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Samenvatting

Door het toepassen van grotere vermogens in gelijkspanning- en wisselspanningsin
stallaties neemt het kortsluitvermogen toe. De grotere vermogens kunnen ontstaan
doordat op de reeds aanwezige installatie een uitbreiding van het aantal voedingspun
ten plaatsvindt. Een groter kortsluitvermogen in gelijkstroomnetten leidt tot hogere
kortsluitstromen met grotere stroomstijlheden. Conventionele gelijkstroomschakelaars
reageren te traag waardoor een slechte of geen begrenzing van de kortsluitstroom
plaatsvindt. Om de hoge kortsluitstromen te begrenzen zal een snel reagerende
schakelaar een uitkomst bieden. Een snel reagerende schakelaar is een hybride scha
kelaar. De hybride schakelaar combineert mechanische- en halfgeleiderschakeltechnie
ken.

Het afstudeerwerk zal gebruikt worden om het gedrag te voorspellen van een te
ontwikkelen hybride gelijkstroomschakelaar met een nominale spanning welke ligt
tussen de 750V en 1500V. Het uitgangspunt van het afstudeerwerk is het concept van
een te ontwikkelen hybride gelijkstroomschakelaar waarbij de mechanisch schakelende
delen zijn vervangen door halfgeleiders. Het aldus ontstane stroombegrenzende gelijk
stroomschakelaar is een met halfgeleiders uitgevoerde stroombegrenzende gelijk
stroomschakelaar (solid-state DC current limiter).

Het uitgangscircuit van de met halfgeleiders uitgevoerde stroombegrenzende gelijk
stroomschakelaar is uitgebreid met componenten om de halfgeleiders te beschermen
tegen te hoge transiënte spanningen. Om de magnetische energie te dissiperen zijn
aan het uitgangscircuit componenten toegevoegd. De magnetische energie is opge
bouwd in de inductantie van de voedingsbron en de spoelen van de met halfgeleiders
uitgevoerde stroombegrenzende gelijkstroomschakelaar.

Met een model van stroombegrenzende gelijkstroomschakelaar wordt door middel van
negen toestanden het verloop van de stromen en spanningen voorspeld.

Een test is uitgevoerd om het gedrag van de gerealiseerde stroombegrenzende gelijk
stroomschakelaar te verifiëren. De met halfgeleiders uitgevoerde stroombegrenzende
gelijkstroomschakelaar schakelt in op een kortsluiting. De kortsluiting bevindt zich op
de afgaande klemmen van de schakelaar. De bron heeft een nominale spanning van
900V. De ideële kortsluitstroom heeft een stroomstijlheid van 8N~s. De schakelaar
treedt in werking na een vertragingstijd van 100~s vanaf het begin van de kortsluiting.
De kortsluitstroom heeft dan een waarde van 670A bereikt. De kortsluitstroom wordt
binnen 1.070 ms afgeschakeld en bereikt een topwaarde van 2900A.



Summary

One of the consequences of consuming larger amounts of power in direct and alterna
ting grids, e.g., as a result of an extension of an existing grid with extra powerstations,
is an increased shortcircuit power. Increased shortcircuit powers in direct current grids
result in highly elevated shortcircuit currents with steaper ramps. These elevated
shortcircuit currents with steaper ramps pose a problem for conventional direct cur
rent switches, which respond too slowly to enable an adequate limitation of the short
circuit current. To limit the shortcircuit current a circuit breaker that responds faster,
leaving a shorter period for the current to increase, could be a solution. In this pilot
study a concept version of a faster responding circuitbreaker was developed using
mechanical and solid-state technologies. The result is a hybride direct current limiting
circuitbreaker.

The mechanical switching parts of the hybride direct current limiting circuit-breaker
were replaced by thyristors which resulted in a version of a solid-state DC-current
limiter. Additional components were added to the concept of the solid-state DC-cur
rent limiter to snubber transient voltages that arrise over the thyristors. Furthermore,
dissipators were applied to dissipate magnetical energy which build up in the induc
tance of the voltagesource.

The solid-state DC-current limiter was described using a nine-state model. Predictions
were made about the voltagesoucre current, the voltages which arises over the solid
state direct current components and the currents flowing through the solid-state direct
current components.

A test was created to verify the predicted behaviour of the developed solid-state
DC-current limiter. In this test the solid-state DC-current limiter switched-off because
of a shortcircuit that was induced on a switching-on. The shortcircuit was at the
terminals of the solid-state DC-current limiter.

The voltage source had a rated voltage of 900V. The prospective current rose with
8N~s. The solid-state DC-current limiter operated after a delay of 100~s with respect
to the start of the current. At this point the shortcircuit current had reached a value
of 670A. The short-circuit current was disconected within 1.070 ms and reached a
peakvalue of 2900A.

The results of this thesis elucidated the behaviour of the solid-state DC-current
limiter that was studied. Furthermore, these results will be used to predict the behavi
our of the hybride direct current limiting circuit breaker with a rated voltage of 750
1500V that is presently being developed at the University of Eindhoven.
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Symbolenlijst

afkorting:

E

la
~Ll
ILZ
in
IT2

~YARI
IYAR2
IYAR3

(di/dt)cr

L

omschrijving:

dissipatievermogen
energy absorpion capability

tijdsafhankelijke stroom door condensator C2
tijdsafhankelijke stroom door luchtspoel Ll
tijdsafhankelijke stroom door luchtspoel L2
tijdsafhankelijke stroom door thyristor Tl
tijdsafhankelijke stroom door thyristor TI
tijdsafhankelijke stroom door varistor VARl
tijdsafhankelijke stroom door varistor VAR2
tijdsafhankelijke stroom door varistor VAR3

kritische stijgsnelheid van de doorlaatstroom
critical rate of rise of on-state current
voorwaartse piekstroom
peak forward current (diode)
sperherstelstroom
peak reverse recovery current
maximum van de gemiddelde doorlaatstroom
maximum average on-state current
doorlaatstroom (topwaarde)
on-state current (peak value)
maximaal toegestane periodieke doorlaatstroom
maximum allowable repetitive turn-on current
eenmalige doorlaatstroom
surge (non repetitive) on-state current,

zelfinductie, (ideale) spoel

leidingweerstand
leidingweerstand
dynamische weerstand luchtspoel L1
dynamische weerstand luchtspoel ~

tijd tussen de stroomnuldoorgang en de voorwaartse spanning tijdens
de recovery fase.
behuizingstemperatuur
case temperature
ontsteekvertragingstijd
gate controlled delay time
hersteltijd
circuit commutated turn-off time
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UCI
Ua
uDD
Uu,
Uu
Uu,
Uu
uRD
un
uTZ
uYARI

uYAR2
uYAR3
Ve
VCI
va
V DD
Ve

V E
vEl
Vu
Vu
V p

V RD
Vn
V T2

VYARI
VYAR2
VYAR3

(dv/dt)er

pn-overgangstemperatuur
junction temperature

tijdsafhankelijke spanning over condensator Cl
tijdsafhankelijke spanning over condensator C2
tijdsafhankelijke spanning over diode DD
tijdsafhankelijke spanning over luchtspoel LI
tijdsafhankelijke spanning over ideale spoel LI
tijdsafhankelijke spanning over luchtspoel L2
tijdsafhankelijke spanning over ideale spoel L2
tijdsafhankelijke spanning over dissipatie weerstand RD
tijdsafhankelijke spanning over thyristor Tl
tijdsafhankelijke spanning over thyristor TI
tijdsafhankelijke spanning over varistor VARI
tijdsafhankelijke spanning over varistor VAR2
tijdsafhankelijke spanning over varistor VAR3
continuous service voltage
momentane spanning over condensator Cl
momentane spanning over condensator C2
momentane spanning over diode DD
toestelspanning
device voltage
constante spanning
momentane topspanning
momentane spanning over luchtspoel LI
momentane spanning over luchtspoel L2
rest- of ontladingsspanning
residual or discharge voltage (peak)
momentane spanning over dissipatie weerstand RD
momentane spanning over thyristor Tl
momentane spanning over thyristor TI

momentane spanning over varistor VARI
momentane spanning over varistor VAR2
momentane spanning over varistor VAR3

bedrijfsspanning
service voltage

kritische stijgsnelheid van de sperspanning
critical rate of rise of off-state voltage
periodieke piekblokkeerspanning (in doorlaatrichting)
limiting repetitive peak forward off-state voltage (thyristor)
eenmalige piekblokkeerspanning
limiting non-repetitive peak forward off-state voltage
transiënte voorwaartse spanning
transiënt forward voltage
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VRRM

V RSM

f3
y

t.>n..

<p ••

periodieke pieksperspanning
limiting repetitve peak reverse voltage
eenmalige pieksperspanning
limiting non-repetive peak reverse voltage

spanningsindex
stroomindex
natuurlijke cirkelfrequentie (op de puntjes een extra index)
fase (op de puntjes een extra index)
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Inleiding

Voor het afschakelen van kortsluitstromen in gelijkstroomnetten zijn er in het verle
den schakelaars ontworpen die de stroom onderbraken door middel van het aanleggen
van een boogspanning. De schakelaars vergen veel onderhoud aan de contacten als
gevolg van contacterosie. Het gebruik van grotere vermogens leidt tot een hoger
kortsluitvermogen. Om de optredende kortsluitstromen in de hand te houden dienen
de schakelaars snel na het optreden van de fout te reageren. Langere schakeltijden
leiden tot een toename van de kortsluitstroom waardoor hogere eisen worden gesteld
aan de installatie. De bovengenoemde aspecten vormen een aanleiding tot het ontwik
kelen van een beter presterende schakelaar.

Een oplossing kan gevonden worden in de toepassing van halfgeleiders. De halfgelei
ders kennen hierbij wel de beperkingen dat ze een grotere: inwendige weerstand,
vermogensverlies, spanningsval hebben. De isolatiekwaliteit en de overbelastbaarheid
zijn lager dan de conventionele schakelaars. Daarbij moet nog aan toegevoegd worden
dat: er geen sprake is van een galvanische scheiding, de levensduur theoretisch onbe
perkt is en er spanningsbegrenzingsmechanismen nodig zijn. De spanningsbegrenzings
mechanismen worden toegepast om de halfgeleiders te beschermen.

De nadelen die het schakelen met halfgeleiders met zich meebrengen geeft aanleiding
tot het zoeken naar een 'symbiose' van de mechanische schakeltechnieken met de
halfgeleiders. De symbiose resulteert in een hybride DC-schakelaar. De mechanische
schakelaars hebben als voordeel dat ze: een lage contactweerstand, een laag vermo
gensverlies, een lage spanningsval, een galvanische scheiding, een grote isolerende
kwaliteit en een goede overbelastbaarheid hebben.

Dit afstudeerwerk dient ter ondersteuning van een promotie. De promotie beoogt een
hybride DC-schakelaar te ontwerpen en te realiseren.De hybride DC-schakelaar vindt
zijn toepassing in tractienetten met een nominale spanning tussen de 750 en 1500V.
Met de opgedane eIVaringen zal daarna worden bekeken wat de mogelijkheden zijn
om een AC-stroombegrenzende schakelaar te ontwikkelen. Van het concept van de te
ontwikkelen hybride DC-schakelaar, het hoofdontwerp, is een afgeleid concept ge
maakt, het afgeleide ontwerp. Het afgeleide ontwerp is het uitgangspunt van de afstu
deeropdracht. De mechanische delen ontbreken bij het afgeleide ontwerp ten opzichte
van het hoofdontwerp en zijn veIVangen door een zo getrouw mogelijk equivalent. Als
equivalent voor de vacuümschakelaar in het hoofdontwerp is een thyristor gekozen.

Van het afgeleide ontwerp worden modellen gemaakt om de principewerking en de
optredende transiënten voorspellen. Daarna worden deze in de praktijk getoetst door
middel van een meting.

In hoofdstuk 1, 'Hoofdontwerp', wordt het concept van de hybride DC-schakelaar
beschreven. Het circuit dat als uitgangspunt diende voor het afstudeerwerk wordt in
hoofdstuk 2, 'Het afgeleide ontwerp', beschreven. De grootheden van de gebruikte
componenten worden behandeld in hoofdstuk 3, 'Componentgrootheden', met als doel
de grenzen en het gedrag van de componenten in kaart te brengen. Voordat het
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ontwerp begint wordt in hoofdstuk 4, 'Principewerking van het afgeleide circuit', een
globale indruk gegeven van het schakelgedrag van het afgeleide ontwerp. Het schakel
gedrag zal eerst met ideale componenten worden beschouwd. Daarna zal het schakel
gedrag worden uitgebreid met de reverse recovery current van de thyristoren. De
praktische uitvoering van het afgeleide ontwerp wordt besproken in hoofdstuk 5,
'Gedachtengang achter het afgeleide ontwerp'. Het afgeleide ontwerp wordt uitgebreid
met oplossingen voor: het dempen van de transiënte spanningen en de dissipatie van
de magnetische energie. In hoofdstuk 5 komt een serieschakeling van thyristoren voor.
Thyristoren schakelen niet volledig gelijktijdig in hetgeen een spanningsverandering
over de nog niet ontstoken thyristoren tot gevolg heeft. De thyristoren worden be
schermt tegen een te grote positieve spannigsverandering. In hoofdstuk 6,'Gedachten
gang achter spanningsstijlheidssnubber', wordt de bescherming van de thyristor tegen
een te grote spanningsstijlheid uiteengezet. Het ontwerp wordt voor twee uitvoe
ringsvormen gemodelleerd in hoofdstuk 7,'Modelvorming'. De eerste uitvoeringsvorm
betreft het afgeleide ontwerp waarbij de magnetische energie wordt gedissipeerd door
een weerstand, de tweede uitvoeringsvorm betreft het afgeleide ontwerp waarbij de
magnetische energie wordt gedissipeerd door een varistor. Hoofdstuk 8,'Componen
tenschema', toont het gerealiseerde afgeleide ontwerp met een weerstand als dissipa
tor. De berekende grootheden van het gerealiseerde afgeleide ontwerp worden weer
gegeven in hoofdstuk 9, 'Simulaties'. Om de simulatie te verifiëren worden metingen
uitgevoerd aan het gerealiseerde afgeleide ontwerp. Het afgeleide ontwerp met een
varistor als dissipator is gerealiseerd. Met dit circuit wordt door middel van een
meting het dissipatiegedrag getoond. De resultaten van de metingen worden bespro
ken in hoofdstuk lO,'Meetbespreking'. De resultaten van het afstudeerwerk worden
samengevat in het hoofdstuk l1,'Conclusies'.
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1 Hoofdontwerp

Het hoofdontwerp is een hybride DC-schakelaar. In de nu volgende beschrijving van
de schakelaar zijn alle componenten ideaal. De hoofdonderdelen waaruit de schake
laar bestaat zijn (zie afbeelding 1): een injectiecondensator Cz, een schietspoel Lzs'
een thyristor Tz en een vacuümschakelaar SI. Een afgaande lijn wordt voorgesteld
door de inductie La en weerstand Ra. De bron bestaat uit een spanningsbron U en
een inductie Lb. In de normale geleidende toestand van de schakelaar is de vacu
umschakelaar gesloten. De vacuümschakelaar zorgt voor een goede geleiding waar
door hij een positieve bijdrage levert aan de vermindering van het vermogensverlies.
Na het optreden van de fout geeft de detectieapparatuur een commando aan de
thyristor waarmee het slingercircuit, bestaande uit de schietspoel en de injectiecon
densator, wordt geactiveerd. De energie in de condensator zal in de schietspoel een
elektrodynamische kracht opwekken waarmee de vacuümschakelaar wordt geopend.
Op het zelfde moment neemt de stroom door de vacuümschakelaar af en commuteerd
hij naar het slingercircuit. De vacuümschakelaar is uit geleiding. Na enige tijd zal de
thyristor doven. De stroom in de afgaande lijnen loopt op het moment van schakelen
vrij door de vrij-loop diode.

Lb
i-------------l

S1 La Ra

o

I
I
I
I
I
I

C2 T2 I
I I

+

Ubron

+
u

L J

Hybride DC-schakelaar

Afbeelding 1 Hoofdontwerp
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2 Het afgeleide ontwerp

Voor de afstudeeropdracht is een variant op het hoofdontwerp bedacht. Het doel is
om met zoveel mogelijk aanwezige componenten de schakelaar op zijn principewer
king te testen. Deze variant, het afgeleide ontwerp, kent de volgende veranderingen:
de schietspoel Lzs is vervangen door een luchtspoel Lz met een zelfinductie van
ongeveer 100 J.LH. De gelijkspanningsvoedingsbron wordt opgebouwd uit een conden
sator Cl en een luchtspoel LI . De condensator Cl heeft een capaciteit van 7.11 mF en
nominale spanning van 1000V. De luchtspoel L I heeft een zelfinductie van ongeveer
100J..LH. De opstelling bootst een kortsluiting na welke zich bevindt op de afgaande
klemmen van de schakelaar. Hierdoor kan de vrijloopdiode D worden weggelaten. De
dimensies van de injectiecondensator zullen voortkomen uit het ontwerp van de
schakelaar. De vertragingstijd is 100J.Ls, tussen de start van de kortsluiting en de
ontsteking van de thyristor T2. De vertragingstijd kan bijvoorbeeld een gevolg zijn van
de tijd die nodig is om de kortsluiting te detecteren. De stroomstijlheid van de ideële
kortstroom is ongeveer 10 NJ.Ls.

r---------l

I ~ I
I I +
I L1 I
I I
I I
I I
I I
I I
I Cl lUbron
I I

I I l-----.r--y-"""'y-.......~----1I-------_1 ......I-*------____I
I I I ~

I I L2 C2 T2
I I
I I
I I -
I I
L J

Afbeelding 2 Het afgeleide ontwerp
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3 Componentgrootheden

3.1 Thyristor

De thyristor is een halfgeleiderschakelaar welke globaal omschreven kan worden als
een diode die in de doorlaatrichting blokkeert totdat een gatestroom de blokkeertoe
stand opheft. De belangrijkste parameters die nodig zijn bij het ontwerp worden
hieronder genoemd. Symbolen en definities zijn volgens de DIN 41787-norm. Andere
normen zijn de IEC 747-6 en de NEN 10747-6.

tq

De herste/tijd (circuit commutated turn-off time) is de minimale wachttijd tussen het
moment waarop de stroom door het nulpunt gaat, bij de overgang van de voorwaartse
richting naar de sperrichting, en het moment waarop de voorwaartse spanning, met de
thyristor in de blokkeertoestand, kan worden aangelegd. (Zie [ID.

Wanneer de voorwaartse spanning voortijdig wordt aangelegd, zal de thyristor weer in
geleiding komen.

De circuit commutated turn-off time is vastgesteld onder de condities volgens IEC
747-6 hoofdstuk 1.10.2.4:

maximale omgevings-, behuizings- of andere referentietemperatuur;
maximale voorwaartse stroom iTM;
de stroomsteilheid waarmee de voorwaartse stroom door het nulpunt gaat;
de spanning in de sperrichting;
de spanningssteilheid waarmee de spanning in sperrichting klimt naar de span
ning in voorwaartse richting;
de maximale voorwaartse spanning is: (VDM = 0.67 VDRM);
stuurstroom condities.

De circuit commutated turn-off time is in sterke mate afhankelijk van de junctietem
peratuur en neemt meer dan proportioneel toe naarmate de temperatuur hoger
wordt. Verder is de circuit commutated turn-off time nog afhankelijk van de stroom
stijlheid, de stationaire stroom voor de stroomdaling iTM, de spanningsstijlheid tijdens
de stroomdaling, het verloop van de recovery spanning en de levensduur van de la
dingsdragers.

In de documentatie kan men grafieken aantreffen die de circuit commutated turn-off
time uitdrukken als funktie van: de junctietemperatuur, de bovengenoemde stroom
steilheid en de combinatie van de aangelegde voorwaartse spanning met de bovenge
noemde spanningssteilheid.

In afbeelding 3 vindt u een grafische weergave van de tijden die te maken hebben met
het recovery-gedrag van de thyristor.
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Atbeelding 3 Herstelgedrag thyristor

I RRM

De sperherstelstroom (peak reverse recovery cllrrent) is afhankelijk van: de hoogte van
de stationaire stroom waar vanuit de stroomdaling vertrekt (iTM), de stroomstijlheid
en de levensduur van de ladingsdragers. [2]

(di/dt)cr

De kritische stijgsnelheid van de doorlaatstroom (critica I rate of rise of on-state cllrrent) is
het gevolg van de volgende componenteigenschap.

Nadat de gate-controlled delay time is verstreken ontstaat er een beperkt kathode
gebiedje in de buurt van de gemetaliseerde gate contacten. Het gebiedje de stroom in
voorwaartse richting voeren [2]. Het gebiedje breidt zich ongeveer met een snelheid
van 0.1 mm/~s uit. Hierdoor wordt de stroomvoerende kwaliteiten van de thyristor
beperkt.

Om te voorkomen dat de thyristor wordt beschadigd zal de stroomsteilheid onder de
kritische waarde moeten blijven. De critical rate of rise of on-state current zijn geba
seerd op een halve sinus. De waarde van de critical rate of rise of on-state current is
het quotiënt van 50% van de amplitude van de sinusvormige stroom en de tijd waarin
deze is bereikt. De parameters die van invloed zijn op het voeren van de een bepaal
de stroomsteilheid zijn: de maximale stroom, de schakelfrequentie en de gate-puls
vorm. [1]
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De critical rate of rise of on-state current wordt beproefd onder de condities volgens
IEC 747-6 amendement 2 hoofdstuk 3.3.9:

maximale junctietemperatuur (~ = !Vi max);
maximale voorwaartse stroom (iTM in de documentatie gespecificeerd);
spanning in blokkeertoestand (VD = 0.67 VDRM);
frequentie (fa = 50 Hz of 60 Hz);
de triggerpulsvoorwaarden worden opgegeven in de documentatie;
testduur

Men kan aan de spanning over de thyristor zien wanneer er een te hoge stroomstijl
heid optreedt [5], zie afbeelding 4

i met te hoge di/dl

i mei nominole di/dl

Afbeelding 4 Stroomstijlheid

De eenmalige doorlaatstroom (sllrge (non repetitive) on-state cllrrent) is de maximale
toegestane topwaarde van één enkele 50 Hz sinusvormige stroompuls. Deze waarde
kan worden opgegeven voor een onbelaste toestand en voor een belaste toestand met
de maximum average on-state current. De Surge (non repetitive) on-state current mag
niet worden herhaald en gebruikt als een onderdeel van het nominale ontwerp. Nadat
deze puls is opgetreden kan de thyristor tijdelijk haar voorwaartse blokkeer kwaliteit
verliezen. [1]

De maximum van de gemiddelde doorlaatstroom (maximum average on-state current) is
de stroom die ten hoogste mag vloeien in een enkel fasige, halfsinusvormige resistieve
belasting. In de documentatie worden grafieken gegeven waarbij deze stroom wordt
uitgezet tegen de maximale 'case-temperature' (tc) en diverse stroomhoeken. Een
ander diagram laat het verband zien tussen de stroom en verschillende koel media. [1]
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ITM

De doorlaatstroom (topwaarde) (on-state current (peak value)) wordt opgegeven voor
een aantal stroomvormen. De stroomvormen bestaan uit een halve sinus- of trape
zevorm. In de documentatie wordt deze on-state current als funktie van de combinatie
van de pulsbreedte ('current pulse duration (tp)')' de schakelfrequentie en de behui
zingstemperatuur ('case-temperature (td') uitgezet. [2] en [3]

(dv/dt)cr

De kritische stijgsnelheid van de sperspanning (critica I rate of rise of off-state voltage) is
het gevolg van de volgende component eigenschap.

Als de anode-kathode spanning stijgt (d uak I dt >0) zal de ruimteladingzone zich
uitbreiden over de middelste nlPz-junctie (thyristor wordt beschouwd als een opeen
stapeling van de lagen: n1,p1,n2 en p2, zie afbeelding 5). De dynamische stromen die
daarbij ontstaan hebben een uitwerking als zou er een basisstroom gaan vloeien in de
transistoren (de thyristor wordt opgevat als een schakeling van een pnp en npn tran
sistor). Dit heeft tot gevolg dat de thyristor ontsteekt zonder het aanbrengen van de
gate-puls. [2]

A

A
pl

n1

+ + + + +

p2

n2

K

J..
T

E

G

K

Afbeelding 5 Thyristor gemodel
leerd met transistoren

Om de thyristor bestand te maken voor grootte spanningssteilheden worden shorts
aangebracht in de emitter van de npn transistor, zie afbeelding 6. De shorts zijn emit
ter kortsluitingen. De pz-basiszone wordt via de n2-zone doorverbonden met de ka
thode door middel van een extra gedoteerde Pz laag.
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Afbeelding 6 Thyristor met
shorts

K

De condities waaronder de beproeving plaatsvindt staan in de IEC 747 amendement 2
hoofdstuk 7.6:

maximale junctietemperatuur (tvj = !Vi max);
spanningsvorm (lineair of exponentieei);
peak off-state voltage, voorkeur verdient een tweederde van de maximum repeti
tive peak off-state voltage;
stuurelektrode condities.

Een voorbeeld van een beproeving met een exponentiële spanningsvorm, zie afbeel
ding 7, vindt plaats onder de volgende condities:
Tijdens de beproeving is de spanningsvorm exponentiële over de thyristor in de blok
keertoestand. De spanning loopt naar een topwaarde van VDM = 0.67 VDRM en zal
daarna afnemen, in een tijdsbestek van lms, tot een waarde binnen 30 procent van de
top waarde. De spanningsstijlheid wordt gedefinieerd als een rechte lijn door de
punten op t = 0; Uak=O en t = T; Uak = 0,632 VDM ofwel (dv/dt)cr = 0,42 VDRM / T.

De afkorting staat voor de eenmalige piekblokkeerspanning (in doorlaatrichting) (limi
ting repetitive peak forward off-state voltage). Zij omvat alle repeterende transiënte
overspanningen in de voorwaartse richting. Een aparte waarde wordt opgegeven voor
de niet repeterende voorwaartse overspanningen (zie VDSM)'

De voedingsspa~~ing.heefteen ~opwaarde va~: Vtop voeding S (VRRM of VDRM) / (l.?
tot 2.5). De veIlIgheIdsfactor dIe men -gebruIkt wordt sterk bepaald door de kennIs
over de transiënte overspanningen die kunnen ontstaan. Voor hoofdvoedingen is een
veiligheidsfactor tussen de 2.0 en 2.5 wenselijk (cf VDE 0160).
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0.67 V DRM

0.42 V DRM

T

~-r~-~-------------

1 ms

t_

Afbeelding 7 critical rate of off-state volta
ge

Deze afkorting staat voor eenmalige piekblokkeerspanning (limiting non-repetitive peak
fOlward off-state voltage) Zij mag nooit overschreden worden dus ook niet voor een
zéér korte duur. Veelal is VDRM gelijk aan de VDSM'

VRRM

De periodieke piekblokkeerspanning (limiting repetitive peak reverse voltage) een analo
gon van VDRM maar dan in de sperrichting.

De eenmalige pieksperspanning (limiting non-repetitive peak reverse voltage) een analo
gon van VDSM maar dan in de sperrichting.

__ - - - - - - - - - - - - - - - - IT(RC)M

1-

1-1=0

uCsno
-R-

uCsno I

I uC.n J--.....i-_-=======---

Afbeelding 8 maximum allowa
bIe repetitive turn-on current

De maximaal toegestane periodieke doorlaatstroom
(maximum allowable repetitive turn-on current) is de
maximaal toegestane repeterende inschakelstroom.
De inschakelstroom mag bij het inschakelen tot aan
de maximum allowable repetitive turn-on current
een oneindige steile flank hebben (zie afbeelding
8). De oneindig stijle flank kan ontstaan als gevolg
van het ontladen van een RC-snubber netwerk. Bij
een hogere schakelfrequentie zal de maximum
allowable repetitive turn-on current waarde lager
uitvallen. Meestal wordt in de praktijk een waarde
van 50% gekozen. (Zie [1].)
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De hersteltijd (gate controlled delay time) is de tijd welke verstrijkt vanaf de start van
de gatepuls tot aan 90% van de geblokkeerde spanning (zie afbeelding 9). De gate
controlled delay time wordt verminderd door middel van gatestromen met een grotere
stroomstijlheid. De beproevingscondities zijn volgen lEe 747-6 hoofdstuk 1.9 en
amendement 2 hoofdstuk 7.9.

Afbeelding 9 Gate controlled delay time
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3.2 Diode

Enkele grootheden die van toepassing zijn op de vermogensdiode zullen hier worden
vermeld.

VRRM

Zie thyristor.

Zie thyristor.

De lekstroom (reverse-saturation current) is de lekstroom die loopt als gevolg van een
aangelegde spanning in de sperrichting.

Zie thyristor.

De transië·nte voorwaartse spanning (transiënt forward voltage) treedt op tijdens wanneer
een diode een positieve stroomstijlheid in de voorwaartserichting krijgt opgedrukt. De
diode zal een inductief karakter vertonen tijdens de verandering van de stroom (zie
afbeelding 10).

\
\
\
\

t _

Afbeelding 10 Transiënt forward voltage
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3.3 Varistor grootheden

Een varistor (VAriabIe resISTOR) is een niet lineaire weerstand en wordt ook wel
afgekort met VDR (Voltage Dependend Resistor). Zij wordt gebruikt om ongewenste
spanningstransiënten te dempen.

Enkele materialen waaruit een varistor gemaakt kan worden zijn: silicium-carbide,
zinkoxyde en titaniumoxyde. Varisoren die een metaal als basis hebben worden vaak
afgekort met MOV (Metal Oxide Varistor) of MOR (Metal Oxide resistor).

De varistor kenmerkt zich doordat bij een toenemende stroom de spanningsval over
de varistor sterk minder dan proportioneel stijgt. De mate van stijging wordt mede
bepaald door de uitvoeringsvorm. De zinkoxyde uitvoering heeft het meest vlakke
verloop. De uitvoeringsvorm met silicium carbide stijgt harder dan de zinkoxyde. Een
overdreven weergave vind u in afbeelding 11.

Afbeelding 11 Weerstandsgra
fiek varistoren

L nominale werkgebied

U
1D.

Ue tn:JOsiënte werkgebied

De varistor kent twee werk gebieden: een nominaal
werkgebied en een transiëntwerkgebied. In het no
minale werkgebied is de varistor in de rusttoestand.
Dit werkgebied wordt afgebakend met een span
ningswaarde , de continue bedrijfsspanning (continu
ous service voltage) De. De continuous service volta
ge wordt opgegeven voor wissel- en gelijkspanning.
In het transiënte gebied kan men een gemiddelde
kromme herkennen met daar omheen een bepaalde
spreiding.

uI
SiC

ZoO

1-

De kromme wordt uitgedrukt met de volgende formule:

of met

i=K·u Y

(1)

(2)

waarbij, volgens CECC 42000 of DIN 42923 T.1, f3 de spanningsindex en y de stroom
index voorstelt.

In de grafieken vindt men vaak een dubbel-logaritmische schaalverdeling. Binnen
bepaalde grenzen kan hier een dubbel-logaritmisch verband herkennen. De bovenge
noemde formules worden dan herschreven tot:
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log(u) = 10g(C) + f3 ·log(i) (3)

of tot

log(i) =10g(K) + y ·log(u) (4)

Om de karakteristiek te meten wordt er een stroompuls (VDE 0433) door de varistor
gestuurd met de vorm volgens afbeelding 12.

Im

10%

1
100% _
90% I

I
I
I
I
I
I

50% -------/--J------ -----
I I

I I
I I

I I
I I

I I
I I

I I
I
I

Tr

Atbeelding 12 Stroompuls

Verder wordt de varistor gekenmerkt door:
1) E;
2) U lOs;
3) long duration dicharge current;
4) Up'

ad1) De dissipatie vermogen (energy absorpion capability) E is de ten hoogste toegesta
ne hoeveelheid energie welke gedissipeerd mag worden gedurende een bepaalde
tijd,(bv voor een ABB type is de tijd twee minuten). Zij is de som van de energie van
alle pulsen die in deze tijd voorkomen. Er wordt ook een ondergrens opgegeven met
betrekking tot de tijd waarin een gedeelte van de ten hoogste toegestane hoeveelheid
energie optreedt. Men geeft tevens een maximale stroomwaarde op voor een stroom
puIs die de volle twee minuten duurt en een energieinhoud E heeft.

ad2) U Ws ,bedrijfsspanning (service voltage), is de spanning die over de varistor mag
staan gedurende 10 seconden.

ad3) Is een stroomvorm die lang aanhoud, bv lms, In tegenstelling tot de boven
genoemde pulsen.

ad4) Up' rest- of ontladingsspanning (residual or discharge voltage (peak)), is de top
waarde van de spanning die optreedt bij het aanleggen van de (transiënte) stroompul
sen.[3] en [4].

Het parallel zetten van varistoren uit de zelfde produktie levert problemen op met de
stroomverdeling als gevolg van de variatie in de weerstandskrommen.
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4 Principewerking van het afgeleide ontwerp

4.1 Model met ideale thyrîstor

In dit hoofdstuk wordt het globale schakelgedrag beschreven aan de hand van fornlU
les. Het schakelgedrag wordt in vier toestanden verdeeld. In toestand I, het gebied
van t = 1:0 tot en met t = tI' ontsteekt het hoofdcircuit via thyristor Tl (zie afbeelding
13). Hiermee wordt een kortsluiting nagebootst, die zich dicht bij de bron bevindt.
Van t = tI tot en met t = tz, toestand 11, wordt het commutatiecircuit ontstoken
waarmee de stroom in Tl naar nul wordt geforceerd. Is de stroom in schakelaar Tl
nul geworden, opent de thyristor. De schakeling zit nu in toestand 111, die loopt van t
= tz tot en met t = t3. De schakeling zal zich naar de eindtoestand IV begeven. Dit
moment breekt aan wanneer de stroom door thyristor Tz nul is geworden.

De thyristoren worden ideaal verondersteld. Weerstanden worden verwaarloosd. Op t
= 1:0 zijn de stromen nul en is condensator Cl opgeladen tot een spanning van Uelo
en is de spanning over condensator Cz gelijk aan UCZo'

uL 1
iL 1 +

L1

iT 1
uT1

+ ......
"f

T1

L2 C2

+
uC 1 = C1

uL2 uC2 uT2
~- iL2 - t--+__iT_2 +_+:;......'*"'""',--------1

"f

T2

Atbeelding 13 Netwerk met ideale thyristor
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Afbeelding 14 Spanning- en stroomverloop

In afbeelding 14 wordt een overdreven weergave van de spanning- en stroomverloop
gegeven.

Toestand 0 (-00 < t s 1:0):

Condensator Cl is opgeladen tot een spanning VClo en condensator Cz is opgeladen
tot een spanning van V CZo. Alle stromen zijn nul. Alle spanningen over de netwerk
componenten zijn nul behalve de spanning over thyristor Tl' uTI(t) = VClo' en de
spanning over thyristor Tz• uTz(t) = VClo + V CZo•
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Toestand I (10 < t s tI): De stroom iu zal het volgende verloop hebben:

(5)

(6)

Het spanningsverloop van condensator Cl zal het volgende verloop hebben:

(7)

De overige grootheden zijn als volgt:

Toestand 11 (tl < t S tz): De stroom iu(t), uu(t) en uC1(t) zullen het verloop heb
ben zoals in toestand I. Onderstaand vindt u de tijdfunkties van iL2, i3 en uC2.

(8)

(9)

(10)

(11)

tz kan benaderd worden met de formule (12) voor het geval dat tussen het tijdstip tI
en t2 de stromen in het begin van de sinus zitten.
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(12)

Men kan twee extremen onderscheiden namelijk: bij een zeer kleine L2 (directe
ontlading van condensator Cz over T1) waarbij de thyristor T1 direct wordt gedoofd
en bij een noemer die gelijk is aan nul, waarbij de thyristor nooit wordt gedoofd.

De overige grootheden zijn als volgt:

Toestand 111 (tz < t =:; t3): De stromen iu(t), iu(t) en de spanningen uC1(t), uC2(t),
uu(t), uu(t) en un(t) hebben het volgende verloop:

A

iLJ(t) =/3 COs(wn3 (t-t2) - <f>3)

1

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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A

uL1(t)=-L 113wn3 sin(wn3 (t - t2)- <j)3 )

A

UL2(t)=-L2 13wn3 sin(wn3 (t - t2)- <j)3 )

UT1(t) = uL (t)- Uc (t)
2 2

De grootheid uT2(1) = O.

(18)

(19)

(20)

(21)

Toestand IV (t3 < t ~ t4): De eindtoestand geeft een stroomloos circuit en de span
ning over de condensatoren Cl en C2 is:

(22)

(23)

(24)

De overige grootheden zijn als volgt:
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4.2 Model met thyristor

In dit hoofdstuk wordt het globale schakelgedrag uitgebreid met het recovery gedrag
van de thyristor. Het schakelgedrag wordt in zes toestanden verdeeld. In toestand I,
het gebied van t = 10 tot en met t = tI' ontsteekt thyristor Tl waarmee de kortsluiting
wordt nagebootst (Zie afbeelding 15 en 16). Van t = tI tot en met t = ~, toestand 11,
wordt het commutatiecircuit ontstoken waarmee de stroom in Tl naar nul wordt
geforceerd. Heeft de stroom in thyristor Tl zijn peak reverse recovery current (IRRM
Tl) bereikt, opent de thyristor en commuteerd de recovery stroom in de snubber
VARl. Voor de snubbers wordt een varistor gekozen. De residual voltage Up van de
varistors wordt constant verondersteld. De schakeling zit in toestand 111, die loopt van
t = tz tot en met t = t3. In toestand IV, van t = t3 tot en met t = t4, herschikt de
energie in de spoelen en condensatoren zich totdat de peak reverse recovery current
van Tz (IRRM TZ) is bereikt. De reverse recovery stroom zal in de snubber VAR3
commuteren, gedurende het tijdsbestek tussen t = t4 en ts" De eindtoestand, toestand
VI, is bereikt nadat het commutatieproces voorbij is. In afbeelding 15 wordt een
overdreven weergave van de spanning- en stroomverloop gegeven.

,.-

I UL1
I

'Ll

I
II1

I
iT1

,11

lil
uL2

1'1
,11

"I
,,

iT2 ,
u 11

Cl0 11

I
: 1

IuC1
,

uT2I 1
uC20 "

"

"

uC2
I : I

I'
,I

"I',I

~1 I"
"

"

"t " I,
': 1i VAR1 1 Inl, IV V Vi iVAR Vi

UI
to t 1t2 t3 t4

l
S t - te t -

Afbeelding 15 Overdreven weergave spanning- en stroom
verloop
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uVARl
iVAR1 -",," +

-=
Var1

uLl uT1
iLl + - iTl + -

L1 T1

uVAR3
iVAR3 -::l. +

--C

Var3
Cl

uT2uL2 uC2
+ -- iL2 - + iT2 + -.. '<'

L2 C2 T2

+
uCl

Afbeelding 16 Netwerk

De thyristoren worden ideaal verondersteld met uitzondering van het reverse recovery
effect. De thyristor is uit geleiding wanneer de maximale reverse recovery stroom
(IRRM) is bereikt. De continuous service voltages van de varistoren moeten voldoen
aan: V e VARI ~ V Clo en V e VAR3 ~ (IVCl(t4) + Vcz(t4) I of V Clo + VCZo)' In het
transiënte werkgebied dienen de spanningen te liggen in de gebieden: V Clo :s; V p
VARI :s; V RRM Tl en IVCl(t4) + Vcz(t4) I :s; Vp VAR3 :s; V RRM TI' Alle weerstanden
worden velWaarloosd. Op t = 10 zijn de stromen nul en is condensator Cl opgeladen
tot een spanning van V Clo en is de spanning over condensator Cz gelijk aan VCZo'

Toestand 0 (-00 < t :s; 10):

Condensator Cl is opgeladen tot een spanning V Clo en condensator Cz is opgeladen
tot een spanning van VCZo' Alle stromen zijn nul. Alle spanningen over de netwerk
componenten zijn nul behalve de spanning over thyristor Tl' uTl(t) = V Clo' en de
spanning over thyristor T z, utz(t) = V Clo + VCZo'

Toestand I (10 < t :s; tI): De stroom iLl zal het volgende verloop hebben:

(25)

(26)

Het spanningsverloop van condensator Cl zal het volgende verloop hebben:
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(27)

De andere grootheden zijn:

uu(t) = UC1(t); UU(t) = 0; UTl(t) = uC1(t); un(t) = UC2o; UYAR1(t) = -uTl(t); u_
YAR2(t) = -Un(t); iu(t) = 0; in = 0; iTl(t) = iU(t); iYAR1 = 0; iYAR3 = 0;

Toestand 11 (tl < t ::5 ~): De stroom iu en uC1 zullen het verloop hebben zoals in
toestand I. Onderstaand vindt u de tijdfunkties van iu • i3 en uC2.

"'n2~J L IC2 2

(28)

(29)

(30)

(31)

Het einde van toestand 11 wordt bereikt als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

(32)

Alle andere grootheden zijn:

uu(t) = uC1(t); uu(t) = 0; uTl(t) = uC1(t); uT2(t) = UC2o; uYAR1(t) = -uTl(t);
uYAR2(t) = -uT2(t); iu(t) = 0; in = iu(t); iTl (t) = iu(t); iYAR1 = 0; iyAR3(t) = 0;
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Toestand 111 (tz < t ~ t3): Het snubber-gedrag wordt, als gevolg van het doven van
Tl' beschreven met de onderstaande formules:

A

iLl(t) =/l3 COs( CJ>nl (t-t2) - <J>31)

A

iL2(t) = 123 COs(CJ>n2 (t-t2) - <J>32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)
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A

ULl(t)=-L 1/13 wnl sin(wnl (t - t2)- (j>31)

A

UL2(t) =-L2I23wn2 sineW n2 (t - t2)- (j>32)

De overige grootheden zijn:

(41)

(42)

(43)

Toestand IV (t3 < t ::5 t4): De stromen en de spanningen hebben het volgende ver
loop:

A

iLl(t) =/4 cos(Wn3 (t-t3) - (j>4)

1

(44)

(45)

(46)

(47)

(48)
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A

ULJ(t)=-L 1/4Wn3 sin(Wn3 (t - t3)- <P4 )

A

UL2(t) =-L2/4Wn3 sin(Wn3 (t - t3)- <P4 )

UTJ<t) = UL (t)- Uc (t)
2 2

(49)

(50)

(51)

(52)

Het einde van toestand IV wordt bereikt als aan de volgende voorwaarde is voldaan:

(53)

uT2(t) = 0; UyAR1(t) = UT1(t); UYAR2(t) = 0; iL2 (t) = iT2(t)= ÎU(t); Î3(t) = 0;
iYAR1 = 0; ÎYAR3 = 0; in =

Toestand V (t4 < t ~ t5): Het snubber-gedrag wordt, als gevolg van het doven van
T2' beschreven met de onderstaande formules:

A

iLJ(t) =/s cos(wn3 (t-t4) - <Ps) (54)

(55)

(56)
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A

UL1(t)=-L 1IS wn3 sin(wn3 (t - t4)- <Ps )

A

uL2(t)=-L2I SWn3 sin(wn3 (t - t4)- <PS)

De overige grootheden zijn:

(57)

(58)

(59)

(60)

(61)

Toestand VI (ts < t =s; t6): De eindwaarden zijn:

Uu(ts) = 0; uL2(ts) = 0; un(ts) = UC1(tS); uT2(tS) = UC2(tS) + UC1(tS); uYARl(tS)
= -un(ts); uYAR2(tS) = -uT2(tS); iL2(ts) = 0; inets) = 0; iT2(tS) = 0; iYARl(tS) = 0;
iYAR3(tS) = 0;
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5 Gedachtengang achter het afgeleide ontwerp

In dit hoofdstuk wordt aan de hand van de globale beschrijving van hoofdstuk 4 een
opzet gegeven voor een praktische uitvoering. Achtereenvolgens komen de volgende
zaken aan de orde:

1) het creëren van een stroom-nuldoorgang door thyristor Tl;
2) het dissiperen van de magnetische energie in de spoelen;
3) de circuit commutated turn-off time tq versus de dimensies van condensator C2;

4) de keuze van het type snubber;
5) het schakelen van thyristoren in serie.

ad1) De stroomnuldoorgang van thyristor Tl zal plaats vinden op tijdstip ~ (zie
afbeelding 15). Zoals in formule (12) met de daarbij behorende randvoorwaarden is
vermeld, zal het tijdstip t2 afhangen van de laadspanning Velo en V C20 alsook de
inductie L l en ~. Bij gelijke inducties en de keuze dat t2 = 2 tI blijkt dat de laad
spanning van condensator C2 ongeveer tweemaal zo hoog is als van condensator Cl.

ad2) De energie in de spoelen zal zich na het doven van thyristor Tl omzetten in een
spanning over condensator C2 (zie toestand III afbeelding 15). Daardoor zal de
eindwaarde van de spanning over condensator C2 hoger uitvallen dan zijn laadspan
nig. Om de eindspanning te beperken wordt een serie-combinatie van een weerstand
en diode parallel aan de condensator toegevoegd. De diode zorgt ervoor dat de
condensator normaal kan worden opgeladen. Na de ompoling van de spanning over
de condensator wordt een gedeelte van de energie in de weerstand gedissipeerd. De
keuze van de weerstandswaarde dient zo te geschieden dat de thyristor T2 op de juiste
manier dooft (let op tijd te). Het componenten schema uit afbeelding 2 wordt uitge
breid met 'uitbr2' zie afbeelding 23. Om de rest energie te dissiperen zou men ook
een varistor parallel, al dan niet met een diode in serie, aan de condensator C2
kunnen overwegen. De diode wordt toegevoegd als de laadspanning van de condensa
tor C2 hoger is dan de V e van de varistor. De spanning wordt dan begrenst tot de
continuous service voltage van de varistor. Na het doven van thyristor T2 zal de
condensator zich ontladen over de varistor. Als gevolg van het sterk niet lineaire
karakter zal in de buurt van de service voltage VlOs de weerstand sterk toenemen,
hetgeen de RC-tijd laat toenemen. Dit leidt tot een overschrijding van de tijdsduur
welke de service voltage mag aanhouden.

ad3) De aangelegde spanning over de Thyristor Tl zal tijdens de recovery fase lang
genoeg negatief moeten zijn (zie tq van hoofdstuk ..) om de thyristor te doven. Deze
spanning zal door de spanning over spoel~ en condensator C2 worden bepaald. De
spoel ~ heeft in de schakeling een vaste waarde met als gevolg dat de spanningsduur
tijdens de recovery fase (te) alleen met de dimensies van de condensator C2 gestuurd
kan worden. Men wil de capaciteit en de laadspanningswaarde van condensator C2 zo
laag mogelijk houden. Om dit te bereiken zal een geringe circuit commutated turn-off
time van thyristor Tl een voorwaarde zijn welke bij de keuze van de thyristor een rol
speelt. Een lage circuit commutated turn-off time brengt met zich mee dat de thyristo
ren ook in een klasse met een lagere VDRM en VRRM vallen. Als gevolg van de vaste
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bronspanning van Del kan de lagere VDRM en VRRM van de thyristor niet meer
voldoen tijdens off-state of het recovery proces. Een oplossing kan gevonden worden
in het in serie zetten van enkele thyristoren. Het componentenschema wordt uitge
breid met 'uitbr3' zie afbeelding 23.

ad4) Tijdens het recovery-proces van de thyristor ontstaat er een transiënte spanning
in de sperrichting VR' Wanneer de transiënte spanning niet wordt gedempt kan de
thyristor onherstelbaar beschadigd worden. De snubber zorgt voor een demping van
de te verwachte transiënte spanning VR. Voor de snubber komen in aanmerking:

RC-snubber;
varistor.

De optimaal afgestelde RC-snubber wordt beschreven in artikel [5]. Daaruit blijkt dat
de minimale topwaarde van de recovery spanning DEl tweemaal hoger ligt dan de
stationaire eindspanning (DE)' De parameters die bij het ontwerp van de RC-snubber
als uitgangspunt gelden zijn:

Na de berekening van de weerstand en condensator bekijkt men of de ontlaadstroom
van de RC-snubber, die optreedt bij het inschakelen van de thyristor, beneden de
maximum allowable repetitive turn-on current blijft. De parameters die bij de controle
als uitgangspunt gelden zijn:

C

SNUBBER CURRENT i1 t
o

~R-~~~------- V
RR

"

UE----- -- DEVlOC VOLTAGE u.1
o_--l~

DEVlCE CURRENT ;2 t
---='----'

Albeelding 17 RC-snubber
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De minimale waarde van de snubberweerstand waarmee de ontlaadstroom tot IT(RC)
M wordt begrensd is het quotiënt van de spanning welke voor de ontsteking van de
thyristor over de snubber-condensator staat (Uesno) en de IT(RC)M' Mocht uit de
berekening van de snubber-weerstand door middel van artikel [4], waarbij de reverse
spanning maximaal de VRRM van de thyristor mag bereiken, een lagere weerstand
volgen dan is de thyristor niet geschikt of het snubbertype.

Met een varistor als snubber ontbreekt de ontlaadstroom die bij het inschakelen van
een Re-netwerk optreedt. De residual voltage Up van de varistor zal onder de limi
ting repetitive peak reverse voltage VRRM moeten blijven om de thyristor te bescher
men. Dit voor het gebied waarin de stroom door de varistor ten hoogste de peak
reverse recovery current IRRM van de thyristor kan bereiken.

""\.

""'C ;1
VAR

U e
~ - ~ +

"f'
;2

L T

: ... SNUBBER CURRENT i 1 I
o----+"-----'-r-----

I
I
I
I
I

DEVICE CURRENT ; 2 I !

~~-B~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~:RM
O<U Ë-- ----:

o --------, I DEVICE VOLTAGE Ue I
t = 0

U('O=====================-"t

Atbeelding 18 Varistor als snubber

Het snubber proces doorloopt in het algemeen de volgende fase zie afbeelding 18. De
peak reverse recovery current wordt bereikt. De stroom i wordt in de varistor gefor
ceerd. De varistor bewerkstelligt een spanning waarmee de stroom naar nul wordt
geforceerd. Daarbij dient de continuous service voltage Ue ten minste de waarde van
de bron UE te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan raakt de varistor defect. De
spanningen en stromen lopen dan volgens afbeelding 19.
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Afbeelding 19 Overschrijding van Uc

Het snubberproces van thyristor Tl van het afgeleide ontwerp gaat als volgt (zie
afbeelding 20): Nadat de peak reverse recovery current van thyristor Tl is bereikt zal
de thyristor snel zijn goede geleidbaarheid verliezen. Als gevolg hiervan zal de stroom,
opgedrukt door de spoelen, zijn weg vervolgen door de varistor met de daarbij beho
rende residual voltage Up' De residual voltage zal de stroomsteilheid van de stroom
door spoel LI doen toenemen en de stroomsteilheid van de stroom door spoel Lz
verzwakken totdat de beide stromen aan elkaar gelijk zijn. Na de circuit commutated
turn-off time zal, met inachtneming van de juiste spanning, de thyristor volledig do
ven. De spanning over de varistor voor en na de schakelcyclus dient onder de conti
nuous service voltage van de varistor te liggen. Het kan voorkomen dat bij het
onvoldoende afvangen van de magnetische energie in de spoelen, de spanning over de
spoel Lz en de condensator C2 de continuous service voltage van de varistor overs
chrijdt. De parameters beschreven in hoofdstuk 3.3 mogen hierbij niet overschreden
worden.
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Afbeelding 20 Varistor met diode

Het snubberproces van thyristor Tz volgt in grote lijnen het algemene voorbeeld.
Nadat condensator Cz is omgepoold zal enige tijd later de peak reverse recovery
current IRRM van thyristor Tz worden bereikt. De thyristor verliest snel zijn geleid
baarheid en forceert daarmee de stroom door de varistor Vad. De varistor bereikt
zijn residual voltage waarmee de stroom door de spoelen naar nul wordt gebracht. De
spanning over de varistor voor en na de schakel cyclus van de solid-state schakelaar
dient onder de continuous service voltage van de varistor te liggen (zie afbeelding 23).
'uitbr4a'. Wil men, voordat de schakelcyclus van de afgeleide schakelaar begint, een
hogere beginspanning op de varistor Vad zetten dan de continuous service voltage,
dan is dit mogelijk door in serie met de varistor een diode te plaatsen (zie afbeelding
23 'uitbr4b'). De spanning over de combinatie van diode en varistor voldoet in het
stationaire nominale geval aan: 0 ~ UE ~ -Ue - VRRM 'ti UE S 0 en 0 S UE S Ue 'ti
UE ~ 0, met VRRM van de diode. De spanning over de varistor wordt bepaald door
reverse-saturation current Is van de diode bij een spanning UE ~ O. De reverse
saturation current bepaalt de spanning waarop de varistor zich instelt. De reverse
saturation current dient zo klein te zijn dat de spanning over de varistor ten hoogste
de continuous service voltage is. Mocht het voorkomen dat de URRM van een diode
te laag is voor de gewenste spanning UE ~ 0 dan kunnen meerdere diodes in serie dit
verhelpen (zie afbeelding 23 'uitbr4c). Om de over de serie-diodes een evenredig
spanningsverschil te krijgen worden alle componenten voorzien van een vereffenings
weerstand (zie afbeelding 23 'uitbreiding 4d', Let op doorslag van de vereffenings
weerstand over de varistor). De vereffeningsweerstand heeft gedurende de snubber
actie de spanning Up te verwerken. Tijdens de snubberactie zal door de diode de peak
reverse recovery lopen. Daarom zal de peak forward current van de diode voldoen
aan de volgende voorwaarde: IRRM S IFM.
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ad5) In punt 4 wordt gesproken over een situatie waarbij thyristoren in serie worden
gezet. De volgende aspecten dienen daarbij in de gaten te worden gehouden:

5.1) het voorkomen dat de thyristoren ontsteken op een te hoge spanningsstijlheid;
5.2) evenredige verdeling van de spanning in stationaire toestand;
5.3) evenredige verdeling van de spanning in transiënte toestand.
5.4) het aanbieden van een gelijktijdige gate-puls.

ad. 5.1) De thyristoren schakelen niet volledig op het zelfde moment in. Hierdoor
kan het voorkomen dat een thyristor ontsteekt door een te hoge spanningsstijlheid.
Om de thyristor te laten ontsteken op de gate-puls worden er RC-combinaties over
elk van de thyristoren geplaatst om de spanningsstijlheid te beperken ( zie afbeelding
23 'uitbr51').

ad. 5.2) De evenredige spanningsverdeling in stationaire toestand wordt verkregen
door een vereffeningsweerstanden parallel aan elke thyristor te zetten (zie 'uitbr52'
afbeelding 23).

ad. 5.3) Door kleine verschillen in de thyristoren, van het zelfde type, zullen er
verschillen ontstaan in het tijdstip waarop de recovery van een enkele thyristor ten
opzichte van de andere plaatsvindt. Daardoor kan bij één of meerdere thyristoren een
te hoge reverse spanning optreden. De RC-combinatie van punt 5.1 heeft niet de
funktie van een snubber voor het dempen van de recovery voltage VR. Om de recove
ry voltage per thyristor in de hand te houden wordt over elke thyristor een varistor
geplaatst, de deelvaristors genaamd. Bereikt een van de thyristoren de IRRM dan zal
zijn deelvaristor de IRRM overnemen. Nadat alle thyristoren de IRRM hebben bereikt,
zal de hoofdvaristor de stroom door de deelvaristors overnemen en deze stroomloos
maken. Daarvoor dient de residual voltage Up van de hoofdvaristor lager te liggen
dan de som van de residual voltages van de deelvaristoren. Dit geldt ook voor de
continuous service voltage van de hoofdvaristor en de deelvaristoren. Bij het niet
gelijktijdig inschakelen, genoemd onder punt 51, zal kortstondig over de deelvaristor
een hoge spanning staan. Dit kan er voor zorgen dat de deelvaristor een stroom voert.
Houdt dit te lang aan dan kan de varistor defect raken. Daarom wordt in serie met de
varistor een diode geplaatst met de juiste VRRM en IFM (zie afbeelding 23 'uitbr3' ).
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Afbeelding 21 Snubberverloop van thyristoren in serie

ad54)
Het circuit volgens afbeelding 22 is gebruikt om de gate-puls te maken. De pulstrafo
wordt beschouwd als een ideale trafo met spreidingsinductie. Met een spanning aan
de secundaire kant van de pulstrafo die vele male groter is dan de gate-diode span
ning, kan de gate-diode spanning worden verwaarloosd. Het circuit gedraagt zicht als
een tweede orde circuit waarmee de gate-stroomvorm kan worden ingesteld. Bij het
aanbrengen van de gate-puls zal een disc-thyristor ingeklemd moeten zijn. Het kan
voorkomen dat de aansluiting van de gate op de siliciumschijf geen contactmaakt met
de gateaansluiting buiten op het huis.

_---51 T10

~

Ejll _---51 Tl b

f e1 Tla 3~
_-~T1C

~
T1

Afbeelding 22 Gate-circuit
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6 Gedachtengang achter spanningsstijlheidssnubber

De thyristoren in serie zullen niet precies te gelijkertijd ontsteken. Om een thyristor
niet te laten ontsteken op een te hoge positieve spanningsstijlheid wordt over elke

. thyristor een Re-combinatie geplaatst.

De uitgangsgrootheden zijn:

De drie thyristoren zijn van het zelfde type. Verder geldt dat V E < VEl < VDRM.
V E wordt van nul langzaam opgeregeld tot zijn eindwaarde. De spanning over de
condensatoren is in de begintoestand gelijkelijk verdeeld. Als alle thyristoren ontste
ken op één na zal over de niet ontstoken thyristor de grootste positieve spanningsstijl
heid komen te staan. De spanningen en stromen zullen er als volgt uit zien wanneer
twee thyristoren tegelijkertijd en de derde zeer vertraagt inschakeld.

Rslc Cs1c
+uTl c_

iTlc
TlcL1

+ uL1 _

UE]

-----------------'
UE Rsl 0

Rslo+Rslb+Rslc

I uTlo 1----'---- _
I..\:: Rsl b

Rsl o+Rsl b+Rslc

I uTl b 1--_...._-_-_-_-_-......---::--_-_-_-_-_-_-_-_-_ VORM

I..\:: Rslc (dv/dt)cr ,...-: 1..\::1 I..\::
Rslo+Rslb+Rslc .b- (dv/dl)

I uTlc 1----'----------1----

- - - - - - - - - - - - - - - - I T(RC)M

I..\::
bTl 0 I-----'---= ~"_____ Rsl o+Rs 1b+Rs 1c

--------------- - IT(RC)M

I..\::
bTl b I----'--.:=. ~"_____ Rs 1o+"'RSib+Rs1 c

- - - - - - - - - - - - - - - - IT(RC)M UE
------------ Rs1c

bT1C L..- ----l. _

1-

Afbeelding 24 Spanningsstijlheid-snubber
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De ontlaadstroom van de Re-combinatie zal de maximum allowable repetitive turn-on
current IT(RC)M niet mogen overschrijden. De ontlaadstroon optreedt op bij de
ontsteking van de thyristor. De grootste onlaadstroom die in dit geval kan ontstaan is:
i = DE / Rs·
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7 Modelvorming

7.1 Rekenmodel met weerstand als dissipator

7.1.1 Netwerkrepresentatie

Het componentenschema (zie afbeelding 25) wordt in dit hoofdstuk gemodelleerd. De
verschillende toestanden waarin het circuit zich bevindt zal worden weergegeven in
netwerkmodellen. Daarna zullen de netwerkmodellen worden omgezet naar reken
schema's.

uVARl
VAR 1I +'"\ -

--c
Var1

r----I~--==---------,

I" I
I Rsla Cs1a Rs1 b Cs 1b Rslc Cslc I
I I
I I verwaarlozen
I Rgla Rg1 b Rgl c I
I I
I ""'- ""'- ""'- I
I -.,;; --C --C I
I Vorla DIa Varlb Dlb Vor1c Dlc I

uLl
L ..J

+ - iL1 iTl
+uTl-

L1 Tla Tlb Tlc verwoorlozen

r~~~~~-FuRd uDd uVAR3

Cl +---=- .:';...- A -

li Rd Dd I ~

V~ ;VAR3D2a D2b

iL2+uL2 - iC2+uC2_ iT2 +uT2_

L2 C2 T2

+
uCl

Afbeelding 25 Componentenschema

De spoelen L I en Lz worden opgebouwd uit een ideale inductie en een weerstand. De
condensatoren Cl en Cz worden voorgesteld als ideale condensatoren. De leiding
weerstanden worden ook meegenomen. De thyristoren Tla tot en met TIc worden
samengevoegd tot één thyristor. Daarbij worden de insckakelsnubbers, de vereffe
ningsweerstanden en de deelvaristoren verwaarloosd. De thyristoren worden in de
geleidende toestand als een kortsluiting beschouwd. In de reverse richting zal, komend
vanaf de geleidende toestand tot aan de IRRM, de thyristor als een kortsluiting wor
den opgevat. Daarna zal de thyristor volledig geopend zijn. Er treedt geen verschil op
in het tijdstip waarop de IRRM van de thyristoren wordt bereikt. De dissipatiewee
stand Rd wordt opgevat als een ideale weerstand. De dissipatie diode Dd wordt ideaal
verondersteld. Varistor Varl wordt verwaarloosd zolang de spanning onder de service
voltage U lOs blijft. Boven die spanning en bij een stroominjectie wordt hij beschouwd
als een niet lineaire weerstand. De vereffeningsweerstanden van de uitschakelsnubber
over thyristor Tz zal worden verwaarloosd. De varistor Vad zal bij een stroominjectie
worden beschouwd als een niet lineaire weerstand en in de andere gevallen worden
verwaarloost. De niet lineaire weerstand geeft het verband aan tussen de residual
voltage Up en de stroom. Alle weerstanden zijn dynamische weerstanden.
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Toestand 0 ( t s 1:0): Condensator Cl is opgeladen tot een spanning van VClo en
condensator is opgeladen tot een spanning van VC20. De andere waarden zijn uL2(t)
= 0; uTI(t) = VClo; uT2(t) = VClo + VC20; iLI (t) = iLlo = 0; iU(t) = iL20 =
0; iTI(t) = 0; iT2(t) = 0; iRd(t) = 0; ic2(t)= 0; uRd(t) = O.

Toestand I (1:0 < t s tI): Het circuit is in rust, t = 1:0. De hoofdthyristor Tla..c wordt
ontstoken.

r------------,
I uL1' uRL1 I uRl
I +~- iL1 + - I +
I 1

1 L1 RL1 1 RlL.. ---l

uLl
+

+
uCl Cl

Afbeelding 26 Netwerk toestand I

uC2(t)= VC20; uL2(t) = 0; uTI(t) = 0; uT2(t) = VC20; iL2(t) = 0; iTI(t) = iLI(t);
iT2(t) = 0; ird(t) = 0; ic2(t)= 0; urd(t) = O.

Toestand 11 (tl < t S tz): De fout wordt gedetecteerd. Na enige tijd wordt het injec
tiecircuit worden ontstoken t = tI.

+
uCl Cl

r-----------,
I uLl' uRLl I uRl
,+~- iL1 + -, +
I I
1 L1 RL1 1 RlL -J

uL1
+

jTl

r---------...,
1 uL2' uRL2 I uR2 uC2
1+~- iL2 + -I + - iC2 + 11 +

Afbeelding 27 Netwerk toestand II

uTI(t) = 0; uT2(t) = 0; iT2(t) = iL2(t);

+
uL2

R2 C2
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Toestand 111 (tz < t s t3): De reverse recovery current van thyristor Tla..c is bereikt
t = tz. De thyristor zal daarna volledig open zijn. De varistor Varl zal de stroom, die
eerst door thyristor Tl liep, overnemen.

r---------..,
1 uL1 • uRL1 1 uR1
1+ ,."..,..- iL 1 + -I +

1 1

1 L1 R1 I RlL -.J

uL1
+

+
uCl Cl

Afbeelding 28 Netwerk toestand 111

uVAR1
iVAR1+ ~ -

-c
VAR 1

r---------..,
1 uL2' uRL2 1 uR2
1+ ,."..,..- iL2 + -I +

1 I
1 L2 RL2 I R2L .....J

uL2
+

uC2
+

C2

uTI(t) = uVARI(t); uT2(t) = 0; iTI(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); ird(t) = 0; ic2(t)=
iL2(t); urd(t) = O.

Toestand IV (t3 < t s t4): Wordt in de vorige toestand de service voltage VlOs van
varistor Varl bereikt t = t3 dan geldt het volgende netwerk totdat de condensator C2
spanningsloos is geworden t = t4.

r---------ï
1 uLl' uRLl 1 uRl
1+ --.....- iL1L2+ -I +
I 1

I L1 RL 1 I R1L .....J

uL 1
+

+
uCl Cl

Afbeelding 29 Netwerk toestand IV

r-----------,
I uL2 uRL2 I uR2
1+--.....- iL1L2+ -1+
1 I

1 L2 RL2 I R2L ....J

uL2
+

uC2
iLl L2- +

C2

uTI(t) = uL2(t) + uRL2(t) + uR2(t) - uC2(t); uT2(t) = 0; iLI(t) = iLIL2(t); iL2(t)
= iLIL2(t); iTI(t) = 0; iT2(t) = iLIL2(t); ird(t) = 0; ic2(t)= iLIL2(t); urd(t) = O.
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Toestand V (t4 < t ~ t5): De spanning over de condensator Cz wordt negatief waar
door de dissipatiediode Dd volledig gaat geleiden. Blijft de som van de spanningen
uL2, uR2 en uC2 onder de service voltage VlOs van varistor Varl dan zal op het
moment dat iLlL2 de IRRM van thyristor Tz bereikt deze toestand over gaan naar
toestand VIII. Daarentegen zal op het moment dat de som van de spanningen uL2,
uR2 en uC2 boven de service voltage VlOs van varistor Varl komt toestand VI aan
vangen t = t5.

-
I 1
I L1 RL1 1 Rl uRdl..- _________ ...J

iRd + -

uL 1
+ - Rd

r---------...,
I uL2 uRL2 I uR2 uC2

Cl I+~- iU L2 + -I + - iC2 - +

I"""""' I
1 L2 RL2 I R2 C2
l- _________ ...J

uL2
+ -

+
uCl

r----------,
1 uLl' uRL1 I uRl
1+ - iL1L2+ -I +

Afbeelding 30 Netwerk toestand V

uTl(t) = uVARl(t); uT2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); urd(t) = -uC2(t).

Toestand VI (t5 < t ~ t6): De som van de spanningen uL2, uR2 en uC2 is boven de
service voltage VlOs van varistor Varl. Op het moment dat iL2 de IRRM van thyristor
Tz bereikt t = t6, gaat deze toestand over naar toestand VII.

uVARl
VAR 1+1 ~-- -I - I i -

1 I ---=
1 L1 RLl 1 Rl VAR 1 uRdL _________ ...J

iRd + -
uLl

+ - Rd
r----------,

~ Cl
1 uL2' uRL2 I uR2 uC2
1+ - iL2 + -I + - iC2 - +
I I
1 L2 RL2 I R2 C2
L. _________ ...J

uL2
+ -

+
uCl

r----------,
I uLl' uRLl 1 uRl
+ iLl + +

Afbeelding 31 Netwerk toestand VI

uTl(t) = VVARl(t); uT2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); urd(t) = -uC2(t).
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Toestand VII (t6 < t :S 0): De thyristor Tz komt uit geleiding waardoor de stroom
zijn weg kiest door de varistor Vad. De spanning over varistor Varl ligt nog steeds
boven zijn service voltage V lOs. Op het moment dat de spanning over varistor Varl de
service voltage V lOs bereikt wordt de volgende toestand bereikt t = t7.

I~Li~----~RLll uRl uVARl
+ °Ll + + VAR 1+

Afbeelding 32 Netwerk toestand VII

uTl(t) = VVARl(t); uT2(t) = uVAR3(t); iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; urd(t) = -uC2(t).

Toestand VIII (t7 < t :S t8): De stroom iLlL2 wordt verder naar nul geforceerd. Op
het moment dat de service voltage VlOs van varistor Vad wordt bereikt, t = t8, gaat
het circuit over tot toestand IX.

r---------ï
1 uLl' uRLl I uRl
1+ - iL1L2+ -I +
1 I
I Ll RLl IL ...J Rl uRd

iRd + -
uVAR3

+ ~ -

+
uCl Cl

uLl
+ -

I 1
I L2 RL2 1L ...J R2

Rd

uC2
iC2 - +

C2

""'I::

VAR3

-

uL2
+ -

Afbeelding 33 Netwerk toestand VIII

uTl(t) = uL2(t) + uL2(t) + uR2(t) - uC2(t) + VVAR3(t); uT2(t) = VVAR3(t);
iLl(t) = iLlL2(t); iL2(t) = iLlL2(t); iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; urd(t) = -uC2(t).
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Toestand IX (tg < t < 00): In de laatste toestand wordt de magnetische energie gedis
sipeerd door de dissipatieweerstand Rd.

r---------,
1 ul1' uRl1 I uRl
,+ - iL1LZ+ -I +
I ,
I L1 Rl1 I R1L ...J

iRd +
uRd

+
ul1

Rd
r---------ï

+ I uLZ' uRLZ I uRZ uCZ

uc~1_C_1 L...l.:..rvv->_'+__-_i_Ll_LZ_+__-_1_+__- __iC2_-_,_+ -------.J

I ~f---L~---ilr---'

I L2 RL2 I RZ CZ
L ...J

uL2
+

Atbeelding 34 Netwerk toestand IX

uCl(t) = uCl(tg); uLl(t) = 0; uL2(t) = 0; uTl(t) = uCl(tg); uT2(t) = uCl(tg) 
uC2(t); iLl(t) = 0; iL2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; urd(t) = -uC2(t).

48



7.1.2 Rekenschema

De netwerken in hoofdstuk 6.1.1 worden omgezet naar rekenschema's. De varistor
heeft in de schema's een rekencausaliteit van stroom naar spanning. Bij deze causali
teit hoort een weerstandskarakter volgens formule (1). Wegens een beperkte mantis
se- en exponentruimte van rekenprogramma's is formule (1) ongeschikt om mee te
rekenen. Daarom gaan we uit van formule (3) en schrijven deze om tot:

u = 10 [(log(C» +fJ log(i)] (62)

Toestand 0 ( t ~ 1:0): Condensator Cl is opgeladen tot een spanning van UClo en
Condensator is opgeladen tot een spanning van UC2o. De andere waarden zijn
uL2(t) = 0; uTI(t) = UClo; uT2(t) = UClo + UC2o; iLI (t) = iLlo = 0; iL2(t) =
iL20 = 0; iTI(t) = 0; iT2(t) = 0; ird(t) = 0; ic2(t)= 0; urd(t) = O.

Toestand I (to < t ~ tI):

uC1

iL 1

uRL 1 iL1
'---------{ RL1 1---_----1

uR1 iL1
'------------{ R1 }---------'

Afbeelding 35 Rekenschema toestand I
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Toestand 11 (tl < t ~ t2): Toestand 111 (t2 < t ~ t3):

uCl uCl

+ul1 +ul1' iL1 - + ul1 uLl' iL1

uRL1 iL1 uRl iL1
RLl RL1

uRl iL1
uRL1 iLl

Rl
Rl

+

uVARl iVARl +
uC2 VARl

uC2
+uL2 +uL2' iL2

+ +uL2 uL2' iL2
uRL2 iL2

RL2
iL2(t2)

uRL2 iL2

uR2 iL2
RL2

R2

uR2 iL2
Albeelding 36 Rekenschema toe- R2

stand II
Albeelding 37 Rekenschema toe-
stand III
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Toestand V (t4 < t ::5 ts):

iL1L2 iL1L2

uRLl

uRL2

iL1 L2

iL1L2

uRLl

uRL2

iL1L2

iL1L2

uRl iL1L2
uRl iL1 L2

'----------l Rl }-----1
'----------l Rl }-----1

uR2 iL1L2
uR2 iL1L2

L- --{ R2 }-----1
'-------------1 R2 1------1

iRD

+
uC2(t4)

uC2

uC2

1'------{ RB }-__o__.....

Afbeelding 39 Rekenschema toestand
V

+
uC2(t3)

uC2

Afbeelding 38 Rekenschema toestand
IV
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Toestand VIII (~ < t =5 tg): Toestand IX (tg < t < CXl ):

Afbeelding 43 Rekenschema toestand
IX

uRL1

uRLZ

iL1LZ

iL1LZ

iL1L2

uC2

+
uC2(t8)

uC2 1
RD

iC2
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7.2 Rekenmodel met varistor als dissipator

7.2.1 Netwerkrepresentatie

Het componentenschema van afbeelding 44 wordt in dit hoofdstuk gemodelleerd. De
verschillende toestanden waarin het circuit zich bevindt zal worden weergegeven in
netwerkmodellen. Daarna zullen de netwerkmodellen worden omgezet naar reken
schema's.

uVARl
iVRI A 1 +::i -

uLl
va;; I+uTl-

+~- iLl iT1 "-
Of'

Ll Tl

uVAR2 uDd -f-VAR3
~ Cl

+:l - +-
A '::i -

I; VA~ Dd I1 D2
Vo~ iVAR3 IiL2 +uL2_ ;C2+u~2_ i12 +u12_

-
L2 C2 12

+
uCl

Afbeelding 44 Componentenschema

De spoelen LI en Lz worden opgebouwd uit een ideale inductie en een weerstand. De
condensatoren Cl en C2 worden voorgesteld als ideale condensatoren. De leiding
weerstanden worden meegenomen. De thyristoren worden in de geleidende toestand
als een kortsluiting beschouwd. In de reverse richting zal, komend vanaf de geleiden
de toestand tot aan de IRRM, de thyristor als een kortsluiting worden gezien. Daarna
zal de thyristor volledig geopend zijn. De dissipatie diode Dd wordt ideaal veronder
steld. Varistor Varl en Var2 worden elk verwaarloosd zolang de spanning onder de
service voltage U lOs blijft. Boven die spanning en bij een stroominjectie worden elk
beschouwd als een niet lineaire weerstand. De varistor Vad zal bij een stroominjectie
worden beschouwd als een niet lineaire weerstand en in de andere gevallen worden
verwaarloosd. De niet lineaire weerstand geeft het verband aan tussen de residual
voltage Up en de stroom. Alle weerstanden zijn dynamische weerstanden.
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Toestand 0 ( t ~ to): Condensator Cl is opgeladen tot een spanning van VClo en
Condensator is opgeladen tot een spanning van VC2o. De andere waarden zijn
uL2(t) = 0; uTI(t) = VClo; uT2(t) = VClo + VC2o; iLI (t) = iLlo = 0; iL2(t) =
iL20 = 0; iTI(t) = 0; iT2(t) = 0; ird(t) = 0; ic2(t)= 0; urd(t) = O.

Toestand I (to < t ~ tI): Het circuit is in rust, t = to. De hoofdthyristor Tl wordt
ontstoken.

r-----------,
I uL1' uRL11 uR1
1 + ~ _ - iL1 + - 1 +

1 1
1 L1 RL 1 I R1L --l

uL1
+

+
uC1 C1

Afbeelding 45 Netwerk toestand I

uC2(t)= VC2o; uL2(t) = 0; uTI(t) = 0; uT2(t) = VC2o; iL2(t) = 0; iTI(t) = iLI(t);
iT2(t) = 0; ird(t) = 0; ic2(t)= 0; Vrd(t) = O.

Toestand 11 (tl < t ~ 12): De fout wordt gedetecteerd. Na enige tijd wordt het injec
tiecircuit worden ontstoken t = tI.

+
uC1 C1

r---------î
1 uL l' uRL 1 I uR 1
1+ .....,.."...- iL 1 + -I +

1 1
1 L1 RL 1 1 R1L ..J

uL 1
+

iT1

r---------,
I uL2' uRL2 1 uR2 uC2
1+~- iL2 + -I + - iC2 + +

Afbeelding 46 Netwerk toestand II

uTI(t) = 0; uT2(t) = 0; iT2(t) = iL2(t);

+
uL2

R2 C2
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Toestand 111 (~ < t s t3): De reverse recovery current van thyristor Tl is bereikt t =
~. De thyristor zal daarna volledig open zijn. De varistor Varl zal de stroom, die
eerst door thyristor Tl liep, overnemen.

r-----------,
1 uL l' uRL 1 1 uRl
1+ ,...,...,...- iL 1 + -I +

I I
1 L1 Rl I RlL --l

uLl
+

+
uCl Cl

Afbeelding 47 Netwerk toestand III

uVARl
iVAR1+ ~ -

""'C

VAR 1

r-----------,
1 uL2' uRL2 1 uR2
1+~~- iL2 + -I +
I 1

I L2 RL2 1 R2L --l

uL2
+

uC2
+

C2

uTI(t) = UVARI(t); uT2(t) = 0; iTI(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); ird(t) = 0; ic2(t)=
iL2(t); urd(t) = O.

Toestand IV (t3 < t s t4): Wordt in de vorige toestand de service voltage U lOs van
varistor Varl bereikt t = t3 dan geldt het volgende netwerk totdat de condensator Cz
spanningsloos is geworden t = t4.

r---------ï
I uU' uRLl I uR1
1+~- iL1L2+ -I +
I 1
I L1 RL1 I RlL ..J

uL1
+

+
uC1 C1

Afbeelding 48 Netwerk toestand IV

+
uL2

uC2
iL1L2- +

C2

uTI(t) = uL2(t) + uRL2(t) + uR2(t) - uC2(t); uT2(t) = 0; iLI(t) = iLIL2(t); iL2(t)
= iLIL2(t); iTI(t) = 0; iT2(t) = iLIL2(t); ird(t) = 0; ic2(t)= iLIL2(t); urd(t) = O.
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Toestand V (t4 < t :S ts): De spanning over de condensator C2 wordt negatief. De
spanning over de condensator bereikt de service voltage V lOs van varistor VAR2, t =
t4 waardoor de varistor een gedeelte van de energie in de spoelen gaat dissiperen.
Blijft de som van de spanningen uL2, uR2 en uC2 onder de service voltage VlOs van
varistor Varl dan zal op het moment dat iLlL2 de IRRM van thyristor T2 bereikt deze
toestand over gaan naar toestand VIII. Daarentegen zal op het moment dat de som
van de spanningen uL2, uR2 en uC2 boven de service voltage V lOs van varistor Varl
komt toestand VI beginnen t = ts.

~

I 1

I L1 RL1 1 R1 uVAR2L _________ .....J

iVAR2 + :i -
uLl ""C

+ - VAR2
r-----------,
I uL2 uRL2 I uR2 uC2

C1 I+~- iL2L2 + -I + - iC2 - +
--r I

I L2 RL2 I R2 C2
L _________ --'

uL2
+ -

+
uC1

,------------,
1 uL1' uRL1 1 uR1
,+ - iL1L2+ -I +

Afbeelding 49 Netwerk toestand V

uTl(t) = uVARl(t); uT2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); urd(t) = -uC2(t).

Toestand VI (ts < t :S t6): De som van de spanningen uL2, uR2 en uC2 is boven de
service voltage V lOs van varistor Varl. Op het moment dat iL2 de IRRM van thyristor
T2 bereikt t = t6, gaat deze toestand over naar toestand VII.

uVARl
iVARl +I -- -I - :-... -

1 1 ~

1 L1 RLl 1 R1 VAR 1 uVAR2L.... _________ -.J

iVAR2+ :-... -
uLl ~

+ - VAR2
r---------ï
I uLZ' uRL2 1 uR2 uC2

C1 1+ - iLZ + -I + - iC2- +
1 1
1 L2 RL2 1 R2 C2
L.. _________ ...J

uL2
+ -

+
uCl

r---------ï
1 uL1' uRL1 1 uRl
+ iL1 + +

Afbeelding 50 Netwerk toestand VI

uTl(t) = VVARl(t); uT2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = iL2(t); urd(t) = -uC2(t).
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Toestand VII (t6 < t :s ~): De thyristor Tz komt uit geleiding waardoor de stroom
zijn weg verkiest door de varistor Var3. De spanning over varistor Varl ligt nog
steeds boven zijn service voltage Vws' Op het moment dat de spanning over varistor
Varl de service voltage VlOs bereikt wordt de volgende toestand bereikt t = t7.

uVARl
VAR 1 +

r-----------,
1 ul1' uRl1 1 uRl
+ 'Ll + +1 -- I -I - I ~

-
1 I ""C
1 L1 RLl 1 Rl VAR 1 uVAR2 uVAR3L _________ ---l

iVAR2+ ~ - +~ -
ul1 ""C ""C

+ - VAR2 VAR3
r---------...,
I uL2' uRL2 1 uR2 uC2

Cl ,+ - iL2 + -I + - iC2 - " +
I 1

L...-

I L2 RL2 1 R2 C2
L _________ -J

uL2
+ -

+
uCl

Afbeelding 51 Netwerk toestand VII

uTl(t) = uVARl(t); uT2(t) = uVAR3(t); iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; urd(t) = -uC2(t).

Toestand VIII (~ < t :s tg): De stroom iLIL2 wordt verder naar nul geforceerd. Op
het moment dat de service voltage VlOs van varistor Var3 wordt bereikt, t = tg, gaat
het circuit over tot toestand IX.

r-----------,
I uL l' uRl1 1 uR 1
1+ - il1L2+ -I +

+
uCl

I 1
1 L1 RL1 I Rl uVAR2 uVAR3L _________ ---l

iVAR2+ ~ - +~ -
ul1 ""C ""C

+ - VAR2 VAR3
r-----------,
1 uL2' uRL2 1 uR2 uC2

Cl 1+ - iL1 L2 + -I + - iC2 - +

I I
~

1 L2 RL2 1 R2 C2
L _________ -.J

uL2
+ -

Afbeelding 52 Netwerk toestand VIII

uTl(t) = uL2(t) + uL2(t) + uR2(t) - uC2(t) + uVAR3(t); uT2(t) = uVAR3(t);
iLl(t) = iLIL2(t); iL2(t) = iLIL2(t); iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; uRd(t) = -uC2(t).

58



Toestand IX (tg < t < 00): Laatste toestand waarin de restenergie van condensator C2
wordt gedissipeerd door de dissipatie varistor VarZ.

r---------ï
1 ul1' uRLl I uRl
1+ - iL1L2+ -I +

I 1
I L1 RL 1 1 R1
L. .....J uVAR2

iVAR2 + -

uL1
+ VAR2

r---------ï
1 uL2' uRL2 1 uR2 uC2
~- iL1 L2 + -I + - I 'C2 - " +

I ~
I L2 RL2 I R2 C2
L- .....J

uL2
+

+

'OT'
------------------------------

Afbeelding 53 Netwerk toestand IX

uCl(t) = uCl(tg); uLl(t) = 0; uL2(t) = 0; uTl(t) = uCl(tg); uT2(t) = uCl(tg) 
uC2(t); iLl(t) = 0; iL2(t) = 0; iTl(t) = 0; iT2(t) = 0; uRd(t) = -uC2(t).
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7.2.2 Rekenschema

De netwerken in hoofdstuk 6.2.1 worden omgezet naar rekenschema's. De varistoren
VAR1 en VAR3 hebben in de schema's een rekencausaliteit van stroom naar span
ning. Bij deze causaliteit hoort een weerstandskarakter volgens formule (1). Wegens
een beperkte mantisse- en exponentruimte van rekenprogramma's is deze formule
ongeschikt. Formule (3) wordt omgeschreven tot:

u = 10 [(log(C» +/J log(i)] (63)

De varistor VAR2 heeft in de schema's een rekencausaliteit van spanning naar s
troom. Bij deze causaliteit hoort een geleidingskarakter volgens formule (2). Wegens
een beperkte mantisse- en exponentruimte van de rekenprogramma's is formule (2)
formule ongeschikt om mee te rekenen. De formule wordt herschreven tot:

i = lD[(log(K» +ylog(u)] (64)

Toestand 0 ( t ~ 10): Condensator Cl is opgeladen tot een spanning van VC10 en
Condensator is opgeladen tot een spanning van VC20. De andere waarden zijn
uL2(t) = 0; uT1(t) = VC10; uT2(t) = VC10 + VC20; iL1 (t) = iL10 = 0; iL2(t) =
iL20 = 0; iT1(t) = 0; iT2(t) = 0; iRd(t) = 0; ic2(t)= 0; uRd(t) = O.

Toestand I (10 < t ~ tI):

uCl

uRL1 iL 1
"-------{ RL 1 f-------j

uRl iL 1
"----------{ Rl

Afbeelding 54 Rekenschema toestand I
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Toestand IV (t3 < t :s; t4):

iL1 L2

Toestand V (t4 < t :s; t5):

uRL1

uRL2

iL1L2

iL1L2

uRLl

uRL2

iL1L2

iL1L2

'------------{ Rl )-------1uR1 iL1L2
uR1 iL1L2

'----------{ R1 }--------I

uR2 iL1L2
uR2 iL1L2

'-------__---1 R2 r----i
L- --{ R2 }---------I

uC2

+
uC2(t3)

Afbeelding 57 Rekenschema toestand
IV

uC2

+
uC2(t3)

uC2 iVAR2
'----------i wk )-------~

Afbeelding 58 Rekenschema toestand
V
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Toestand 11 (tl < t :S tz): Toestand 111 (t2 < t :S t3):

uCl

uCl
- +uL1 uL1' iL1

+uL1 +uL1' iL 1
uRl iL1

RL1

uRL1 iL1
RL1 uRL1 iL1

Rl

uRl iL 1 uVARl
Rl

NAR 1 +
VAR 1

+

uC2 uC2

+
uC2(t2)

+uL2 +uL2' iL2 + +uL2 uL2' iL2

iL2(t 1)

uRL2 iL2 uRL2 iL2

RL2 RL2

uR2 iL2
uR2 iL2

R2
R2

Afbeelding 55 Rekenschema toe- Afbeelding 56 Rekenschema toe-

stand 11 stand 111
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Toestand VI (t5 < t s t6): Toestand VII (t6 < t s t7):

'--->--..., RL 1}-----1

uCl(t6)

uL1'

uRL1 iL1
'-----.., RL1

uCl

- +uLl

iL1uRL1

uCl

- +uL1

iU
iL1uRl

L----------1 Rl ]------1uRl
'------_-.., Rl }--_---\

+NAR 1uVAR 1
L-.-----------;VAR11}------cXJ

+NAR 1uVARl
L-r--------;VAR1}--_--(X)

'-----.., RL2 )----""1
uRL2

iL2

+
iL2(t5)

iL2

uRL2

iL2

+
iL2(t6)

iL2

'-----"""'\RL2 }----.,
iL2uR2

L-----__---1 R2 )----""1

uR2 iL2

iL2uVAR3
L---------tlAR.3l------\

'--------"""'\ R2 l-----1

iVAR2

uC2

uC2 iVAR2'-- --; J.. }- ........,

uC2

+
uC2(t6)

uC2 1
;;;; )----.....

Afbeelding 59 Rekenschema toestand
VI

Afbeelding 60 Rekenschema toe
stand VII
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Toestand VIII (t7 < t ~ tg): Toestand IX (tg < t < 00):

Afbeelding 62 Rekenschema toestand
IX

uRL1

uRL2

iL1 L2

iLl L2

uC2

+
uC2(t8)

uC2
VAA2

iC2
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8 Componentenschema ontwerp

~

-,;;;

Var1

..
Rsla Csla Rslb Cslb Rsl c Cslc

- -
Rgla Rglb Rglc

::lL ::lL ::lL
-,;;; ~ \.;

Varla 010 VarlbDlb Varlc Dlc

~ ~

'1"'

L1 T1a T1b T1c

-...I:>l..
[;l~r;

: Cl I Rd Dd I
-,;;;

D2a Var3 D2b

L2 C2 T2

Afbeelding 63 Componentenschema

Met de aanwezige componenten is het volgende circuit gerealiseerd. De bron bestaat
uit de condensator Cl en luchtspoel LI . De condensator Cl heeft een capaciteit van
7,l1mF en een laadspanning van 900V. De luchtspoel LI heeft een inductie van 116p,
H en een weerstand van 2.5m!l. Het injectiecircuit bestaat uit de condensator Cz en
luchtspoel Lz. De condensator Cz heeft een capaciteit van 280,3p,F en een laadspan
ning van 1800V. De luchtspoel Lz heeft een inductie van 118p,H en een weerstand van
2.5m!l. De hoofdthyristor Tl.. is uitgevoerd, zoals aangegeven in hoofdstuk 5.1 punt 3
en 5, als een serieschakeling. De thyristoren zijn van het type ABB CSF48-12iu1 met
een tq van 20p,s, VDRM van 1200V, VRRM van 1200V en een VRSM van 1300V. De
deelvaristoren Varla..c zijn van het type S14K250 met een De van 320V. De diodes
D1a..c zijn van het type IXYS DSA 17-16A met een IFM van 390A en een VRRM van
1600V. De vereffeningsweerstanden Rg1a..c zijn elks twee parallel geschakelde weer
standen van lOOk!l en 1W. De inschakelsnubber condensatoren Cs1a..c hebben een
capaciteit van 1p,F en een nominale spanning van lOOOV. De inschakelsnubber weer
standen Rs1a..c zijn een serieschakeling van tweemaal 47!l en 1W. De berekening van
deze waarden vindt men in hoofdstuk 10. De dissipatieweerstand Rd heeft een waarde
van 2,2!l. De dissipatiediode Dd is van het type GEC GPS MDF B8540 LC 9703 met
een IFM van 2130A en een VRRM van 4000V. De injectiethyristor TZ is van het type
GEC DCR806SG2929 met een t van 390p,s, VDRM van 2900V, VRRM van 2900V en
een VRSM van 3000V. De snubber over thyristor Tz is uitgevoerd volgens punt 4
hoofdstuk 5.1. De vereffeningsweertanden Rg2a en Rg2b zijn elk 1M!l met een ver
mogen van 1W. De vereffeningsweerstand Rg2b is een serieschakeling van tweemaal
47k!l met een vermogen van 1W. Diodes D2a..b zijn identiek aan D1a..c. Varistor
Var1 en Vad zijn van het type ABB MVR 0.66 lOkA met een De van 900V.
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9 Simulaties

9.1 Simulatie met weerstand als dissipator

Uitgaande van het componentenschema is hoofdstuk 9 zijn de grootheden voor het
rekenschema als volgt: Uelo = 900V; Uc20 = 1800V; RLI = 2,5mO (gemeten);
RL2 = 2,5mO (gemeten); Rl = 14mO (geschat); R2 = 14mO (geschat); LI = 116j.1H
(gemeten); L2 = 118j.1H (gemeten); Cl = 7,l1mF±20% (documentatie); C2 = 280m
F (documentatie); UWs = 1152V (datasheet) en voor varistor VARI en VAR3 geldt:
log(C) = 3,089857, f3 = 7,844356E-2. (berekend uit documentatie) IRRM Tl = lOA bij
een stroomstijlheid van 6Nj.1s. I RRM T2 = 85A bij een stroomstijlheid van 6Nj.1s.
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s 1

9.2 Simulatie spanningsstijlheidssnubber

Uitgaande van het componentenschema in hoofdstuk 9 volgt hier het ontwerp van de
spanningsstijlheidsnubber. De critical rate of rise of on-state current (dv/dt)cr van de
thyristoren is 1000V/lls. Een bovengrens van de spanningssteilheid ontstaat als over
één van de thyristoren de volle bronspanning geschakeld wordt over die ene thyristor.
Het circuit voor de simulatie staat in afbeelding 70. De gekozen weestands- en con
densatorwaarden zijn respectievelijk 940 en lilF. De spanningssteilheid wordt 670N
IlS.

c2

r~ I

"'l_--------.---__
.def ne cl 7. l1m ic=900
.def ne 11 115e-6 ic=O
.def ne c2 1u ic-O
.def ne ,..2 94
.def ne s1 l.2u.10.'e-~.'e8

1.OOK

o BOK-
(

+/---+------+--+---+--t-----/-------I-----+----- ----

--------1------------ ------

O.60K ---------+---!----

~J,_-j--__+--_+---+--+--_+--__I---+-_.-c__.---

O.40KMt--j--__+--+----+---+---+--__I---+----l--

o-20Kt-tH---j---f--+---+--+-----+---~--f----

O.OOK
Wa:r------.JL.--rl16-;;-u-----L-~3+2 U::---.L......-~4B~u~--.JL---6;c-\4'u ----.l-"B~Ou
Expression Lefl Righl Delto Slope
v(c2)+V(r2 O.OOOK O.476K 0_476K 39S.313M
T 1.711u 2.91Su 1.204u 1

Afbeelding 70 Simulatieschema stroom
stijheidsnubber
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10 Metingen

10.1 Meting met weerstand als dissipator

In de volgende figuren vindt u de metingen aan het ontworpen schakeling. De geme
ten spanningen en stromen vindt u in de afbeelding 71 tot en met 73.
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10.2 Meting met varistor als dissipator

De meting is uitgevoerd met andere halfgeleiders, varistoren en laadspanningen dan
de ontworpen afgeleide schakeling. De meetopstelling is volgens afbeelding. Het ver
loop van de spanning over condensator C2 en de stroom door de varistor VAR2
wordt getoond (Zie afbeelding 74 en 75).
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11 Meetbespreking

11.1 Meting met weerstand als dissipator

De simulaties en metingen geven een zelfde spanning- en stroomvorm. De hoogste
van de spanningen en stromen wijken af als gevolg van een onnauwkeurig schatting
van de grootheden. Voor een beter resultaat wordt geadviseerd om de grootheden
beter te schatten. Om het effect van de variatie in de grootheden op de meetresulta
ten in kaart te brengen zou een parametervariatie analyse een hulpmiddel kunnen
zIJn.

De recovery spanning over thyristor Tl laat een lagere waarde zien als in de simula
ties is berekend. Dit zal het gevolg zijn van de bemonsteringsfrequentie. De totale
duur van het recovery-effect van de reverse recovery current IRRM tot het bereiken
van de service voltage VlOs van de varistor, neemt een berekende tijd van 0,35~s in
beslag. Tijdens de meting is de bemonsteringstijd 0,25~s. Hieruit volgt dat de meting
van de recovery voltage niet genoeg meetpunten heeft waarmee de simulatie resulta
ten kunnen worden geverifieerd.

De meting is niet optimaal. In sommige delen geeft de verschilmeter een offset (zie
*).

De in serie geschakelde thyristoren Tla..e ontsteken zoals is verwacht. Thyristor TIe
ontsteekt als eerste waarna tegelijkertijd de andere volgen.

De voorwaartse spanning over thyristor Tl en Tz wordt na de circuit commutated
trun-off time aangeboden waardoor de thyristoren op de juiste manier doven.

De schakeling begrenst de ideële kortsluitstroom van de voedingsbron binnen de 1.070
ms. De ideële kortsluitstroom heeft een stroomstijlheid van 8N~s en heeft op het
moment dat thyristor Tz ontsteekt een waarde van 670A bereikt. De kortsluitstroom
door de voedingsbron (spoel LI) bereikt een topwaarde van 2900A. De stroom door
thyristor Tl is binnen 250~s na de start van de kortsluiting weer nul geworden en
bereikt een topwaarde van 720A.
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11.2 Meting met varistor als dissipator

De meting (zie afbeelding 74) toont de spanning over de condensator C2 en varistor
VAR2. De meting (zie afbeelding 75) toont het verloop van de stoom door de varis
tor. Het is duidelijk zichtbaar dat tijdens de meting de spanning over de varistor
boven zijn continuous service voltage blijft. De spanning bleef ook na 10 s boven de
continuous service voltage, hetgeen tot gevolg heeft dat de varistor defect raakt. De
varistor kan niet op deze wijze worden toegepast als dissipator.
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12 Conclusie

Het afgeleide ontwerp, de solid-state De current limiter, is uitgebreid met componen
ten om de transiënte spanningen te dempen en de magnetische energie te dissiperen.

Het model van het gerealiseerde afgeleide ontwerp voorspelt met negen toestanden
het verloop van de stromen en spanningen.

De dissipatie van de magnetische energie, welke is opgebouwd in de spoelen, wordt
gedissipeerd in een weerstand. De dissipatie van de magnetische energie bewerkstel
ligt een vermindering van de spanningsopbouw over de injectiecondensator. De
varistor als dissipatie-element valt af doordat de spanningsdaling niet genoeg daalt, in
de buurt van de service voltage. Dit lijdt tot een defect van de varistor.

Het gerealiseerde afgeleide schakeling begrenst de ideële kortsluitstroom binnen de
1.070 ms. De kortsluitstroom wordt begrenst tot een topwaarde van 2900A. De ideële
kortsluitstroom heeft een stroomstijlheid van 8N~s en heeft op het moment dat
thyristor T2 ontsteekt een waarde van 670A bereikt. De stroom door thyristor Tl is
binnen 250~s na de start van de kortsluiting weer nul geworden.
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