu
echter tijdens de positieve hellingen in de spoelstroomrimpel.
Behalve voor de behandelde three-level chopper geldt de in deze paragraaf gegeven theorie ook
voor three-level halve brug convertors.

In de publicaties [9],[10] wordt de invloed van de stroomrimpel op de statische stabiliteit van
de hulpcondensatorspanning niet meegenomen. De diverse "experimental results" welke door de
auteurs worden besproken hebben allemaal betrekking op die carrierfaseverschuivingen waarbij
de harmonische inhoud van de uitgangsspanningen en -stromen minimaal is. Voor de veel be
sproken 4-level configuraties bedraagt deze faseverschuiving 1200

, voor de 3-level configuraties
is dit de bekende 1800

• Alléén voor deze faseverschuivingen zal inderdaad statische stabiliteit
optreden.
In de reeds eerder aangehaalde publicatie (12], welke de dimensionering van de reactieve com
ponenten in N-level choppers in relatie tot de carrierfaseverschuivingen bespreekt, treffen we
opnieuw de aanname "the input and output of the converter are perfectly smooth" aan. De
auteur berekent onder andere de RMS waarde van de hulpcondensatorstroom als functie van de
carrierfaseverschuivingen. Aangezien statische stabiliteit kennelijk slechts voor één faseverschui
ving optreedt is dit weinig zinvol. De publicatie toont experimentele resultaten betreffende een
three-Ievel chopper waarin, -jawel- , de carrierfaseverschuiving 1800 bedraagt.

Bijlage B.2 is geheel gewijd aan CASPOC simulaties welke het al dan niet optreden van
statische stabiliteit in zowel een three-level chopper als een th ree-level halve brug convertor
laten zien. Deze simulaties tonen de juistheid van de in deze paragraaf gegeven beschouwingen
aan.

We besluiten deze pragraaf met de herziene voorwaarden waaraan moet worden voldaan
opdat statische stabiliteit van de hulpcondensatorspanning in reële th ree-level convertors kan
worden gegarandeerd:

• Statische stabiliteit in thrce-Ievel Imbricated Gells choppers wordt alleen be
reikt indien de stuursignalen gl,g2 gelijke dutycycles bezitten én onderling
1800 in fase verschoven zijn.

• Statische stabiliteit in three-Ievel Imbricated eells halve brug convertors wordt
bereikt onder de volgende voorwaarden:

De stuursignalen gl,g2 en g3,g4 bezitten onderling gelijke dutycycles.

De faseverschuiving tussen gl en g2 bedraagt 1800
• Hetzelfde moet gelden

voor g3 en g4, doch indien gl,g2 180 0 in fase zijn verschoven wordt hieraan
met de gegeven besturing automatisch voldaan.

Alle stuursignalen worden voorzien van identieke dode tijden td-

Evenals in §4.1.1 werd vermeld, is de instelling td » tolJ weliswaar ongewenst, doch voor
het verkrijgen van statische stabiliteit in de halve brug toegestaan.

4.2 Dynamische stabiliteit

4.2.1 Zelfstabilisatie in de halve brug invertor

In deze paragraaf gaan we uit van de te realiseren halve brug invertor, welke nogmaals in
figuur 4.1 wordt getoond. Uitgaande van de invertorbesturing zoals in §3.2.2 (figuur 3.5) werd
besproken, zal het zelfstabiliserend effect in de hulpcondensatorspanning worden bestudeerd.
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Figuur 4.2: Three-level halve brug configuratie.

Het vermoeden bestaat dat het zelfstabiliserende effect in de condensatorspanning Ueh ont
staat ten gevolge van resonantie-effecten in de kring gevormd door L,R en eh. Reeds eerder
werd vermeld dat in de halve brug invertor vrijwel altijd de schakelfrequentie Ic veel groter is
dan de frequentie van de periodieke belastingsstroom ÏL. In deze belastingsstroom treffen we
uiteraard wél een hoogfrequente rimpe!component aan (met frequentie Ic of2le, afhankelijk van
cP). We concentreren ons nu op deze rimpe!component en laten het laagfrequente verloop van
de spoelstroom iL buiten beschouwing. In feite beschouwen we dus gedurende een bepaalde tijd
een stroom iL met een bepaalde rimpel, doch met een, over die tijd bezien, constante gemiddelde
waarde. We stellen ons dan ook ten doel het opwekken van een spoelstroom met een bepaalde
rimpel, welke in stationaire toestand een constante gemiddelde waarde heeft. Zodoende kan de
invloed van de rimpe!component in de spoelstroom op de zelfstabilisatie worden bestudeerd. Er
wordt uitgegaan van de volgende aannames:

• De halve brug condensatoren e zijn zodanig groot dat de spanning hierover tenminste
gedurende de simulatietijd constant mag worden verondersteld. Nu kunnen de C's vervan
gen gedacht worden door spanningsbronnen ter grootte ~. Alleen met deze aanname is
het mogelijk om in de halve brug invertor een spoelstroom met gemiddelde waarde "# 0 te
doen ontstaan .

• De stuursignalen g1 en g2 voor respectievelijk Q1 en Q2 zijn 1800 in fase verschoven.

In figuur 4.2 worden gl,g2 nogmaals getoond. Er werd slechts één carrier getekend, het 1800

faseverschil tussen de beide carriers vinden we terug in de stuursignalen g1,g2. Een nadere
beschouwing van g1 en g2 leert dat de "laag" nivo's T2 telkens symmetrisch rond het midden
van de "hoog" nivo's Tl ontstaan. Er geldt daarom:

8 = Tl 8 1-8 Tl -T2
8> 0.5 (4.6), Tl =- , T2 =-- , T3 =

2
voor

Tl +T2 Ic Ic

8 = Tl 8 1-8
T3 =

T2 -Tl
8 < 0.5 (4.7), Tl =- , T2 =--

2
voor

Tl +T2 Ic Ic
In deze formules stelt Ic de frequentie van de carriersignalen voor.

Voorlopig beperken we ons echter tot dutycycles 8 = 0.5. In dit geval worden Q1,Q3 en
Q2,Q4 afwisselend gedurende een tijdsduur T = ~e aangestuurd. Onder de gestelde aannames
kan de halve brug nu vervangen gedacht worden door het in figuur 4.4b gegeven vervangings
schema, waarin de schakelaars eenmaal per schakelperiode Tc gelijktijdig schakelen. We kunnen
nu het geschakelde circuit in figuur 4.4b vergelijken met het in figuur 4.4a gegeven "standaard"
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Figuur 4.3: Stuursignalen welke ontstaan door vergelijking van een referentiespanning met twee
1800 in fase verschoven carriers. Figuur (a) toont de situatie voor <5 > 0.5, figuur (b) heeft
betrekking op <5 < 0.5.
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Figuur 4.4: (a) Resonant circuit met beginvoorwaarden u(o) en i(o). (b) vervangingsschema
betreffende de halve brug invertor voor <5 = 0.5.

resonante circuit. Geven we beide circuits dezelfde componentwaarden L,Ch,R,~ en gelijke
beginvoorwaarden u(o), i(o), dan kan het verloop van de spoelstroom i(t) en de hulpconden
satorspanning Uch (t) als functie van de tijd worden vergeleken. In circuit 4.4a zullen i(t) en
Uch(t) een uitdempend sinusvormig verloop vertonen, mits R "# O. Aan de eis i(t -t 00) = 0
(condensator Ch heeft immers voor gelijkspanning een oneindig hoge impedantie) kan dan alleen
voldaan worden als geldt UL,n(t -t 00) = 0 zodat Uch(t -t 00) = ~.

In deze eenvoudige resonantiekring zien we reeds de basis voor het zelfstabiliserende
effect, de hulpcondensatorspanning neemt op een natuurlijke wijze de waarde ~
aan.

Soortgelijke effecten verwachten we ook in figuur 4.4b, tijdens elke schakeltoestand krijgt de
resonantiekring gedurende een tijd ~c de gelegenheid om "stuksgewijs" uit te slingeren.

We zullen nu vergelijkingen voor de spoelstroom i(t) en de hulpcondensatorspanning Uch (t)
afleiden aan de hand van het algemene schema in figuur 4.5. We starten met het afleiden

van een uitdrukking voor i(t). Rekening houdend met i = -Ch dUch bekomen we onderstaande
dt

differentiaalvergelijking:
d2 i R di 1. 1 dUdc
dt2 + L dt + LCh 1 = 2L & (4.8)

Hiervan geeft de homogene oplossing een vergelijking voor ih (t) in de R,L,Ch kring met de be-
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Figuur 4.5: Basiscircuit ter afleiding van formules voor Uch(t) en i(t).

ginvoorwaarden u(o) en i(o), dus zonder de spanningsbron ~. De particuliere oplossing levert
ip(t) in de totale schakeling van figuur 4.4 waarin echter de beginvoorwaarden u(o) en i(o) beide
nul zijn.
We beschouwen nu de stapresponsie van het systeem, de spanningsbron ~ wordt dus voorge
steld als een stapfunctie met amplitude ~. Met medeneming van de beginvoorwaarden volgt
voor de Laplace getransformeerden van condensatorspanning en stroom:

Combinatie leidt tot

i(S) = -Ch (SUch(S) - u(o))

Uch(S) = L (Si(S) - i(o)) + Ri(S) - ~~

iS _ LChSi(O) +ChU(O) ~Ch
( ) - LChS2 + RChS + 1 + LChS2+ RChS + 1

(4.9)

(4.10)

(4.11)

De linker term hiervan stelt de homogene oplossing voor, de rechter geeft de particuliere oplos
sing. Middels kwadraatafsplitsen kan men schrijven

( )

2
2 R 1 R 2

S + LS + LCh = S + 2L + We

met

(4.12)

(4.13)

1 (R)2In het nu volgende beperken we ons tot reële We > 0, dus LCh > 2L ' zodat de resulterende

vergelijkingen voor i(t) en Uch(t) uitsluitend geldig zijn voor een ondergedempte resonantiekring.
Deze beperking ligt voor de hand omdat in praktische convertors de weerstand R een doorgaans
zeer kleine parasitaire spoelweerstand voorstelt.

De homogene oplossing ih (S) kan nu worden geschreven als:

. (S) _ (S + ~J i(o) R '( ) 1 u(o) 1
Zh - 2 - -z 0 2 + -- 2

(S+ 2~J +W~ 2L (S+ 2~J +W~ L (S+ 2~J +w~

Gebruikmaking van Laplace tabellen levert uiteindelijk:

ih(t) = {i(O) cos(wet) + (2U(O;;w~i(o)) sin(wet )} e-~t

Voor de particuliere oplossing kan men, eveneens via kwadraatafsplitsen, schrijven:

i (S) _ Udc 1
p - 2L (S Jl)2 2+ 2L +We
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Dan volgt:
. ( ) Udc. ( ) R tlp t = -2-- Sin wet e- ü

We

De uitdrukking voor de totale stroom wordt dientengevolge:

i(t) = ih(t) + ip(t) = {i(O) cos(wet) + (2u(0~;w~i(0) + 2~:J sin (wet) } e-,Jtt

U" C dUch Ilt 1 = - h & vo gt
t

Uch(t) =- ~h J i(t)dt + u(o)
o

zodat

(4.17)

(4.18)

(4.19)

(4.21)

1 {. Jt R 2u(0) - Ri(o) + Udc Jt . R}Uch(t) = - eh 2(0) 0 cos(wet)e-;rrtdt + 2Lw
e

0 sm(wet)e-;rrtdt + u(o)

(4.20)
De hierin optredende integralen kunnen worden bepaald uitgaande van de complexe integraal:

J ejwete-ittdt = J cos(wet)e-,Jttdt +j J sin(wet)e-,Jttdt

De oplossing van de linker integraal kan worden geschreven als

J
J'w t - R t (2~ cos(wet) + We Sin(Wet)) - Rt· ( 2~ sin (wet) + We COS(Wet)) _ R te e e rr dt = - e rr - J e rr

( R)2 2 (R)2 2
2L +We 2L +We

(4.22)
Nu zijn de integralen in de uitdrukking voor Uch (t) reeds bekend. Rekening houdend met de

integraalgrenzen 0 en t en het gegeven dat (2~)2+w; = L~h vinden we de gevraagde uitdrukking:

Udc {( UdC) (R(U(O)+!!.t-)_~Li(O)) } RUCh(t) =-2 + u(o) + 2 cos(wet) + 2Lw
e

h sin(wet) e- rrt

(4.23)
Voor figuur 4.4a kunnen deze vergelijkingen (met de juiste tekens) zonder meer via MATLAB
worden geplot. Eveneens is dit mogelijk voor figuur 4.4b, nu laat men MATLAB de vergelijkin
gen 4.18 en 4.23 telkens, met de juiste tekens, gedurende een tijdsinterval ~c doorrekenen. De
in zo'n interval Tk gevonden eindwaarden van i en Uch vormen dan de beginvoorwaarden voor
het volgende interval Tk+l.
Voor dit doel werd een MATLAB programma geschreven welk de spoelstromen en hulpconden
satorspanningen in de figuren 4.4a en 4.4b berekent en plot. Het programma vindt men in bijlage
A.l.1, de verkregen simulatieresultaten zijn opgenomen in bijlage A.l.2.

Uit de simulatie resultaten blijkt dat de verhouding ~: bepalend is voor de snelheid waarmee

de hulpcondensatorspanning in het geschakelde circuit stabiliseert. Toenemende schakelfrequen
ties leiden tot een tragere stabilisatiesnelheid.

Vervolgens bekijken we de halve brug invertor voor Ó > 0.5. Dan kunnen we de in figuur 4.3a
getoonde en in vergelijking 4.6 gedefinieerde tijdsintervallen T1,T2,T3 onderscheiden. Nadere
bestudering leert dat de intervallen T2 en T3 periodiek worden doorlopen. Onder de gestelde
aannames kan in elk interval T2, T3 de halve brug invertor opnieuw worden voorgesteld door
"equivalente circuits". Dit wordt weergegeven in figuur 4.6. Let op de periodieke tekenwisseling
van Y.r en het periodiek omkeren van hulpcondensator eh in elkaar opvolgende intervallen T2.
De vergelijkingen voor condensatorspanning en spoelstroom in de circuits 4.6a en 4.6c worden,
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T2 T3 T2 T3 T2 T3

Ch

A) Ql, Q3

---?

t

L

R

C) Q2, Q4

Figuur 4.6: Achtereenvolgende tijdsintervallen T2 , T3 met bijbehorende "equivalente circuits"
welke ontstaan door aansturing van de halve brug volgens figuur 4.3, waarbij 0.5 < Ó < 1.

met aangepaste tekens, reeds gegeven door de vergelijkingen 4.18 en 4.23. Voor circuit 4.6b kan
eenvoudig worden afgeleid:

i(t) = Udc + (i(O) _ UdC) e-~t
2R 2R

(4.24)

Gedurende T3 blijft de hulpcondensatorspanning constant, immers door Ch loopt in dit interval
geen stroom.

Een beschouwing van de halve brug voor ó < 0.5 leert dat in dit geval de intervallen Tl,T3
periodiek worden doorlopen. Zie hiervoor figuur 4.3b en de definities gegeven in vergelijking 4.7.
Nu kan men het ontstaan van de in figuur 4.7 geschetste "equivalente circuits" aantonen. De

Tl T3 Tl T3 Tl T3

Ch ~:O) -oi~
~+ R

'----------'

---?

t

1
L

A) Ql, Q3 B) Q3, Q4 C) Q2, Q4

Figuur 4.7: Achtereenvolgende tijdsintervallen Tl, T3 met bijbehorende "equivalente circuits"
welke ontstaan door aansturing van de halve brug volgens figuur 4.3, waarbij 0 < ó < 0.5.

circuits verschillen ten opzichte van figuur 4.6 alleen in de tekenwisseling van de bron ~ in de
overeenkomstige "equivalente circuits" B).

Op basis van de figuren 4.6 en 4.7 en de vergelijkingen 4.18, 4.23, 4.24 kan ook nu een
MATLAB programma worden geschreven waarin, afuankelijk van de opgegeven waarde voor ó, de
diverse tijdsintervallen T2,T3 ofTl,T3 sequentieel en in de juiste volgorde worden doorlopen. In
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elk interval worden dan een aantal waarden voor de hulpcondensatorspanning en de spoelstroom
berekend, waarbij de beginvoorwaarden voor elk interval gegeven worden door u(o) en i(o).
De in een interval Tk berekende eindwaarden voor spanning en stroom stellen dan weer de
beginvoorwaarden voor het volgende interval Tk +1 voor.
De hulpcondens!!tQfstrQQm kan uit de berekende spoelstroomwaarden worden afgeleid.

Het MATLAB programma voor de halve brug invertor vindt men in bijlage A.2.1. Dit
programma is geschikt voor willekeurige dutycycle cS, met uitzondering van de waarden 0, 0.5
en 1. De verkregen simulatieresultaten zijn opgenomen in bijlage A.2.2. Hieruit kan men een
indruk krijgen van de invloed van de parameterwaarden fe, R, L, eh en cS op de zelfstabilisatie.

Uit de diverse simulatieresultaten volgen onderstaande conclusies:

• De hulpcondensatorspanning Ueh stabiliseert naar de waarde ~ mits geldt:

RIO
Tijdens de momenten waarop de hulpcondensator stroom voert moet in het betref
fende "equivalente circuit" een spanningsbron ter grootte ~ opgenomen zijn. Dit
kan ook een grote condensator zijn, zoals de halve brug condensatoren in tig 4.2, welke
gedurende de simulatietijd opgeladen blijven tot ~.

• De R,L,Ch-resonantiekring, in combinatie met een spanningsbron ter waarde
~ vormt de basis voor het optreden van het zelfstabiliserend effect. In de
halve brug wordt dus telkens wanneer de hulpcondensator stroom voert de hulpcondensa
torspanning stuksgewijze in de richting van ~ geforceerd.

• De snelheid van stabiliseren is afhankelijk van de verhouding ~:.
De kleinst mogelijke stabilisatietijd verkrijgt men door deze verhouding ~ 1 te kiezen. Dan
is de stabilisatiesnelheid vergelijkbaar met de tijd welke benodigd is voor het laten uitslin
geren van de "ongeschakelde" resonantiekring bestaande uit L,Ch,R en de spanningsbron
~ (figuur 4.5). Uit de vergelijkingen 4.18 en 4.23 zien we dat deze uitslingertijd minimaal
enkele tijdconstanten 2f1. bedraagt. Voor de beoogde MRI toepassingen, met de gegevens
L=200jlH en R=50mn voor de gradiëntspoel, vinden we zo een tijdconstante ter grootte
van 8ms. Nemen we aan dat de uitslingertijd 4 tijdconstanten bedraagt, dan ontstaat dus
een kleinst mogelijke stabilisatietijd ter grootte van 32ms.

• De gewenste verhouding fe ~ 1 ter realisering van de kleinst mogelijke stabilisatietijd staat
fe

in schril contrast met de gewenste kleine rimpelcomponent in de spoelstroom. In prak-

tische situaties geldt daarom altijd ~: »1. De waarden L=200jlH, R=50mn, Ch=lmF

resulteren bijvoorbeeld in fe=355Hz. Met een schakelfrequentie fe=25kHz ontstaat dan

een verhouding ~: = 70. Hierdoor neemt de voor de zelfstabilisatie benodigde tijd sterk

toe.

De nu bereikte resultaten zijn geldig voor een halve brug invertor waarin de halve brug conden
satoren door spanningsbronnen werden vervangen, waardoor het mogelijk wordt om belastings
stromen met een bepaalde gemiddelde waarde te laten vloeien. In de praktijk is dit uiteraard
niet zo en zijn de simulaties alleen geldig in een klein periodedeel van de laagfrequente belastings
stroom. In bijlage B.3.2 werden enige CASPOC simulaties betreffende een halve brug invertor
met periodieke, blokvormige belastingsstroom opgenomen. Deze simulaties tonen de algemene
geldigheid van de in deze paragraaf gegeven conclusies aan.

In de diverse simulaties in de bijlagen A.2.2 en B.3.2 treedt het zelfstabiliserend effect relatief
snel op. Bekijkt men de bijbehorende stroomrimpel en de waarden van de spoelweerstand, dan
zal het duidelijk zijn dat deze simulaties geen weergave kunnen zijn van een praktisch toepasbare
halve brug invertor.



Ten gevolge van de zeer trage zelfstabilisatie is het noodzakelijk om voor onze specifieke MRI
toepassing gebruik te maken van alternatieve schakelingen om een voldoend snelle stabilisatie
van Uch te bewerkstelligen. Uiteraard worden hiervoor extra componenten benodigd hetgeen
hogere kosten met zich mee brengt. Mogelijke methoden worden besproken in §4.3.

4.2.2 Zelfstabilisatie in de three-Ievel chopper

In een three-Ievel chopper is de voor de zelfstabilisatie noodzakelijke spanningsbron ter grootte
~ (of een tot deze spanning opgeladen grote elco) niet aanwezig. Toch blijkt het zelfstabilise
rend effect, onder soortgelijke voorwaarden als in §4.2.1 werden afgeleid, ook in de chopper te
kunnen optreden. Om deze reden is het de moeite waard om ook hiervoor de zelfstabilisatie te
bestuderen.

De te beschouwen chopper is onderstaand weergegeven, let erop dat de hierin opgenomen
spoel voorzien is van een serieweerstand R. Er wordt uitgegaan van de volgende aannames:

-1
+ i Ch+

-1!:!k
Udc

2

eh
iRb

Dl
Rb

02

Figuur 4.8: Three-level chopper met parasitaire spoelweerstand.

• De spoelstroom iL is uitsluitend positief, de dutycycle van de stuursignalen gl,g2 is wille
keurig doch ongelijk aan 0, 0.5 of 1.

• De afvlakcondensator C is zo groot dat gedurende de simulatietijd Uc niet verandert. Dan

kan C vervangen worden gedacht door een spanningsbron ter grootte R :b
Rb

6Udc, hetgeen

gelijk is aan de stationaire, gemiddelde waarde van Uc .

• De stuursignalen worden wederom verkregen uit vergelijking van een referentiespanning
met twee driehoekvormige carriers welke 1800 in fase zijn verschoven. Zie de figuren 4.3a
en 4.3b.

Als gevolg van de laatste aanname treden ook hier periodieke herhalingen van de intervallen
T2 ,Ta (6 > 0.5) of Tl, Ta (6 < 0.5) op, waarin de chopper telkens kan worden voorgesteld
door "equivalente circuits". Ter herinnering vermelden we dat de definities van de intervallen
Tl, T2 , Ta atbankelijk zijn van J. De betreffende definities werden reeds gegeven in de vergelij
kingen 4.6 en 4.7, zie ook figuur 4.3a en 4.3b. De in §4.2.1 ontwikkelde simulatiemethode kan
nu opnieuw, zij het met enige aanpassingen, toegepast worden. Figuur 4.9 toont de deelcircuits
welke geldig zijn tijdens de diverse tijdsintervallen voor het geval J > 0.5. Duidelijk is dat de
belastingsweerstand Rb, vanwege de parallelschakeling met een spanningsbron, weggelaten kan
worden. Dit betekent dat Rb onder de gestelde aannames op geen enkele wijze van invloed
is op de zelfstabilisatie! Laten we Rb weg, dan kunnen telkens twee spanningsbronnen worden
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samengenomen en bekomen we opnieuw de deelcircuits uit figuur 4.6, waarin alleen de grootte
van de spanningsbronnen als volgt moet worden aangepast:

• Circuit A): ~ wordt (1 --:- R~:~J Udc

• Circuit B): ~ wordt (1- Ró:~J Udc

• Circuit C): ~ wordt RfJ:~bUdc (met het - teken aan de bovenzijde)

Figuur 4.10 toont de deelcircuits welke geldig zijn tijdens de diverse tijdsintervallen voor het geval
ó < 0.5. Door weglating van Rb en samenneming van spanningsbronnen kunnen de deelcircuits
worden vereenvoudigd tot de in figuur 4.7 gegeven circuits, waarin alleen de grootte van de
spanningsbronnen als volgt moet worden aangepast:

Ch

• Circuit A): ~ wordt

• Circuit B): ~ wordt

• Circuit C): ~ wordt

L R

( 1 - Ró:~J Udc

óR~ Udc (met het - teken aan de bovenzijde)
R+ b

óR~ Udc (met het - teken aan de bovenzijde)
R+ b

A) Ql B) Ql, Q2 C) Q2

Figuur 4.9: "Equivalente circuits" met beginvoorwaarden u(o), i(o) voor een three-level chopper
welke wordt aangestuurd volgens figuur 4.3, waarbij 0.5 < Ó < 1.

Ch

L R

A) Ql B) C) Q2

Figuur 4.10: "Equivalente circuits" met beginvoorwaarden u(o), i(o) voor een three-level chopper
welke wordt aangestuurd volgens figuur 4.3, waarbij 0 < J < 0.5.

Ook de in §4.2.1 afgeleide vergelijkingen 4.18, 4.23 en 4.24 blijven onder aanpassing van de
spanning ~ op de aangegeven wijze geldig.

Dit betekent dat er slechts weinig aanpassingen in het in §4.2.1 gebruikte MATLAB pro
gramma nodig zijn. Het aangepaste programma werd opgenomen in bijlage A.3.1. Enkele
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relevante simulatieresultaten welke met dit programma werden verkregen vindt men in bijlage
A.3.2. Bovendien werden in bijlage B.3.1 enkele relevante CASPOC simulaties opgenomen.
Hieruit kunnen we concluderen:

• In tegenstelling tot de halve brug invertor, waarbij in de equivalente circuits A) en C) de
spanningsbronnen ~ alleen verschillend van teken zijn, hebben we hier te maken met

twee verschillende bronnen, nl. (1 - J:ltb) Udc en J:1b Udc. Zodoende zal, afuankelijk
van het geleiden van Q1 of Q2 , de hulpcondensatorspanning stuksgewijs naar twee ver
schillende spanningen worden geforceerd. Uit de simulaties blijkt deze spanning toch op
~ gestabiliseerd te kunnen worden. Blijkbaar stabiliseert de hulpcondensatorspanning
op het gemiddelde van de beide verschillende bronspanningen, hetgeen ~ bedraagt!

• Stabilisatie treedt alleen op indien R i= O. De belastingsweerstand Rb heeft geen enkele
invloed op de stabilisatie.

• De overige in de vorige paragraaf vermelde conclusies aangaande de snelheid van stabilise

ren blijven geldig, snelle stabilisatie treedt op onder de voorwaarde ~: ~ 1 doch heeft ook

hier geen praktische betekenis.

4.3 Geforceerde stabilisatie-mogelijkheden

4.3.1 Combinatie van NPC en Imbricated CeUs topologieën

Uitgangspunt vormt in eerste aanleg het in figuur 3.3 gegeven choppermodel waarin de spoel
stroom iL constant wordt verondersteld. We vervangen nu het uitgangscircuit van de chop
per door een constante stroombron met bronsterkte 10 , Indien de hulpcondensatorspanning
UCh < ~ kan deze ~palllling met behulp van twee extra dioden "geclamped" worden op de
waarde ~ zoals in figuur 4.11 wordt getoond. Op deze wijze bekomen we een combinatie van

~ Q1

+
i- lCh

UCh ~/o
Udc

eh
Dl

C2 D2

Figuur 4.11: Gecombineerde Neutral Point Glamped en Imbricated Gells topologie. De DG-link
condensatoren Gl,G2 zijn uiteraard gelijk.

"Imbricated Cells" en " Neutral Point Clamped" topologieën. Deze combinatie wordt beschre
ven in [14]. Omdat in dit geval tijdens diverse schakeltoestanden van de IGBT's condensator
Ch parallel geschakeld wordt met een van de tot ~ opgeladen DC-link condensatoren zullen
er grote stromen tussen de beide condensatoren gaan lopen. Deze worden begrensd door de
weerstand R.
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Stroomkringen
Imbricated Gells NPC-Imbricated Cells chopper

chopper (UCh < Ude /2)
Aangestuurde

IGBT's 10 I eh 10 [Ch
A) Ql & Q2 QI,Q2,str.bron,Ude,QI - QI,Q2,str.bron,Ude, QI - QI ,Ch,Db,R,CI ,QI

- Ql,Ch,Db,R,C2,Ude,QI
B) QI QI ,Ch,DI ,str.bron,UdcoQI zie 10 QI ,Ch,DI,str.bron, Ude,QI - QI,Ch,Db,R,CI,QI

- QI,Ch,Db,R,C2,Ude,QI
C) Q2 Ch,Q2,str.bron,D2,Gh zie 10 - Da,Q2,str.bron,C2,R,Da -

- Da,Q2,str.bron,Ude,CI,R,Da
0) - D2,DI,str.bron,D2 - - Da,Ch,DI,str.bron,C2,R,Da zie 10

- Da,Ch,DI,str.bron,Ude,CI,R,Da

Tabel 4.1: Verloop van de diverse stromen tijdens geforceerde stabilisatie.

We gaan nu voor elke schakeltoestand na hoe de uitgangsstroom 10 en de hulpcondensa
torstroom ICh in figuur 4.11 zullen vloeien. Hierbij gaan we ervanuit dat ten gevolge van een
verstoring geldt UCh < ~. Tevens vergelijken we de zo gevonden stroompaden met de over
eenkomstige stroompaden in een gewone Imbricated Cells chopper (figuur 3.6).
In tabel 4.1 worden de diverse stroompaden per schakeltoestand weergegeven. Per schakeltoe
stand volstaan we met het geven van een korte toelichting omtrent de stroomkringen in de
NPC-Imbricated Cells chopper:

A), B)

De geleidende Q1 veroorzaakt het in geleiding komen van clampdiode Db. De hulpcondensator
wordt nu parallel geschakeld aan Cl. Omdat C1=C2 zal de stroom Ir door de begrenzings
weerstand R zich gelijkelijk over Cl en C2 verdelen (zie ook §3.1). Voor de amplitude van Ir
kan men, onder de voorwaarde dat de spanning over C1,C2 de waarde ~ behoudt, eenvoudig
afleiden dat geldt:

Î _ .t!..UCh
r - R

Udc
waarm t:!.UCh =- - UCh

2
(4.25)

C)

In de gewone Imbricated Cells chopper vloeit 10 nu door de geleidende Q2 en D2. De geleidende
D2 zou in de NPC-Imbricated Celis chopper het geleiden van clampdiode Da veroorzaken. Dan
geldt opnieuw vergelijking 4.25. De stroom Ir, en dus de stroom door Da kan echter niet via
Ch en D2 vloeien, terwijl de stroom door Q2 10 moet bedragen. Aldus kan deze toestand niet
optreden. Dit kan men ook anders inzien. Gaan we uit van een geleidende Da en schrijven we UCh
als ~ - .t!..UCh, dan volgt voor D2 een sperspanning ter grootte van t:!.UCh. Diode D2 zal niet
geleiden en clampdiode Da geleidt uitsluitend de uitgangsstroom 10 , De hulpcondensatorstroom
blijft dientengevolge O. In de gewone chopper zou 10 in negatieve richting door Ch vloeien,
waardoor de hulpcondensator deels wordt ontladen.

D)

Ook nu kan D2, om gelijke redenen als onder C) vermeld, niet in geleiding komen. De 'stroom
door Da wordt wederom begrensd op de waarde 10 , doch deze stroom vloeit ditmaal ook door Ch.
10 vloeit, in vergelijking met een gewone chopper, wederom in een geheel andere stroomkring.

De in tabel 4.1 gegeven stroompaden kunnen worden geverifieerd aan de hand van de in
bijlage B.4.1 gegeven CASPOe simulaties.
Tabel 4.1 en de bedoelde simulaties leiden nu tot onderstaande conclusies m.b.t. de NPC
Imbricated Cells chopper:

• Gedurende de verstoring in de hulpcondensatorspanning heeft de hulpcondensatorstroom
een positieve gemiddelde waarde. Hierdoor wordt Ch, zoals gewenst, opgeladen tot de
eindwaarde ~ .

• Eveneens gedurende de verstoring ontstaat een gemiddeld negatieve waarde in de stroom
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Ir door de begrenzingsweerstand.
De oorzaak hiervan is vooral gelegen in het feit dat door c1ampdiode Da alleen stromen
ter grootte van 10 kunnen vloeien.
De gemiddeld negatieve Ir leidt tot het stijgen van de potentiaal van het neutral point p.
De nu gewijzigde spanningsverdeling over de condensatoren Cl,C2 herstelt zich niet meer.
Dit kan voorkomen worden door:

Het vervangen van Cl en C2 door spanningsbronnen ter grootte ~.

Het plaatsen van twee gelijke weerstanden parallel aan Cl,C2. Ter beperking van de
dissipatie in de weerstanden moeten deze hoogohmig worden gedimensioneerd.

Plaatst men weerstanden parallel aan de DC-link condensatoren, dan zal een verstoring in
de hulpcondensatorspanning nog steeds een stijging van de neutral point spanning veroor
zaken. Na afloop van de verstoring ontstaat echter, ten gevolge van de door de weerstanden
gevormde spanningsdeler, opnieuw een gelijke spanningsverdeling over de DC-link conden
satoren .

• De componenten Ql en Db worden blootgesteld aan de grootste stroombelasting. Tijdens

een verstoring geleidt Ql een maximale stroom ter grootte 10 + t:1~Ch , voor Db bedraagt

de maximale stroom t:1~Ch. De overige componenten Q2,Dl,D2 en Da geleiden uitsluitend

de uitgangsstroom 10 •

• In stationair bedrijf ontstaat in de hulpcondensatorspanning een rimpelcomponent, waar
door c1ampdioden Da,Db ook in normaal bedrijf stromen zullen voeren. Deze stromen zijn
echter klein vergeleken met de optredende stromen tijdens een verstoring.

De NPC-Imbricated Cells chopper biedt dus een eenvoudige mogelijkheid om hulpcondensa
torspanningen VCh < ~ te stabiliseren. Echter, verstoringen waarbij VCh > ~ kunnen, ten
gevolge van de dan sperrende c1ampdioden Da en Db, niet wurden gestabiliseerd. Hiertoe kan
men het toevoegen van extra halfgeleiders overwegen zoals in figuur 4.12a wordt weergegeven.
Door middel van de hulptransistoren Qa en Qb kan Ch tijdens diverse schakeltoestanden van

Q11 gl g2

+
iCh+

1VCh

Vdc

Ch

ga
C2

(a) (b)

Figuur 4.12: Additionele stabilisatie van een te hoge spanning over hulpcondensator Gh .

Ql,Q2 parallel geschakeld worden aan een DC-link condensator en hierover worden ontladen.
De weerstand R dient wederom om de dan optredende grote stromen te begrenzen.

Een uitwerking van het verloop van de diverse stromen in deze configuratie, zoals voor figuur
4.11 werd uitgevoerd, zal niet worden gegeven. We volstaan met onderstaande opmerkingen:
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• De hulptransistoren Qa,Qb moeten in afhankelijkheid van het al dan niet geleiden van
Ql,Q2 worden aangestuurd. Zo mag Qa bijvoorbeeld nimmer geleiden indien Q1 geleidt
in verband met de dan optredende kortsluiting van Cl. Ook het gelijktijdig geleiden van
Qa en Qb is uiteraard niet toegestaan.

• Hulptransistor Qb mag zonder de extra vrijloopdiode Dc niet worden gebruikt. Laten we
als voorbeeld uitgaan van de situatie waarin Q1 geleidt en Dc niet aanwezig is. Aansturing
van Qb leidt nu tot het daadwerkelijk geleiden van Qb, immers, ten gevolge van UCh >~
ontstaat een positieve col1ector-emitter spanning over Qb. Schrijven we UCh als ~+LlUch,
dan ontstaat in dit geval over Ql een negatieve col1ector-emitter spanning ter grootte van
LlUCh. Voor IGBT's zijn negatieve collector-emitter spanningen groter dan ongeveer 10V
niet toegestaan. Grote verstoringen in de hulpcondensatorspanning leiden op deze wijze
dus tot het vernielen van Ql.

• Evenals in figuur 4.11 het geval bleek, zal ook nu de potentiaal van het neutral point p
tijdens een verstoring stijgen. De oplossing hiervoor werd in het voorgaande reeds gegeven.

• Voor het geval alleen Qa wordt toegepast (dus Qb en Dc niet langer aanwezig) wordt de
aansturing van deze hulptransistor gegeven in figuur 4.12b. Hierin wordt via een eenvou
dige logische schakeling uit de stuursignalen gl,g2 voor Ql,Q2 het stuursignaal voor Qa
afgeleidt.
De gegeven besturing gaat uit van ideale schakelaars en is in de praktijk niet bruikbaar.
Uit de stuursignalen gl,g2 kan men immers niet het daadwerkelijk blokkeren van Q1,Q2
afleiden. Hiervoor zijn metingen van de collector-emitter saturatiespanningen van Ql en
Q2 noodzakelijk. In combinatie met de voor Qa noodzakelijke driverschakeling wordt de
besturing complex.

Bovengenoemde oplossing zal in de praktijk niet worden gebruikt. Een eenvoudigere schakeling
voor het stabiliseren van te hoge hulpcondensatorspanningen vindt men in figuur 4.13. Hierin

-1 Ql

Dz +
iCht-

-1UCh
Udc

Ch

Dl
b

Figuur 4.13: Eenvoudige additionele stabilisatie van een te hoge spanning over eh met behulp
van een overvoltage protector Dz en een weerstand Rz.

zal, indien UCh een bepaalde maximaal toegelaten waarde overschrijdt, Ch over Rz worden
ontladen totdat UCh weer gedaald is tot een acceptabele waarde.

Door middel van de dioden Da,Db en de combinatie DZ,Rz zijn we in staat een willekeurige
verstoring van UCh binnen een bepaalde tijd tot een toelaa.tbare waarde te elimineren.

We passen nu de voor de chopper opgedane kennis toe in een halve brug invertor. Dan
ontstaat de in figuur 4.14 weergegeven configuratie. De werking van de RZ,Dz combinatie behoeft
geen nadere toelichting.
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Figuur 4.14: Stabilisatie van de hulpcondensatorspanning UCh in de halve brug invertor. De
halve brug condensatoren Cl,C2 zijn uiteraard gelijk.

Voor het geval UCh < ~ zal de stromenloop in de halve brug worden bestudeerd. Hiertoe
stellen we de belastingsstroom i o tijdens de verstoring constant en gelijk aan Ia. Evenals voor
de chopper reeds werd verricht, vergelijken we de stromenloop in de NPC-Imbricated Cells
halve brug met de stromenloop in een gewone Imbricated Cells halve brug. Tabel 4.2 toont de
verschillende stroompaden per schakeltoestand, waarbij onderscheid gemaakt is tussen positieve
en negatieve belastingsstroom Ia. Het verifiëren van de diverse gegeven stroomkringen wordt
aan de lezer overgelaten. In bijlage B.4.2 vindt men een aantal CASPOC simulaties welke de
werking van de stabilisatie treffend illustreren. De bedoelde simulaties en de gegevens in tabel
4.2 leiden tot onderstaande cOllciu:;ie:;:

• De schakeltoestanden C,D,E en F in tabel 4.2 resulteren in totaal andere stroomkringen
voor 10 in de gewone- en de NPC-Imbricated Cells halve brug. In deze schakeltoestanden
ontstaat de situatie dat in de NPC-Imbricated Cells halve brug de dioden Dl of D4,
afhankelijk van de richting van Ia, niet kunnen geleiden. De in bijlage B.4.2 gegeven
simulaties laten het tijdens een verstoring uit geleiding komen van Dl of D4 duidelijk zien.

• In de NPC-Imbricated Cells halve brug zien we tijdens een verstoring dat in elke scha
keltoestand, onafhankelijk van de richting van Ia, een positieve hulpcondensatorstroom
ontstaat. Dit betekent dat de hulpcondensator tijdens de verstoring in iedere willekeurige
schakeltoestand bijgeladen wordt! In vergelijking met de chopper ontstaan er dus additio
nele stroompaden door de hulpcondensator, hetgeen het gevolg is van de aanwezigheid van
Q3,Q4 en D1,D2 (figuur 4.14). Hierdoor zal de stabilisatie van een verstoring in de halve
brug sneller plaatsvinden dan in een chopper.

• Tijdens een verstoring loopt de hulpcondensatorstroom door Q1,Db of door Da,Q4. Dit
betekent dat hulpcondensator Ch in elke willekeurige schakeltoestand, onafhankelijk van de
richting van 10 • parallel wordt geschakeld aan Cl of C2. Hieruit volgen maximale stromen

liUCh. U
Ir",.JC door R (en dus door Da of Db) ter grootte~ waarin liUCh = ~ - UCh. De

gegeven vergelijking geldt óók in de gevallen waarin zowel de hulpcondensatorstroom als
de uitgangsstroom 10 door Da of Db vloeien (schakeltoestanden C t/m F). In deze gevallen
vloeit slechts een gedeelte van Ir", .. , te weten het deel Ir",.JC - 10 , door de hulpcondensator .

• De buitenste IGBT's Q1 en Q4 worden tijdens een verstoring aan de grootste stroom
belasting blootgesteld. Deze stroombelasting treedt op in de schakeltoestanden A,B en
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Stroomkringen
Imbricated CeUs NPC-lmbricated CeUs halve brug

halve brug (UCh < Ude /2)
Aangestuurde

IGBT's 10 I Ch Jo I Ch
A) Ql,Q2 - Ql,Q2,L,Cl,Ql - - Ql,Q2,L,Cl,Ql - Ql,Ch,Db,R,Cl,Ql

- QI,Q2,L,C2,Ude ,Ql - Ql,Q2,L,C2,Ude,Ql - Ql,Ch,Db,R,C2,Ude ,Ql
B) Ql,Q3 - Ql,Ch,D3,L,Cl,Ql zie 10 - Ql,Ch,D3,L,Cl,Ql - Ql,Ch,Db,R,Cl,Ql

10 > 0 - Ql,Ch,D3,L,C2,Ude,Ql - Ql,Ch,D3,L,C2,Ude ,Ql - Ql,Ch,Db,R,C2,Ude,Ql
C) Q2,Q4 - Ch,Q2,L,C2,D4,Ch zie 10 Da,Q2,L,R,Da - C2,R,Da,Ch,Q4,C2

- Ch,Q2,L,Cl,Ude,D4,Ch - Da,Ch,Q4,Ude ,Cl,R,Da
D) Q3,Q4 - D4,U3,L,C2,D4 - Da,Ch,D3,L,R,Da - Da,Ch,Q4,C2,R,Da

- D4,D3,L,Cl,Ude,D4 - Da,Ch,Q4,Ude ,Cl,R,Da
E) Ql,Q2 - L,D2,Dl,Cl,L - D2,Ch,Db,R,L,D2 - Ql,Ch,Db,R,Cl ,Ql

- L,D2,Dl,Ude,C2,L - Ql,Ch,Db,R,C2,Ude,Ql
F) Ql,Q3 - L,Q3,Ch,Dl,Cl,L zie 10 Q3,Db,R,L,Q3 - Ql,Ch,Db,H.,Cl,Ql

10 < 0 - L,Q3,Ch,Dl,ude,C2,L - Ql,Ch,Db,R,C2,Ude,Ql
G) Q2,Q4 - L,D2,Ch,Q4,C2,L zie 10 - D2,Ch,Q4,C2,L,D2 - Da,Ch,Q4,C2,H.,Da

- L,D2,Ch,Q4,Ude ,Cl,L - D2,Ch,Q4,Ude ,Cl,L,D2 - Da,Ch,Q4,Ude ,Cl,R,Da
H) Q3,Q4 - L,Q3,Q4,C2,L - - Q3,Q4,C2,L,Q3 - Da,Ch,Q4,C2,R,Da

- L,Q3,Q4,Ude,Cl,L - Q3,Q4,Ude,Cl,L,Q3 - Da,Ch,Q4,Ude,Cl,R,Da

Tabel 4.2: Verloop van de diverse stromen in figuur 4.14 tijdens geforceerde stabilisatie.

G,H. Dan geleiden QI of Q4 zowel de hulpcondensatorstroom als de uitgangsstroom. Al

dus bedraagt de maximale stroom door QI of Q4 Ll~Ch + 10 • waarin opnieuw geldt

LlUCh = ~ - UCh . Tijdens de schakeltoestanden C tlm F bedraagt de grootte van de
LlUCh

stromen door QI of Q4 ~ - 10 ,

De overige halfgeleiders Q2,Q3 en Dl tlm D4 voeren uitsluitend stromen ter grootte van
10 ,

Het gestelde kan uitstekend worden geverifieerd aan de hand van bijlage B.4.2 .

• Afhankelijk van de dutycycle 8 ontstaat tijdens een verstoring een positive of negatieve
gemiddelde waarde in de stroom Ir door de begrenzingsweerstand R. Dit betekent dat
de potentiaal van het neutral point p niet stabiel kan zijn. Noodzakelijkerwijs moeten
de halve brug condensatoren CI,C2 dan ook worden vervangen door spanningsbronnen of
worden voorzien van weerstanden, zoals reeds bij de chopper aan de orde is geweest. Zie
in dit verband ook bijlage B.4.2, figuur B.29, B.3ü en bijbehorende tekst .

• In stationair bedrijf ontstaan in de hulpcondensatorspanning en in de halve brug spanning
rimpelcomponenten. Hierdoor zullen c1ampdioden Da,Db ook tijdens normaal bedrijf stro
men voeren. Deze stromen zijn echter klein vergeleken met de optredende stromen tijdens
een verstoring.

Als de toelaatbare spanningsvariatie LlUCh in de hulpcondensatorspanning en de maximale
tijdsduur waarin hiervan mag worden afgeweken bekend zijn kunnen de extra componenten
Da,Db,R,Dz en Rz worden gedimensioneerd. De binnenste IGBT's Q2,Q3 in de halve brug kun
nen worden gedimensioneerd op basis van de uitgangsstroom io. De buitenste IGBT's QI,Q4
moeten zwaarder worden gedimensioneerd op basis van de maximaal optredende stroombelas
ting.

Op de gegeven wijze kan men de invloed van storingen in UCh óók bij eventuele afwezigheid
van het in §4.2 besproken zelfstabiliserend effect elimineren.
Ook bestaat de mogelijkheid door toepassing van de gecombineerde NPC- en Imbricated Cells
topologieën het op deze laa.tste topologie verleende patent te omzeilen.

Een andere mogelijkheid voor het stabiliseren van de hulpcondensatorspanning wordt in de
volgende paragraaf kort behandeld.
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4.3.2 Fasesturing

Zoals in §4.1.2 uitgebreid werd besproken, zal toepasssing van carrierfaseverschuivingen ljJ anders
dan 180°, onder gebruikmaking van de in figuur 3.5 gegeven besturing, leiden tot het weglopen
van de hulpcondensatorspanning. Afhankelijk van het teken van ljJ stijgt of daalt de hulpcon
densatorspanning. Er ontstaan nu drie mogelijkheden om dit effect voor het stabiliseren van een
verstoring in de hulpcondensatorspanning te benutten:

1. Uitgangspunt vormt de chopper in figuur 4.13 of de halve brug in figuur 4.14. Hierin wordt
de faseverschuiving <p zodanig ingesteld dat de hulpcondensatorspanning continu wil dalen.
Nu kan de combinatie DZ,Rz vervallen. Immers, een te hoge hulpcondensatorspanning zal
door de ingestelde <p "vanzelf' dalen. Zodra opnieuw de waarde ~ wordt bereikt, kan de
hulpcondensatorspanning ten gevolge van de clampdioden Da,Db niet verder dalen.
Het nadeel van deze methode is de grotere rimpelcomponent in de spoelstromen, waarbij
deze rimpel periodiek is met de schakelperiode Tc (dus niet, zoals bij ljJ = 180°, periodiek
met Jf).
Een simulatie welke deze methode illustreert vindt men in bijlage B.4.2, figuur B.31 en
B.32. Let op de stroomrimpel!

2. Uitgaande van figuur 4.13 of 4.14, waarin DZ,Rz worden weggelaten, kan men <p instellen op
180°. Uit meting van de hulpcondensatorspanning kan men, indien deze te groot is en een
bepaalde drempelwaarde heeft overschreden, besluiten tot het instellen van een geschikte
ljJ anders dan 180°. Deze instelling houdt men vast totdat de hulpcondensatorspanning is
gedaald tot de halve voedingsspanning. Hierna schakelt men weer terug naar <p = 180°. De
clampdioden Da,Db zorgen voor de stabilisatie van te kleine hulpcondensatorspanningen.
Op deze wijze behoudt men tijdens normaal bedrijf de voordelen van de 180° faseverschui
ving.
In de besturing kan men in principe volstaan met twee discrete waarden voor 1jJ.

3. Men neemt een gewone Imbricated GelIs chopper of halve brug, waarin tijdens normaal
bedrijf de carrierfaseverschuiving ljJ 180° bedraagt. Wederom kan men de hulpcondensa
torspanning meten en vergelijken met een tweetal drempelwaarden. Zodra deze drempel
waarden worden overschreden past men ljJ aan, waarbij het teken van ljJ afhankelijk is van
het te groot of te klein zijn van de hulpcondensatorspanning. Wanneer de hulpcondensa
torspanning opnieuw een waarde om en nabij de halve voedingsspanning heeft aangenomen
schakelt men terug naar ljJ = 180°.
Ook nu behoudt men tijdens normaal bedrijf de voordelen van de 180° faseverschuiving.
In de besturing kan men in principe volstaan met drie discrete waarden voor <p.
Zeer belangrijk is ook het feit dat tijdens verstoringen geen extra stroombelasting van de
halfgeleiders optreedt, zoals in §4.3.1 werd besproken. De besparing op de kosten van de
vermogenshalfgeleiders moet men afwegen tegen de kosten van het benodigde meet- en
besturingssysteem.

De mogelijke toekomstige toepassing van de fasesturing is afhankelijk van de snelheid waarmee
een verstoring kan worden gestabiliseerd. In §4.1.2 werd reeds vermeld dat in dit rapport geen
verdere aandacht zal worden besteed aan de relatie tussen <p en de snelheid waarmee de hulp
condensatorspanning wijzigt. Vandaar dat ook aan de fasesturing verder geen aandacht wordt
besteed.
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Hoofdstuk 5

PWM besturing van de halve
brug invertor

5.1 Blokschema van de stuurschakeling

In dit hoofdstuk bespreken we een op figuur 3.5 gebaseerde stuurschakeling welke in staat is
tot het realiseren van een trapeziumvormige, periodieke spoelstroom in de halve brug invertor
(figuur 3.4). De richtwaarden voor deze stroom werden reeds in §3.3 gegeven, doch worden
onderstaand herhaald:

• De stijg- en daaltijden i r en ij bedragen beide 200ps, ook de vlakke delen in de stroom
zijn 200ps lang. Dit resulteert in een periodetijd ter lengte van 1.2ms.

• De maximaal haalbare topwaarde dient 150A te bedragen.

In §3.2.2 werd reeds aangetoond dat de gemiddelde waarde van de spanning over de belasting,
U L,R, hetzelfde verloop heeft als de referentiespanning Ure!. Bij trapeziumvormige belastings
stroom is het bijbehorende spanningspatroon over de belasting bekend. Welnu, door Ure! volgens
eenzelfde patroon te laten verlopen kan de gewenste belastingsstroom worden opgedrukt.

In de nu volgende paragrafen gaan we ervan uit dat de belasting in de invertor zuiver inductief
is, dus R=O. Hiervoor kan eenvoudig een geschikte referentiespanning worden gevonden. Ver
derop zullen we het referentiesignaal aanpassen zodat ook in de meer praktische ohms-inductieve
belastingen een trapeziumvormige stroom kan worden opgedrukt. In dat geval spreken we van
het gecompenseerde referentiesignaa!.

Indien door een spoel L een trapeziumvormige stroom ÏL vloeit ontstaat hierover volgens
UL =L~ een blokvormige spanning. Hiervoor keren we terug naar figuur 2.2a, waar dit voor
de conventionele gradiëntversterker werd geschetst. Het betreft hier de fictieve situatie waarin
de schakelfrequentie gelijk is aan de frequentie van de trapeziumvormige stroom. Hierdoor is
de spanning in figuur 2.2a een continue spanning. Zoals in §2.1 beschreven is dit ongewenst
en neemt men de schakelfrequentie altijd veel hoger dan de frequentie van de spoelstroom. Zo
komen we bij figuur 2.2b. De in deze figuur geschetste stroom (met rimpel) en de bijbehorende
spanning laten we nu ook in de halve brug invertor ontstaan, zij het met gewijzigde spannings
amplitude ±!f-.
Hiervoor is dus een blokvormige referentiespanning nodig, hetgeen leidt tot het in figuur 5.1
getoonde blokschema. Onder de gedane aanname dat R=O toont figuur 5.2 het verloop van Uo,
de spoelspanning en de spoelstroom zoals deze in figuur 3.4 met de gegeven besturing zullen
ontstaan. Men neme er nota van dat de periodetijd Tm van het modulerende signaal UreJ gelijk
is aan de periodetijd van de stroomvorm. Hieruit volgt een frequentie fm=O.833kHz, welke zoals
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Figuur 5.1: Blokschema voor de aansturing van de halve brug invertor.

gewenst veel kleiner is dan de carrierfrequentie fc=25kHz. Onder deze voorwaarde ontstaat
immers het schakelende patroon in de spoelspanning UL. De pulsbreedten in dit schakelende
patroon, en zodoende de topwaarde van iL, kunnnen worden beïnvloed door amplituderegeling
van UreJ.

Het getoonde blokschema geeft reeds aan dat de besturing een open lus regelsysteem is.
Voor de doelstellingen in dit rapport kan hiermee worden volstaan. Het gaat hier immers om
het testen van een convertortak, waarbij de nadruk op het schakelgedrag en de stabiliteit van
deze convertortak ligt. Het realiseren van een perfecte stroomvorm door de gradiëntspoel is in
deze context van minder belang.

De volgende paragrafen behandelen kort mogelijke realisaties van het blokschema.
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Figuur 5.2: Ontstaan van een periodieke, trapeziumvormige spoelstrnom bij aansturing van de
testschakeling (figuur 3.4 met R=O) volgens de voorgestelde besturing. Alleen de gatesignajen
gl en g2 worden getoond, g3 en g4 ontstaan hieruit door inverteren.

5.2 Ontwerp van de stuurschakeling

De aan de opteller toegevoerde blokvormige signalen (zie figuur 5.1) kunnen vanwege hun on
derlinge faserelatie eenvoudig gerealiseerd worden met de in figuur 5.3 gegeven deelschakeling.
Dit soort schakelingen komt veelvuldig voor in PWM ic's voor aansturing van de transistoren
in push-pull convertors. Omdat hierin nooit beide transistoren gelijktijdig mogen geleiden is de
maximale dutycycle van de transistor- stuursignalen altijd :s 50%. Uit de datasheets van diverse
fabrikanten blijken deze stuursignalen echter dezelfde 1800 faserelatie te bezitten als de signalen
gl,g2 in figuur 4.2. Door één van deze signalen te inverteren en bij het andere signaal op te
tellen verkrijgt men een signaal U:ej dat op een gelijkspanningscomponent na gelijkvormig is
aan de gewenste Urej. Ter verduidelijking dient het timingdiagram in figuur 5.4. Het gebruik
van CMOS poorten met voedingsspanning V+ levert "hoog" nivo's in de signalen sl,s2 welke
gelijk zijn aan V+. De opteller in figuur 5.1 kan men eenvoudig met twee weerstanden realiseren.

Uit figuur 5.4 volgt dat de periodetijd van U:ej gelijk is aan 2Tc, hierin is Tc de carrierperi
ode. Dit impliceert dat 2Tc=1,2ms, zodat Ic =1.666kHz. Voor het opwekken van de gewenste
spoelstroom dient de tijdsduur van de V+ en de 0 nivo's in U:ej 400Jls te bedragen. Voor

de v
2
+ nivo's geldt tenslotte een tijdsduur van 200Jls. Men kan in figuur 5.4 nagaan dat hier

voor de comparatorspanning Ucomp zodanig moet worden ingesteld dat de dutycycle J van het
pwm-signaal gelijk wordt aan ~'

De besproken deelschakeling wordt nu uitgebreid tot de schakeling in figuur 5.5. De opteller
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Figuur 5.3: Eenvoudige, op PWM gebaseerde schakeling welke het referentiesignaal U~e! ge
nereert. Signalen SI, S2 met een dutycycle ó =50% zijn hiermee niet mogelijk. Immers, als
Ucomp 2: Ûc wordt de flipflop niet meer geklokt. Voor de hier beoogde toepassing is dit geen
bezwaar.
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Figuur 5.4: Timingdiagram behorende bij figuur 5.3.

wordt uitgebreid met een extra weerstand en een negatieve voedingsspanning - V+. Mits de
drie weerstanden gelijk zijn geldt U~e! = k(SI + 52 - V+). Aangezien de "hoog" nivo's van
sl,s2 gelijk zijn aan V+ (CMOS) zal U~e! nu symmetrisch rond 0 liggen.

De dutycycles van de stuursignalen gl tlm g4 zijn afhankelijk van de instelling van de ampli
tude van Ure! middels R2, hiermee kan dan ook de topwaarde van de trapeziumvormige spoel
stroom worden ingesteld. De amplituderegeling maakt gebruik van een inverterende versterker,
waardoor in principe zowel verzwakking als versterking van U: e! mogelijk wordt. Doordat de
min-ingang van deze versterker een virtueel aardpunt vormt, wordt de weerstandsoptelIer be
last met een weerstand Rl. Men kan via superpositie eenvoudig aantonen dat belasting van de
opteller met de weerstand Rl géén invloed heeft op de feitelijke optelling. De weerstand Rl
veroorzaakt wel een grotere verzwakking van de ontstane U~e!'

Zoals uit figuur 5.5 blijkt worden er twee carriersignalen benodigd, een laagfrequente carrier
(J=l.666kHz) waaruit U:e! wordt afgeleid, en een hoogfrequente carrier (J=25kHz) waarmee
Ure! wordt vergeleken. De beide carriers behoeven niet noodzakelijk een vaste onderlinge fase
relatie te bezitten en kunnen zodoende uit twee aparte oscillatoren worden betrokken.
De schakeling behoeft geen nadere toelichting.
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Figuur 5.5: Mogelijke realisatie van de stuurschakeling.

5.3 Invloed van de spoelweerstand

(5.1)

Onderstaand wordt het door de stuurschakeling van figuur 5.5 opgewekte referentiesignaal Ure!
en één van beide carriers nogmaals getoond. Gedurende de diverse tijdsintervallen Th, Tm en
Tl kan voor gI,g2 het volgende worden afgeleid, waarbij ÓI,2 telkens de dutycycle van gI,g2 en
Ic de carrierfrequentie voorstelt.
Th:

Tm:
1 T _ Ó2 _ Tc T

2
= (1 - Ó2) = Tc ,

2"' I - Ic - 2 ' Ie 2 T3 = 0 (5.2)

Tl:
TI ) 1 Tl = Ó3 (1 - Ó3) T2 - TI

Ó3 = TI +T
2

= (1 - ÓI < 2" ' Ic ' T2 = Ic ,T3 = 2 (5.3)

Naar analogie van de matlab simulaties in §4.2.1 kan ook hier gedurende elk tijdinterval Tl,
T2 of T3 de three-level halve brug schakeling worden vervangen door een equivalent circuit.
Deze deelcircuits kunnen, in de juiste volgorde, sequentieel worden doorlopen waarbij de spoel
en hulpcondensatorstroom, evenals de hulpcondensatorspanning in elk interval Tl,T2,T3 wordt
berekend. Op deze wijze kan grafisch de invloed van de spoelweerstand op het trapeziumvormige
verloop van de spoelstroom zichtbaar worden gemaakt voor het geval de referentiespanning
Ure! niet wordt gecompenseerd. Bovendien kan de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning
nogmaals worden geverifieerd.

Het MATLAB programma werd opgenomen in bijlage AA.I. De verkregen simulaties welke
zijn opgenomen in bijlage AA.2 leiden tot onderstaande conclusies:
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Figuur 5.6: Ontstaan van de stuursignalen g1,g2 uit vergelijking van een referentiesignaal Ure!
met twee 1800 in fase verschoven carriers. Er werd slechts één carrier geschetst, de 1800 fa
sedraaïng vindt men in de signalen g1,g2 terug. De overige stuursignalen g3,g4 vindt men uit
inverteren van respectievelijk g2 en g1.

• Stabiliteit van de hulpcondensatorspanning is, door het in elke carrierperiode Tc omke
ren van de stroom door de hulpcondensator, gewaarborgd. Van zelfstabilisatie is in de
simulaties geen sprake, tenzij de schakelfrequentie Ic en de componentwaarden L,Ch en
R zodanig worden gekozen dat de resonantie-effecten in de L,Ch,R kring gedurende elke
schakelperiode Tc een rol gaan spelen. Zie hiervoor figuur A.27. Deze resultaten voldoen
geheel aan de conclusies welke in §4.2.1 werden afgeleid.

• Voor kleine spoelweerstand zien we de invloed van het niet toepassen van compensatie in
het referentiesignaal Ure! vrijwel uitsluitend in de vlakke delen van de spoelstroom, welke
een lichte helling vertonen. Zie figuur A.23. Deze hellingen worden veroorzaakt doordat
in de betreffende tijdsintervallen de gemiddelde spoelspanning niet gelijk aan 0 is, doch
afhankelijk van de richting van de spoelstroom ±RZL bedraagt. Bij grotere spoelweerstand
zal de spoelstroom uiteraard een e-machtvormig verloop gaan vertonen (zie figuur A.25).

• Een verstoring in de hulpcondensatorspanning waardoor deze niet langer gelijk is aan
~ levert behalve een hogere maximale blokkeerspanning over de halfgeleiderschakelaars
óók een grotere rimpel in de vlakke delen van de spoelstroom op (figuur A.26). Dit kan
eenvoudig verklaard worden door na te gaan welke equivalente circuits achtereenvolgens
worden doorlopen in de vlakke delen van de spoelstroom.

5.4 Compensatie van de spoelweerstand

5.4.1 Compensatie in het referentiesignaal

Het ontwerp van de in de vorige paragrafen besproken stuurschakelingen is gebaseerd op het
doen ontstaan van een trapeziumvormige spoelstroom in de testschakeling volgens figuur 3.4,
waarbij vooralsnog de (parasitaire) spoelweerstand R gelijk aan 0 werd genomen. In het geval
van gradiëntspoelen voor MRI-systemen wordt deze weerstand echter gevormd door zowel de
parasitaire spoelweerstand alsook door de weerstand van de verbindingen tussen de gradiëntspoel
en de convertor en kan niet langer worden verwaarloosd. Bij aansturing van de testschakeling
volgens figuur 5.5 zal, ten gevolge van de spoelweerstand R, de gewenste spoelstroom vervormd
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worden (e-machtvormig verloop), zoals ook uit de simulaties in de vorige paragraaf gebleken
is. Onderstaand zullen we kort nagaan hoe de stuurschakeling volgens figuur 5.5 kan worden
aangepast ter compensatie van deze weerstand.

Stellen we ons in gedachten een serieschakeling van een spoel L en een weerstand R voor
welke zijn aangesloten op een spanningsbron u(t). Hiervoor geldt dan de bekende relatie
u(t) = Ri(t) + L d1t

t
) waaruit, voor trapeziumvormige stroom i(t), het verloop van u(t) kan

worden afgeleid. De vorm van deze spanning werd, in overdreven vorm, als Ure! geschetst
in figuur 5.7. Het is uiteraard niet mogelijk om de bedoelde spanningsvorm als zodanig in

h h
~ ~ -t

o ~ ~

f

o

9

o

o

UL,R

o

LJ .
-9

+~2

Figuur 5.7: Opsplitsing van het gecompenseerde referentiesignaal Ure! in eenvoudig te realiseren
signalen. Aansturing van de testschakeling volgens figuur 5.5 met toepassing van de gecompen
seerde Ure! resulteert in de geschetste spanning over de combinatie gradiëntspoel-weerstand
UL,R.

de halve brug testschakeling te realiseren. Wél kunnen we de gemiddelde waarde van de
geschakelde spanning UL,R in figuur 3.4 identiek laten verlopen aan Ure! in figuur 5.7. De
resulterende UL,R werd eveneens in figuur 5.7 aangegeven. Met de opgedane kennis uit de vorige
paragrafen is het eenvoudig in te zien dat de voor deze UL,R noodzakelijke stuursignalen 91 tlm
91 wederom kunnen worden verkregen uit vergelijking van een referentiesignaal met twee 1800

in fase verschoven carriers. Als referentie dient nu het signaal Ure! uit figuur 5.7, waarbij de
topwaarde Ûre! uiteraard niet groter mag zijn dan de carriertopwaarden. Ten aanzien van de
stuurschakeling in figuur 5.5 behoeven we dus enkel de sectie welke Ure! realiseert te herzien!
In dit verband spreken we dan ook van het gecompenseerde referentiesignaal.

Het gecompenseerde referentiesignaal Ure! kan worden gesplitst in een drietal eenvoudige
signalen, welke in figuur 5.7 met j, 9 en h worden aangeduid. Optelling van deze signalen
met de geschetste onderlinge faserelaties levert Ure!. Interessant wordt het als we weten dat
het signaal j, weliswaar met amplitude ~V+, reeds voorhanden is als U;e! in figuur 5.5. Na
amplituderegeling kunnen We hieruit het signaal h afleiden. Door aansturing van een spannings-
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gestuurde stroombron met f ontstaat een gelijkvormige stroom waarmee een condensator lineair
op- en ontladen wordt. Over deze condensator ontstaat nu de gewenste spanning h, met de juiste
faserelatie ten opzichte van f. De resterende signaalvorm 9 blijkt relatief eenvoudig af te leiden
uit figuur 5.5 met gebruikmaking van het geïnverteerde pwm-signaal en een tweetal extra (n)and
poorten. Zodoende kan d~ Qorspronkelijke stuurschakeling volgens figuur 5.5 relatief eenvoudig
worden uitgebreid tot de uiteindelijke, in §5.5 te bespreken, stuurschakeling.

5.4.2 Afregeling van de referentiespanning

In de voorgaande paragraaf werd reeds afgeleid welke spanningsvorm er noodzakelijkerwijs over
de spoel-weerstand combinatie moet worden opgedrukt om de spoelstroom trapeziumvormig te
laten verlopen. Zoals bekend is de aansturing van de th ree-level halve brug testschakeling zodanig
ontworpen dat over de L,R combinatie gemiddeld gezien een spanning ontstaat welke dezelfde
vorm heeft als het referentiesignaal Urel' Welnu, om een bepaalde trapeziumvormige stroom
met een bepaalde stijgtijd tr en een topwaarde ir te genereren dient Urel in afhankelijkheid van
t r , h, Udc, L, Ren Ûc (de carrieramplitude) te worden ingesteld. Deze instelling wordt in deze
paragraaf berekend.

In figuur 5.8 werd de spanning UL,R geschetst, welke omwille van de eenvoud continu wordt
verondersteld. Er wordt verder gesteld dat tr = tx = tI, zoals reeds bij het ontwerp van de

VL,R

o
a

b

c

b

-- t

o ------T,'''''-----~,---7-'----'''':',c------------;;...., '----- t
~ --t ,--

: t r tx tI:
-iL 141.--- T ------..t

Figuur 5.8: Benodigde spanning over de L,R combinatie voor het verkrijgen van een trapezium
vormig stroompatroon.

stuurschakeling werd aangenomen. De parameters a,b,c, dl en d2 zullen nu worden bepaald.
Rekening houdend met de symmetrie in iL kan men uit de bekende vergelijking UL,R = Ridt) +
L di~?) reeds afleiden dat moet gelden Idd = Id2 1. In het interval t o - tI geldt voor de stroom

idt) = -iL + ~(t - to), zodat voor de spanning in dit interval kan worden afgeleid:
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Nu zijn de parameters dl, d2 en a reeds bekend:

(5.4)

Voor b vinden we:

b=a+d l 2t r =h (~ +R)

In het interval t l - t2 geldt iL(t) = iL=constant. Aldus vindt men voor de parameter c:

c= UL,R(t l < t < t2) =Rh

(5.5)

(5.6)

Kennelijk geldt:
b-a

c=--
2

(5.7)

Hiermee zijn alle parameters in afhankelijkheid van iL , t r , L en R bepaald.

In werkelijkheid is de spanning UL,R een geschakelde spanning, waarvan de gemiddelde
waarde hetzelfde verloop heeft als de continue spanning UL,R in figuur 5.8. De gevonden para
meters a,b,c, dl en d2 worden nu meegenomen in deze gemiddelde spanningsvorm. We zullen
nu een uitdrukking afleiden voor de gemiddelde spanning U L,R in de three-level halve brug
schakeling, welke een functie is van de referentiespanning Ure!. Hierna kunnen m.b.v. de reeds
gevonden parameters a,b,c, dl en d2 de diverse instellingen van Ure! worden berekend. Ter
verduidelijking werd in figuur 5.9 de testconfiguratie nogmaals geschetst. In deze figuur geldt,

+

'--- ---...-U-o-~ C

Ql-j

+ Q2-j
.jo

iCh
~ -ltt2

Udc
eh

Q3-j

Q4-j

Figuur 5.9: De three-Jevel halve brug configuratie.

zoals bekend uit §3.2.2 de vergelijking:

(5.8)- Ure!
UL R = -.-Udc, 2Uc

Figuur 5.10 toont de referentiespanning Ure! en een gedeelte van een carrier. De nog onbekende
parameters Ure!, t/m Ur'e! 3 kunnen als volgt bepaald worden:

- Ure!, ~ (L )U L R(t =to) = -.-Udc =a= tL - - R, 2Uc ' t r

- Ure! • (L )U L,R(t =tI) =-.-'Udc =b = ÏL - + R
2Uc . t r

- Ure! ~
UL R(tl < t < t2) = _._3Udc = C = RiL

, 2Uc
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Ure!,
o J+----~~---~1.4_+___I___\__t=L

Figuur 5.10: De te bepalen parameters Urelz van het gecompenseerde referentiesignaal, welke
o.a. samenhangen met de carrieramplitude ûe .

zodat:

U - 2hûe (L - Rir ) (5.9)
reIl - U i

de r

2ûe ~
Ure/3 =-U RZL (5.10)

de

2ûe (LiL ~) 4Rûeh
Urel , = Udc t; + RZL = Ure/ l + Udc = Ure!1 + 2Ure/3 (5.11)

De nu gevonden parameters stellen ons in staat de referentiespanning zodanig in te stellen dat
een trapeziumvormige stroom met topwaarde h bij gegeven parameters R,L,Ude,Ûe en stijgtijd
i r zal gaan vloeien. Zoals bekend wordt de stijgtijd i r door de stuurschakeling vastgelegd op
de waarde 200jls. De topwaarde h van de spoelstroom is wel vrij te kiezen, bij vaste stijgtijd
verkrijgt men dan door verhoging van h grotere flanksteilheden (* 's).

Voor de volledigheid geven we nog de formules voor drel I," deze volgen eenvoudig uit de
vergelijking Urel, = Ure/ l +dre!12ir.

(5.12)

Aldus moge het duidelijk zijn dat de hellingen d1,2 in UL,R niet gelijk zijn aan dre/l .,.

De correcte werking van de stuurschakeling volgens figuur 3.5 welke gebruik maakt van de in
deze paragraaf behandelde gecompenseerde referentiespanning werd geverifieerd middels enkele
CASPOC simulaties. Het in CASPOC geschreven besturingsprogramma maakt gebruik van de
vergelijkingen 5.9, 5.10 en 5.11. De parameters L,R,Ude,Ûc,iL zijn door de gebruiker naar wens
op te geven, de stijgtijd i r krijgt in het programma de vaste waarde 200jls. Uit deze gegevens
berekent het programma de juiste instellingen van het gecompenseerde referentiesignaal.
De programma's vindt men in bijlage B.1.2, de op dit moment van belang zijnde simulaties zijn
de figuren B.33 tlm B.35 in bijlage B.5.
De simulatieresultaten behoeven geen nadere toelichting.

5.5 Definitieve realisatie van het stuurcircuit

5.5.1 Gerealiseerde besturing

Figuur 5.11 toont de definitieve realisatie. In deze pragraafworden puntsgewijs de belangrijkste
.aspecten van de stuurschakeling behandeld.
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Figuur 5.11: Uiteindelijke opzet van de IGBT-stuurschakeling.
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• Voorheen werd het voor de opbouw van de referentiespanning Ure! noodzakelijke pwm
signaal middels vergelijking van een driehoekvormig signaal met een gelijkspanning opge
wekt (zie figuur 5.3). Hiervoor werden een NE566 functiegenerator en een LM311 com
parator toegepast. De LM311 introduceerde, mede t.g.v. de layout, EMC storing elders
in de schakeling, waardoor een andere oplossing noodzakelijk bleek. Zodoende werd ge
kozen voor een "fixed frequency, variabie dutycycle" oscillator, welke in figuur 5.12 wordt

getoond. Voor de frequentie van het uitgangssignaal kan worden afgeleid 10 = 1 ,
P1C1ln2

welke onafhankelijk is van de stand van PI. Middels PI kan de verlangde dutycycle cS = 2/3
worden ingesteld.

• Men kan eenvoudig via een timingdiagram nagaan dat aan de in figuur 5.7 geschetste fase
relatie tussen I en 9 wordt voldaan. De spanningsgestuurde stroombron, welke het signaal
h genereert, wordt gevormd door de transistoren QI,Q2 en de weerstanden R2,R3,R4.
Onder de voorwaarde R3 = 3R2 geldt voor de uitgangsstroom: i o =- fu, hierin stelt f'
het met PI in amplitude geregelde signaal I voor. Door een inverterende opamp verster
ker/verzwakker voor de stroombron te plaatsen wordt het min-teken in de uitgangsstroom
i o gecompenseerd. Dit is noodzakelijk om de juiste faserelatie tussen de signalen I en h
te verkrijgen. Via PI en de keuze van i o en C kunnen de stijg- en daaltijden in signaal h
worden ingesteld. Middels P2 en P3 kan de amplitude van de signalen linv en ginv worden
ingesteld. Omdat deze signalen tevens de geïnverteerden van I en g zijn dienen we in de
uitgangstrap rekening te houden met de diverse + en - tekens ill de signalen. Het uitgangs
netwerk bestaat dan ook uit een gecombineerde optel/aftrek schakeling. Er werd bewust
geen regelbare eindversterker aan de uitgang opgenomen vanwege de invloed van deze
versterking op de schuine flanken in het uiteindelijke referentiesignaal. Hierdoor zou, bij
wijziging van de versterking, een eenmaal ingestelde compensatie middels PI weer worden
verstemd, hetgeen ongewenst is. Via PI ,P2 en P3 is het gecompenseerde referentiesignaal
Ure! volledig instelbaar.

• Het opwekken van beide driehoekvormige carriers geschiedt via het integreren van een blok
spanning. Deze blokspanning ontstaat uit een vrijlopende oscillator bestaande uit 2 nands
en een RC-netwerk. Het voordeel van deze configuratie is de eenvoud, nadelig is de vorm
van de uitgangsspanning welke afrondingen in de flanken bezit en bovendien een dutycycle
# 50% heeft. Aldus is deze spanning vooralsnog ongeschikt om aan de integratorschake
ling te worden toegevoerd. Door de oscillatiefrequentie van de oscillator op tweemaal de
carrierfrequentie af te regelen en tussenschakeling van een tweedeier worden alle problemen
opgelost, de dutycycles van de uitgangssignalen Q en Q bedragen exact 50%. Men heeft nu
de beschikking over twee blokvormige signalen waarvan de 1800 faseverschuiving digitaal
vastligt. Het is dan ook mogelijk om de beide carriers via twee identieke integratoren uit Q
en Q af te leiden. Voor het verkrijgen van gelijke carrieramplituden dienen in dat geval de
integratietijdconstanten van beide integratoren gelijk te zijn. Omdat deze tijdconstanten
bepaald worden door RC produkten kan men hieraan moeilijk voldoen. Eenvoudiger is het
om alleen gebruik te maken van bloksignaal Q en dit, na eliminatie van de DC-component,'
te integreren. Uit inverteren van de zo verkregen carrier ontstaat de 1800 in fase ver
schoven tweede carrier. Het voordeel van deze methode is dat het ontstaan van gelijke
carrieramplituden nu alleen afhankelijk is van de onderlinge gelijkheid in de weerstanden
R12. Bovendien wordt een gelijke amplituderegeling van beide carriers met een enkele
potmeter (P5) mogelijk.

• De stuursignalen g3 en g4 ontstaan uit inverteren van gl,g2. Bij toepassing van inverters
zullen g3,g4 dus een extra tijdvertraging ondergaan t.O.v. gI,g2. Dit kan voorkomen wor
den door de stuursignalen gl,g2 óók aan poortschakelingen toe te voeren, welke de signa
len met een gelijke tijdvertraging doorgeven. Indien men één ingang van een exclusive-nor
poort met de voeding verbindt gedraagt deze poort zich als een tijdvertrager, verbindt men
één ingang van deze poort met massa, dan ontstaat een inverter met eenzelfde tijdvertra
ging. Zodoende wordt het probleem door toepassing van exclusive-nor poorten opgelost.
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• In eerste aanleg werden in de referentie-sectie snelle LM318 opamps toegepast teneinde
de steile flanken in de diverse signalen te behouden. Ten gevolge van de opbouw op
breadboard en de hiermee gepaard gaande slechte layout bleek EMC-storing hiervan het
logische gevolg. Deze storing werd tot een aanvaardbaar nivo beperkt door in de eindtrap
vim de referentie-sectie gebruik te maken van een trage opamp (JlA741). Hiermee worden
uiteraard concessies gedaan aan de flanksteilheden in het uiteindelijke referentiesignaal.

• Om in een later stadium eenvoudige testmetingen aan de IGBT's te kunnen uitvoeren werd
de mogelijkheid ingebouwd om een extern referentiesignaal aan de uitgangscomparatoren
te kunnen toevoeren.

De volledige schema's van de gerealiseerde besturing werden opgenomen in bijlage C, figuur C.1
en C.2.

v+

NE555
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lJlJ1

PI

Rl

s

R Rl

)

I
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C2Cl

Figuur 5.12: Oscillatorschakeling waarbij de frequentie middels de componentwaarden Cl en Pl
vastligt. De dutycycle van het uitgangssignaal kan via Pl worden ingesteld.

5.5.2 Triggerhulpschakelingen

De in de voorgaande §5.5.1 beschreven stuurschakeling maakt gebruik van aparte oscillatoren
voor het opwekken van de 25kHz carriersignalen en het referentiesignaal Ure!. Voor de werking
van de stuurschakeling is dit niet van belang, doch het uitvoeren van metingen wordt hierdoor
zeer gehinderd. Ten gevolge van het asynchrone karakter van de carriersignalen en het referentie
signaal is triggeren van signalen waarin beide signaalfrequenties voorkomen welhaast onmogelijk.
Het toevoeren van een externe referentiespanning uit bv. een functiegenerator is om dezelfde
redenen niet aan te bevelen. Zodoende is het gewenst het voor de opbouw van Ure! noodza
kelijke pwm-signaal synchroon uit de carriersignalen af te leiden. Deze paragraaf behandelt
een generatorschakeling welke een laagfrequente blokspanning synchroon uit een 25kHz carrier
afleidt. Deze blokspanning zal in hoofdstuk 8 als e~terne referentiespanning worden toegepast.
Voorts wordt een alternatieve schakeling gepresenteerd ter vervanging van de NE555 oscillator
in figuur 5.11.
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Synchrone blokspanningsgenerator

We nemen de periodetijd van de op te wekken blokspanning ongeveer gelijk aan de periode
tijd van Ure!, dus T~ 1,2ms. Deze is een factor 30 groter dan de periodetijd van de carriers
(Tc=25kHz). Langs digitale weg kunnen we met behulp van binaire counters een frequentiedeler
realiseren met deelfactor 2", met n geheel. Figuur 5.13 toont een 32-deler welke is opgebouwd
met behulp van twee 4 bits counters. De 25kHz driehoekvormige carrier wordt eerst via een com-

Cp
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ZI

Z2

Z3 Cp
Zo

ZI

Z2

Z3

Figuur 5.13: Eenvoudige schakeling waarmee een laagfrequent blokvormig signaal synchroon uit
een hoogfrequente carrier kan worden afgeleid.

parator omgevormd tot een blokspanning welke als kloksignaal voor de eerste teller fungeert.
Het MSB Z3 van deze teller verloopt periodiek met frequentie Ic/16 en dient als kloksignaal voor
de tweede teller. Het LSB ZO van deze teller levert het gewenste uitgangssignaal, waarvan de
De-component in de stuurschakeling zelf kan worden geëlimineerd.

Synchrone generator ter vervanging van de NE555

De NE555 oscillator (figuur 5.11) zal worden vervangen door de schakeling in figuur 5.14.
Het uitgangssignaal van deze oscillator dient een periodetijd T=600fLS en een dutycycle gelijk

Cp
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ZI

Z2

UC
Z3

MR S Q

Cp R Q n.ru
Zo á = 2/3

ZI
T= 600/,5

Z2

Z3

MR

Figuur 5.14: Eenvoudige schakeling waarmee op synchrone wijze het voor de IGBT stuurscha
keling noodzakelijke laagfrequente pwm-signaal uit een 25kHz carrier kan worden afgeleid.

aan 2/3 te bezitten, d.w.z. per periode zal het signaal 400jls 'hoog' en 200fLS 'laag' zijn. Hierin
herkennen we een factor 10 respectievelijk 5 ten opzichte van de periodetijd Tc van de 25kHz
carriers. Welnu, de schakeling bestaat wederom uit twee 4-bits counters, welke gebruik maken
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van een uit de carriersignalen afgeleide klok. Bij het bereiken van de binaire tellerwaarde 10
wordt door de bovenste counter de flipflop geset, met als gevolg het starten van de onderste
counter en het resetten (master reset MR) van de bovenste counter. Nu worden de bits Zo t/m
Za van deze counter gereset en geraakt de flipflop in de geheugenstand. Zodra de onderste counter
de binaire waarde 5 bereikt, reset deze de flipflop en zichzelf en wordt de bovenste counter weer
vrijgegeven. Zodoende levert het MR signaal van de onderste teller het gewenste signaal, op
synchrone wijze uit de carriers afgeleid.

De beide tellerschakelingen in figuur 5.13 en 5.14 werden achteraf gebouwd en aan de reeds
gerealiseerde besturing volgens figuur 5.11 (zie ook figuur C.1 en C.2) toegevoegd. Hierdoor
is het noodzakelijk om de benodigde kloksignalen af te leiden van de op de print naar buiten
uitgevoerde 25kHz carriersignalen. De volledige schema's van de figuren 5.13 en 5.14 vindt men
in bijlage C, figuur C.3.
Een meer directe manier wordt gegeven in de figuren CA en C.5. Hierin worden de kloksig
nalen voor de tellerschakelingen direct betrokken van de achter de vrijlopende 50kHz oscillator
geschakelde tweedeIer (linksboven in figuur 5.11).

5.5.3 Vereenvoudiging van de gerealiseerde besturing

Achteraf is gebleken dat een deel van de generatorsectie in de besturing kan worden weggelaten.

D· k .. d I' 'k' 5 11 hh" I U U rej , - Urej 1 S IIt an men mZlen oor verge IJ mg. te ersc rijven as rej, = 2 . te t men

nu in figuur 5.7 h gelijk aan de gevonden waarde voor Urej, (vergelijking 5.10), dan ontstaan
automatisch de gewenste hellingen in het deelsignaal h en zodoende ook in het referentiesignaal
Urej! Dit betekent dat we voor de instelling van Urej kunnen volstaan met de deelsignalen fen
h, signaal g kan worden weggelaten.

Het bovenstaande leidt tot een aanzienlijke vereenvoudiging van de generatorsectie in figuur
5.11. Het vereenvoudigde stuurcircuit wordt getoond in figuur 5.15. De opwekeenheid voor
deelsignaal g komt volledig te vervallen, hierdoor kan tevens de gecombineerde optel/aftrek
schakeling aan de uitgang worden vereenvoudigd.

De instelling van het gecompenseerde referentiesignaal is nu zeer eenvoudig. Met behulp van
PI regelt men in Urej de parameter Urej 3 af volgens vergelijking 5.10. Nu is ook de topwaarde
van deelsignaal h gelijk aan Urej 3' Via potmeter P2 regelt men in Urej de parameter Urej 1 af
volgens vergelijking 5.9. Nu is de afregeling reeds compleet. Parameter U rej , neemt bij deze
afregeling, zoals we hebben gezien, 'automatisch' de juiste waarde aan. Op deze wijze wordt ook
aan vergelijking 5.11 voldaan.

Ook in figuur 5.15 is het gewenst om het pwm-signaal synchroon uit de hoogfrequente carrier
signalen af te leiden. De in de vorige pragraaf besproken hulpschakelingen kunnen ook hier met
voordeel worden toegepast. Indien er in de toekomst een printontwerp voor de besturing wordt
gemaakt, kan men uitgaan van de in bijlage C, figuur CA en C.5, gegeven schakelingen. Figuur
C.5 moet dan worden aangepast op de bovenbesproken wijze. In deze figuur vervallen ic13D,
ic14 en ic17, terwijl de optel/aftrek schakeling ic18 moet worden aangepast conform figuur 5.15.

Tenslotte wordt nog uitdrukkelijk vermeld dat de werkelijk gerealiseerde besturing, zoals
besproken in §5.5.1 en §5.5.2, aan de gestelde eisen voldoet. Een deel van de generatorsectie is
echter overbodig gebleken.
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Figuur 5.15: Vereenvoudigde IGBT-stuurschakeling.
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5.6 Alternatief ontwerp van het stuurcircuit

Het alternatieve ontwerp gaat eveneens uit van de in §5.1 gegeven richtwaarden voor de spoel
stroom. De te bespreken realisatie is echter niet gebaseerd op het in figuur 5.1 gegeven blok
schema.

5.6.1 Ontwerp voor zuiver inductieve belasting

Uitgangspunt in deze paragraaf is het realiseren van een trapeziumvormige stroom in een zuiver
inductieve belasting. Hiertoe dienen we dus de in figuur 5.2 getoonde geschakelde spanning UL

over de belasting te realiseren.

Voor de besturing wordt wederom gebruik gemaakt van een op figuur 5.3 gebaseerde scha
keling. De totale besturing vindt men in figuur 5.16. Linksboven zien we de schakeling uit

oLkk

R2

v+

1---.....-------1> C

Rl

o JUL

NE555

Q2 "1" ó~50%

Q2 "1" Ó ~ 50%

gl

g2

g3

g4

Figuur 5.16: Alternatieve stuurschakeling waarin de gate-stuursignalen via logische schakelingen
worden verkregen. In deze schakeling wordt het faseverschil <P tussen de stuursignalen gl en g2
op digitale wijze vastgelegd.

figuur 5.3 in aangepaste vorm, waarbij de klokingang C van D-flipflop Q1 niet meer wordt ge
stuurd door het pwm-signaal, maar door een zaagtandvormige carrier (Jc=50kHz). De flipflop
wordt geklokt op de negatieve flanken van de analoge carrier en levert een signaal Ql met de
halve carrierfrequentie (tweedeier). Onder de aanname dat Ucomp een gelijkspanning is zullen
de signalen Sl en S2 op identieke wijze als in figuur 5.3 ontstaan. Met de gegeven aanpassingen
wordt het echter mogelijk om de dutycycles van SI en S2 willekeurig te variëren met als grenzen
O~ cS ~50%. In tegenstelling tot figuur 5.3 kunnen nu dus cS's gelijk aan 50% worden bereikt.
In dit laatste geval geldt dan Ucomp ~ Ûc zodat het pwm-signaal "hoog" wordt en de beide
en-poorten vrijgeeft. De signalen Ql en Ql' met cS=50%, worden nu doorgegeven.

De werking van figuur 5.16 is gebaseerd op het inzicht dat voor de besturing van de test
schakeling slechts drie verschillende dutycycles nodig zijn. Zo geldt voor de dutycycles van de
stuursignalen 91 en 92:

• vlakke deel in de spoelstroom: cS = cS1 =50%
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• lineair stijgende spoelstroom: 6 = 62 2:50%

• lineair dalende spoelstroom: 6 = 63 = (1 - 62) :::;50%

Het laatste punt kan men eenvo~dig inzien uit de vergelijking van het symmetrische referentie
signaal Ure! met de carriersignalen in figuur 5.2. Welnu, stel de waarde van U eorop in figuur
5.16 is zodanig dat·de signalen 51 en 52 dutycycles ter grootte van 63 bezitten. Via inverteren
volgen nu eenvoudig de. signalen 81 en 82, waarvan de dutycycles gelijk zijn aan J2! Met één
waarde voor ucorop verkrijgen we zodoende reeds de voor stijgende resp. dalende spoelstroom
noodzakelijke stuursignalen. Nemen we, zoals eerder vermeld, U eorop 2: Ûe , dan geldt voor zowel
51,52 als voor 81,82 dat 6 = 61 =50%. Men neme er nota van dat de signalen 51 en 52, en
dus ook hun geïnverteerden, zoals gewenst, een langs digitale weg bepaald faseverschil van 180 0

bezitten.

De stuurschakeling wordt compleet als we erin slagen achtereenvolgens en periodiek gedu
rende bepaalde tijdsintervallen de signalen met dutycycles 62, 61 en 63 aan de uitgangssignalen
91,2 door te geven. Hiertoe dient de uit vier en-poorten en twee or-poorten opgebouwde multi
plexer, welke wordt bestuurd door flipflop Q2. Is Q2 "hoog", dan worden 81,2 aan 91,2 doorge
geven, in het geval dat Q2 "laag" is worden 51,2 doorgegeven. Voor instelling van de dutycycles
zijn slechts twee waarden voor U eorop nodig, te weten één waarde 0 :::; U eorop < ûe voor instelling
van 62 en 83 en één waarde U comp 2: Ûc waarmee 81 =50% wordt verkregen. Het referentiesignaal
U corop bestaat dan ook uit een pulsvormig signaal U o• e waarbij een instelbare gelijkspannings
component wordt opgeteld, zodanig dat gedurende de "hoog" nivo's in U o• e de waarde van U eorop

groter is dan Ûe , onafhankelijk van de ingestelde gelijkspanningscomponent. Via instelling van
deze gelijkspanningscomponent verkrijgt men dan instelbare dutycycles 82,3, zonder dat de 50%
dutycycle 81, welke ontstaat gedurende de "hoog" nivo's in Uo• e , wordt beïnvloed. De optel
schakeling kan eenvoudig met twee weerstanden worden gerealiseerd, immers deze wordt door de
comparator niet belast (zie figuur 5.16). Instelling van de gelijkspanningscomponent in U eorop

geschiedt middels Rl. Verdraaïng van Rl beïnvloedt behalve deze gelijkspanningscomponent
ook de topwaarde Ûeorop , doch de invloed van Rl op deze topwaarde is klein vergeleken met de
invloed op de gelijkspanningscomponent. Via superpositie geldt immers:

_ Rl + R2
U corop - Rl + R2 V + Rl + R2 Uo

• e

Door bewust Rl instelbaar te nemen en de topwaarde Û08e > ûe te kiezen bereiken we dat
onafhankelijk van de ingestelde gelijkspanningscomponent geldt: Ûeorop > ûc . Het zal duidelijk
zijn dat de gewenste spoelstroom verkregen kan worden indien de "hoog" nivo's in Uo• c 200llS
en de "laag" nivo's 400llS lang zijn. Hieruit resulteert een oscillatorfrequentie fo.e = l.666kHz.
De besturing van de multiplexer kan eenvoudig worden gehouden door gebruik te maken van het
inzicht dat, voor uitgangs-dutycycles 81=50%, het niet van belang is welke signalen 51,2 Of81,2
aan 91,2 worden doorgegeven. De besturingssignalen voor de multiplexer kunnen nu eenvoudig
via de als tweedeier geschakelde flipflop Q2 uit Uo• e worden afgeleid.

De timing van de volledige schakeling werd weergegeven in figuur 5.17. Hierin werd het "laag"
nivo in U corop gelijk aan ~ gekozen zodat 82=75% en 83 =25%. Bekijken we de spoelstroom iL
dan blijkt het vlakke deel in de stroom meer dan 200llS lang te zijn, terwijl het "hoog" nivo in
U eorop precies 200llS lang is! De oorzaak moet gezocht worden in het ontstaan van het pwm
signaal, welk zoals uit figuur 5.17 blijkt reeds enige tijd voor en na de pulsen in U eorop "hoog"
wordt. De tijdsduur van de betreffende pwm-puls is gelijk aan de tijdsduur van het vlakke deel
in de spoelstroom. Synchroniseren van het carriersignaal Ue en het signaal Uo• e zodanig dat
een positieve flank in U corop samenvalt met een negatieve flank in U e en vice versa is mogelijk
(immers in 200llS passen precies 10 perioden van het 50kHz carriersignaal) doch heeft geen effect.
Afhankelijk van de gelijkspanningscomponent in U eorop ligt de tijdsduur van de vlakke delen van
de spoelstroom tussen 200lls en 220IlS. Een eenvoudige oplossing voor dit probleem is met de
gegeven schakeling niet mogelijk.
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Figuur 5.17: Timingdiagram met resulterende spoelspanning en -stroom in de testschakeling
(figuur 3.4) behorende bij figuur 5.16.

Bestudering van de stuursignalen gl,g2 in figuur 5.17 leert dat de frequentie hiervan gelijk is
aan 1.;, hetgeen wordt veroorzaakt door de als tweedeIer geschakelde flipflop Ql. Bestudering van
de geschakelde spoelspanning UL in dezelfde figu ur leert dat de frequentie van de pulsen weliswaar
tweemaal zo hoog is als de frequentie van gl,g2, maar tengevolge van het bovenvermelde toch
slechts gelijk is aan de carrierfrequentie Ic. Nu wordt duidelijk waarom de carrierfrequentie
in dit geval tweemaal zo hoog werd genomen in vergelijking met het blokschema in figuur 5.1.
Alleen op deze wijze verkrijgt men immers een, vergeleken met de realisatie volgens figuur 5.5,
gelijke rimpe\component in de spoelstroom. Zoals immers uit figuur 5.2 blijkt zal bij aansturing
van de halve brug invertor volgens figuur 5.5 een spoelspanning ontstaan waarin de frequentie
van de pulsen tweemaal de carrierfrequentie bedraagt!

Het voordeel van de in deze paragraaf besproken schakeling is het feit dat de 1800 fasever
schuiving in de stuursignalen gl en g2 op digitale wijze wordt gerealiseerd. De gepresenteerde
besturing is echter alleen geschikt voor zuiver inductieve belastingen. De in §5.3 besproken in
vloed van de spoelweerstand blijft ook voor deze besturing onverminderd geldig. De volgende
paragraaf behandelt kort een mogelijke uitbreiding van de besturing waarmee de invloed van de
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spoelweerstand kan worden gecompenseerd.

5.6.2 Ontwerp met compensatie van de spoelweerstand

Om compensatie van de spoelweerstand mogelijk te maken dient enkel het comparatorsignaal
U comp (figuur 5.16 en 5.17) te worden aangepast. De benaming 'referentiesignaal ' wordt hier
met opzet vermeden omdat de stuursignalen gl en g2 niet direct uit vergelijking van U comp met
het zaagtandvormige carriersignaal volgen.

Het basisprincipe voor het verkrijgen van een trapeziumvormige stroom door de seriescha
keling van een spoel en een weerstand is reeds bekend. Hiervoor wordt verwezen naar §5.4.1
en §5.4.2. De resulterende spanning UL,R over de belasting in de halve brug convertor is dus
een geschakelde spanning zoals onderaan in figuur 5.7 werd geschetst. Toepassing van het com
paratorsignaal U comp volgens figuur 5.18 leidt tot het ontstaan van een dergelijke U L,R in de
halve brug. De verificatie hiervan wordt aan de lezer overgelaten. De in te stellen parameters

-IE- 200/lS ---l~"'E--

o"'--_.L-_L.----''--..--':.:L..---''_---''_---L._---'-_--L-_--L-_--L-_-'----_-'---_.L-_L.----''--..---''-------''-----_-.......L t
Ucomp3

U comp

Figuur 5.18~ Comparatorsignaal Ucomp ter compensatie van de spoelweerstand.

Ucompl t/m Ucomp3 zijn uiteraard afhankelijk van Udc, L, R, ÛC en de topwaarde iL en stijgtijd
t r van de spoelstroom. Voor de parameters Ucompl.2.3 kunnen, naar analogie met de parameters
Ure! 1,>,3 in §5.4.2, uitdrukkingen worden bepaald. De afleiding hiervan wordt wederom aan de
lezer overgelaten.

Zoals bekend wordt de stijgtijd t r in de spoelstroom door de besturing vastgelegd op de
waarde 200/ls. De topwaarde h van de spoelstroom is wel vrij te kiezen, bij vaste stijgtijd
verkrijgt men dan door verhoging van iL grotere flanksteilheden (*'s).

Het gewenste comparatorsignaal U comp kan worden gesplitst in een drietal eenvoudig te re
aliseren deelsignalen /,9 en h, zoals in figuur 5.19 wordt getoond. Deze deelsignalen zullen nu
afzonderlijk en met instelbare amplituden worden gerealiseerd. Hierna krijgt men door optel
ling/aftrekking van de deelsignalen de beschikking over het comparatorsignaal met instelbare
parameters Ucompl,2,3' Een mogelijke volledige besturingsschakeling wordt gegeven in figuur
5.20. Van deze schakeling worden de belangrijkste aspecten puntsgewijs behandeld:

• De werkelijke pulspatroongenerator is identiek aan figuur 5.16, uitsluitend de generator
sectie voor U comp werd aangepast .

• Het hart van de generatorsectie wordt gevormd door een constante stroombron rondom
Q2. Deze stroombron levert een uitgangsstroom i o waarvoor in goede benadering geldt
io = ~f+~~' Transistor Ql wordt gestuurd door deelsignaal 9, met amplitude V+. Deze
spanning wordt opgewekt door een "fixed frequency variabie dutycycle" oscillator, welke
reeds in figuur 5.12 werd getoond.
Indien de spanning 9 gelijk is aan V+ spert Ql en vloeit de constante io door condensator
C. Hierdoor ontstaat een lineaire daling in de collectorspanning van Q2. Als 9 vervolgens
gelijk wordt aan OV komt Ql in geleiding. Condensator C wordt nu snel over Ql ontla
den zodat de collectorspanning van Q2 terugspringt naar V+. Op deze wijze ontstaat het
deelsignaal h, waarvan de amplitude kan worden ingesteld met PI. Immers, PI bepaalt
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Figuur 5.19: Opsplitsing van Ucomp in drie deelsignalen.

de grootte van i o en zodoende de mate waarin condensator C tijdens 9 = V+ wordt opge
laden.
Alvorens deelsignaal 9 aan de uitgangsopamp wordt toegevoerd vindt amplituderegeling
plaats middels een inverterende versterker (P2). Het derde deelsignaal f is een gelijkspan
ning waarvan de waarde kan worden geregeld via P3.
De zo verkregen deelsignalen worden, rekening houdende met de inverterende versterkers,
in een uitgangsoptelIer samengevoegd. Hieruit ontstaat dan het comparatorsignaal Ucomp ,

waarvan de parameters UcomPI".3 middels de potmeters Pl,P2 en P3 kunnen worden af
geregeld.

• Tijdens aansturing van Ql moet de ingestelde stroom io volledig door Ql vloeien, tezamen
met de ontlaadstroom van condensator C. Tijdens de ontlading van C wordt de collector
emitter spanning van Ql minder negatief en zal Ql op een bepaald moment in verzadiging
komen. Hierdoor wil de collectorstroom van Ql dalen, terwijl toch i o moet blijven vloeien.
Het ligt nu voor de hand dat in dat geval condensator C slechts gedeeltelijk wordt ontladen,
waardoor over Ql een zodanige collector-emitter spanning blijft bestaan dat Ql de stroom
io nog kan voeren. Dit betekent dan dat deelsignaal h tijdens geleiden van Ql de waarde
V+ niet bereikt. Dit is echter geen enkel bezwaar.

• Uit het door de NE555 opgewekte signaal 9 wordt dus signaal h afgeleid. Hierdoor wordt
de juiste onderlinge faserelatie tussen 9 en h gewaarborgd. Signaal 9 wordt tevens gebruikt
als kloksignaal voor de stuurftipftop Q2 van de multiplexer.

• Voor meetdoeleinden is het ook in deze stuurschakeling gewenst om het comparatorsignaal
synchroon uit het hoogfrequente carriersignaal afte leiden. In dat geval kan men eenvoudig
de NE555 "fixed frequency variabIe dutycycle" oscillator en bijbehorende bufferopamp
vervangen door de synchrone generator in figuur 5.14. Hierin kan de comparator worden
weggelaten, het noodzakelijke 25kHz kloksignaal is in de stuurschakeling reeds voorhanden
(signaal QI of Ql)'

• De stuursignalen g3 en g4 ontstaan uit inverteren van gl,g2. Bij toepassing van inverters
zullen g3,g4 dus een extra tijdvertraging ondergaan t.o.V. gl,g2. Dit probleem kan men
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oplossen door toepassing van exclusive-nor poorten, zie hiervoor figuur 5.11.

De uiteindelijk verkregen alternatieve stuurschakeling is voor wat de omvang betreft vergelijk
baar met de gerealiseerde besturing volgens figuur 5.11/5:15. Het feit dat het comparatorsignaal
Ucomp niet gelijkvormig is met de gemiddelde waarde van de te realiseren spanning UL,R in de
halve brug moet als een groot nadeel worden beschouwd. Hierdoor is het niet zinvol om via een
BNC connector een extern comparatorsignaal toe te voeren, men weet immers niet direct hoe
de spanning UL,R in de halve brug eruit gaat zien. Bovendien heeft men bij toevoeren van een
extern signaal Ucomp een van dit signaal afgeleid kloksignaal voor de flipflop Q2 nodig! Ter ver
gelijking: in de gebouwde realisatie volgens figuur 5.11 resulteert het toevoeren van een externe
referentiespanning Ure! in een gemiddeld gezien gelijkvormige UL,R in de halve brug! Het enige
voordeel van de alternatieve stuurschakeling, te weten de digitaal bepaalde 1800 faseverschuiving
in de stuursignalen gl en g2, is niet zwaarwegend genoeg om tot daadwerkelijke realisatie over
te gaan.
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67



Hoofdstuk 6

Aansturing van de IGBT's

6.1 Inbouwen van dode tijd

6.1.1 Schmitt-trigger schakelingen

Ten gevolge van het complementaire schakelen van de schakelaars Q 1,Q4 en Q2,Q3 is het inbou
wen van een bepaalde dode tijd in de aansturing van deze schakelaars noodzakelijk. Hiervoor
wordt gebruik gemaakt van de drempelspanningen in Schmitt trigger poorten. Figuur 6.1 toont
de configuratie toegepast op de complementaire stuursignalen gl en g4. Hierin worden de op-
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+ I I I I

94 o 0
I I I I
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Figuur 6.1: Inbouwen van dode tijd in de IGBT-stuursignalen door toepassing van Schmitt
trigger poorten.

gaande flanken van de stuursignalen gl,g4 door middel van RC-netwerken vertraagd. Een een
maal opgeladen condensator C zal tijdens een neergaande flank in gl,g4 via diode Donmiddelijk
worden ontladen. Aldus ontstaat in de spanningen Vo enVi een 'trage' opgaande flank, terwijl de
negatieve flank gelijk is aan die in gl,g4. De Schmitt-trigger and's bezitten twee omklapnivo's,
te weten Vp voor opgaande flanken en Vn voor neergaande flanken. Deze laatste, Vn, is vanwege
de steile neergaande flank in Vo en Vi niet van belang. De dode tijd td in de uitgangssignalen
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g1u,g4u ontstaat nu door het pas omklappen van de Schmitt-triggers nadat Vo , VI 2: Vp ,

Bij toepassing van CMOS poorten kunnen we uitgaan van 'hoog' nivo's in de signalen welke
gelijk zijn aan de voedingsspanning V+. Beschouwen we een opgaande flank in g1 als een
stapfunctie met amplitude V+ , dan geldt:

Uit de vergelijking

volgt voor de dode tijd:

( V.) -I
td = Rein 1 - V~ (6.1)

Door R variabel te nemen kunnen we dus een bepaalde dode tijd instellen. Tevens kunnen
eventuele verschillen in Vp per Schmitt-trigger poort worden weggeregeld zodat tdl == td4' Voor
de toegepaste HEF4093 Schmitt-trigger poorten geldt een typische Vp =7,3V. Met V+=15V,
R=10KD, C=0.56nF blijkt de dode tijd ingesteld te kunnen worden tussen 0... 7J1-s. Voor de
diodes werden, vanwege de 25kHz schakelfrequentie, BYV96E fast recovery dioden toegepast.

6.1.2 Invloed van de dode tijd op de besturing

De gerealiseerde stuurschakeling (figuur 5.11) is gebaseerd op het zuiver complementair schakelen
van Ql,Q4 en Q2,Q3. De invloed van het toevoegen van dode tijd in de complementaire signalen
g1,g4 en g2,g3 werd reeds uitgebreid behandeld in §3.2.2. We volstaan hier met het vermelden
van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan opdat de invloed van de dode tijden td op
de besturing en de statische stabiliteit van de halve brug invertor minimaal is.

1. Alle dode tijden dienen gelijk te zijn.

2. De dode tijden dienen zo kort mogelijk te zijn, dus td ~ toJJ. Hierin stelt toJJ de uitscha
keltijd van de IGBT's voor.

Onder deze voorwaarden zullen de in §5.4.2 berekende instelwaarden van de gecompenseerde
referentiespanning onveranderd geldig blijven.

De invloed van de dode tijden op het verloop van de trapeziumvormige stroom in de halve
brug kan worden geïllustreerd met behulp van een in bijlage B.1.2 gegeven CASPOC simula
tieprogramma. Het besturingsdeel van dit programma simuleert de besturing volgens figuur
3.5, waarbij gebruik gemaakt wordt van het gecompenseerde referentiesignaal (figuur 5.10). Het
programma berekent zelf uit door de gebruiker op te geven parameters de instellingen van dit
referentiesignaal. Ook kan een waarde voor de dode tijd worden opgegeven. Omdat in CASPOC
geen eenvoudige middelen voorhanden zijn om daadwerkelijk dode tijd in de berekende stuur
signalen op te nemen, werd de invloed van de dode tijd op het verloop van de spoelstroom op
een alternatieve wijze gesimuleerd.
De CASPOC programma's vindt men in bijlage B.1.2, compleet met een uitvoerige toelichting.
De van belang zijnde simulaties werden opgenomen in bijlage'B.5.

Uit deze simulaties blijkt duidelijk het belang van bovenvermelde voorwaarde 2.

6.2 IGBT drivercircuits

Het volledige drivercircuit wordt weergegeven in figuur 6.2. De IGD507 is een geïntegreerd
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Figuur 6.2: Totale driverschakeling met kortsluitstroombeveiliging.

drivercircuit compleet met galvanische scheiding en kortsluitstroombeveiliging. In deze para
graaf zal, na een korte toelichting, vooral de dimensionering van de omringende componenten
besproken worden.

De ingangstrap van de IGD507 wordt, vanwege de galvanische scheiding, niet gevoed uit de
v2+ voeding, doch haalt de benodigde energie uit de toegevoerde ingangspulsen zelf! Hiervoor
wordt vereist dat de amplitude van deze ingangspulsen tenminste gelijk is aan V2+. Bovendien is
het niet mogelijk om de driver rechtstreeks uit een CMOS poortschakeling aan te sturen vanwege
de geringe piekstroom welke een CMOS poort kan leveren. De eenvoudigste oplossing bestaat
uit het tussenschakelen van een 2-transistor drivertrap (Q1,Q2) zoals getoond in figuur 6.2. Deze
driver zal de tussen de aansluitingen in+,in- aanwezige parasitaire capaciteit snel kunnen op- en
ontladen, waarbij er uitsluitend tijdens de omschakelmomenten stroom in een van de transistoren
vloeit. De V/ voeding wordt betrokken uit een 12V/15V geïsoleerde DC/DC convertormodule
(315D12H1), zodat de vier drivercircuits eenvoudig gevoed kunnen worden uit één enkele 12V
voeding.

Vanwege de toepassing van Schmitt-trigger nand's in het dode tijd circuit is het noodzakelijk
de IGBT-driver als inverter te bedrijven. De IGBT wordt dus ingeschakeld op een neergaande
flank van de driver ingangspuls, welke in het vervolg actieve flank wordt genoemd. Na het de
tecteren van een actieve flank treedt een meetschakeling in werking welke de collector-emitter
spanning over de IGBT meet. Zodra de gemeten collector-emitter spanning over de geleidende
IGBT hoger is dan een door zenerdiode Dref bepaalde drempelspanning treedt de kortsluit
stroombeveiliging in werking. In dit geval wordt de IGBT onmiddellijk voor een met Cb in
stelbare tijd uitgeschakeld. Gedurende deze blokkeertijd worden de door de driver ontvangen
ingangspulsen genegeerd. Tevens wordt ter indicatie een LED aangestuurd. De schakeling werd
zodanig gedimensioneerd dat de blokkeertijd ongeveer 100ms bedraagt, voor Dref werd een 2.4V
zenerdiode genomen.

Het schakelgedrag van de IGBT wordt in hoge mate bepaald door de dimensionering van
het gate netwerk Ron,Roff,Dg. Hierbij speelt ook de layout van de schakeling waarin de IGBT's
worden toegepast een niet te onderschatten rol. De dimensionering van Ron,Roff zal in hoofd
stuk 7 worden behandeld. We sluiten deze paragraaf af met een bespreking van de voor de
kortsluitstroombeveiliging noodzakelijke meetschakeling.

Deze meetschakeling maakt gebruik van de externe componenten Cme,Rme en Dme. Meet
diode Dme spert als de IGBT geblokkeerd en dus zijn ce-spanning hoog is, zodat de beveiliging
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in dit geval niet in werking kan treden. Juist vanwege deze mogelijke hoge ce-spanningen dient
Drne een diode met een hoge toelaatbare sperspanning te zijn (lN4ÜÜ7). Is deze sperspanning
lager dan de optredende ce-spanning over een geblokkeerde IGBT, dan kan Dme doorslaan en
bestaat de mogelijkheid dat de beveiliging ongewenst aanspreekt. Bij uitschakelen van de IGBT
kan de stijgende ce-spanning hoogfrequente uitslingeringenbevatten welke stroompieken in liper
richting door Dme kunnen veroorzaken. Deze stroompieken worden door Rme gedempt. Tevens
vormt Rme tezamen m'et Cme vanuit de IGBT gezien een filter voor hoogfrequente storingen.

Behalve als filtercomponent heeft Cme nóg een zeer belangrijke functie, de waarde van Cme
bepaalt de tijd tussen het optreden van een actieve flank en het starten van de collector-emitter
spanningsmeting. Deze tijd, welke hier tIJ wordt genoemd, moet zodanig worden ingesteld dat de
meting start nadat de IGBT volledig ingeschakeld is. Dan geldt Vee = Vee,.at. Bij eerder starten
van de meting zal Vee nog aan het dalen zijn en treedt de beveiliging ongewenst in werking.
Bij inschakelen van IGBT's ligt de tijd tussen de gatepuls en het volledig ingeschakeld zijn van
de IGBT in de ordegrootte van 1 ... enkele J.lS, hetgeen weer afhankelijk is van de toegepaste
gateweerstanden Ron,Roff. Ter verduidelijking werd in figuur 6.3a het relevante deel van de
IGD5ü7 geschetst. Detectie van een actieve flank leidt tot het 'laag' worden van het signaal
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Figuur 6.3: (a) Gedeelte van de inwendige meetschakeling van de IGD507 driverschakeling.
(b) Rekenschema ter bepaling van de tijd tussen het optreden van een actieve flank en het in
geleiding komen van meetdiode Dme.

meten, zodat de meettransistor spert en er een meetstroom via weerstand R door diode Dme
en de IGBT kan vloeien. De gemeten collector-emitter spanning wordt vergeleken met Ure!
(zenerdiode Dref) zodat indien de ce-spanning> Ure! de IGBT wordt uitgeschakeld. Meetdiode
Dme kan echter eerst geleiden nadat Cme opgeladen is tot de ce-saturatie spanning van de IGBT.
Deze oplaadtijd kan bepaald worden met het in figuur 6.3b gegeven rekenschema, welk geldig is
na het optreden van een actieve flank. Hieruit volgt:

Omdat Rme slechts enkele O's bedraagt en de meetstroorn door Dme klein is, is verwaarlozing
van Rme toegestaan. Uit gelijkstelling van Vu(t) met Vee ••• t volgt de waarde van Cme waarbij
een vertragingstijd tIJ tussen het optreden van een actieve flank en het in geleiding komen van
Dme ontstaat:

(6.2)

Rekening houdend met de in de three-Ievel halve brug testschakeling toegepaste 25kHz scha
kelfrequentie kan Cme nu gedimensioneerd worden. Hierbij zijn de volgende drie punten van
belang:
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1. De minimale dutycycle in de stuursignalen gl tlm g4, welke wordt bepaald door de ampli
tude Ûre/ t.o.V. de carrieramplitude Ûe . Ten gevolge van de inschakel- en uitschakeltijden
van de IGBT's zal er een grens aan de minimaal haalbare dutycycle zijn. Gaan we uit
van een bepaalde minimale dutycycle Jmin dan geldt voor de kleinste pulsduur in de gate
stuursignalen Tmin = ó j ;". Neemt men nu Cme zodanig groot dat tv > T min dan zal
de collector-emitter spanningsmeting tijdens deze pulsen nooit plaats kunnen vinden. Im
mers, voordat Dme in geleiding kan komen ontvangt de driver een opgaande flank (de
driver inverteert in onze toepassing) en wordt het meten signaal 'hoog' zodat de meting
geblokkeerd wordt. Aldus wordt op deze wijze de kortsluitstroombeveiliging gepasseerd
en wordt de IGBT telkens gedurende korte tijd ingeschakeld. Is de collectorstroom ten
gevolge van calamiteiten elders in het circuit groot, dan kan de IGBT vanwege te grote
dissipatie alsnog defect raken.

2. Neemt men anderzijds Cme te klein, dan treedt de spanningsmeting te vroeg in werking.
In dat geval is de collector-emitterspanning van de IGBT nog aan het dalen en meet de
schakeling een spanning welke groter is dan de referentiespanning (Dref). Aldus treedt de
beveiliging in werking terwijl er van kortsluitstromen geen sprake is. Hier is ook de layout
van de volledige schakeling van belang, eventuele uitslingeringen direct na het dalen van
de collector-emitterspanning tot de waarde Vee,ut kunnen eenzelfde effect veroorzaken.

3. Punt 2 impliceert dat de dimensionering van Cme sterk afhankelijk is van de dimensionering
van het gate netwerk bestaande uit Ron,Roff en eventueel Dg. Deze parameters bepalen
immers in belangrijke mate de schakelsnelheid van de IGBT. Omdat de schakelsnelheid
van een IGBT ook afhankelijk is van de hoogte van de te schakelen spanning, is ook het
spanningsnivo waarop men meet van belang!

Gaan we uit van V2+=I5V, Vee ,.at=2.4V, R=1.5kO (datasheet) en een experimentele waarde
tIJ = 1.21ls, dan volgt Cme ~ 4.7nF.
De nu gevonden waarde voor Cme impliceert Ómin = Tminfe > 0.03.
Voor Rme werd een waarde van IOn genomen, waardoor met Cme=4.7IlF de kantelfrequentie
van het meetfilter op ongeveer 3.4MHz ligt. Men kan zich afvragen of dit filter bij de heersende
25kHz schakelfrequentie wel zinvol is.

De gegeven waarde voor Cme moet gezien worden als een startwaarde. Aan de hand van de
in de hoofdstukken 7 en 8 te bespreken metingen wordt duidelijk dat de waarde voor Cme moet
worden herzien.

Een volledig schema van de drivercircuits in de halve brug convertor, in combinatie met de
bijbehorende geïsoleerde voedingen, werd opgenomen in bijlage C, figuur C.6.
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Hoofdstuk 7

Schakelgedrag van de toegepaste
IGBT's

In dit hoofdstuk bespreken we een tweetal meetcircuits welke werden toegepast voor het meten
van het in- en uitschakelgedrag van de gebruikte IGBT's. De voor deze meetcircuits noodzake
lijke gelijkspanningsvoeding wordt uit het draaistroomnet betrokken. Voordat ingegaan wordt
op de meetcircuits en de hiermee behaalde meetresultaten zal eerst de opbouw van de voeding
worden besproken.

7.1 Regelbare gelijkspanningsvoeding

De toegepaste voeding wordt in figuur 7.1 getoond.

(a) (b) (c) 0 (d)

Figuur 7.1: RegeJbare geJijkspanningsvoeding uit het driefasennet. (a) scheidingstrafo (b)
inductieregeJaar (c) beveiJigingskast met noodstop (d) bruggeJijkrichter.

Middels de inductieregelaar kan men de amplituden van de lijn- en fasespanningen aan de
netzijde van de gelijkrichter beïnvloeden, zodat het uitgangsspanningsnivo Udc geregeld kan
worden.
Omdat de inductieregelaar niet geïsoleerd is van het net dient deze te worden voorafgegaan door
een scheidingstrafo. In principe is de voedingsspanning Ude nu reeds aanraakveilig.

In het nu volgende betoog nemen we aan dat de R,S,T fasen verbonden zijn met een distri
butietrafo waarvan het sterpunt is geaard.

Voorlopig laten we in gedachten de getekende aardverbinding met de - leiding van de uit
gangsspanning Udc weg. Nu zijn de potentialen van de + en - klem t.o.V. aarde zwevend, de
verschilspanning tussen de + en - klemmen heeft de vaste waarde Udc' Stellen we het menselijk
lichaam voor door een impedantie Z, dan kan aanraking van de genoemde - leiding worden voor
gesteld door deze leiding via de impedantie Z te verbinden met aarde. Omdat stromen altijd
in gesloten kringen vloeien kan door Z geen stroom vloeien. Immers, de retourweg door aarde
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via een fasewikkeling van de distrib~tietrafo is onderbroken door de scheidingstrafo. Zodoende
"springt" de potentiaal van de - leiding bij aanraking naar DV (t.o.v. aarde), waarbij de ver
schilspanning Udc tussen de + en - klemmen constant blijft. Een zelfde redenering geldt bij
aanraking van de + leiding. Nu "springt" de potentiaal van deze leiding naar OV, terwijl de
potentiaal van de -leiding gelijk wordt gan -Udc. beide bezien t.o.V. aarQ~. De verschilspanning
tussen de + en - klemmen blijft dus wederom gelijk aan Udc.

De op deze wijze verkregen aanraakveiligheid wordt deels teniet gedaan indien tussen primaire
en secundaire zijde van de scheidingstrafo parasitaire capaciteiten aanwezig zijn. Hierbij zijn
onderstaande punten van belang:

1. De voeding wordt gebruikt bij 25kHz schakelfrequenties.

2. De gelijkrichter werkt, vanwege de aanwezigheid van buffercondensator Cb, in leemtebe
drijf. Dit resulteert in piekvormige stromen aan de netzijde van de gelijkrichter.

Aldus is de invloed van genoemde parasitaire capaciteiten aannemelijk en resulteert alleen aar
ding van de - leiding, zoals geschetst in figuur 7.1, in daadwerkelijke aanraakveiligheid. De
scheidingstrafo blijft echter nog steeds noodzakelijk. Aarding van de - uitgangsklem van een
direct op het net aangesloten bruggelijkrichter leidt er immers toe dat deze gelijkrichter als ster
gelijkrichter wordt bedreven. De nu optredende gelijkstroomcomponenten in de netfasen zijn
zeer ongewenst.

De spreidingszelfinducties in de scheidingstrafo en de inductieregelaar zorgen voor het be
grenzen van de stroom tijdens inschakelen, wanneer buffercondensator Cb nog ongeladen is.

Met de besproken regelbare voeding kunnen gelijkspanningen tot ongeveer 700V worden
gerealiseerd. Via serieschakeling van twee gelijkrichters kan in principe een l200V voeding
worden verkregen.

7.2 Bepaling van de gate drive parameters Ron en Roff

Het schakelgedrag van de IGBT's in de three-Ievel testconfiguratie wordt zeer sterk beïnvloed
door de waarden van Ron en Roff. Voordat de volledige three-level configuratie wordt getest die
nen we dus eerst dit schakelgedrag te bestuderen. In de three-level testconfiguratie maken we ge
bruik van twee halve brug IGBT modules met ingebouwde vrijloopdiode (type: AEG FF50R1200
KF l200V, 50A). In dit verband wordt reeds verwezen naar figuur 8.1, waar de opgebouwde
three-level testconfiguratie werd geschetst. Hierin vormen Ql,Q2,Dl,D2 en Q3,Q4,D3,D4 de
beide IGBT modules. De beide modules worden op een koelblok gemonteerd, terwijl de volle
dige three-Ievel halve brug besturing (figuren C.l tlm C.3 en C.6) zo dicht mogelijk bij de gate
aansluitingen wordt geplaatst.

Voor de bepaling van het schakelgedrag kunnen we volstaan met het uitvoeren van metin
gen aan slechts één IGBT, immers de metingen zijn karakteristiek voor alle overige toegepaste
IGBT's. Naar analogie met een in de literatuur veelvuldig toegepaste meetschakeling wordt de
schakeling volgens figuur 7.2 toegepast.

Het is van groot belang om voor de vrijloopdiode in figuur 7.2 één van de in de IGBT modules
ingebouwde dioden toe te passen! Het gebruik van andere, kwalitatief minder goede dioden leidt
tot metingen welke niet representatief zijn voor de optredende verschijnselen in de three-Ievel
configuratie.
Om praktische redenen (plaatsing van ontkoppelcondensatoren) werd gebruik gemaakt van Q4
en Dl in de beide halve brug modules (zie figuur 8.1).
Voor de aansturing van Q4 maken we gebruik van (een deel van) de three-Ievel halve brug bestu
ring. De externe referentie-ingang wordt aan massa gelegd zodat in de stuursignalen gl tlm g4
een dutycyde van 50% ontstaat. Alleen signaal g4 wordt daadwerkelijk gebruikt voor aansturing
van Q4, de bij gl tlm g3 horende drivers worden losgekoppeld van Ql tlm Q3. Om ongewenst
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Figuur 7.2: Toegepaste testschakeling ter bestudering van het schakelgedrag van de IGBT's.
De voedingsontkoppelcondensatoren lOpF en 33nF werden direct op de collector van Q1 (=de
kathode van Dl) en de emitter van Q4 gemonteerd.

inschakelen van de niet gebruikte IGBT's te voorkomen worden de gate-emitter aansluitingen
van deze IGBT's kortgesloten.
De toegepaste 150V voedingsspanning wordt, zoals in figuur 7.1 getoond, betrokken uit het draai
stroomnet via een inductieregelaar en een gelijkrichter. Om het optreden van parasitaire effecten
te beperken werd de draadlengte tussen de uitgangskIemmen van de gelijkrichter en Q4,DI kort
gehouden. Desondanks bleek plaatsing van de reeds vermelde voedingsontkoppelcondensatoren
direct op de collector van Ql (=kathode Dl) en de emitter van Q4 noodzakelijk.

Door het aansturen van Q4 met het periodieke stuursignaal g4 ontstaat in de meetschakeling
een spoelstroom bestaande uit een De-component en een schakelrimpel met frequentie 25kHz.

Voor de spoel werd een draadgewonden vermogensweerstand gebruikt. Uit metingen is geble
ken dat deze weerstand zich bij de 25kHz schakelfrequentie gedraagt als een serieschakeling van
een spoel L=1.46mH en een weerstand R=82n. De meetschakelingen uit de literatuur maken
alle gebruik van een zodanige R/L verhouding dat tenminste gedurende de meettijd de spoel
stroom constant blijft. Bij de hier uitgevoerde metingen is hieraan niet geheel voldaan, dit is
echter niet van invloed op de uit de metingen voortvloeiende conclusies.

De meest relevante metingen werden opgenomen in bijlage D.I en aldaar voorzien van enig
commentaar. Voor een gedetailleerde beschrijving van het schakelgedrag van IGBT's in relatie
tot de gate sturing via Ron, Roff wordt verwezen naar [15]. We besluiten deze paragraaf met
enkele uit de metingen voortvloeiende conclusies.

• Een optimale dimensionering van Ron, Roff kan vooralsnog niet gegeven worden. Enerzijds
is het noodzakelijk de inschakel- en uitschakeltijden van de IGBT's te minimaliseren om
bepaalde maximale cq. minimale dutycycles in de gate stuursignalen toe te laten. Voor
het verkrijgen van kleine cq. grote gemiddelde waarden in de uitgangsspanning Uo van
de three-Ievel halve brug (zie figuur 5.9) worden immers kleine cq. grote dutycycles in
de stuursignalen benodigd. Wil men bijvoorbeeld een minimale U o=40V bereiken bij
een voedingsspanning Udc=1200V, dan volgt de dutycycle in de stuursignalen gl,g2 uit
ó = Uo/Udc=3.3%! Met het boven verkregen inzicht verliest de uitspraak "de IGBT's
schakelen op 25kHz" veel van haar waarde, immers de haalbare dutycycles binnen de
40ps schakelperiode bepalen in hoeverre de geschakelde takspanning Uo in de uiteindelijke
three-level configuratie kan worden gecompenseerd om de invloed van de spoelweerstand
te elimineren.

Anderzijds dienen de IGBT's niet sneller te schakelen dan strikt noodzakelijk. Zoals uit
de metingen blijkt neemt de topwaarde van de reverse recovery stroom welke optreedt
tijdens commutatie van Dl naar Q4 toe naarmate Q4 sneller wordt ingeschakeld, zodat
de stroombelasting van Q4 toeneemt. Verder zullen, naarmate de schakeltijden korter
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worden, de spannings- en stroomtransiënten steiler gaan verlopen waarbij de invloed van
in het circuit aanwezige parasitaire capaciteiten en zelfinducties een grotere rol gaan spelen.
De bepaling van een 'optimale' Ron,Roff wordt dus voornamelijk bepaald door
de layout van het circuit waarvan de IGBT's deel uitmaken.

• Bij de in de meetschakeling heersende spanningen en stromen (150V, topwaarde collector
stroom tijdens commutatie 6... IOA, afuankelijk van Ron) treden vanzelfsprekend schakel
verliezen op. Deze werden vanwege de geringe stroombelasting van de IGBT niet gemeten.

• De dimensionering van het gate netwerk met diode Dg (BYV96 fast recovery), Ron=22n,
Roff=On vormt de basis voor de in het volgende hoofdstuk te bespreken metingen aan de
th ree-level halve brug. Deze keuze is gebaseerd op de korte schakeltijden. Weliswaar kan
de inschakel tijd verder worden verkort door Ron te verkleinen, doch de stroombelasting
van Q4 wordt dan ook groter.

Uit de metingen volgt een inschakeltijd t on =1.3J.ls, deze tijd is iets groter dan de in de
driverschakeling ingestelde tv = 1.2Jls. Letten we echter op de gehanteerde definitie van
ton (zie figuur D.I) en beschouwen we het verloop van de collector-emitterspanning van
Q4 (figuur D.3), dan zien we dat bij de heersende kleine stromen de ce-spanning lang
vóór het verstrijken van ton reeds tot de eindwaarde is gedaald. Zodoende kan de waarde
Cme=4.4nF gehandhaafd blijven.

• De nu verkregen metingen gelden bij een 150V voedingsspanning. Hogere voedingsspan
ningen resulteren in een toename van de inschakel- en uitschakeltijden. Immers, bij het
inschakelen van Q4 moet de ge-capaciteit welke is opgeladen tot de (hogere) voedings
spanning worden omgeladen tot de driverspanning (15V). Hierdoor zal de tijd gedurende
welke het miller-effect werkzaam is toenemen. Zo ook zal tijdens uitschakelen van Q4 de
ge-capaciteit weer worden omgeladen tot de (hogere) voedingsspanning. Vanwege diode
Dg en Roff=On zal de invloed van een hogere voedingsspanning op de uitschakel tijd gering
zijn. Metingen bij hogere voedingsspanningen (maximaal 600V, vanwege de spanningsbe
lasting van de IGBT's in de three-Ievel brug) zullen in hoofdstuk 8 worden besproken.

7.3 Bepaling van de dode tijd

Het belang van het minimaal instellen van de dode tijden werd reeds in hoofdstuk 3, §3.2.2
benadrukt. Een eenvoudige methode om een goede instelling te bepalen maakt gebruik van de
halve brug meetschakeling in figuur 7.3.

Ql

-1

-1
Q4

+

400V

Figuur 7.3: Toegepaste testschakeling voor de bepaling van de noodzakelijke dode tijd. De 47kil
weerstanden parallel aan de halve brug elco's forceren de spanning o~er deze elco's naar de halve
voedingsspanning. Dit is noodzakelijk vanwege ongelijkheden in de elco's.

Hiervoor maken we wederom gebruik van de beide IGBT halve brug modules (QI,Q2,DI,D2
en Q3,Q4,D3,D4 in figuur 8.1) en de th ree-level halve brug besturing (figuren C.I tlm C.3 en
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e.6). De externe referentie-ingang van de besturing wordt aan massa gelegd, nu ontstaan de
complementaire stuursignalen gl,g4 (8=50%) voor de aansturing van Ql,Q4 in figuur 7.3. De
overige stuursignalen g2,g3 worden niet gebruikt, de betreffende drivers worden losgekoppeld
van Q2 en Q3. Om ongewenst inschakelen te voorkomen worden de gate-emitter aansluitingen
van Q2,Q3 kortgesloten.
De voeding wordt wederom betrokken uit het draaistroomnet op de in figuur 7.1 getoonde wijze.
Om het optreden van parasitaire effecten te beperken werd de draadlengte tussen de uitgangs
kiemmen van de gelijkrichter en Ql,Q4 kort gehouden. De voedingsontkoppelcondensatoren
(lOJlF parallel aan 33nF) zijn niet in figuur 7.3 aangegeven, doch werden direct op de collector
van Ql en de emitter van Q4 gemonteerd.

De inductieve belasting wordt gevormd door de reeds in §7.2 gebruikte spoel L=1.46mH en
een weerstand R=82n (gemeten bij 25kHz). Er ontstaat nu een e-machtvormige stroom door
de L,R belasting, met gemiddelde waarde O.

Het grote voordeel van de halve brug met inductieve belasting is het optreden van zero
current switching (ZeS) zodat de stroom tijdens commutatie van een diode naar een IGBT
telkens door 0 gaat. Op deze wijze treedt in de halve brug geen reverse recovery op.

Instelling van een te kleine dode tijd resulteert in het optreden van piekvormige collector
stromen tijdens de topwaarden van de spoelstroom, hier treedt immers commutatie tussen een
IGBT en een vrijloopdiode op. Op deze wijze kan de dode tijd minimaal worden ingesteld.

In bijlage D.2 werden een drietal meetresultaten voor een instelling van de dode tijd opgeno
men. De dode tijd werd hier zeer ruim ingesteld td ~ I.4Jls en kan geheel volgens verwachting
worden verkleind tot de uitschakeltijd van de IGBT's (Ron=22n, Roff=On, toJ J ~ 0.7JlS, figuur
D.6).
Nadelig is dat de metingen ter bepaling van toJJ in §7.2 met een lagere voedingsspanning werden
ui tgevoerd dan de metingen ter bepaling van een minimale td, immers toJJ is in het algemeen
afhankelijk van de grootte van de voedingsspanning. Zodoende zal instelling van een minimale td
ook hiervan afhankelijk zijn. Echter, ten gevolge van de toepassing van diode Dg en RolI = on
in het gate netwerk zal deze afhankelijkheid gering zijn, zoals reeds in §7.2 werd vermeld.

De td instelling volgens bijlage D.2 wordt nu bijgesteld tot 0.9Jls (dus iets groter dan toJj)
en wordt voor alle IGBT's in de three-Ievel brug zo goed mogelijk identiek ingesteld. Op deze
wijze kan het gestelde in §4.1 aangaande de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning in de
three-level configuratie middels de in hoofdstuk 8 te bespreken metingen worden geverifieerd.
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Hoofdstuk 8

De Imbricated Cells halve brug
invertor

8.1 Hard switching van de IGBT's

De three-level halve brug werd, zoals reeds vermeld, opgebouwd met twee geïntegreerde halve
brug lGBT modules (type: AEG FF5üR1200 KF l200V,50A met ingebouwde vrijloopdioden).
Figuur 8.1 toont de opzet van deze three-level halve brug. De halve brug modules worden

Ql

-1
,,, iCh

Q2 -1,
:68OI'F

150V
Q3 -1

-1
Q4

+

300V

Figuur 8.1: Opbouw van de testconfiguratie. De hulpcondensator eh kan vooraf op de gewenste
spanning worden gebracht via een (regelbare) high voltage power supply. De 47kn weerstanden
parallel aan de halve brug elco's forceren de spanning over deze elco's naar de halve voedings
spanning. Dit is noodzakelijk vanwege ongelijkheden in de elco's.

gevormd door Ql,Q2,Dl,D2 en Q3,Q4,D3,D4. De onderlinge verbindingsdraden tussen deze
modules werden zo kort mogelijk gehouden. Stuur- en driverschakeling (figuren C.l t/m C.3
en C.6) werden zo dicht mogelijk bij de gate aansluitingen van de IGBT's gemonteerd. De nog
resterende aansluitdraden tussen de driveruitgangen en de lGBT's werden, ter voorkoming van
"common emitter inductance" , getwist uitgevoerd.
De voeding wordt op de in figuur 7.1 getoonde wijze betrokken uit het draaistroomnet. Om het
optreden van parasitaire effecten te beperken werd de draadlengte tussen de uitgangskIemmen
van de gelijkrichter en Ql,Q4 kort gehouden. De voedingsontkoppelcondensatoren (10pF parallel
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aan 33nF) zijn niet in figuur 8.1 aangegeven, doch werden direct op de collector van Ql en de
emitter van Q4 gemonteerd.

De voedingsspanning wordt gelijk genomen aan 300V, zodat de spanningsbelasting van de
IGBT's in de halve brug 150V bedraagt. Deze spanningsbelasting is gelijk aan het spanningsnivo
waarop de in §7.2 gepresenteerde metingen werden uitgevoerd.

Alle in dit hoofdstuk te bespreken metingen werden uitgevoerd met de gate drive parame
terwaarden: Ron=22f2, Roff=On, Dg: BYV96 fast recovery, Cme=4.7nF, td = 0.9jls. De
schakelfrequentie van de IGBT's bedraagt uiteraard 25kHz. Verder geldt voor de inductieve
belasting: L=1.46mH, R=82n (gemeten bij 25kHz).

Vanwege de grote waarde van de spoelweerstand is het niet zinvol om de halve brug te
besturen middels het gecompenseerde referentiesignaal. De instelmogelijkheden van de besturing
zijn eenvoudigweg te klein om dergelijke weerstandswaarden te kunnen compenseren. Voor het
bestuderen van de stabiliteit van de halve brug wordt eenvoudigheidshalve een blokvormig extern
referentiesignaal toegepast, dat wordt opgewekt met de 'synchrone generator' uit figuur 5.13.
Op deze wijze kan men de metingen op een analoge oscilloscoop bekijken (triggering!) hetgeen
een beter inzicht in de in het vermogensgedeelte optredende verschijnselen geeft.

De topwaarde van dit referentiesignaal werd ingesteld op 2.8V, samen met een topwaarde van
de carriers Ûc =6.8V resulteert dit in dutycycles ómax =0.7, ómin=0.3 in de signalen gl tlm g4.
Na toevoeging van td ontstaan de ingangssignalen glu tiro g4u van de gate driverschakelingen.
Deze stuursignalen bezitten zodoende een ómax ~ 0.67 en Ómin ~ 0.27. Hieruit volgen dan weer
de maximale en minimale pulsbreedtes Tmax=26.8Ils, Tmin=1O.8Ils in glu tlm g4u. Omdat bij
de geldende gate drive parameters toff « (Tc - Tmax) en ton « Tmin is kunnen de IGBT's
de aangeboden stuursignalen probleemloos volgen (bedenk echter dat de werkelijke ton, tofJ ten
gevolge van de hogere voedingsspanning wellicht iets groter zijn dan de gemeten waarden uit
hoofdstuk 7).
Met de gegeven Cme is ook voldaan aan de eis tv « Tmin.

Toepassing van dit eenvoudige referentiesignaal geeft, zoals zal blijken, reeds waardevolle
informatie over de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning en vooral de invloed van de layout
van het circuit.

De meest relevante metingen aan deze schakeling werden opgenomen in bijlage D.3 en al
daar voorzien van commentaar. In deze paragraaf beperken we ons tot enkele zeer belangrijke
conclusies cq. opmerkingen .

• De hulpcondensatorspanning blijkt, ook met de ingestelde td in de stuursignalen, stabiel
te zijn. Aan de in §4.1 gestelde voorwaarden voor het bereiken van statische stabiliteit is
kennelijk voldaan .

• De 180° fasedraaïng tussen de carriersignalen wordt in de besturing gerealiseerd door
middel van een inverterende opamp versterker (figuur 5.11). Hiervoor werd een AD713
(Analog Devices) opamp toegepast met een unity gain bandwith van 4MHz. Uitgaande van
een open loop versterking Ad welke gegeven wordt door Ad= l:'';.,r kan voor de fasedraaïng .
cP tussen in- en uitgang van de inverterende versterker worden Jafgeleid:

cP = 11' - arctan (~)
l+ T

Met de gegevens Ao = 105 ,16.10-4 < T < 16.10-3 voor de AD713 volgt bij de 25kHz
carrierfrequentie 177° < 4J < 179,7°. Aldus wordt het duidelijk dat bij deze frequentie de
gewenste 180° faseverschuiving nooit exact bereikt kan worden.

In §4.1.2 werd afgeleid dat statische stabiliteit in th ree-level configuraties theoretisch alleen
voor cP = 180° wordt bereikt. Toch tonen de testresultaten aan dat óók met de gebouwde
besturing volgens figuur 5.11 de vereiste statische stabiliteit wordt bereikt. Van het weg
lopen van de hulpcondensatorspanning in de testconfiguratie is, ook op langere termijn,
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niets gebleken.
In dit verband is het zeer illustratief om de gemeten takspanning Uo (figuur 8.1) nader te
bestuderen. Zie hiervoor de figuren D.12 en met name D.15. Hieruit zien we dat tijdens
elke halve periode van het blokvormige referentiesignaal de spanning Uo slechts tussen
twee nivo's schakelt. Tezamen met de in Uo optredende periodetijd van Rl20ps (de halve
carrierperiode!) kan men concluderen dat de carrierfaseverschuiving <p in goede benadering
1800 bedraagt.

Kennelijk is de inverterende versterker "goed genoeg" om statische stabiliteit te kunnen
bereiken.

• Opstarten van de configuratie zonder eerst de hulpcondensatorspanning op de halve voe
dingsspanning te brengen leidt tot het zelfstabiliserend effect, zodat de spanning over
eh binnen enkele seconden op de halve voedingsspanning wordt gebracht. Hierbij speelt
uiteraard de grote waarde van de spoelweerstand R een belangrijke rol. Het opstarten
met spanningsloze hulpcondensator kan bij de heersende 'lage' spanningen probleemloos
geschieden, doch op hogere spanningsnivo's dient men rekening te houden met de span
ningsbelasting van de IGBT's.

• Vanwege de kleine spoelstroom (0.6A top) zijn de spanningsrimpels over de hulpconden
sator en de halve brug condensatoren te verwaarlozen.

• Onvermijdelijk zullen er asymmetriën in het schakelgedrag van de IGBT's optreden. Aan
gezien de dode tijd instellingen per IGBT met een aparte potmeter moeten worden inge
steld, kan men de dode tijden slechts in benadering aan elkaar gelijk maken.
Van enige invloed van deze niet-idealiteiten op de stabiliteit van de hulpcondensatorspan
ning is in de testconfiguratie niets gebleken. Het is echter niet denkbeeldig dat deze effecten
bij grotere stroomsterkten wel een rol gaan spelen.

• Uit bestudering van de schakelrimpel in de spoelstroom en vooral de stroom door de
hulpcondensator zien we het verwar.hte optreden van reverse recovery effecten tijdens de
diverse commutaties. Zie hiervoor de figuren D.13 en D.14. Op dit moment leiden de
optredende reverse recovery effecten niet tot instabiliteiten, doch bij grotere stroomsterkten
kunnen deze effecten een rol gaan spelen.

Om de laatstgenoemde reverse recovery effecten te beperken is het noodzakelijk om het verloop
van de reverse recovery stromen in het circuit te localiseren. Dit zal in de volgende paragraaf
worden uitgewerkt.

8.2 Reverse recovery in de testconfiguratie

8.2.1 Verloop van de reverse recovery stromen

Uit de meetresultaten D.13 en D.14, welke de spoelstroom in de testconfiguratie tonen, kunnen
we afleiden gedurende welke schakeltoestanden er sprake is van het optreden van reverse recovery.
Figuur 8.2 toont de gestyleerde rimpel in de spoelstroom, welke al dan niet positief is. Tijdens de
diverse tijdsintervallen wordt telkens vermeld welke IGBT's in het betreffende interval worden
aangestuurd. Bedenk dat dit niet betekent dat de aangestuurde IGBT's ook daadwerkelijk
geleiden, dit kan ook de antiparalelIe vrijloopdiode zijn. Zoals bekend treden er twee perioden
in de stroomrimpel op per schakelperiode Tc. Het verloop van de van belang zijnde stromen
tijdens de vermelde intervallen wordt geschetst in de figuren 8.3 tlm 8.6. Hierin worden de

.optredende reverse recovery stromen aangeduid met "Irr" .

•
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Figuur 8.2: Definitie van tijdstippen in de schakelrimpel van de spoelstroom ter bestudering van
reverse recovery tijdens de diverse commutaties.
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Figuur 8.3: Verloop van de stromen in de three-level halve brug tijdens positieve spoelstroom.

De reverse recovery stroompaden werden getekend uitgaande van het feit dat stroompaden
altijd gesloten zijn. Hoe de diverse stromen door de voedings(ontkoppel)condensatoren vloeien
is hier niet van belang. Uit de figuren 8.3 t/m 8.6 concluderen we dat gedurende één bepaalde
commutatie binnen een schakelperiode Tc de reverse recovery stroom Irr in een gesloten lus
binnen Ch, Q2,D2 en Q3,D3 loopt en zodoende de hulpcondensator Ch momentaan wordt kort
gesloten. Gedurende een andere commutatie binnen diezelfde schakelperiode Tc loopt de Irr
door de voedingslijnen en wordt de voeding momentaan over de hulpcondensator Ch geschakeld.
Met "voedingslijn" wordt hier de uiterst korte verbinding tussen de ontkoppelcondensatoren
lOJlF, 33nF en de collector van Ql respectievelijk de emitter van Q4 bedoeld. Om het over
zicht te bewaren werden de ontkoppelcondensatoren niet in figuur 8.3 tlm 8.6 getekend. In één
schakelperiode wordt Ch dus eenmaal via Irr deels ontladen en eenmaal via de door de voedings
lijnen lopende Irr deels opgeladen. Hierdoor is het aannemelijk dat het optreden van de reverse
recovery verschijnselen niet van invloed is op de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning.

Bovenstaande beschouwing kan worden geverifieerd door de stroom door Ql,Dl te meten
(bedenk dat we ten gevolge van het niet bereikbaar zijn van de geïntegreerde vrijloopdioden
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Figuur 8.4: Verloop van de stromen in de three-leve1 halve brug tijdens positieve spoelstroom.
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Figuur 8.5: Verloop van de stromen in de th ree-Ievel halve brug tijdens negatieve spoelstroom.
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Figuur 8.6: Verloop van de stromen in de three-level halve brug tijdens negatieve spoelstroom.

82



alleen de stroom door de parallelschakeling van Q1,01 ku!,!nen meten). Naar aanleiding van
het voorgaande verwachten we dat de Irr slechts éénmaal per schakelperiode Tc door Ql,Dl
zal vloeien, onafhankelijk van de richting van de spoelstroom. De figuren D.16 en 0.17 geven
wat dit betreft een ontluisterend beeld. Hieruit blijkt dat óók in de voedingsstroom (= stroom
door Ql,Dl) de reverse recovery verschijnselen tweemaal per schakelperiode Tc optreden. Een
verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Een mogelijkheid is de aanwezigheid van parasitaire
capaciteiten over de vrijloopdioden Dl en 04 welke een stroompad naar de voeding creëren voor
die Irr welke voorheen alleen in de gesloten lus gevormd door Ch, Q2,D2 en Q3,D3 kon vloeien.

In de volgende paragraaf worden enkele mogelijkheden ter beperking van de reverse recovery
besproken, gebruikmakend van de resultaten uit deze paragraaf.

8.2.2 Beperking van de reverse recovery effecten

Beperking van de topwaarde van de in een diode optredende reverse recovery stroom kan worden
bereikt door begrenzing van de dV/dt over de diode of via begrenzing van de stroom (di/dt) door
de diode. De eerste mogelijkheid impliceert het aanbrengen van een capaciteit parallel aan de
diode, terwijl de tweede het aanbrengen van een zelfinductie in serie met de diode noodzakelijk
maakt. De bedoelde capaciteiten en zelfinducties kunnen uiteraard parasitair in de schakeling
aanwezig zijn.

De metingen welke werden besproken in de voorgaande paragraaf tonen aan dat in de test
configuratie kennelijk onvoldoende parasitaire impedanties aanwezig zijn om de reverse recovery
verschijnselen te dempen. Aldus moet men ze zelf aanbrengen. Figuur 8.7 toont de mogelijk
heden in de th ree-level halve brug. Uit de metingen in bijlage D.3 en het gestelde in de vorige

Ds

Ds +

Figuur 8.7: Mogelijke maatregelen ter beperking van het optreden van reverse recovery tijdens
de diverse commutaties. De voedingsontkoppelcondensatoren werden niet geschetst. Men be
denke dat de zelfinductie Ls in de voedingslijn in werkelijkheid tussen de aansluiting van de
ontkoppelcondensator en de collector van Ql moet worden opgenomen.

paragraaf is bekend waar de reverse recovery stromen lopen. In de betreffende stroompaden
worden de di/dt beperkende zelfinducties Ls dan ook opgenomen. Mogelijk kan worden volstaan
met de in de voedingslijn opgenomen zelfinductie Ls. Het is echter aannemelijk dat in de Irr
lus gevormd door Ch, Q2,D2 en Q3,D3 tijdens de commutatie van D3 naar Q2 (iL > 0) en van
D2 naar Q3 (iL < 0) tenminste een deel van de reverse recovery stroom zal vloeien, terwijl het
overige deel via parasitaire capaciteiten door de voeding vloeit. In dat geval is een zelfinductie
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in serie met Ch vereist. Om bij het beëindigen van de reverse recovery stromen het optreden
van inductiespanningen te vermijden kan het toepassen van vrijloopdioden noodzakelijk blijken.

De in serie met hulpcondensator Ch geplaatste zelfinductie Ls kan problemen met betrekking
tot de besturing van de halve brug opleveren. Tijdens de schakeltoestanden waarin Q2,Q4 of
Ql,Q3 worden aangestuurd wordt Ls in principe in serie met de belastingsspoel L geschakeld,
waardoor de effectieve circuitzelfinductie de waarde (L+Ls) aanneemt. Soortgelijke effecten ont
staan ten gevolge van de in de voedingslijn opgenomen Ls. Bij gebruik van de voor het opwekken
van een trapeziumvormige belastingsstroom ontworpen besturing zal hierdoor vervorming in de
stroomvorm ontstaan. Aldus moet men ervoor zorgen dat geldt Ls«L.

Een andere mogelijkheid is het aanbrengen van RC snubbers over de IGBT's. Voor het
verkrijgen van enig inzicht werden enkele metingen verricht waarbij snubbers bestaande uit een
enkele condensator (Cs=4.7nF) werden aangebracht. Hierbij werden alle circuitinstellingen zoals
deze in de vorige paragraaf werden gedaan gehandhaafd, op de voedingsspanning na. Deze werd,
vanwege het aanspreken van de IGBT beveiligingen, teruggebracht naar 12ÜV. De meetresultaten
werden opgenomen in bijlage DA en voorzien van enig commentaar.

Uit meting D.22 wordt snel duidelijk waarom de IGBT beveiligingen aanspreken. De oor
'zaak ligt in het optreden van oscillaties aan de voet van de dalende flanken in de collector
emitterspanning van de betreffende IGBT.
Blijkens de metingen heeft het aanbrengen van extra capaciteit een laagfrequenter karakter van
de reverse recovery effecten tot gevolg. Echter, ook tijdens commutaties waarbij normalerwijs
geen reverse recovery optreedt zien we oscillaties ontstaan. Hieruit wordt snel duidelijk dat de
dimensionering van een (Rs)Cs snubber niet zomaar kan geschieden.

Een mogelijke dimensionering van de RsCs snubbers kan geschieden door gebruik te maken
van soortgelijke metingen als getoond in bijlage DA. Men kan uit meting van de optredende

oscillatiefrequentie f. een waarde voor Lp bepalen uit de vergelijking f. = ~. Hierbij
211' p s

gaat men er dus vanuit dat de oscillatie wordt veroorzaakt door een kring bestaande uit een
parasitaire zelfinductie Lp, de aangebrachte Cs en Rs, waarvan f. en Cs bekend zijn. Waar in
het circuit Lp zich bevindt blijft buiten beschouwing. Berekent men van een Lp,Cs,Rs seriereso-

nantiekring, welke wordt aangesloten op een spanningsbron Ui, de overdracht G(S) = U~.(~)
dan volgt:

G(S) _ 1
- S2 LpCs + SRsCs + 1

(8.1 )

Stellen we deze overdracht gelijk aan de algemeen geldende vorm voor tweede orde systemen:

(8.2)

dan kan worden afgeleid:

(8.3)
1

W n = vr;pvs f,=~
2fii.VCi

Hierin is W n de "undamped natural frequency" en f, de bekende dempingsfactor. Rs kan nu
zodanig gedimensioneerd worden dat f, ~ü.7 wordt, hetgeen in de regeltechniek vaak als optimum
wordt beschouwd.

Voordat daadwerkelijk de hier gepresenteerde maatregelen ter beperking van de reverse re
covery effecten worden toegepast, ligt het voor de hand om eerst het spannings- en stroomnivo
waarop de testconfiguratie werkt te verhogen. De volgende paragraaf geeft een indruk van de
hierbij opgetreden problemen.
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8.3 Schakelen op hogere spannings- en stroomnivo's

8.3.1 Begrenzing van de stroom

Aangezien het maximale spannings- en stroomnivo in de testconfiguratie 1200V, 50A bedraagt
dient het schakelgedrag van de IGBT's te worden gemeten bij 600V, 50A. Immers, in de test
configuratie zijn de blokkeerspanningen over de IGBT's gelijk aan de halve voedingsspanning.

De metingen welke tot nu toe zijn verricht hebben betrekking op een spanningsnivo van
150V. Bij verhoging van dit spanningsnivo moet men ervoor zorgen dat de collectorstroom van
de IGBT de maximaal toegestane waarde niet overschrijdt.
De toegepaste testopstelling voor het meten van het schakelgedrag werd reeds besproken in §7.2.
Figuur 8.8 toont de testopstelling nogmaals, echter in uitgebreidere vorm. Op dit moment is

+ IOI-'F 33nF

R

L

a

* gatedriver

Urej ex'

signal gnd

Figuur 8.8: IGBT-testschakeling met bijbehorende aansturing van de IGBT. Het blok 'sturing'
bevat het volledige schema volgens figuur 5.11.

alleen van belang dat Q4 wordt aangestuurd door een periodiek signaal g4 met periode Tc (de
carrierperiode) en dutycycle ó.
Begrenzing van de collectorstroom kan nu op twee verschillende manieren worden bereikt. Hier
toe vereenvoudigen we figuur 8.8 tot het in figuur 8.9 gegeven circuit. Voor de gemiddelde

L

+

R

Figuur 8.9: Vervangingsschema voor de IGBT-testschakeling volgens figuur 8.8.

waarde van de spanningsbron Ui geldt Ui = 8Udc, hierin stelt 8 dus de dutycycle van stuursig

naal g4 voor. Aldus volgt eenvoudig voor de gemiddelde spoelstroom h = 8e:tc
. Hieruit volgt

dat begrenzing van de spoelstroom, en dus van de collectorstroom van Q4, kan worden bereikt
door:

1. een spoel met een geschikte (parasitaire) weerstand te nemen

2. de dutycycle van stuursignaal g4 te regelen

De metingen in §7.2 werden uitgevoerd met een draadgewonden vermogensweerstand welke de
serieschakeling L,R vormt. Uit de parameters R=82n, Udc=150V en 8=0.5 volgt een gemiddelde
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spoelstroom ter grootte van 0.9A. Neemt men Udc=600V en 8 = 0.9 dan volgt bij gelijke Reen
gemiddelde spoelstroom h=6.6A.

In dit geval kan men dus, ten gevolge van de grote R, geen grote spoelstromen bereiken. Bo
vendien geldt algemeen dat de toegestane stroombelasting van de beschikbare draadgewonden
vermogensweerstanden veel kleiner is dan de gewenste 50A.
Anderzijds bezitten spoelen welke wél geschikt zijn voor stroombelastingen tot 50A een zeer
kleine DC-weerstand. De beschikbare spoelen zijn veelal ontworpen voor 50Hz, bij de 25kHz
schakelfrequentie ontstaat ten gevolge van stroomverdringing een toename van de weerstand.
Voor een bepaalde luchtspoel werden bij 25kHz de parameters L=1941lH en R=1.2n geme
ten. Toepassing van deze spoel in de testopstelling resulteert in h=45A indien Udc=600V en
8=0.09. In principe kan men met deze spoel het schakelgedrag van de IGBT op het gewenste
hogere spannings- en stroomnivo meten. Men dient echter rekening te houden met onderstaande
opmerkingen:

• De 25kHz schakelfrequentie en 8=0.09 resulteren in "hoog" nivo's in de gate stuurspanning
met een tijdsduur van 3.6Ils. Deze tijd ligt reeds in de buurt van de inschakeltijd ton van
de IGBT (bedenk dat ton toeneemt bij verhoging van de te schakelen spanning en stroom).
De te meten inschakeltijd ton stelt dus een ondergrens aan de in te stellen 8.

• De gemiddelde collectorstroom Ic van de IGBT wordt in benadering gegeven door Ic = 8IL .

Vanwege de bij kleine spoelweerstand noodzakelijke kleine 8 is de gemiddelde collector
stroom dus vele malen kleiner dan de gemiddelde spoelstroom. Eveneens ontstaat bij
kleine spoelweerstand een kleine rimpeicomponent in de spoelstroom, zodat, afgezien van
reverse recovery, de topwaarde van de colleetorstroom ongeveer gelijk is aan h.

• De vermelde 50A voor de toegepaste IGBT heeft betrekking op de maximaal toelaatbare
continue collectorstroom. Zodoende wordt, voor kleine R, een redelijke instelling van de
dutycycle 8 gevonden door IL ~50A te nemen. Nu is weliswaar de gemiddelde collector
stroom veel kleiner dan 50A, de topwaarde van deze stroom is ongeveer gelijk aan 50A.
Hierbij werd de optredende reverse recovery stroompiek niet meegenomen, de toelaatbaar
heid hiervan moet men verifiëren in de datasheet. Hierbij is nog van belang dat de hoogte
van de reverse recovery stroompiek afhankelijk is van de gate drive parameter Ron.

Het geheel overziende blijkt dus dat we voor de begrenzing van de colleetorstroom dankbaar
gebruik kunnen maken van de in de spoel optredende stroomverdringing. Alleen hierdoor ont
staat een voldoend grote parasitaire serieweerstand zodat de dutycycle 8 in stuursignaal g4 een
voldoend grote waarde kan behouden.
Door een regelbare gelijkspanning aan te sluiten op de externe referentie-ingang van de besturing
(figuur 5.11 en 8.8) kan men eenvoudig de dutycycle van stuursignaal g4 beïnvloeden.

Gebleken is dat verhoging van het spannings- en stroomnivo reeds snel tot aanzienlijke EMC
storing in de metingen leidt. Soortgelijke storingen waren ook reeds zichtbaar in de in §7.2 be
sproken metingen (bijlage D.l), doch met een aanvaardbaar kleine amplitude. Enkele metingen,
alsmede gedeeltelijke oplossingen voor de EMC-problematiek, worden besproken in de volgende
paragraaf.

8.3.2 EMC-aspecten in de meetopstelling

Figuur 8.10 toont de praktische opbouw van de meetschakeling volgens figuur 8.8. De gelijk
spanningsvoeding werd opgebouwd volgens het in figuur 7.1 gegeven principe, hiervan werden
alleen de gelijkrichter en de buffercondensator Cb getoond.

Figuur 8.10 toont als voorbeeld twee mogelijkheden voor het meten van de gate-emitter span
ning van Q4. Voorlopig beschouwen we alleen de meting via kanaal A van de oscilloscoop. De
metalen platen (3) ,(4), coaxkabel b, meetprobe c en de verbindingen e,f dienen nu als niet aan
wezig te worden beschouwd. De - leiding d wordt verbonden met de netaarde via de massaklem
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Figuur 8.10: Schematische weergave van de meetopstelling. (1) voedingsontkoppelcondensatoren
(2) IGBT modules + stuurelektronica (3) metalen plaat onder de opstelling (4) metalen schot,
voorzien van een aantal BNC doorvoerconnectoren.

van de op de oscilloscoop aangesloten meetprobe a. Om ook bij niet aangesloten meetprobes
verzekerd te zijn van een geaarde - leiding werd de - klem van buffercondensator eb verbonden
met de veiligheidsaarde van de machinehal.

In bijlage D.5 werden een aantal met bovenstaande opstelling verkregen meetresultaten opge
nomen. De gate-emitter en de collector-emitter spanningen werden dus gemeten via direct op de
oscilloscoop aangesloten meetprobes. De collectorstroom werd gemeten middels een stroomtang
met bijbehorende current amplifier.
De metingen werden verricht met de parameterwaarden Udc=500V, L=1.46mH, R=82n, gate
drive parameters Ron=56n, Roff=oo en Cme=6.9nF (zie figuur 6.2). De dutycycle in het stuur
signaal g4 (figuur 8.8) werd gelijk aan 50% genomen, hetgeen resulteert in een gemidd~lde

spoelstroom zL=3A.

De met.ingen en het hijhehorende commentaar in bijlage D.5 geven aanleiding tot onder
staande opmerkingen:

• Hoewel de IGBT ten gevolge van de grote Ron relatieflangzaam wordt ingeschakeld, treden
er toch aanzienlijke EMC-storingen tijdens dit inschakelen op. Tijdens uitschakelen treedt
geen storing op. Aldus is het aannemelijk dat de problemen worden veroorzaakt door de
reverse recovery stroompiek tijdens het inschakelen. Verder is het opvallend dat de storing
direct ná de recovery stroompiek optreedt. Mogelijk wordt een parasitaire LC kring door
deze stroompiek aangestoten .

• De diverse in de aansturing aanwezige galvanische scheidingen (figuur 8.8) hebben invloed
op de gemeten storingen. Deze galvanische scheidingen zijn in de th ree-level halve brug
weliswaar noodzakelijk, doch voor aansturing van een enkele IGBT volstrekt overbodig!
Overbrugging van de in de drivermodule aanwezige pulstransformator (verbinding a in
figuur 8.8) leidt reeds tot een reductie van de storing in de gemeten collectorstroom (figuur
D.25).

In plaats van gebruik te maken van (een deel van) de th ree-level halve brug besturing, zoals
in §7.2 reeds beschreven, kan men beter een aparte besturing voor de te testen IGBT rea
liseren. Deze besturing kan dan bestaan uit een comparator welke het IGBT stuursignaal
afleidt uit vergelijking van een gelijkspanning met een 25kHz driehoekvormige carrier. Het
zo verkregen stuursignaal wordt dan via een IGD507 drivermodule aan de IGBT toege
voerd. De gehele besturing kan gevoed worden uit één enkele voedingsbron, op deze wijze
overbrugt men de galvanische scheiding in de driverrnodule. Ter vergelijking: In figuur 8.8
stellen Vl en V2 ' twee aparte voedingsbronnen voor, hetgeen noodzakelijk is vanwege de
verschillende spanningsnivo's waarop de geschakelde voedingsmodule (smps) en de sturing
werken.
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De toe te passen driver moet dezelfde zijn als de in de three-level halve brug toegepaste
drivers, het schakelgedrag van de IGBT's wordt immers mede door de drivereigenschappen
bepaald. Zodoende leidt toepassing van andere drivers tot resultaten welke niet represen
tatief zijn voor de halve brug.

Door op de genoemde eenvoudige wijze een aparte besturing te realiseren kan waarschijnlijk
een deel van de EMC-problemen worden opgelost. Op deze wijze worden dan niet alleen
galvanische scheidingen vermeden, ook het aantal schakelende ic's wordt drastisch vermin
derd. Bij toepassing van de volledige three-level besturing waarvan alleen stuursignaal g4
wordt benodigd, ontstaan immers óók de signalen gl tlm g3.

Tenslotte blijken hoogfrequente (25kHz) stoorstromen te vloeien in de gesloten kring welke wordt
gevormd door de mantels van de probekabels a, de oscilloscoop, de netaarde, de veiligheidsaarde
van de machinehal (verbonden met de - klem van Cb) en de - leiding d. Een en ander werd
geverifieerd door metingen met een stroomtang om de netkabel van de oscilloscoop, de probeka
bels en de verbinding met de veiligheidsaarde van de machinehal. De stoorstromen blijken zich
te verdelen over de mantels van de diverse spanningsprobes.
De onderlinge relatie tussen netaarde en veiligheidsaarde van de hal is niet bekend, aannemelijk
is dat het gebruik van deze twee verschillende aardpunten leidt tot grote aardlussen.

De nu gevonden stroomkring waarin de stoorstromen vloeien leidt tot een deeloplossing van
het EMC-probleem. We laten de stoorstromen rustig vloeien, doch niet door de oscilloscoop en
liefst in een zo klein mogelijke kring. Dit betekent dat de stoorstroom een laagimpedant pad
moet worden geboden, met een lagere impedantie dan de eerder gevormde aardlus. Ook moet
dit laagimpedant pad vóór de ingangsconnectoren van de oscilloscoop worden gesloten.

Welnu, het bedoelde pad kan worden gevormd door een metalen plaat onder de opstelling
zoals getoond in figuur 8.10. De metalen plaat (3) wordt voorzien van een metalen schot (4),
welk rondom op de bodemplaat wordt gesoldeerd. Schroeven zijn hier uit den boze, hiermee kan
men EMC-technisch gezien geen goede elektrische verbindingen maken. Het metalen schot wordt
nu voorzien van een aantal BNC doorvoerconnectoren, welke opnieuw via rondom solderen
met het schot worden verbonden. De probekabels worden aangesloten op een zijde van de
doorvoerconnectoren, de ingangen van de oscilloscoop op de andere zijde. Als voorbeeld dient
in figuur 8.10 de probekabel c en het stukje coaxkabel b. Het stroompad wordt nu gesloten door
de - leiding d ergens met de metalen plaat (3) te verbinden, bijvoorbeeld door de verbindingen
e of f in figuur 8.10.

Nu kunnen de stoorstromen vloeien in de kring gevormd door de mantels van de op het
metalen schot (4) aangesloten probekabels, de - leiding d, de verbindingen e of f, de metalen
plaat (3) en het metalen schot (4). Zodoende wordt de stoorstroom buiten de oscilloscoop om
geleid. De metalen plaat (3) wordt wederom geaard op de veiligheidsaarde van de machinehal.
Nadrukkelijk wordt nog vermeld dat het hier om veiligheidsaarding gaat, het aarden vindt niet
om EMC redenen plaats.

Het effect van de zo verkregen laagimpedante kring voor de stoorstromen is verrassend. In
derdaad treedt een aanzienlijke reductie op in de gemeten storingen. Verbindt men de - leiding d
op één plaats met de metalen plaat (3), bijvoorbeeld via verbinding f (figuur 8.10), dan blijkt de
stoorstroom door f zich te verdelen over de op het metalen schot (4) aangesloten probemantels.
Nu is de in de oscilloscoop vloeiende stoorstroom zeer klein.
Gebleken is dat maximale reductie van storingen optreedt indien de - leiding d via beide verbin
dingen e en f met de metalen plaat (3) wordt verbonden. Het minimaliseren van de oppervlakte
van de stoorstroomkring door de plaat (3) als - leiding te gebruiken, dus door de oorspronkelijke
- leiding d tussen de verbindingen e en f te verwijderen, heeft niet tot verdere reductie van de
storingen geleid.

Door het creëren van een laagimpedant stroompad waarvan de mantels van de spannings
probes deel uitmaken kan dus de optredende storing in de gemeten collectorstroom worden
gereduceerd. De meting van deze collectorstroom staat echter volledig los van het gecreërde
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stoorstroompad. Zo is er geen elektrische verbinding tussen de testschakeling zelf en de stroom
tang en heeft het derhalve geen zin om de mantel van de stroomtangkabel met het metalen
schot (4) te verbinden. De stroomtang wordt dus direct op de bijbehorende current amplifier
aangesloten, de uitgang van deze amplifier wordt via een coaxkabel direct met de oscilloscoop
verbonden. De wijze waarop de storingsreductie in de stroommeting plaats vindt blijft voorals
nog onduidelijk.

De lengte van coaxkabel b in de meetopstelling vormt een praktisch probleem. Dit kunnen we
inzien door een eenvoudig basisschema van de toegepaste spanningsprobes (Philips PM8927 lOx
en Tektronix P6009 100x probes) te beschouwen. Zie hiervoor figuur 8.11(a). De componenten

Vu, vit

\ÎJlf Vi(t)
o 1+-+1

T

Figuur 8.11: Meetvervorming door onjuiste afregeling van meetprobes. (a) eenvoudige voorstel
ling van een meetprobe (b),(c) vervorming bij blokvormige ingangssignalen.

RI,Cl bevinden zich in de meetkop. R2 stelt de ingangsweerstand van de oscilloscoop voor,
terwijl C2 kan worden beschouwd als de parallelschakeling van de ingangscapaciteit van de
oscilloscoop, de capaciteit van de probekabel en eventueel een derde instelbare capaciteit in de
behuizing van de probe.
Voor de van belang zijnde blokvormige ingangssignalen zal nu het gemeten uitgangssignaal Vu (t)
worden berekend. Nemen we een blokvormig ingangssignaal Vi(t) met amplitude \I, periodetijd
T en dutycycie 50%, dan kan dit signaal als volgt worden genoteerd:

Vi(t) = \I f) -I)k u (t - k~)
k=O

Hierin stelt u(t) de eenheidsstap voor. Voor de Laplace getransformeerde volgt dan:

Vi(S) = ~I)_l)ke-kfS
k=O

Berekening van het uitgangssignaal Vu(S) levert:

Vu(S) = R2 Vi(S) =
R2 + Rl (~$~~~g~)

(8.4)

(8.5)

(8.6)

met
Tl = R1Cl

Invullen van Vi(S) levert na enig rekenwerk:

Vu(S) = V 1+ STl f)_I)ke-ktS
Tl + &.R T2 S(S + R, ±R, ) _

, R,Tl±R, T 2 k_O

(8.7)

(8.8)
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Uiteindelijk vinden we, na breuksplitsen:

Vu(S)

+ (8.9)

Terugtransformatie geeft de gevraagde uitdrukking voor Vu(t):

Indien geldt Tl = T2 reduceert deze uitdrukking tot:

R2 • ~ k ( T) R2
Vu(t) = R R V L.J(-l) u t - k"2 = R R Vi(t)

1 + 2 k:D 1 + 2

(8.10)

(8.11)

Deze laatste vergelijking geeft de gewenste situatie weer, voor het bereiken van gelijke Tl en
T2 moet men de probe correct afregelen. Deze mogelijkheid wordt veelal geboden door een
instelbare Cl of (een instelbaar deel van) C2. De weerstand Rl heeft een grote, vaste waarde
zodat een hoge ingangsimpedantie van de probe verkregen kan worden.
Voor Tl f:. T2 werd de resulterende uitgangsspanning Vu(t) getoond in de figuren 8.11 (b),(c).
Hierin zien we het bekende optreden van meetvervorming.
De meetprobes zijn uiteraard ontworpen om direct op de ingang van de oscilloscoop te worden
aangesloten, hierop is ook het afregelbereik gebaseerd. In figuur 8.10 wordt de meetprobe c
niet direct op de ingang van de oscilloscoop aangesloten, maar via een stuk coaxkabel b. De
capaciteit van deze coaxkabel veroorzaakt een toename van C2 in figuur 8.11(a). Indien deze
toename te groot is, is het afregelbereik van de probe niet langer toereikend om een correcte
afregeling mogelijk te maken. Hieruit volgt dat de lengte van coaxkabel b klein moet blijven.
In de testopstelling werd een lengte van 30cm toegepast, bij deze lengte kunnen de gebruikte
probes nog correct worden afgeregeld.

De in deze paragraaf besproken EMC maatregelen volgens figuur 8.10 reduceren de optre
dende storingen (bijlage D.5) zodanig dat het zinvol is om het spannings- en vooral ook het
stroomnivo verder te verhogen. Deze verhoging van spannings- en stroomnivo's heeft geleid tot
een onverwacht einde van het onderzoek. Hierdoor zijn er ook geen aanvullende metingen van
het schakelgedrag en de reductie van EMC storingen beschikbaar.

8.3.3 Afsluiting van het onderzoek

Met toepassing van de genoemde EMC maatregelen werd het schakelgedrag van de IGBT's ge
meten bij 600V en een gemiddelde spoelstroom van l3A. Hiertoe werd gebruik gemaakt van
een regelbare draadgewonden machinevoorschakelweerstand (kenplaatgegevens: Rmax=27n,
stroombelastbaarheid l3.6A effectief). Bij de 25kHz schakelfrequentie vormt deze weerstand
de gewenste serieschakeling L,R (figuur 8.8).
Verder werd gebruik gemaakt van gate drive parameters Ron=56n, Roff=oo en Cme=14.7nF
(zie figuur 6.2). De dutycycle in het stuursignaal g4 (figuur 8.8) werd gelijk aan 50% genomen.

De bij de betreffende meting optredende reverse recovery stroompieken in de collectorstroom
van de IGBT blijken nu een topwaarde van 45A te bezitten. Als zodanig wordt de IGBT dus
ruimschoots in zijn veilige werkgebied (SOA) bedreven.
Tijdens de meting zijn de IGBT modules waarvan Q4,Dl deel uitmaken (figuur 8.8) geëxplo
deerd. Kennelijk is er een geleidelijke opwarming van de IGBT modules opgetreden, waarbij na
verloop van tijd de maximaal toegestane temperatuur wordt overschreden. De koeling van de
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IGBT modules, welke op een koelblok werden gemonteerd (figuur 8.10), is niet afdoende geble
ken.
De tijdens de explosie optredende stroom- en spanningstransiënten zijn de oorzaak van het defect
raken van drie drivers en een geschakelde voedingsmodule in de besturing. Voor de meting van
het schakelgedrag werd gebruik gem{l,e;t1çt V{l,n qe three-level halve brllg besturing, ~Qe;tls beschre
ven in §7.2. Hierdoor schakelen alle vier de drivermodules continu, echter alleen stuursignaal g4
wordt daadwerkelijk gebruikt. Alle driver- en voedingsmodules waren dus ook tijdens de explosie
in bedrijf, dit verklaart waarom niet alleen de driver voor stuursignaal g4 defect is geraakt!

De beschreven gebeurtenissen geven aanleiding tot de volgende opmerkingen:

• Vermogenshalfgeleiders welke worden bedreven op een veel kleiner spannings- en stroom
bereik dan het nominale bereik dienen afdoende te worden gekoeld. Hiervoor referere men
aan de datasheet .

• De realisering van een aparte besturing voor de testschakeling volgens figuur 7.2 is, gezien
het geringe aantal benodigde componenten, zeker het overwegen waard. Enerzijds leidt
dit, zoals reeds vermeld, tot reductie van EMC storingen, anderzijds wordt zo de schade
bij calamiteiten beperkt.

Vanwege de aanzienlijke schade werd besloten om de metingen aan de three-Ievel testconfiguratie
te beëindigen. Verdere metingen zullen worden uitgevoerd aan de nog te realiseren bus-bar
convertor.

Tenslotte wordt nog opgemerkt dat tijdens de in deze paragraaf besproken meting wederom
aanzienlijke EMC storingen tijdens het inschakelen van de IGBT werden gemeten. Hieruit blijkt
dat de in de vorige paragraaf gegeven meetopstelling (figuur 8.10) moet worden beschouwd als
een gedeeltelijke oplossing voor de EMC problematiek. In de toekomst zal men, gezien de grote
storingsamplitude, vooral aandacht moeten besteden aan de collectorstroommeting.

Dit rapport zal nu worden afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 9

Conclusies en aanbevelingen

Dit hoofdstuk behandelt puntsgewijs de belangrijkste resultaten van het verrichte onderzoek. De
volgorde waarin de resultaten worden besproken komt overeen met de indeling van dit rapport.

• Het verrichte onderzoek heeft geleid tot de volgende nieuwe inzichten betreffende three
level Imbricated Cells configuraties:

1. Statische stabiliteit van de hulpcondensatorspanning kan in theorie alleen bereikt
worden indien gebruik wordt gemaakt van 1800 in fase verschoven carriersignalen.

2. Het zelfstabiliserend effect in de hulpcondensatorspanning berust op het tijdens di
verse schakeltoestanden ontstaan van resonante circuits.

3. In hoogfrequent schakelende convertors is de verhouding ;: tussen schakelfrequentie

Ic en eigenfrequentie Ie meestal zeer groot. Dit resulteert in een traag verlopende
zelfstabilisatie .

• Theoretisch ontstaat alleen onder strenge voorwaarden statische stabiliteit in three-level
Imbricated Cells configuraties.

• In dit rapport werd de stabiliteit in th ree-level Imbricated Cells configuraties voor 1800

carrierfaseverschuiving op een praktische wijze aangetoond. Deze stabiliteit kan men be
wijzen door gebruik te maken van een state-space beschrijving. Deze beschrijving wordt
uitgewerkt in een nog te verschijnen wetenschappelijke publikatie.

• Dynamische stabiliteit treedt altijd op indien de spoelweerstand R i 0, doch de werking
hiervan is in hoogfrequent schakelende convertors te traag. Derhalve kan dit zelfstabilise
rend effect voor de MRI convertor niet nuttig worden gebruikt.
Er werden twee mogelijkheden gepresenteerd om de hulpcondensatorspanning na het op
treden van een externe verstoring in korte tijd te stabiliseren op de halve voedingsspanning.
De eerste methode, de NPC-Imbricated Cells topologie, werd volledig uitgewerkt en kan
daadwerkelijk toegepast worden. Hierbij is de stabilisatietijd omgekeerd evenredig met de
stroombelasting van bepaalde halfgeleiders in de convertor. De tweede methode betreft de
fasesturing. Hiervan werd slechts het bestaan vermeld, nader onderzoek moet uitwijzen of
deze methode voor stabilisatiedoeleinden in aanmerking komt.

• Alle aspecten van de besturing van de convertor zijn bekend. Zowel de invloed van de
carrierfaseverschuiving als de invloed van dode tijd in de stuursignalen werd uitgewerkt.
Ook de instellingen van de referentiespanning ter compensatie van de spoelweerstand zijn
berekend.

• Met de gebouwde besturing kunnen we slechts in benadering voldoen aan de voorwaarden
voor het bereiken van statische stabiliteit. Voorbeelden zijn:
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Ter realisering van 180° in fase verschoven carriers wordt gebruik gemaakt van een
inverterende opamp versterker. Aangetoond werd dat hiermee de gewenste fasever
schuiving nooit exact kan worden gerealiseerd.

De instelling van de dode tijden vindt plaats middels potmeters, derhalve zullen de
dode tijden onderling afwijken.

Asymmetrieën in de IGBT's.

De in dit rapport gegeven testresultaten laten zien dat met de gegeven besturing toch de
gewenste statische stabiliteit in de hulpcondensatorspanning wordt bereikt.

Het verschil tussen theorie en praktijk is te wijten aan de modelvorming waarin niet
idealiteiten nog niet zijn meegenomen. Hierbij kan men onder andere denken aan gelei
dingsweerstand van de schakelaars en parasitaire zelfinducties in de invertor.

Gezien de testresultaten is het aannemelijk dat statische stabiliteit kan worden bereikt in
een klein werkgebied rondom 1/>=180°.

• Ten tijde van de bouw van de besturing werd er vanuit gegaan dat statische stabiliteit van
de hulpcondensatorspanning voor willekeurige carrierfaseverschuiving kon worden bereikt,
conform het gestelde in §4.1.1. De keuze voor de vaste 180° faseverschuiving werd uit
sluitend gebaseerd op het feit dat alleen voor deze faseverschuiving een zo klein mogelijke
rimpelcomponent in de belastingsstroom ontstaat. De instabiliteit van de hulpcondensa
torspanning bij gebruik van carrierfaseverschuivingen anders dan 180° kan met de gereali
seerde besturing dan ook niet worden geverifieerd. De grootte van het stabiele werkgebied
zal in een vervolgonderzoek moeten worden bepaald.

• Het referentiesignaal en de carriersignalen kunnen asynchroon of synchroon worden ge
realiseerd. Het al dan niet synchroon verlopen van de signalen heeft geen invloed op de
werking van de aangestuurde convertor. Gebleken is echter dat asynchroon verlopende sig
nalen, door het ontbreken van een vaste faserelatie, het triggeren van oscilloscopen vrijwel
onmogelijk maken. Dit kan men inzien door te bedenken dat de te meten signalen in de
convertor zowel de frequentie van het referentiesignaal als een rimpelcomponent met de
dubbele carrierfrequentie bevatten.
Aldus is het sterk aan te bevelen om het referentiesignaal synchroon uit de hoogfrequente
carriers af te leiden. Dan bestaat er altijd een vaste faserelatie tussen beide signalen,
hetgeen resulteert in stilstaande oscilloscoopbeelden.

• De gecompenseerde referentiespanning, welke in de besturing wordt opgewekt, werd niet
in de praktijk toegepast. Het instelbereik van de compensatie is niet toereikend om de
grote weerstandswaarden van de beschikbare (belastings)spoelen te compenseren.
In dit rapport werd uitsluitend gebruik gemaakt van een extern toegevoerde blokvormige
referentie.
De correcte werking van de besturing welke gebruik maakt van de gecompenseerde refe
rentiespanning werd geverifieerd middels enkele CASPOC simulaties. De besturing zal in
de toekomst worden gebruikt voor het testen van de in bus-bar structuur te realiseren
convertor.

• De dimensionering van de gate impedanties Ron,Roffmoet zorgvuldig gebeuren.

Snel schakelende IGBT's veroorzaken hoge reverse recovery stroompieken tijdens commu
tatie met een vrijloopdiode. Tevens ontstaat niet te onderschatten EMC storing overal in
de meetopstelling. In dit verband moet men ook kritisch zijn ten aanzien van het type
IGBT. De in de testopstelling gebruikte AEG IGBT's blijken "rauw" te schakelen, hetgeen
bij spanningen groter dan 300V tot aanzienlijke reverse recovery stroompieken leidt. De
hiermee gepaard gaande steile stroomtransiënten veroorzaken de genoemde EMC proble
men. Enkele op gelijke spanningsnivo's uitgevoerde metingen aan een vergelijkbaar type
IGBT (Semikron SKM 50GBlOOD) gaven nauwelijks aanleiding tot EMC problemen. Van
groot belang hierbij is de kwaliteit van de ingebouwde vrijloopdioden.
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Langzaam schakelende IGBT's daarentegen stellen beperkingen aan de maximale en mi
nimale dutycycles in de gate stuursignalen en leiden tot grotere schakelverliezen.

Tenslotte wordt de dimensionering van Ron,Roff ook voor een belangrijk deel bepaald door
de layout van de convertor zelf.

• Het verloop van de reverse recovery stromen in het gebouwde prototype is bekend. Geble
ken is dat deze stromen zowel door de voedingslijnen als door de hulpcondensator vloeien.
Deze stromenloop zal eveneens optreden in de nog te realiseren bus-bar convertor. Aange
zien de layout van deze convertor inductiearm is, zullen de reverse recovery stroompieken
in mindere mate worden begrensd dan in een op conventionele wijze gebouwde convertor.
Men kan de reverse recovery effecten beperken door op strategische plaatsen enige zelf
inductie aan te brengen. Als men in serie met de hulpcondensator zo'n zelfinductie Ls
aanbrengt moet men er rekening mee houden dat gedurende bepaalde schakeltoestanden
Ls in serie met de belastingsspoel L wordt geschakeld. Aldus ontstaat gedurende deze
schakeltoestanden een grotere effectieve circuitzelfinductie. Hetzelfde kan worden afgeleid
voor een in de voedingslijnen geplaatse zelfinductie Ls. Onder de voorwaarde Ls«L blijven
de in dit rapport berekende instellingen van de gecompenseerde referentiespanning geldig.

• Enerzijds mag het nadelig genoemd worden dat de metingen aan de prototype convertor
uitsluitend op lage spannings- en stroomnivo's konden worden uitgevoerd. De metingen,
welke weliswaar de stabiliteit van de convertor aantonen, zijn niet representatief voor
de optredende parasitaire verschijnselen bij hoge spannings- en stroomnivo's. Anderzijds
moet men zich afvragen hoever men met de op conventionele wijze gerealiseerde prototype
convertor kan gaan, gezien de hoge schakeifrequentie.
Vanwege de vermelde vernieling van een IGBT module en meerdere drivercircuits werd
de doelstelling van dit rapport, namelijk het realiseren van een op 1200V,50A werkend
prototype, niet gehaald.
Aanvullende metingen betreffende de stabiliteit van de hulpcondensatorspanning zullen,
bij hogere stroom- en spanningsbelasting, worden uitgevoerd aan de in bus-bar structuur
te realiseren convertor.

• Het geheel overziende komen we tot de slotconclusie dat de Imbricated Cells multilevel
topologie, gecombineerd met de reeds langer bekende NPC-topologie, in principe geschikt
is voor MRI toepassingen. Alle aspecten betreffende de besturing van de NPC-Imbricated
Cells convertor zijn bekend. Gebleken is dat de layout van de convertor bij de heersende
hoge schakelfrequentie allesbepalend is voor het bereiken van het gewenste spannings- en
stroombereik van 120DV,15DA.
Praktisch gezien is er dan ook nog veel werk te verrichten.
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