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Samenvatting

In de energievoorziening voor aandrijfsystemen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van
gelijkspanning. In het gelijkrichten van het drie fasen net bieden geschakelde gelijkrichters een aantal
voordelen ten opzichte van net-gecommuteerde gelijkrichters: het net wordt belast met slechts
sinusoidale stromen, de arbeidsfactor van de netstroom is instelbaar, de geschakelde gelijkrichter is in
staat energie terug te leveren aan het net en de DC-spanning kan boven de topwaarde van de
netspanning worden uitgetild.

In het onderzoek is het ontwerp van een geschakelde gelijkrichter dat binnen de sectie
Elektromechanica en Vermogenselektronica gebracht is tot het stadium van laboratorium-opstelling,
door-ontwikkeld tot een industrieel prototype. In het systeem wordt door een 'voltage source inverter'
een drie fasen spanningsstelsel opgewekt; dit stelsel wordt met het publieke drie fasen net verbonden
via een drietal zelfinductiviteiten. De invertor wordt aangestuurd middels een digitaal
besturingssysteem, waarvan het hart wordt gevormd door een Digitale Signaal Processor TMS320C40
van Texas Instruments.

In de theorie achter het ontwerp wordt het drie fasen net tezamen met de zelfinductiviteiten beschouwd
als één synchrone machine. De luchtspleet-flux in deze virtuele machine wordt in het regel- en
besturingsalgoritme als referentie-grootheid gebruikt in het veld-georiënteerde coördinatensysteem. De
gelijkrichter wordt in beginsel geregeld middels een cascade-regeling: een snelle binnenlus draagt zorg
voor de sinusvorm en de arbeidsfactor van de netstroom, een trage buitenlus regelt de DC-busspanning.

De praktijk noodzaakte echter tot uitbreiding van de regel-algoritmen. Niet-idealiteiten in het systeem
maakte de vervanging van de proportionele regelaar door een PID-regelaar in de stroomregeling
gewenst; verbetering van de stabiliteit van de gelijkspanning is de drijfveer achter de toepassing van
belastings-anticipatie in de regeling van de DC-busspanning. Wel gedefinieerde procedures voor
beveiliging en opstarten zijn toegevoegd aan het besturingsalgoritme, om de gelijkrichter voldoende
robuustheid te geven.

Van het I0 kVA industrieel prototype zijn door metingen de kwaliteit van de netbelasting bepaald en de
respons van de DC-busspanning op een belastingsstap. Aan de normen voor emissie van harmonische
stromen in het net wordt ruimschoots voldaan. Ook blijken de toevoegingen op het regelalgoritmen
waardevol: in beide gevallen verbetert het gedrag van de gelijkrichter aanzienlijk.
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Notatie, symbolen en afkortingen

Notatie:
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dx/dt
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symbolen:

grootheid, scalair of complex
vectoriële grootheid
grootheid uitgedrukt in twee fasen stelsel

grootheid X, X, x behorende bij fysisch systeem y

vectoriële grootheid x behorende bij fysisch systeem y uitgedrukt in twee fasen

referentiestelsel z.

component van de vectorgrootheid x behorende bij fysisch systeem y langs de eerste

coördinaat-as van twee fasen referentiestelsel z.
wenswaarde van grootheid x
referentiewaarde van grootheid x
werkpunt van grootheid x
klein-signaal uitwijking rond werkpunt van grootheid x
differentie van grootheid X
afgeleide van grootheid x naar de tijd t

fase-aanduidingen publieke drie fasen net
fase-aanduidingen invertor
grid of net
stator
flux
gelijkspanning
stator-spreiding

rotatie in de positieve coördinaatrichting rond de oorsprong over een hoek a
reëel, imaginair
hoek tussen stationair en roterend stelsel

Laplace variabele

C
f
I, i
L
P
R
t, T
D, u
W

capaciteit
frequentie
stroom
zelfinductiviteit
vennogen
weerstand
tijd, periode
spanning
energie, arbeid

magnetische flux
hoeksnelheid

[ F]
[Hz]
[A]
[H]
[W]
[Q]
[ s ]
[V]
[ J]

[Vs]
[ rads·1

]
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afkortingen:

AC
AM
DC
DSP
EPLD
IGBT
M
P
PI
PID
PWM
Re
RFI
SM
VSI

AIternating Current
Asynchrone Machine
Direct Current, Direct Current-machine
Digitale Signaal Processor
Erasable Programmabie Logic Device
Insulated Gate Bipolar Transistor
machine
proportioneel
proportioneel-integrerend
proportioneel-integrerend-differentierend
Puls Width Modulation
Relais
Radio Frequency Interference
Synchrone Machine
Voltage Source Inverter
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1. Inleiding

Industriële frequentie-regelaars voor aandrijving van machines worden gevoed met gelijkspanning.
Meestal wordt deze spanning verkregen door het direct gelijkrichten van het publieke drie fasen net met
een diode-brug. Deze aanpak heeft echter een slechte netbelasting tot gevolg; er worden veel hogere
harmonische stroomcomponenten geïntroduceerd in het net. Tevens kan een diode-brug geen
(rem)energie aan het net terugleveren.

Het onderzoek richt zich op de realisatie van een flux-georiënteerde gelijkrichter, inpasbaar in een op
stelling als in Figuur 1-1. De gelijkrich ter bestaat uit een spanningsinvertor met het net als bron en de
gelijkspannings-tussenkring voor de aandrijving als belasting. Door toepassing van puIsbreedte
modulatie met hoge frequentie kunnen nagenoeg sinusvormige stromen uit het net getrokken worden.
Voor de regelstrategie wordt het net beschouwd als één enkele synchrone machine; de luchtspleetflux in
deze virtuele machine vormt de referentie-grootheid in het regel- en besturingsalgoritme, de
tussenkring-spanning en het blindvermogen vormen in de regeling vrij instelbare parameters.

Gel~lk

richter

AC

DDC

DC

Frequentie
omvormer

AC

Figuur 1·1: Blokschema elektrische aandrijving

In hoofdstuk 2 zal eerst de theorie nader worden beschouwd. Het vergelijk van het systeem met de
synchrone machine resulteert in een beschrijving in veld-georiënteerde coördinaten. Vervolgens zal in
hoofdstuk 3 de implementatie van deze theorie worden beschreven.Voor de regeling en de besturing
wordt het bij Prodrive ontwikkelde TIMEX DSP systeem gebruikt, waarin DSP staat voor Digitale
Signaal Processor. Voor de spanningsinvertor wordt een standaard type gebruikt wat in het beoogd
werkgebied van het systeem, netstromen tot zo'n 16 A, geen beperkingen oplegt aan het systeem.

Het systeem is in eerste instantie ontwikkeld in een laagspanningsomgeving, waarin foutsituaties geen
desastreuze gevolgen hebben voor systeemcomponenten en systeemoperator. Vervolgens is onderzoek
gedaan naar het gedrag van het systeem bedreven in het vermogensgebied tot 10 kVA.
In hoofdstuk 4 zullen de metingen aan het systeem worden besproken. Zowel de kwaliteit van de
netbelasting in verschillende bedrijfstoestanden, als de stabiliteit van de DC-busspanning onder
belastingsveranderingen is bepaald.
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2. Theorie

In de eerste paragraaf zal uiteengezet worden hoe een voltage source inverter (VSI) kan worden
gebruikt in gelijkrichter-toepassingen; in de daarop volgende paragraaf zal de betekenis van flux
oriëntatie hierin worden verduidelijkt. In aanloop naar de regeling van de flux-georiënteerde
gelijkrichter zal eerst een kleinsignaal model van het systeem worden opgesteld, vervolgens zullen de
regel-algoritmen achter het systeem inzichtelijk worden gemaakt. Besloten wordt met de uiteenzetting
van de toegepaste pulsbreedte modulatietechniek, de space vector - of ruimtevector-modulatie.

2.1 Basis-principe

Voor vermogensuitwisseling tussen AC-net en DC-bus wordt een spannings-invertor toegepast. Het
systeem heeft een structuur als Figuur 2-1.

P10ad

UDC

+ Coc

,. ---------------------------------------------------,, ,, ,

: L~RMnMe~t_~jU~R~~ls~a~.Ji~LficrRn~RMcr~---J Ua
,

I--__"'V L-IlW--..ji~u~s ~1~Sb~JlJmRlln..JM~_-l- __---J Ub

L..-_I vv L~M-_~iu:T!:....~'s~c~.Ji~RRJL..J.M,.,...__l- 4- -JUc

l_~~ 1

Figuur 2-1: Structuur-schema gelijkrichter

De tussenkring-spanning UDC wordt middels de invertor omgevormd in een drie fasen spanningsstelsel,
waarbij amplitude en fase vrij instelbaar zijn; de frequentie wordt vastgelegd op de netfrequentie.
De invertor heeft aan AC zijde een spanningsbron-karakter, dit zoals het net zelf. Het parallel schakelen
van spanningsbronnen leidt tot ongedefinieerd gedrag; de beide wisselspanningsbronnen worden
daarom gekoppeld via een inductief element.

Een vereenvoudigd schema ziet er uit als in Figuur 2-2. Van het drie fasen systeem wordt in het linker
deel van de afbeelding slechts één fase weergegeven. De netspanning wordt hierin aangegeven met Ug

en is het equivalent van één van de spanningen UR, Us en UT' Het equivalent van één van de invertor
takspanningen Ua, Ub en Ue wordt aangegeven met Us- De netimpedantie alsmede de serieweerstanden
Ra van de spoelen met zelfinductiviteit La worden voorlopig verwaarloosd. De invertor wordt
gemodelleerd als een gestuurde spanningsbron. Tekens worden dusdanig gekozen dat een
energiestroom het net in als positief wordt gedefinieerd.
In het rechterdeel van Figuur 2-2. wordt het drie fasen systeem weergegeven in fasor-voorstelling
[Leonhard, 1985]. In deze meetkundige voorstelling geeft de lengte van de fasor de effectieve waarde
van de sinusoidale grootheid aan, de hoek met de positieve reële as is evenredig met de momentane fase
van de grootheid.
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Re

Figuur 2·2: Principeschema in fasorvoorstelling

Ten gevolge van een verschil in amplitude en fase tussen invertor-spanning Us en netspanning Ug

ontstaat er een verschilspanning over de spoel La. Deze sinusoidale verschilspanning over de spoel
heeft een lijnstroom Is door de spoel tot gevolg, welke 90° naijlt op de verschilspanning.

Met de kennis van de netspanningsfasor en het gegeven dat de spoelstroom 90° naijlt op de
spoelspanning kan door juiste keuze van de invertor-spanning Us elke willekeurige spoelstroom worden
bewerkstelligd. Zowel amplitude als fase van Is ten opzichte van de netspanning Ug zijn vrij instelbaar.
Wordt Us nu gekozen als in Figuur 2-2, dan zal de spanning over La orthogonaal staan op Ug en zal de
stroom precies in tegenfase zijn met Ug , met andere woorden een arbeidsfactor van -1.

De spoelstroom welke ten gevolge van het spanningsverschil over La ontstaat, zal volledig geleverd of
opgenomen worden door (energie uit) de DC-bus. Op deze wijze vindt de vermogensuitwisseling
tussen AC-net en DC-bus plaats. Voorwaarde hierin is echter wel dat de DC-busspanning voldoende
groot is zodat een sinusoidale invertor-spanning gegenereerd kan worden van voldoende amplitude.

2.2 Virtuele flux-oriëntatie

Beschouwd wordt opnieuw Figuur 2-1. Links in de figuur is het publieke net weergegeven met fase
spanningen URN, UTN en USN. Het net is verbonden met de spanningsinvertor via een drietal spoelen La
met inwendige weerstand R". Uit de busspanning worden door middel van pulsbreedte-modulatie de
invertor-takspanningen Ua, Ub en Uc opgewekt. Ten gevolge van het schakelend karakter van de
invertor zullen de invertor-takspanningen niet exact sinusoidaal zijn. De verstoring zal frequentie
componenten bevatten met de invertor-schakelfrequentie en veelvouden daarvan. Deze stoorspanning
zal zich verdelen over de netimpedantie en de zelfinductiviteit La, met als gevolg dat de spanning aan
de klemmen van het net ook verstoring zal vertonen. Uit de voorgaande paragraaf is bekend dat de
netspanning juist de referentie vormt bij de bepaling van de invertor-spanning. Verstoring van het net
aan de klemmen, wat onvermijdelijk is bij het gebruik van pulsbreedte modulatie, vraagt om een andere
wijze van benadering van het systeem.

De zelfinductiviteiten La met serieweerstanden R" tezamen met het publieke net kunnen worden
beschouwd als één enkele synchrone machine; gebruik gemaakt kan dan worden van de uitgebreide
theorie beschikbaar over de synchrone machine [Leonhard, 1985]. De fase-spanningen aan de
statorklemmen van de virtuele machine worden in Figuur 2-1 dan aangegeven met Ua, Ub en Uc•

L" samen met Ra kunnen worden gezien als respectievelijk de stator-zelfinductiviteit en de stator
weerstand van de virtuele machine. De gekoppelde netspanningen, URS , UST en URT, representeren de
rotatie-spanningen welke in de machine geïnduceerd worden door de virtuele luchtspleetflux. De
virtuele luchtspleetflux, welke verder zal worden aangeduid als netflux, vormt de referentie-grootheid in
het systeem.
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Figuur 2-3: Principe flux-oriëntatie

In het linkerdeel van Figuur 2-3 worden zowel het publieke net als de invertor gemodelleerd als flux
bronnen; voor de netflux geldt, beschreven nu als vector in een stationair stator-referentiestelsel:

( 2-1)

waarin

( 2-2)

De invertor-spanning, de spanning aan de statorklemmen van de virtuele machine kan beschreven
worden door:

s R.s d { s}
Us = als +- '" sdt

waarin de stator-spanningsvector us' wordt gedefinieerd als:

( 2-3)

en de lijnstroom-vector is' als:

( 2-4)

o ][Isa
].J3 I sb

( 2·5)

Voor de statorflux-vector geldt dan:

l'(s = L iS + l'(S
't's as 't'g ( 2·6)

In de vector-voorstelling in het rechtergedeelte van Figuur 2-3 wordt de vergelijking gemaakt met de
fasor-voorstelling uit Figuur 2-2; voor het daar beschreven symmetrisch sinusoidaal systeem geldt
namelijk:
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d S

US =~=w'R(f)''lfs
g dt g

( 2-7)

Het systeem kan ook worden beschouwd in het (roterend) nettlux-referentiestelsel, zie Figuur 2-4, dan
geldt:

( 2·8)

met

s2

sI
~--------'--

s2

sI

( 2-9)

Figuur 2-4: stationair stator-stelseI (links) en roterend flux-referentiestelseI (rechts)

De hoek lpgS representeert de onderlinge positie van nettlux-stelsel met stator-stelsel, er geldt:

(j); =arctan(Vf;2 IVf;l), COS«(j);) =Vf;l /'If g' sin«(j);) =Vf;2 /'If g (2-10)

( 2-11)

waarin û) de netfrequentie voorstelt. De hoek lpgS vormt ook de basis voor de vector-transformatie van
het ene stelsel naar het andere, de rotatie zelf wordt beschreven middels:

[

COS(Y)
R(y) = . ( )sm y

- Sin(y)]
COs(y)

(2-12)

( 2-13)

Als nu vergelijking 2-3 wordt weergegeven in nettlux-coördinaten, daarbij gebruik makend van
bovenstaande vergelijking 2-12, dan geldt voor de spanning aan de statorklemmen:

U
lllgl = R i lllgl + L i- {i lllg1

} +i- {lil } - roL i lllg2

s <1 S <1 dt S dt 'I' g <1 S

waarin

( 2-14)

[

IIIgl]
Us =uilig =R(_tnS

). US
IIIg2 S Yg S

Us

13

( 2-15)



Het voordeel van de beschrijving in het roterend netflux-stelsel is dat daarin de grootheden in
vergelijkingen 2-13 en 2-14 tijdsonafhankelijk worden in het geval van een sinusoidaal en symmetrisch
net. Uit spanningen en stromen wordt voor het aktief netvermogen afgeleid:

p =~ {llf } i'l'g l + OJ llf i1l'g 2
g dt 'l"g s 'l"gs

( 2.16)

Indien het net opnieuw sinusoidaal en symmetrisch wordt verondersteld, dan zal de afgeleide naar de
tijd van de amplitude van de netflux gelijk zijn aan nul en zal het momentaan aktieve vermogen
uitsluitend worden bepaald door de quadratuur-component van de netstroom, is'l'g2

Het aktieve netvermogen zal aan DC-zijde van de invertor worden gebruikt om de DC-buscondensator
te ontladen of op te laden, dit voor zover het niet wordt aangewend om te compenseren voor de DC
busbelasting.

Een uitvoerige mathematische beschrijving van het systeem wordt uiteengezet in Appendix A
[Duarte, 1995].

Het praktisch voordeel van de keuze voor oriëntatie ten opzichte van de netflux ruimtevector in plaats
van de netspannings-ruimtevector is de volgende: daar de netflux fysisch niet beschikbaar is als
meetbare grootheid, zal deze moeten worden afgeleid uit de netspanningen. Een rotatie over _90°, zoals
wordt beschreven in vergelijking 2-7, kan eenvoudig worden verkregen door integratie van de
netspanning in een Ie orde laagdoorlaatfilter, waarvan het kantelpunt factoren lager is gekozen dan de
netfrequentie. Zie Figuur 2-5.

ar
~

CD
(I]

ca
..c:
a...

-1 OOL--'--:--~---'--~--------'
10° 50 Hz 105

Frequency [Hz]

10.4
" .

10·5L-_L-_~---'-- L_---'-'

10° 50 Hz 5000 Hz 105

Frequency [Hz]

Figuur 2·5: Bode·diagram net-integrator

Links in de fase-karakteristiek is te zien dat voor de grondharmonische component van de netspanning
een fasedraaiing van _900 wordt bewerkstelligd. Rechts in de amplitude-karakteristiek is te zien dat
wanneer een invertor-schakelfrequentie van 5 kHz wordt gekozen, de geproduceerde stoorspanning op
die frequentie met 40 dB wordt verzwakt ten opzichte van de grondharmonische component van de
netspanning.
Wordt geen flux-oriëntatie toegepast en wordt eenzelfde storingsonderdrukking gewenst dan zal of in
het onvermijdelijk filter of op een andere manier fase-correctie moeten worden toegepast, terwijl hier
de compensatie inherent is aan de wijze van benadering van het systeem.
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2.3 Klein-signaal model

Om een regel-stategie voor de gelijkrichter te kunnen ontwikkelen is inzicht in de dynamica van het
systeem als boven beschreven onontbeerlijk. Uitgaande van de balans van het momentaan vermogen
wordt hiertoe het klein-signaal model van het systeem afgeleid, zie ook Appendix A, [Duarte, 1995].

Aangenomen wordt dat de stroomregeling er zorg voor draagt dat de blindcomponent van de netstroom
is'l'gl gelijk is aan nul; verder worden de verliezen in de invertor verwaarloosd.

Voor de vermogensbalans tussen AC en DC zijde geldt dan:

d
PJt)=Pg(t)+-d {WL (t)}+PR (t)t cr cr

( 2-17)

Waarin Ps het totale vermogen opgenomen uit de DC-bus voorstelt, en Pghet vermogen geleverd aan

het net. Voor de totale energie opgeslagen in de lijnspoelen W4r Ct) kan worden afgeleid:

( 2-18)

Voor de Ohmse verliezen PR" (t) geldt:

( 2-19)

Voor de DC-busspanning geldt de volgende differentiaalvergelijking voor het geval de condensator
verliesvrij wordt verondersteld:

( 2-20)

Hierin stelt Pload het vermogen voor dat wordt geleverd aan de DC-bus door de belasting, zie ook
Figuur 2-1. Om gebruik te kunnen maken van de klassieke regel-theorie [Franklin, 1994] worden de
niet-lineaire differentiaalvergelijkingen welke het systeem beschrijven, vervolgens gelineariseerd
rondom het werkpunt. De uitwijkingen rondom het werkpunt worden als volgt gedefinieerd:

Udc (t) = [UdC]O + ~Udc (t)

i;,g\t) = [i;,g2]o + ~i;,g2(t)

~oad (t) =[~oad]o + ~oad (t), [~oad]o =[~]o +[PRcr 10

( 2-21)

waarin [ ]0 het werkpunt aangeeft. Voor de klein-signaal overdrachtsfunctie van de gelineariseerde
vergelijkingen 2-17 en 2-20 geldt dan:

1 1 1( 1+ 1;s 2

~UdC(S)=[ ] C ·-·~oad(S)--c· ·~i'llg (S)
Udc 0 de S de S

15
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met

( 2·23)

De complexe Laplace-variabele wordt hierin voorgesteld als s.

Uit de uitdrukking voor TI blijkt dat afhankelijk van de richting van de vermogensstroom door de
gelijkrichter het nulpunt van de overdrachtsfunctie in het linker of in het rechter halfvlak ligt:

Gelijkrichter-bedrijf:
Invertor-bedrijf:

is'l'g2 <0: nulpunt in het rechter halfvlak:
is'l'g2 >0: nulpunt in het linker halfvlak:

niet-minimale fase-gedrag
minimale fase-gedrag

Minimale fase-gedrag houdt in dat een verandering in positieve richting aan de ingang van een systeem
direct een positieve verandering van de uitgang tot gevolg heeft; in niet-minimale fase-systemen heeft
een verandering van de ingang in positieve richting eerst een transiënte verlaging van de uitgang tot
gevolg, voordat deze de ingang in positieve richting volgt.

Het niet-minimale fase-gedrag kan in dit geval worden verklaard door het feit dat de opbouw van een
hogere lijnstroom is' (welke uiteindelijk een vergrote vermogensstroom naar de DC-bus tot gevolg zal
hebben) in eerste instantie een transiënte verlaging van de invertor-spanning vereist, dit om een hogere
spanning over de lijninductiviteiten te kunnen bewerkstelligen.

Ook moet opgemerkt worden dat de klein-signaal overdracht van ~UDC naar ~is'l'g2 een pool in de
oorsprong heeft. Dit brengt met zich mee dat het systeem altijd terugkoppeling vereist om instabiliteit te
voorkomen.

2.4 Het regel-algoritme

Taak van het regel-algoritme is het handhaven van een constant gelijkspanningsniveau op de DC-bus
ongeacht de richting en grootte van de energiestroom door de gelijkrichter. Een voorwaarde hierbij is
dat de netstroom sinusoidaal blijft en dat de arbeidsfactor vrij instelbaar is.

Het systeem wordt hiertoe geregeld met een cascade-regeling: een relatief snelle stroom-binnenlus
draagt zorg voor de sinusvorrn van de netstroom en de gewenste arbeidsfactor, een tragere buitenlus
houdt de DC-busspanning op peil. Zie Figuur 2-6.

. 'l'g\ * !P\oad

0
Is

DCref
bus-spanning

. 'l'g2* stroom UssIs ...
PI-regelaar regelaar

,. systeem
Isa,sb ... -,.

UDC feedback ~
UDC + schakelstoring

filter

u

Figuur 2·6: Cascade-regeling
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2.4.1 Stroomregeling

Doel van de stroomregeling is het bepalen van de drie fasen invertor-spanning waarbij de netstroom de
wenswaarden van aktieve stroom i,'I'

g
2 en blindstroom i,'I'g\ zal volgen De wenswaarden zelf worden

gegenereerd door respectievelijk de DC-busspanningsregelaar en de gebruiker, zie Figuur 2-6.

Als afgeleid in paragraaf 2.2 zijn in het netflux referentiestelsel blind- en aktieve stroom ontkoppeld in
i,'I'g\ en i,'I'g2. De stroom-component evenwijdig aan de netflux-vector i,'I'gl staat loodrecht op de
netspannings-vector en zal dus het blindvermogen representeren. De stroomcomponent loodrecht op de
netflux-vector i,'I'g2 vertegenwoordigt het opgenomen aktieve vermogen.

Uit de theorie van paragraaf 2.2 kan de invertor-spanning worden bepaald die nodig is voor de
generatie van de stromen i,'I'gl* en i,n2*. In Figuur 2-7 is dit in een blokschema weergegeven.

. 'l'gl*
Is

o

. 'l'g2*
Is

Isa,sb

VR

ro.dt L
US..--.g

US
s

( 2-24)

Figuur 2-7: Blokschema s!roomregeling

In netflux-coördinaten worden wenswaarden voor blind - en aktieve stroom gegeven. Door rotatie over
de netflux-hoek ({Jg' worden deze stromen getransfonneerd naar wenswaarden in het stator-stelsel
(vergelijking 2-15).

Door transfonnatie over de momentane hoek ({Jg' geldt de ontstane wensstroom voor het huidige
moment. Bekend is echter dat ten gevolge van het discrete karakter van de invertor de hiervoor
benodigde invertor-spanning pas de volgende sample-periode zal worden opgedrukt. De netflux-hoek
zal in deze tijd een hoek oot zijn veranderd, daarom wordt de wensstroom-vector op voorhand ook al
over een zelfde hoek geroteerd.

Vervolgens worden de wenswaarden van de stroom vergeleken met de gemeten waarden; deze zijn
hiertoe ook getransfonneerd naar het twee fasen stator stelsel. Middels vergelijking 2-24 wordt het
gewenste spanningsverschil over de zelfinductiviteit La bepaald, om zo aan het einde van de volgende
sample-periode het verschil in gemeten en gewenste stroom tot nul te hebben gereduceerd.

U =L .Ms

Lu (J I1t

Om deze verschilspanning over de zelfinductiviteit te bewerkstelligen zal rekening gehouden moeten
worden met de netspanning, dit gebeurt in het rechterdeel van het blokschema. De netspanning wordt
berekend door differentiatie van de netflux. Hiervoor wordt de netflux vermenigvuldigd met 0) R(lt/2)

(vergelijking 2-7).
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2.4.2 Stroomregeling met PlO-regelaar

Het concept als beschreven in paragraaf 2.4.1 kan uit regeltechnisch oogpunt gezien worden als
proportionele regeling: het regelsignaal bestaat uit het versterkte verschil tussen momentane meet- en
wenswaarde, in dit geval vervolgens voorzien van een offset in de vorm van ug'. In deze regeling wordt
de waarde van de zelfinductiviteiten La exact bekend verondersteld; deze wordt gebruikt als parameter
in de regelaar. Ook wordt ervan uitgegaan dat de waarde onafhankelijk is van de te voeren stroom, met
andere woorden de zelfinductiviteiten worden lineair verondersteld. Daarnaast wordt de invertor ideaal
verondersteld: de gegenereerde spanning is exact gelijk aan de wenswaarde, us' is gelijk aan ut.
In werkelijkheid zal echter aan geen van de voorwaarden worden voldaan.
Spoelen voorzien van een ijzerkern zullen een magnetiseringsstroom vragen; ten gevolge van niet
lineaire effecten als stroom-verdringing en hysterese zal de waarde van de zelfinductiviteit afhangen
van de stroom door de spoel.
Enkele van de beperkingen van de voltage source inverter zijn reeds besproken in paragraaf 2.2.
Daarnaast moet gedacht worden aan zaken als het niet oneindig snel schakelen van halfgeleiders en de
gelimiteerde resolutie van de pulsbreedtes ten gevolge van de discretisatie.

Het gevolg van al deze fysische onvolkomenheden zal zijn dat de gegenereerde stromen de
wenswaarden van stroom niet exact zullen volgen, de lijnstromen zullen niet exact sinusoidaal zijn. De
mate van afwijking zal afhankelijk zijn van het werkpunt van de gelijkrichter.

Om ook te compenseren voor de onvolkomenheden in het systeem wordt de regeling uitgebreid: de
proportionele regelaar uit paragraaf 2.4.1 zou kunnen worden uitgebreid tot PI-regelaar, het integrerend
deel van de regelaar draagt zorg voor het wegregelen van de statische eindfout tussen wenswaarde en
gemeten waarde van de stroom. Nadeel is echter dat de stabiliteit van het systeem door de integrerende
aktie nadelig wordt beïnvloed. Hiertoe wordt ook een differentiërende aktie toegevoegd aan de regeling
om de fase-marge te vergroten, zie Figuur 2-8.

'lfgS L
U S

g

. \fgl * <PgS ro.dtIs

0 d/dt
• s* +VR VR
Is

USPID S

regelaar
KplD Ti Td

Isa,sb

Figuur 2·8: Stroomregeling met PID-regelaar

De PID-regelaar in de stroomregeling zal in staat zijn de gegenereerde lijnstromen de wenswaarden te
laten volgen. In de bepaling van de parameters Ti> Td en KpID van de regelaar kunnen echter niet
eenvoudig analytische methoden worden toegepast, daar de dynamiek van de cascade-binnenlus
moeilijk in een lineaire overdracht te benaderen is. Uitgaande van de vuistregels uitgewerkt door
ZiegIer en Nichols [Franklin, 1994], zal iteratief een optimale instelling van de PID regelaar moeten
worden bepaald.
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2.4.3 DC-busspanningsregeling

De DC-busspanningsregeling heeft tot taak de wenswaarde van de aktieve netstroom te bepalen waarbij,
gegeven de momentane belastingscondities de DC-busspanning op peil blijft.

De invertor heeft een discreet karakter. In het licht van de 'trage' DC-busspanningsregeling kan op de
tijdsschaal van één sample-periode het net tezamen met de serie-zelfinductiviteiten L" vanuit de DC
zijde van de invertor worden beschouwd als een stroombron. De effectieve waarde van de stroombron
is gelijk aan de momentane waarde van de grondharmonische van de netstroom. Middels de stroombron
wordt de DC-bus condensator opgeladen of ontladen. Als de invertor ideaal wordt verondersteld en de
belasting van de DC-bus gelijk aan nul (Pload=O), dan kan eenvoudig de stroom worden bepaald welke
nodig is voor een bepaalde busspanningsverandering. Om een bepaald spanningsverschil te
bewerkstel1igen is bij gegeven waarde van de DC-buscondensator een bepaalde hoeveelheid lading
nodig (vergelijking 2-25). Deze lading wordt verkregen door gedurende één sample-periode een
bepaalde netstroom I: te laten lopen (vergelijking 2-26).

( 2-25)

( 2-26)

In vergelijking 2-26 compenseert k voor de transformaties tussen de verschillende spanningsstelsels. De
vorm van de vergelijking impliceert het gebruik van een proportionele regelaar: de wenswaarde van de
stroom is evenredig met het verschil tussen momentane meet- en referentiewaarde van de DC
busspanning. Wordt echter niet aan de twee bovengenoemde voorwaarden voldaan, dan zal er een
afwijking ontstaan tussen wenswaarde en fysische waarde van DC-busspanning, waarvoor niet
gecompenseerd wordt.
Een P'oad ongelijk aan nul zal Coc continu op- of ontladen. Bij een constante, proportioneel bepaalde Ps,
(Figuur 2-1) zal dit resulteren in een respectievelijk te hoog dan wel te laag DC-busspanningsniveau.
Ten gevolge van het niet ideaal zijn van de invertor zal een gedeelte van het te transformeren vermogen
voor eigenbedrijf gebruikt worden; in de vermogensbalans in vergelijking 2-17 in paragraaf 2.3 zou de
dissipatieve term PR" uitgebreid kunnen worden gezien met een niet-lineaire, setpoint-afhankelijke
invertor-verliesterm.

Het ontstaan van een statische eindfout in het regelproces vraagt om een integrerende aktie in de
regeling; een PI-regelaar is de meest voor de hand liggende keuze hierin. De regelaar is van de vorm als
vergelijking 2-27.

( 2-27)

Ter bepaling van de tijdsconstante Tpi van de PI-regelaar dient rekening gehouden te worden met de
tijdsconstante TI van de gelijkrichter, zoals beschreven in het klein-signaal model in paragraaf 2.3. De
tijdsconstante van de gelijkrichter is op zijn grootst in het geval dat de werkpunt van de aktieve stroom
maximaal is; zie vergelijking 2-23. De tijdsconstante van de PI-regelaar dient significant groter gekozen
te worden dan de maximale systeem-tijdsconstante Tb om de fase-marge niet nadeling te beïnvloeden
en omdat het systeem anders toch niet in staat zou zijn het regelsignaal te volgen. In de praktijk blijkt
een factor 5 tussen beide tijdsconstantes een bevredigend resultaat te geven; ook wordt hiermee
voldoende storingsonderdrukking bewerkstel1igd naar stroomregeling toe.

2.4.4 DC-belastings-anticipatie

In de voorgaande paragraaf 2.4.3 wordt de binnenlus van de cascade-regeling, de stroomregelaar en de
gelijkrichter, gezien als een S.I.S.0. systeem: een Single Input Single Output systeem, met de
wenswaarde voor aktieve stroom als input en de DC-busspanning als output. De DC-busbelasting wordt
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gezien als verstoring van dit systeem. Dit heeft tot gevolg dat op een verandering van P10ad niet direct
wordt gereageerd: er zal eerst een afwijking van de DC-busspanning ontstaan. Het integrerend deel van
de PI-regelaar zal vervolgens relatief langzaam de foutspanning op de DC-bus ten gevolge van P10ad
wegregelen.

Om het systeem sneller, ofwel de gelijkspanningsbron 'harder' van karakter te maken zijn er
verschillende mogelijkheden. Eén van de mogelijkheden is het vergroten van de DC-buscondensator,
dit is echter kostbaar, in termen van kostprijs en ruimte. Het verkleinen van de tijdsconstante van de PI
regelaar is een andere optie: deze zou echter ook tot gevolg hebben dat verstoring op de buitenlus van
de cascade-regeling kan doordringen in de snelle stroomregellus en dit heeft vervorming van de
sinusoidale lijnstromen tot gevolg.

Een geheel andere benadering is de DC-busbelasting niet langer te beschouwen als storingsbron, maar
als tweede input in de cascade-binnenlus. Het systeem wordt daarmee een Multiple Input Single Output
systeem (M.LS.O.). De grootte van P10ad kan worden bepaald uit de gemeten busspanning UDC en de
gemeten stroom welke wordt opgenomen door de DC-bus, Ioc.

Doel is nu deze tweede ingangsvariabele op te nemen in de busspanningsregeling.

Indien het systeem als beschreven in paragraaf 2.4.3 zich in stationaire toestand bevindt, met andere
woorden als de wenswaarde van de DC-busspanning gelijk is aan de gemeten waarde, dan zal de inhoud
van het energiereservoir Coc onveranderlijk zijn. In die situatie geldt Ps = P10ad = constant (Figuur 2-1).
Als nu ook onder veranderende P10ad deze gelijkheid Ps = P10ad zou kunnen worden bewerkstelligd, dan
is daarmee de afhankelijkheid tussen de DC-busspanning en P10ad verdwenen.

Het bewerkstelligen van deze gelijkheid is niet eenvoudig zonder exacte kennis van de grootte van L cr

en Rcr, zie vergelijkingen 2-17 tot en met 2-20 in paragraaf 2.3. Een alternatief is de uitbreiding van de
cascade-regeling met een derde terugkoppel-lus, waarin het gevraagde DC-busvermogen direct wordt
vooruit gevoed als gevraagd aktief netvermogen (zie Figuur 2-9). Een stap in het DC-busvermogen P10ad
resulteert direct in een stap in het gevraagd aktief netvermogen Pg' De PI-regelaar, welke in het
verleden de volledige belastingsstap diende te compenseren, hoeft nu slechts de wenswaarde voor de
aktieve stroom te compenseren voor de verandering in UDC ten gevolge van de veranderende energie
inhoud van de zelfinductiviteiten L cr en de veranderende dissipatie in de weerstanden Rcr (vergelijking
2-17).

. 'I'gl"
1Pload

0
Is

UDcrer + . 'I'g2" stroomIs us'bus-spanning ,,/
Is•.sb

regelaar systeemPI-regelaar + ~

I 1
Plö'::d"" -.JZI. Ug 'l'g

CO

Uoe Ioc
X

UDC
feedback

UDC + schakelstoring
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Figuur 2·9: Busspanningsregeling met belastingsterugkoppeling
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In Figuur 2-9 wordt de DC-busbelasting geschat door vermenigvuldiging van de gemeten waarden van

UDC en IDc; door vervolgens deze PI::~mated te delen door de lengte van de netspannings-vector

( Ug =0) • \jIg ), wordt de aktieve stroom bepaald welke compenseert voor de momentane Plo•d ' Door
deze waarde vooruit te voeden wordt een vermogensbalans bewerkstelligd tussen de netaansluiting van
de gelijkrichter en de klemmen aan de DC-bus. De PI-regelaar dient slechts nog om te compenseren
voor de interne verliezen in het systeem en voor de verandering van energie inhoud van de
zelfinductiviteiten. Natuurlijk wordt de PI-regelaar ook gebruikt om de DC-busspanning op een andere
referentiewaarde brengen.

2.5 Space vector modulatie

In het voorgaande is de invertor gemodelleerd als stuurbare spanningsbron; uitgangsgrootheid van het
regelsysteem is de wenswaarde voor deze drie fasen spanning, u ....

Als echter naar de fysieke layout van de invertor wordt gekeken dan is te zien dat per invertor-tak
slechts één halfgeleiderschakelaar tegelijkertijd gesloten kan zijn om kortsluiting van de DC-bus te
voorkomen. De invertor blijkt ten gevolge van zijn discrete natuur dan slechts in staat een 8-tal
spanningsvectoren te genereren, zie Figuur 2-10. Het linkerdeel van de figuur geeft de 8 toegestane
invertor-configuraties aan, het rechterdeel beeldt de 8 bijbehorende invertor-spanningsvectoren af in het
stationaire statorstelsel.
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Figuur 2·10: Invertor-configuraties met bijbehorende spanningsvectoren
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De spanningsvectoren 11:, tlm 11:6 verdelen de vectorruimte in zes sectoren van 60°, de nul-vector is
redundant in 11:0 en 11:7; de knooppunten van de halve H-bruggen zijn dan allen verbonden met
respectievelijk de min-rail van de DC-bus (---), of met de plus-rail (+++).

Om in staat te zijn een volledige cirkel te beschrijven in het statorstelsel met deze beperkte set vectoren,
wordt gebruik gemaakt van pulsbreedte modulatie. Uit de literatuur zijn vele methoden van PWM
bekend; gekozen is om bovenstaande benaderingswijze niet te verlaten en de ruimtevector als basis
voor het PWM-signaal te gebruiken. Het algoritme dient er zorg voor te dragen dat in de tijd de 8
mogelijke spanningsvectoren uit Figuur 2-10 dusdanig worden afgewisseld dat hun momentane
gemiddelde waarde overeenkomt met die van de vector ut.

De middeling van de discrete invertor-spanningsvectoren over één schakelperiode zal resulteren in de

wenswaarde ut, de afwijking van de ruimtevector ij 0 1 7 Ct) gedurende één schakelperiode met
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ut is verantwoordelijk voor het ontstaan van harmonischen in de stromen door de lijn-inductivititeiten
La. Gedurende de tijd dat één van de spanningsvectoren !l.o....!l.7 wordt geschakeld, zal ten gevolge van

het momentane verschil met ut de harmonische stroom i:_ veranderen met:

1 ln+l

A:S f(S' U () ) dLU =- U - n t
S- L S _0,1 ......7

a In

waarin: tn=begin van schakeltoestand n
tn+1 = einde van schakeltoestand n

( 2.28)

Om de harmonischen-inhoud van de invertor-lijnstroom zo beperkt mogelijk te houden wordt daarom
aanvullend geëist:

• de maximale afwijking van de lijnstroom ten gevolge van harmonische stroomcomponenten is
minimaal voor de verschillende invertor-schakeltoestanden;

• de cyclus waarin de gemiddelde invertor-spanning gelijk wordt aan us'", is zo kort mogelijk; met
andere woorden de invertor-schakelperiode is zo kort mogelijk.

Aan deze eisen wordt voldaan indien [Van der Broeck, 1988]:

• alleen de drie invertor-spanningsvectoren aangrenzend aan de wensspannings-vector worden
gebruikt;

• de cyclus waarin de gemiddelde stator-spanningsvector gelijk wordt aan de wenswaarde-vector,
slechts uit drie opeenvolgende invertor-spanningsvectoren bestaat.

Om de schakelfrequentie van elke invertor-tak te minimaliseren is het noodzakelijk de invertor
spanningsvectoren zó te rangschikken, dat voor de transitie van de ene spanningsvector naar de andere
slechts één invertor-tak hoeft te schakelen. Uit Figuur 2-10 wordt afgeleid dat hieraan kan worden
voldaan indien:

• de nulvector waarmee de schakelperiode wordt begonnen en de nulvector waarmee de
schakelperiode wordt beëindigd, niet dezelfde zijn;

• de volgorde van schakelen van de twee aanliggende niet-nul-vectoren (tussen de twee nulvectoren
in), omwisselt afhankelijk van de start-nul-vector.

Als de wenswaarde vector bijvoorbeeld is gelegen in sector 1, dan zal de schakelvolgorde moeten zijn:
·...!l.o-!l.1-.!h-Jlr.!h-!l.1-!l.o-!l.1-.!h-!l.r.!h....

De stator-wenswaarde wordt geconstrueerd uit de invertor-spanningsvectoren als in Figuur 2-11.

Figuur 2·11: Bepaling van de schakeltijden in Sector I

Voor U:' = Us .[cosy sin yrgeldt daarin:
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Ultl +Uztz +U~to =U;·~t

t, + tz + to = ~t

( 2-29)

( 2-31)

Voor het geval dat de wensspanning is gelegen in een andere sector geldt een zelfde redenering.
[Van der Broeck, 1988] geeft een oplossing van deze set vergelijkingen. In Sector I geldt [Granado,
1989]:

t) =9/nZ.m· t1t· (cosy -1/J3 sin y)

tz =6J3/n z
·m·t1t·siny (2-30)

to = t1t -tl -tz

Hierin is y dus beperkt tot 60° en de subscripts 1 en 2 duiden de belendende statorspannings-vectoren
III en lli aan. De variabele m geeft de modulatie-index aan; deze heeft een bereik van nul tot één en is
gedefinieerd als:

Us

Voor de volledige vectorruimte kan voor de invertor-takspanningen worden afgeleid:

{

sin((Ot)

U t =m·U . 1
a ( ) De J3 .sine 30° + Ct) t)

Ua (t) = -Ua (-t) = -Ua Ct -180°)

Ua Ct) = UbCt -120°) =UcCt + 120°)

voor 0 $ (0 t $ 30°

( 2-32)

Als nu in Figuur 2-12 een invertor-takspanning wordt bezien, dan blijkt deze niet sinusoidaal te zijn.
Bedacht dient echter te worden dat de Park-transformatie, welke de componenten van de
ruimtevectoren definieert, niet eenduidig omkeerbaar is. Harmonischen waarvan de frequenties
drievouden van die van grondharmonische zijn, kunnen worden toegevoegd aan de invertor
takspanningen, zonder dat zij de Park-componenten of de gekoppelde spanningen beïnvloeden
[Agelidis, 1996].
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Figuur 2-12: Gemiddelde invertor-uitgangspanningen voor ruimtevector-modulatie (links) en sinus-modulatie (rechts)

Doel van deze superpositie is het efficiënter gebruik maken van de beschikbare DC-busspanning. In de
Figuur 2-12 is te zien dat bij een zelfde maximale amplitude van de invertor-takspanning in het geval
van ruimtevector-modulatie een gekoppelde invertor-spanning is te genereren die een factor
2/"';3 = 1.15 groter is dan in het geval klassieke sinus-modulatie zou worden toegepast.
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3. Implementatie

De besturing van de flux-georiënteerde gelijkrichter wordt geïmplementeerd op een digitale
besturingssysteem, waarvan het hart wordt gevormd door een digitale signaal processor (DSP).
Referentie- en meetsignalen zullen daarom voor verwerking eerst gedigitaliseerd moeten worden. Een
algemene indruk van het systeem wordt gegeven in Figuur 3-1. De regel- en besturingsalgoritmen als
besproken in Hfst. 2 zullen worden geïmplementeerd in software die wordt uitgevoerd op de digitale
signaal processor.

r---------------~------·---------------------"l

, L I

I net Rnet iUR Isa

UOC

I
1 L-Mv-_~iu~T~_4__J~ls~cJtRfll~LWj,r____J~---+_---~Uc
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voltage source inverter

URS

f PWM
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generator

net-
integrator

Figuur 3-1: Systeem implementatie

+ COC

De verschillende systeem-componenten en hun ontwikkeling zullen in de volgende paragrafen worden
besproken. Hierin vindt de beschrijving 'bottom-up' plaats: beginnend met de afzonderlijke
componenten wordt er toegewerkt naar de beschrijving op systeem-niveau van het uiteindelijk
industrieel prototype.

3.1 Standaard hardware-componenten

Tijdens de ontwikkeling van de flux-georiënteerde gelijkrichter is zover mogelijk gebruik gemaakt van
standaard componenten aanwezig in het Prodrive lab. Het toegepaste TIMEX-besturingssysteem vormt
tezamen met een standaard invertor een goede basis voor een sneUe ontwikkeling van aandrijf
technische applicaties.
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3.1.1 TIMEX-systeem

Gedurende het ontwikkel-traject is in het
TIMEX-systeem een DA-kaart opgenomen, om
real-time informatie uit het systeem zichtbaar te
kunnen maken op een oscilloscoop.

Het gebruikte TIMEX systeem herbergt de DSP
module, AID convertors om sensor informatie
beschikbaar te maken, een optische kaart om via
lichtgeleiders de invertor aan te sturen en een
serieel interface om te communiceren met een
Pc. Op de PC wordt de software voor de DSP
ontwikkeld. Het TIMEX systeem is modulair van
opbouwen kan dus indien nodig worden
uitgebreid. Voor een volledige beschrijving zie
Appendix B.

Figuur 3-2: TIMEX-systeem

De rekenkracht om eerder beschreven regel- en besturingsalgoritmen real-time te implementeren, wordt
ontleend aan een DSP-systeem. De interne architektuur van een DSP is geoptimaliseerd op de
verwerking van continue stromen data. Het bij Prodrive in huis ontwikkelde TIMEX systeem is geënt
op een serie DSP's uitgebracht door Texas Instruments, de TMS320 serie. Het systeem waarmee de
flux-georiënteerde gelijkrichter wordt bestuurd is uitgerust met een TMS320C40. Dit is een 32 bit

floating point DSP, in staat tot 60 MFLOPS
(Million Floating Point Operations per Second).

3.1.2 Invertor

De toegepaste invertor is van het type PDR30B, een 30 kVA-invertor welke een drietal jaren geleden is
ontwikkeld binnen de sectie EMV in samenwerking met het ECN in Petten. De invertor is in eerste
instantie ontworpen voor experimentele toepassing in windenergie-applicaties en is daardoor universeel
van opzet en robuust uitgelegd. De invertor bestaat uit vier halve H-bruggen, die in een willekeurige
topologie kunnen worden geschakeld.

Voor de vermogens-halfgeleiderschakelaars in de invertor worden IGBT's (Insulated Gate Bipolar
Transistors) toegepast. Zij combineren de eenvoudige aansturing van MOSFET's met de hoge
stroomdichtheid van bipolaire vermogenstransistoren. De toegepaste IGBT's van het type FZ25A12KL
zijn geschikt om spanningen tot 1200V te schakelen en een nominale stroom van 25A te voeren. De
robuustheid van het schakelaar-type blijkt uit de overstroom-specificatie: indien binnen lOlls
afgeschakeld, kan een overstroom van 350 A worden onderbroken.

De invertor is ontworpen voor een schakelfrequentie van maximaal 20 kHz. Ongeacht de gekozen
schakelfrequentie dient echter altijd rekening gehouden te worden met een minimale commutatietijd.
Tussen het uitschakelen van de ene IGBT in een invertor-tak en het inschakelen van de andere IGBT
dient een dode tijd in acht genomen te worden, om kortsluiting van de tussenkring te voorkomen. De
beperking is het gevolg van de staartstroom die ontstaat bij het uitschakelen van de IGBT: pas als deze
voldoende is afgenomen kan de andere IGBT worden ingeschakeld. De toegepaste IGBT's vragen
ongeveer 6 JlS commutatietijd bij nominale belasting.

Het aansturen van de IGBT's gebeurt middels een stuurcircuit, dat in de invertor per IGBT afzonderlijk
is uitgelegd. Het stuurcircuit wordt optisch aangestuurd middels een zestal glasvezel-lichtgeleiders. In
het stuurcircuit bewerkstelligt een lichtpuls geleiding van de betreffende IGBT. Geen lichtpuls betekent
dat de IGBT niet geleidt.
In het zelfde stuurcircuit is ook een overstroom-beveiliging geïmplementeerd, die de invertor-stroom in
het geval van overbelasting of kortsluiting begrenst.
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Figuur 3-3: Invertor PDR30B

Naast het aansturen van de IGBT's worden in de invertor ook de
tussenkring-spanning en de tussenkring-stroom gemeten, middels
respectievelijk een isolatie-versterker en een inductieve opnemer.
De meetwaarden zijn beschikbaar als een meetspanning en als een
optisch signaal; in het optisch signaal wordt gebruik gemaakt van
puls-frequentie-modulatie. In de praktijk echter bleken de
meetcircuits niet goed bruikbaar: de meetsignalen vertonen
aanzienlijk verstoring ten gevolge van de op de invertor
aanwezige schakelende voedingen. Middels adequate
(laagdoorlaat) filtering kan het tussenkring-spanningssignaal
worden geregenereerd. Omdat de storing op het tussenkring

stroomsignaal echter vele malen groter is dan het bereik van het eigenlijke meetsignaal, wordt voor
meting van de tussenkring-stroom een extern meetcircuit ingezet.

3.2 Interface-unit

Voor zowel de regeling als de besturing van de gelijkrichter is een aantal specifieke hardware
componenten ontwikkeld; zij dragen zorg voor een naadloze aansluiting van de analoge buitenwereld
op het digitale besturingssysteem.

In de regeling van de gelijkrichter is aan AC-zijde kennis omtrent grootte en fase van zowel de
netstromen Is. en Isb, als de netflux 'I'gS noodzakelijk (Figuur 3-1). In de aan DC-zijde noodzakelijke
kennis van DC-busspanning en DC-busstroom wordt voorzien door zowel het meetcircuit op de invertor
voor de DC-busspanning, als door een extern meetcircuit voor de DC-busstroom.

De netflux wordt afgeleid uit de netspanning middels een Ie orde laagdoorlaatfilter, dit wordt
beschreven in paragraaf 3.2.1. De stromen zowel AC als DC, worden gemeten met aktieve inductieve
opnemers, dit wordt beschreven in paragraaf 3.2.2. Om wenswaarden en regelaar-parameters traploos
en real-time te kunnen wijzigen is een handmatige instelmogelijkheid gerealiseerd, dit wordt beschreven
in paragraaf 3.2.3. Tot slot wordt in paragraaf 3.2.4. beschreven hoe de topologie van de gelijkrichter
door het besturingssysteem kan worden gewijzigd middels een aantal relais; ook de stuurschakeling
voor deze relais wordt beschreven.

3.2.1 Net-integrator

De netflux 'I'gS wordt afgeleid uit een tweetal gekoppelde netspanningen, URS en UST, met een
schakeling als in Figuur 3-4. In het linkerdeel van de schakeling worden de twee gekoppelde
netspanningen URS en UST omlaag getransformeerd naar het ingangsbereik van de operationele
versterkers in de schakeling. Tevens bewerkstelligen de transformatoren een galvanische scheiding
tussen het drie fasen net en het sensor-circuit. Vervolgens worden de transformatorspanningen
gebufferd, door een niet-inverterende Ix versterker rond ICI en door een inverterende 0.5x versterker
rond IC2. De ingangsweerstand van beide buffers is 20 kn, zodat de ingangstransformatoren gelijk
belast worden.

In het weerstandsnetwerk na de bufferversterkers wordt vervolgens de coördinaten-transformatie
uitgevoerd om de netspanningen van het drie fasen stelsel te transformeren naar het twee fasen stelsel.
De operationele versterkers IC3a en IC3b hebben hierin de functie van sommatie-versterker. Voor de
transformatie geldt:

[U~:] =!. [tJ6 ~J6]. [URS]
Ug n 0 z.fi UST

( 3·1)

In het rechterdeel van de schakeling vindt rond IC3a en IC3b tevens de integratie van de signalen u/
en ug

s2 plaats, in Ie order laagdoorlaatfilters met een tijdsconstante van: R6C1 =93 ms.
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Figuur 3·4: Net-integrator

Voor de overdracht van de schakeling kan worden afgeleid:

si ( .) - 1 [R6 1 (. )
lfIg JW = l+J'wR C . R·~·URS JW

6 I 3

( 3·2)

( 3·3)

De waarden van de componenten zijn dusdanig gekozen dat bij een nominale gekoppelde netspanning
van 400V, de amplitude van de uitgangssignalen "'gSl en "'gS2 ruim binnen het maximale ingangsbereik
van de AID-omzetters in het TlMEX-systeem vaIlen; het ingangsbereik loopt van -10 V tot + IOV.

In de schakeling is een drietal afregelpunten opgenomen. Met de twee potentiometers PI en P2 rond
respectievelijk ICI en IC2, kan de offset op de uitgangssignalen "'gSI en "'gS2 worden weggeregeld. De
potentiometer P3 geeft de mogelijkheid een eventueel amplitudeverschil tussen ",t en "'gs2
ten gevolge van component-toleranties in Cl en R6 weg te regelen. De potentiometer P3 biedt niet de
mogelijkheid te compenseren voor een faseverschil afwijkend van 900 tussen "'gSI en "'gS2. Dit zou ook
kunnen ontstaan ten gevolge van bovengenoemde toleranties. In Figuur 2-5 is echter te zien dat de fase
karakteristiek van de net-integrator zich ter hoogte van de grondharmonische van de netspanning in het
asymptotische deel van de curve bevindt; kleine verschillen in de kantelfrequentie zuIlen drie decaden
voorbij het kantelpunt een verwaarloosbare invloed hebben op de fase van het signaal.

3.2.2 Stroommeting

De DC-stroom en een tweetallijnstromen worden gemeten in een opstelling als in Figuur 3-5. De
stroom wordt middels een aktieve inductieve opnemer (links in de afbeelding) omgezet in een spanning
die evenredig is met de te meten stroom. Met de niet-inverterende versterker rechts in de afbeelding
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wordt het signaal geschaald naar het ingangsbereik van de AID-omzetters in het TIMEX-systeem, wat
loopt van -I OV tot lOV.

100k

nul·flux
stroomopnemer

Igemeten

Figuur 3·5: Stroom-meetcircuit

De inductieve opnemer werkt volgens het nul-flux-principe. De geleider die de te meten stroom voert,
loopt door de kern van de opnemer. De stroom door de geleider wekt een magnetische flux op in de
kern. Het magneetveld in de luchtspleet in de kern wordt gemeten middels een Hall-sensor. De regelaar
achter de Hall-sensor zal door het sturen van een stroom door de compensatie-spoel, de totale flux in de
kern op nul houden. De spoelstroom lsecundair vloeit vanuit de spoel via een referentie-weerstand van 100
.0. terug naar massa, de spanning over die weerstand Rref is dus evenredig met de primaire stroom.

De spanning over de referentie-weerstand wordt middels een niet-inverterende opamp-bufferversterker
doorgegeven aan het TIMEX-systeem; de versterking van de buffer is in te stellen met potentiometer Pz
tussen Ix en de open-lus versterking van de toegepaste opamp. Middels potentiometer PI kan een
eventuele offset in het meetcircuit weggeregeld worden.

3.2.3 Referentiewaarde-instelling

Om referentie-waarden of regelaar-parameters aan het besturingssysteem kenbaar te maken wordt op
een tweetal AID-ingangen van het TIMEX-systeem een potentiometer aangesloten, de potentiometers
op hun beurt vormen een spanningsdeler tussen een symmetrische voedingsbron van + en - 10 Volt (zie
Figuur 3-6).

10k

10V

Figuur 3·6: Referentie-potmeters

.....--+----H-.. AD1

I+----A-.. AD2

29



In de eerste systeem-opzet die wordt beschreven in paragraaf 3.6.4 zullen de potentiometers worden
gebruikt om de wenswaarde van de aktieve - en van de blindstroom in te stellen. In de uiteindelijke
gelijkrichter worden de potentiometers gebruikt om de wenswaarde van de DC-busspanning en de
regelaar-versterking van de PI-busspanningsregeling in te stellen. Als aangegeven in de paragrafen
2.4.1 en 2.4.2 wordt de wenswaarde van de blindstroom dan gelijk gesteld aan nul (declaratie in
software).

3.2.4 Relais en relais-aansturing

Om het veilig en betrouwbaar functioneren van de gelijkrichter te kunnen garanderen wordt het systeem
zelf-configurerend gemaakt. Verbindingen met de buitenwereld, het publieke net en de DC
busbelasting, kunnen door het systeem zelf tot stand worden gebracht of worden verbroken. Hiervoor is
een drietal (vermogens)relais in het systeem opgenomen, als is te zien in Figuur 3-7.

......................................
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UR-..,.....- ~
Us -+-,- -; .....---1
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Figuur 3-7: Relais in de hardware layout

Relais Rel verbindt het laadcircuit voor de DC-buscondensator met het drie fasen net. Dit laadcircuit
wordt gebruikt in de opstart-procedure van de gelijkrichter: via Rel, de I kil weerstanden en de diode
brug zal de DC-buscondensator met een kleine, gedefinieerde stroom worden opgeladen tot de
topwaarde van de gekoppelde netspanning. Hiermee wordt voorkomen dat, wanneer de flux
georiënteerde gelijkrichter met het 3 fasen net wordt verbonden middels Re2, de DC-buscondensator
wordt opgeladen via de anti-parallel-dioden over de IGBT's met een stroom die alleen wordt beperkt
door de inwendige weerstanden in het systeem.

Middels Re3 kan de DC-busbelasting met de flux-georiënteerde gelijkrichter worden verbonden.
Opgemerkt dient hierbij te worden dat de gebruikte relais alleen geschikt zijn voor het onderbreken van
wisselstroom: Re3 kan alleen uitgeschakeld worden als de verbinding stroomloos is. Door het
besturingsalgoritme in de DSP zal hiermee rekening gehouden moeten worden.

Om de relais Re 1 tlm Re3 in Figuur 3-7 aan te sturen wordt een stuurschakeling als in Figuur 3-8 in
drievoud opgebouwd. De schakeling kan vanuit het TIMEX-systeem worden aangestuurd via een I10
poort op TIL-niveau, of via een DIA-kaart. Vanwege beschikbaarheid wordt in het systeem een D/A
kaart gebruikt om de relais aan te sturen.
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Figuur 3-8: Stuurschakeling vennogensrelais

De weerstand Rl beperkt de basis-stroom van de NPN-schakeltransistor en vonnt tevens tezamen met
de condensator Cl een laagdoorlaatfilter met een kantelpunt op ongeveer I kHz. De diode DI beschennt
de transistor tegen een grote negatieve basis-emitter-spanning. Indien de ingang DAl van een
voldoende hoge positieve spanning wordt voorzien, dan zal de transistor TI in geleiding komen.
Daarmee wordt het stroompad tussen positieve voedingsspanning en massa gesloten via de relais-spoel
en de stroom-begrenzingsweerstand R2. De stroom door de relais-spoel zal het relais doen aantrekken.
Als Tl uit geleiding gaat wanneer ingang DAl laag wordt, dan kan de stroom door de relais-spoel
commuteren van Tl naar D2; dit voorkomt dat er een hoge spanningspiek over Tl ontstaat, welke de
transistor zou kunnen beschadigen.

Het relais in de stuurschakeling in Figuur 3-8 schakelt de één fase netspanning; de één fase netspanning
schakelt op haar beurt één van de vermogensrelais Re I ... Re3 uit Figuur 3-7.

3.3 PWM generator

Door het regel- en besturingsalgoritme dat wordt uitgevoerd op de DSP wordt iedere sample-periode
een drietal pulsbreedtes gegenereerd. De transfonnatie van de drie getallen die de drie pulsbreedtes
representeren, naar zes stuursignalen voor de halfgeleiderschakelaars op de invertor, wordt niet
uitgevoerd door de DSP; deze tijdskritische taak zou relatief veel processortijd vragen.
Op de optische kaart in het TIMEX systeem is een programmeerbare bouwsteen aanwezig, daarin wordt
een logisch circuit geïmplementeerd dat de generatie van de PWM-stuursignalen uitvoert.

3.3.1 De EPLD

De programmeerbare bouwsteen op de optische kaart is een Erasable Programmabie Logic Devic, ofwel
een EPLD. In dit type device kunnen naast combinatorische logica ook registers en terugkoppel-lussen
worden geïmplementeerd. Hiermee ontstaat de mogelijkheid sequentiële logica als state-machines en
event-managers in een enkel device onder te brengen. De EPLD onderscheidt zich van andere
programmeerbare bouwstenen voornamelijk door vergrootte capaciteit en flexibiliteit. De EPLD is per
definitie her-programmeerbaar. Indien het toegepaste type niet middels UV-licht maar elektrisch gewist
kan worden, dan kan het (her-)programmeren ook in de applicatie gebeuren.

De te implementeren logica wordt ontwikkeld aan de hand van ondersteunende ontwerp
gereedschappen, in de vorm van een PC-applicatie [Max+plus, 1995]. Deze CAE-tools (Computer
Aided Engineering) zijn specifiek voor het device-type zijn ontwikkeld. De functionaliteit van de CAE
tools omvat onder meer:
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• Ontwerp invoer: het ontwerp van het logisch circuit kan zowel grafisch als in tekst-vorm als in golf
vormen worden ingevoerd;

• Simuleren: in de simulatie wordt een functionele test van het logisch ontwerp uitgevoerd; dit
gebeurt aan de hand van door de gebruiker zelf te definiëren ingangsvectoren. De ingangsvectoren
kunnen in tekst beschreven worden, of als golfvorm worden ingegeven;

• Timing-analyse: middels de timing-analyse is het mogelijk om timing-parameters van alle logische
verbindingen te bepalen. Daarnaast kan het kritieke pad worden bepaald. Een accurate analyse is
mogelijk door gebruik te maken van hardware device informatie.

• Programmeren: Het hardware device wordt in de programmeervoet geplaatst welke verbonden is
met de PC waarop de CAE-software draait (indien het toegepaste device niet in-system
programmabie is). Door de CAE-software worden de elektrische signalen gegenereerd welke
noodzakelijk zijn om het logisch ontwerp in de EPLD aan te brengen. Opnieuw bestaat vervolgens
de mogelijkheid tot verificatie; nu niet in simulatie maar door het uitsturen van de eerder genoemde
ingangsvectoren naar de programmer; daarbij worden de uitgangen van het logisch circuit in het
oog gehouden.

3.3.2 Principe

Het logisch circuit in de EPLD bestaat uit een viertal blokken. Eén blok draagt zorg voor de
communicatie met de DSP via de TIMEX-bus, de drie anderen zijn identiek en sturen ieder een tweetal
optische transmitters aan. Elk van de drie blokken verzorgt zo de sturing van één halve H-brug van de
invertor. Globaal bestaat de functie van elk van de drie blokken uit het continu vergelijken van de
gewenste pulsbreedte met de stand van een inwendige teller, als deze gelijk worden dan wordt de
invertor-tak omgeschakeld.
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Figuur 3-9: EPLD PWM generator

In Figuur 3-9 is de structuur van één van de drie PWM-generatie blokken weergegeven. Het blok wordt
bestuurd door een state-machine. De state waarin de state-machine zich bevindt bepaalt het logisch
niveau van de uitgangssignalen, de combinatoriek van de ingangssignalen bepaalt of al dan niet naar
een volgende state wordt gesprongen.

Nadat de EPLD is geinitialiseerd wacht de state-machine op een flank van het 'timerO' signaal. Het
'timerO' signaal bepaalt de PWM-herhalingsfrequentie en wordt vanuit de DSP eens per 100 lis hoog
gemaakt. Op het 'timerO' -signaal reset de state-machine de 12 bits teller. De 12 bits teller begint
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Voorbeeld

Aan de hand van de gevonden gegevens en formules volgt nu een voorbeeld:

Stel dat de gewenste vector een grootte heeft van u· en de hoek t. o.v. vector 1 a
graden is, zie figuur 6:

4
1 A

Figuur 6

Stel dat de gelijkspanning van het De circuit Udc=400V, u· =150V en a =140°, dan
kunnen de vectoren en de bijbehorende tijden berekend worden.

k = het sector nummer en is als volgt berekenen:

k =in{~.)+1=inf:·)+1=int~13')+1=2+1 =3
met behulp van de gevonden waarde van k kan nu <p berekend worden:

qJ =a - {(k -1)* 600}

qJ = 140° - {(3 -1)* 600}

tp =140° -120° =20°

verder kan met behulp van k de vectoren Vx en Vx waartussen geschakeld moet
worden bepaald worden:

vx =k =3 Bij vector 3 hoort schakeltoestand: 010

Vy = k +1=4 Bij vector 4 hoort schakeltoestand: 011



vervolgens opnieuw met tellen aan de pulsbreedte, in het ritme van het signaal 'dock'. Het signaal
'dock' heeft een frequentie van 20 MHz en wordt betrokken van de TIMEX-bus.

De state-machine zal vervolgens de door de DSP berekende pulsbreedte in de latch klokken. Vanaf dat
moment wordt de berekende waarde van de pulsbreedte door de comparator continu vergeleken met de
tellerstand van de 12 bits teller. Detecteert de state-machine dat de huidige tellerstand gelijk is aan de
gewenste pulsbreedte, dan zal vervolgens één van de IGBT's worden uitgeschakeld. Welke IGBT wordt
uitgeschakeld is afhankelijk van een controle-bit dat door de DSP is gezet en tegelijkertijd met de
pulsbreedte in de latch is geklokt.
Vervolgens start de state-machine de dode tijd teller. Deze 7-bits teller telt op het ritme van de TIMEX
busklok totdat de state-machine een carry-out van de teller detecteert: op dat moment zijn er 6.4lls
verstreken. Dit is precies de minimale commutatietijd van de invertor, zie paragraaf 3.1.2. De state
machine zal vervolgens de andere halfgeleider in de invertor-tak inschakelen en daarna terugspringen
naar de uitgangssituatie, namelijk het wachten op een flank van het 'timerO' signaal.

Uit bovenstaande beschrijving blijken direct de twee beperkingen van het logisch circuit. Om geen extra
100 Ils vertraging in het systeem te introduceren, wordt op het 'timerO' signaal direct met tellen van de
pulsbreedte gestart. Op dat moment is de duur van de te genereren puls nog niet bekend, deze kan pas
na het starten van de 12 bits teller worden ingelezen. Dit inlezen van de pulsbreedte kost echter tijd:
pulsen korter dan deze inleestijd kunnen dus niet gegenereerd worden en moeten door het algoritme op
de DSP worden onderdrukt. De totale tijd om drie pulsbreedtes naar de drie PWM-generatie-blokken te
schrijven bedraagt maximaal 2.4 Ils.
De tweede beperking heeft betrekking op de maximale pulsduur. Als een pulsbreedte wordt ingeklokt
die tezamen met de dode tijd van 6.4 Ils de totale periodetijd van 100 Ils overschrijdt, dan zal de
volgende 'timerO' -puls door de state-machine in het circuit worden gemist. Een dergelijke situatie dient
ook door het PWM-algoritme in de DSP afgevangen te worden. Het logisch circuit is echter zo
ontworpen dat het niet in een ongedefinieerde toestand terecht kan komen; ook niet wanneer de
ingeklokte pulsbreedte niet aan de gestelde voorwaarden voldoet.

3.3.3 Ontwerp-overwegingen

Het ontwerp van het logisch circuit is gebaseerd op een ontwerp voor het DSP-systeem dat gebruikt
wordt binnen de sectie EMV. Het ontwerp is aangepast op het gebruik in het TIMEX-systeem, de
perfonnance van het ontwerp is geoptimaliseerd op snelheid en de beveiligings-functies zijn efficiënter
geïmplementeerd.

In tegenstelling tot het in de sectie EMV gebruikte systeem, is de optische kaart in het TIMEX-systeem
niet voorzien van een eigen klok-generator. Er wordt daarom gebruik gemaakt van de klok op de
TIMEX-bus. De timing van de signalen vanuit de DSP ten opzichte van deze bus-klok, is niet
gespecificeerd. Vandaar dat tijd-kritische signalen in de EPLD worden gesynchroniseerd met de bus
klok.

In het logisch circuit is een drietal beveiligingsfuncties geïmplementeerd. Het aanspreken van één van
deze functies leidt tot het in reset gaan van het circuit. Dit houdt in dat direct alle stuursignalen naar de
invertor laag worden gemaakt, waarmee alle IGBT's worden uitgeschakeld. Vervolgens wordt het
logisch circuit opnieuw geïnitialiseerd. Het beveiligingsmechanisme spreekt aan indien:

• het TIMEX-systeem in reset gaat;
• in het data-woord bevattende één van de pulsbreedtes het beveiligingsbit D 14 ongelijk aan 1 is;
• één van de pulsbreedte-tellers in de PWM-generatie blokken een overflow genereert.

Het ontstaan van een overflow in een PWM-generatie blok kan worden veroorzaakt doordat:
• er een te lange pulsbreedte wordt gevraagd;
• er helemaal geen gewenste pulsbreedte naar de betreffende tak is geschreven;
• het 'timerO'-signaal, wat een nieuwe PWM-cyclus inluidt, uitblijft.
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In het PWM-generatie blok wordt bit D15 in het data-woord dat de pulsbreedte bevat, gebruikt ter
bepaling van de schakelvolgorde van de IGBT's. Indien het bit gelijk is aan 1 dan wordt eerst de hoge
IGBT uitgeschakeld en dan de lage IGBT ingeschakeld. Is het bit gelijk aan 0 dan wordt eerst de lage
IGBT uitgeschakeld en dan de hoge IGBT ingeschakeld. De schakelsignalen voor de IGBT' s uit de
state-machine worden in uit NAND poorten opgebouwde flipflops geklokt. In deze constructie is ook
een XOR-functionaliteit ingebouwd. Hiermee wordt te allen tijde voorkomen dat twee IGBT's in één
invertor-tak tegelijkertijd in geleiding zijn.

De performance van het systeem is als volgt geoptimaliseerd: de ontwikkel-software is in staat het
traagste pad in het logisch circuit te bepalen. Dit pad is de beperkende factor in de maximale
kloksnelheid waarop het circuit volgens specificatie kan functioneren. Door iteratief het traagste pad te
berekenen en vervolgens die functionaliteit op een andere manier te implementeren is de maximale
kloksnelheid van het logisch circuit (geïmplementeerd in een 40 MHz device) vergroot van 20 MHz
naar 31.25 MHz. Daar de EPLD draait op een klok van 20 MHz is hierin nu meer marge ontstaan.

In Appendix C is het overzichtsschema van de inhoud van de EPLD te zien tezamen met de inhoud van
één van drie PWM-generatie blokken.
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3.4 Software

In de beschrijving van de software wordt onderscheid gemaakt tussen de implementatie van de regel- en
besturingsalgoritmen in DSP-software (paragraaf 3.4.1 en 3.4.2) en de software ontwikkelomgeving op
de PC waarop de DSP-software wordt ontwikkeld (paragraaf 3.4.3).

In de beschrijving van de DSP-software wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende
bedrijfstoestanden waarin de gelijkrichter zich kan bevinden. Dit zijn:

• opstarten
• normaal bedrijf
• de-initialisatie

De software-routines, welke het opstart-gedrag en de de-initialisatie voor hun rekening nemen, worden
beschreven in paragraaf 3.5.

3.4.1 Stroom-schema

In Figuur 3-10 wordt het stroom-schema van de DSP-software weergegeven.
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SchrijfPWM
Generator

7

Bereken jnyertQr
wens-spanning

De functionaliteit van de blokken 2 en 4 wordt
als vermeld in paragraaf 3.5 beschreven. De
blokken waarvan de titel is onderstreept worden
in het vervolg van deze paragraaf in een
afzonderlijk stroomschema beschreven.

Met blok 3 begint de lus die wordt doorlopen als
de gelijkrichter zich in normaal bedrijf bevindt.
Als bekend uit paragraaf 3.3 begint de PWM
generator aan het begin van de hoofdlus direct
met tellen van de op dat moment onbekende
pulsbreedte. Vandaar dat in blok 6 dan ook
direct de in de vorige lus berekende pulsbreedtes
naar de EPLD worden geschreven. Aan het
begin van de hoofdlus zijn ook hardeware-matig
de AID-convertors gestart; in blok 7 wordt
gekeken of de conversie gereed is. Normaal is
dit altijd al het geval, omdat de conversietijd van
de AID-convertors korter is dan de tijd die nodig
is om naar de EPLD te schrijven.

Figuur 3-10: Progamma-hoofdlus
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Vervolgens wordt aan de hand van de
binnengehaalde data de invertor-wensspanning
berekend in blok 8, waarna het bijbehorend
PWM patroon wordt bepaald in blok 9. De
constructie waarin de timing van de hoofdlus is
vastgelegd in blok 10 zal nader worden
toegelicht. In de DSP is in hardware een tweetal
timers beschikbaar [C40 users guide, 1992]. Eén
daarvan wordt gebruikt om de programma
hoofdlus een herhalingsfrequentie van 10 kHz te
geven. De timer wordt geconfigureerd als
periode-teller, welke telt op een interne deling
van de DSP-klok van 10 MHz. In het timer-
periode register wordt het getal lOOD

geschreven; bij eerder genoemde klok resulteert dit in een periode-tijd van 100 Ils. De meest voor de
hand liggende methode om vervolgens het gelijk worden van de teller aan het getal in het periode-
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register te gebruiken in de software, is het laten genereren van een interrupt bij deze gebeurtenis. In
Figuur 3-10 is echter te zien dat het enige wat er dan moet gebeuren is het terugspringen naar het begin
van de lus. Het gebruik van een interrupt introduceert overhead; het aanroepen van een interrupt
service-routine kost relatief veel processortijd. Het is efficiënter om na de berekening van het nieuwe
PWM-patroon in blok 8 een lus te starten waarin wordt gekeken naar het interrupt flag register en zelf
aan de hand van het bit wat een overflow van de periode-tijd aangeeft, terug te springen naar het begin
van de hoofdlus. Een dergelijke methode wordt 'polling' genoemd.

Aan het begin van de hoofdlus wordt gekeken of er de laatste keer dat de lus is doorlopen geen
foutconditie is opgetreden (paragraaf 3.5). Is dit niet het geval, dan begint de hoofdlus opnieuw.

In blok 10 tenslotte wordt de wenswaarde van de
invertor-spanning in het stator-referentiestelsel
getransformeerd naar een vectorlengte Us en een
hoek gamma in het polaire stelsel.

Blok 8 uit de programma hoofdlus van Figuur 3
10, wordt in Figuur 3-11 nader uitgewerkt. De
regel-stategiëen als beschreven in paragraaf 2.4
zijn hierin geïmplementeerd. In blok 2 worden
de AID-kaarten in het TIMEX-systeem
uitgelezen. Vervolgens wordt de wenswaarde
van de aktieve stroom bepaald in de PI-
busspanningsregelaar in blok 3. Indien ingesteld
in de software ontwikkelomgeving zal DC
belastings-anticipatie plaats vinden; deze
procedure wordt weergegeven in blok 4 en 5. De
wenswaarde van de aktieve stroom voor de
huidige sample-periode in het flux
referentiestelsel wordt vervolgens in blok 6
getransformeerd naar de wenswaarde van
aktieve stroom in het stator-stelsel voor de
volgende sample-periode.
Wederom afhankelijk van een instel
mogelijkheid in de ontwikkelomgeving wordt
vervolgens uit de wenswaarden van stroom en
gemeten waarden de invertor-wensspanning
berekend, in de proportionele regelaar of in de
PlO-regelaar.

Bereken invertor·wensspanning
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Nadat de invertor-wensspanning is berekend
wordt vervolgens het bijbehorend PWM-patroon
bepaald. Dit is nader uitgewerkt in Figuur 3-12.

Figuur 3·11: Berekening invertor-wensspanning
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Uit paragraaf 2.5 is bekend dat om de
invertor-schakelfrequentie te minimaliseren,
het noodzakelijk is afwisselend de ene keer
de invertor-takken van de min-rail naar de
plus-rail van de DC-bus te schakelen; om de
volgende periode de invertor-takken van de
plus-rail terug te schakelen naar de min-rail.
De nul-vectoren uit Figuur 2-10 worden op
deze manier afgewisseld. Deze
functionaliteit is gerealiseerd in blokken 11
tot en met 15. De variabele edge geeft
hierin aan wat de stand van de invertor
takken wordt aan het eind van de
schakelperiode. Als edge gelijk is aan I
zullen de invertor-takken van de min-rail
naar de plus-rail van de DC-bus schakelen.
Is edge gelijk aan 0 dan schakelen de
invertor-takken van de plus-rail naar de
min-rail. In de blokken 13 en 15 wordt
daarom, voordat de twee takken
samenkomen in blok 16, de waarde van
edge geïnverteerd: hiermee wordt
bewerkstelligd dat de ene keer het linker
pad wordt doorlopen (blok 14-15) en de
volgende keer het rechterpad (blok 12-13).

Bereken nieuw PWM patroon

Voor de theoretische achtergrond van de
transformatie van wensspannings-vector
naar pulsbreedtes wordt verwezen naar
paragraaf 2.5.

In Figuur 3-12 wordt in blok 2 en 3
afhankelijk van de hoek gamma de sector
bepaald waarin de wenswaarde van de
spanning ligt. Afhankelijk van de sector
worden in één van de blokken 4 tot en met 9
de pulsbreedtes voor de drie invertor-takken
bepaald, aan de hand van vergelijking 2-32.

Figuur 3-12: Berekenen nieuw PWM-patroon

In de blokken Rise (12) en Fall (14) worden
de tot dan toe floating point gerepresen
teerde pulsbreedtes omgezet naar in de
EPLD verwerkbare integers. Ook worden
de pulsbreedtes aangepast aan de eisen van
minimale- en maximale pulsbreedte. De

inhoud van beide blokken is bijna identiek, zie Figuur 3-13 en Figuur 3-14. De algoritmen in deze
figuren, worden per invertor-tak afzonderlijk uitgevoerd. De naamgeving van de routines is gerelateerd
aan de transitie van de knooppuntsspanning van de H-brug als gevolg van de routine: ten gevolge van
de Rise routine zal de knooppuntspanning over de schakelperiode stijgen van de spanning op de min
rail van de DC-bus naar de spanning op de plus-rail.
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Rise routine

Het eerste wat er in de Rise-routine (Figuur 3-13)
gebeurt in blok 2 is het 'omklappen' van de
pulsbreedte. Zou dit niet gebeuren dan zou
afhankelijk van de variabele edge bij constante
pulsbreedte de verschilspanning tussen twee
invertor-takken afwisselend positief en negatief
worden. Om dit te voorkomen wordt in één van de
routines de pulsbreedte gespiegeld rond 0.5.

Vervolgens wordt in blok 3 bepaald of de
pulsbreedte langer is dan de maximale pulsbreedte
van 93.6/ls (zie paragraaf 3.3). Is dit het geval dan
wordt gekozen om de betreffende halfgeleider
schakelaar helemaal niet uit te zetten: de pulsbreedte
wordt dan 100 /ls. Dit wordt bewerkstelligd door de
invertor-tak nogmaals in dezelfde richting te
schakelen als dit in de momentane pulsbreedte
gebeurt: de IGBT die al uit staat wordt nogmaals
uitgeschakeld, de IGBT die al geleidt wordt
nogmaals ingeschakeld. Dit wordt bewerkstelligd
door de variabele PULS_DROP. De integer die later
naar de EPLD wordt geschreven bevat een dummy
puisbreedte, de PULS_DROP variabele zet het
schakelrichtingsbit in de integer in blok 7 (een
gedetailleerde beschrijving van de communicatie
met de EPLD wordt gegeven in paragraaf 3.4.2).

Figuur 3-14: Fall routine

In Figuur 3-14 wordt de Fall-routine
beschreven. De werking is vrijwel identiek
aan die van de Rise-routine. Een
pulsbreedte welke noch te lang noch te kort
is, wordt alleen geconverteerd naar een
integer. Een te korte pulsbreedte wordt
verlengd naar de minimale pulsbreedte. In
het geval dat de pulsbreedte te lang is
verschillen de algoritmen. De pulsbreedte
wordt alleen gedropt, wat wil zeggen gelijk
aan 100 /ls gesteld, als dit niet reeds
momenteel in de Rise routine gebeurt.
Daarnaast wordt de voorwaarde gesteld dat

Fall routine

Indien de pulsbreedte niet te lang is, dan wordt in
blok 4 bepaald of de pulsbreedte niet korter
is dan de minimale pulsbreedte van 2.4 /ls.
Deze minimale pulsbreedte wordt bepaald
door de tijd die na het begin van de
hoofdlus nodig is om data naar de EPLD te
schrijven. Is de voorgestelde pulsbreedte
korter dan de minimale tijd, dan wordt de
pulsbreedte gelijk gesteld aan de
minimale pulsbreedte. Vervolgens wordt in
blok 6 de pulsbreedte omgezet van het type
f10ating point naar een integer, de variabele
PULS_DROP houdt in dit geval de waarde
'false'.
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de pulsbreedte in de volgende Rise-cyclus naar alle waarschijnlijkheid korter zal worden dan de
minimale pulsbreedte. Dit wordt afgeschat door te kijken naar de huidige pulsbreedte in de Rise
routine. Wordt de puls gedropt, dan wordt daarvoor hetzelfde mechanisme gebruikt als in de Rise
routine.
Als de pulsbreedte te lang is, maar de puls wordt niet gedropt, dan wordt de pulsbreedte gelijk gesteld
aan de maximale pulsbreedte van 93.6 /ls. Deze wordt vervolgens in blok 8 geconverteerd naar een
integer.

3.4.2 Timing en communicatie periferie

In paragraaf 3.4.1 is reeds vermeld dat voor de timing van de hoofdlus gebruik wordt gemaakt van één
van de interne timers in de DSP, namelijk Timer O. Naast het hoog worden van het Timer 0 bit (TINTO,
(C40 users guide, 1992]) in het interrupt flag register (HF) als de teller gelijk wordt aan de periodetijd,
wordt ook de TCLKO-pin van de DSP een vierde deel van de volgende klokcyclus hoog gemaakt. De
TCLKO-pin is uitgevoerd naar de TIMEX-bus. De toegepaste AID-kaarten in het TIMEX-systeem
worden dusdanig geconfigureerd dat op de opgaande flank van het Timer O-signaal telkens de AID
conversie wordt gestart. Op deze wijze wordt gelijkloop van verschillende AID-convertors onderling
gegarandeerd.

Het Timer 0 signaal wordt tevens gebruikt op de optische kaart om de PWM-tellers in de EPLD te
resetten, daarmee start ook de PWM-conversie hardware-matig. De synchronisatie van bovenstaande
processen heeft een bijkomend voordeel: de lijnstroom wordt bemonsterd in het midden van de periode
dat één van de nul-vectoren geschakeld is. Dit houdt in dat de rimpel op de lijnstroom ten gevolge van
het schakelen van de invertor maar minimaal wordt waargenomen door de AID-convertors.

Na de reset van de PWM-tellers in de EPLD, verwacht de state-machine in de EPLD een drietal
pulsbreedtes. In de software-hoofdlus worden deze dan ook direct naar de EPLD geschreven. Het
basisadres waarop wordt geschreven, wordt ingesteld met dip-switches op de optische kaart. De EPLD
verwacht de pulsbreedte voor invertor-tak a op het basisadres, de pulsbreedte voor invertor-tak b op het
basisadres + 1 en de pulsbreedte voor invertor-tak c op het basisadres + 2.

Naast de pulsbreedte, in de vorm van een 12 bits unsigned integer, verwacht de state-machine ook een
tweetal controlebits, zie Figuur 3-15.

[
Pulsbreedte. 12 bils resolutie

Beveiligingobil, indien ongelijk
aan 1: pulsbreedtemocJulator
in reset

'------------ Schakelrichtingobil, indien gelijk
aan 1: eelS' hoge IGBT uit. dan
lagB IGBT aan.
indien gelijk Ban 0: eerst lage
IGBT uit dan, dan hoge IGBT aan.

Figuur 3-15: Datawoord pulsbreedte modulator

In de software-routines Rise en Fall beschreven in paragraaf 3.4.1 wordt steeds bit D14 in het data
woord hoog gemaakt. Voor het richtingsbit D15 geldt:

• in het algemeen komt het overeen met de inverse van de schakelrichting vastgelegd in de variabele
edge;

• in het geval dat er pulsdrop optreedt wordt voor de betreffende invertor-tak de waarde van edge
niet geinverteerd.

Logisch kan dit beschreven worden als: DI5 =NOT(edge XOR PULS_DROP).
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3.4.3 Software ontwikkelomgeving

De in paragraaf 3.4.1 beschreven regel- en besturingsalgoritmen worden geïmplementeerd in de hogere
programmeertaal C [Kernighan, 1988]. Om de C-broncode uit te kunnen voeren op de DSP in het
TIMEX systeem wordt gebruik gemaakt van software ontwikkel gereedschap in de vorm van een PC
applicatie. De ontwikkelomgeving bestaat uit (onder meer) een C-compiler, een assembler, een linker
en een fuH-speed emulator. In het vervolg van deze paragraaf zal eerst de ontwikkel-procedure van de
software worden beschreven en vervolgens de toepassing van de PC-applicatie hierin.

In Figuur 3-16 wordt het ontwikkel-traject
van DSP-software beschreven [Assembly
guide, 1994], [C compiler, 1995 ]. De C
compiler (blok 3) accepteert standaard
ANSI-C-code en genereert C4x-assembly
code. De compiler biedt de mogelijkheid
om de C-code te optimaliseren voordat zij
wordt verwerkt. De optimalisatie verbetert
de verwerkingssnelheid van de code en
reduceert de omvang van de code. De
Assembler (blok 5) vertaalt vervolgens de
C4x-assembly-code naar een machine-taal
object-file in het standaard COFF-formaat
(Common Object File Format).
In de Linker (blok 7) wordt de code
tezamen met andere object-bestanden enlof
bibliotheken gecombineerd tot één op de
DSP verwerkbaar object-bestand. Hierin
wordt rekening gehouden met de geheugen
configuratie van het DSP-systeem. De
object-bibliotheken schaduwen de standaard
ANSI-C-bibliotheken, voor bijvoorbeeld de
implementatie van mathematische - en data
conversie-functies. Ook voor de
communicatie met de TIMEX hardware
(AID en DIA-kaarten bijv.) wordt een
object-bibliotheek gebruikt: standaard

Figuur 3·16 Software-ontwikkel-traject ANSI-C is platform onafhankelijk en biedt
daarom niet de functionaliteit om met IlO te

communiceren. De executable COFF-object file kan vervolgens via een serieel JTAG-interface
(IEEE-1149.1 standaard) worden getransporteerd naar het DSP-systeem en worden uitgevoerd.
Belangrijk in de ontwikkeling is echter ook de mogelijkheid die XDS-emulatie biedt. (XDS = extended
development system). Middels de emulator kan fysiek in het DSP-systeem de code real-time worden
geverifieerd. De benodigde communicatie loopt ook via het JTAG-interface; de poort die in de DSP
wordt gebruikt, is specifiek ontworpen voor emulatie-doeleinden.

Het volledige ontwikkel-traject als boven beschreven is geïntegreerd in één PC-software pakket: Code
Composer van GO-DSP [CodeComp, 1995]. Het pakket biedt daarnaast de mogelijkheid instant om te
schakelen tussen XDS-emu1atie en het zelfstandig uitvoeren door de DSP van de software. Zo kunnen
on-line de inhoud van de DSP-registers worden bezien, de waarden van variabelen uit de C-code
worden uitgelezen enlof gewijzigd; dit terwijl de gelijkrichter in bedrijf is en de regel- en
besturingsalgoritmen dus in functie zijn. In Figuur 3-17 is een afbeelding van het grafisch user-interface
van Code Composer weergegeven.
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Figuur 3·17: Grafisch user-interface Code Composer

Links op het scherm staat het Watch-window afgebeeld; hierin kunnen de momentane waarden van de
variabelen uit de C-code worden opgevraagd. De toegepaste DSP is van het floating point type, dit
biedt de mogelijkheid de variabelen dusdanig te schalen dat zij exact de waarden aannemen van de
fysische grootheden die zij representeren. In het venster op de achtergrond staat de C-code zelf
weergegeven.

In het voorafgaande is reeds vermeld dat de mogelijkheid bestaat variabelen aan te passen vanuit het
user-interface. Dit kan gebeuren vanuit het Watch Window, maar eenvoudiger met speciaal voor dat
doel beschikbare schuifpotmeters ofwel sliders. Door in de C-code rekening te houden met deze
mogelijkheid, kan de programma-flow van buiten af worden beïnvloed en daarmee kan de gelijkrichter
worden bestuurd. De slider getiteld 'Stop' bewerkstelligt het uit normaal bedrijf gaan van de
gelijkrichter. De slider bedient een speciaal voor dit doel geïntroduceerde variabele in de C-code. De
slider getiteld 'Switch' bewerkstelligt de omschakeling tussen proportionele- en PID-stroomregeling.
Middels de overige sliders kunnen regelaar-parameters van beide regelaars worden ingesteld.

Er schuilt ook een nadeel in de beschreven methode van communicatie met het DSP-besturingssysteem.
De communicatie geschiedt als vermeld via een speciaal voor dat doel aangebrachte poort in de DSP; er
wordt wat dat betreft geen beslag gelegd op resources van het systeem. Waar de communicatie via de
emulatie-poort echter wel beslag op legt, is processor-tijd. Telkens als via het user-interface informatie
wordt opgevraagd uit of informatie wordt doorgegeven aan het DSP-systeem, dan schakelt de DSP over
op emulatie-mode. Wanneer bijvoorbeeld vanuit het user interface op de PC een regelaar-parameter
wordt ingesteld, dan is de processor niet in staat om op tijd data naar de PWM-generator te schrijven.
Als beschreven in paragraaf 3.3.3 beveiligt de PWM-generator de gelijkrichter tegen de gevolgen van
het wegvallen van de communicatie met de DSP door de IGBT's allemaal uit geleiding te sturen. Nadat
de communicatie is beëindigd komt de gelijkrichter weer in bedrijf. Het communiceren met het DSP
systeem heeft dus altijd het uit stationair bedrijf gaan van de gelijkrichter tot gevolg.
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3.5 Beveiliging en opstarten

In de beveiliging van het systeem wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende
bedrijfstoestanden waarin de gelijkrichter zich kan bevinden:

• opstarten
• normaal bedrijf
• de-initialisatie

De drie bedrijfstoestanden worden in afzonderlijke paragrafen behandeld. In iedere paragraaf worden
de op die bedrijfstoestand van toepassing zijnde beveiligingsmaatregelen toegelicht.

3.5.1 Opstarten

Bekeken wordt wederom de systeem-configuratie van Figuur 3-7. In de uitgangssituatie is de
gelijkrichter galvanisch gescheiden van het net, alle relais (Rel ... Re3) zijn open.

Uit meting van de netflux wordt bepaald:
• de netfrequentie (50 of 60 Hz);
• de draaizin van het net (rechtsom);
• de symmetrie in het net ( "'/ :"'gS2 = 1: I ± 5%);
• de topwaarde van de netspanning.

Voldoen de gemeten waarden aan de normen (tussen haakjes), dan wordt vervolgens Rel gesloten. De
DC-buscondensator begint zich nu op te laden via het laadcircuit. Bereikt de spanning op de
condensator CDC binnen tien seconden 85% van de topwaarde van de netspanning, dan is de DC-bus
onbelast en kan Re2 worden gesloten: er wordt begonnen met normaal bedrijf en de DC-busspanning
kan worden opgeregeld naar de referentiewaarde. Het laadcircuit verliest haar functie en Rel wordt op
hetzelfde moment uitgeschakeld.
Opgemerkt wordt dat in de uitgangssituatie wanneer alle relais geopend zijn, het sensor-circuit van de
stroommeting gekalibreerd zou kunnen worden. Alle stromen zijn dan gelijk aan nul, de gemeten
spanning is louter offset-spanning

3.5.2 Normaal bedrijf

In normaal bedrijf wordt allereerst de DC-busspanning opgeregeld naar de referentiewaarde. Is dit tot
op I% nauwkeurig gebeurd, dan wordt Re3 gesloten: het systeem is gereed voor energie-uitwisseling
met de DC-busbelasting. In de software is dit zo geïmplementeerd, dat zolang de gelijkrichter in
normaal bedrijf blijft, het relais niet meer geopend kan worden. Zo wordt voorkomen dat het relais een
gelijkstroom moet onderbreken.

Het systeem blijft in normaal bedrijf totdat de gebruiker anders beslist, of totdat er een foutsituatie
ontstaat. Op dit moment heeft slechts één foutsituatie het uit normaal bedrijf gaan van de gelijkrichter
tot gevolg; dit is overspanning op de DC-bus. De reden hiervoor is dat de DC-buscondensatoren slecht
bestand zijn tegen overspanning.

Naast de beveiliging op overspanning wordt in normaal bedrijf de vermogensstroom door de
gelijkrichter beperkt gehouden: dit door de wenswaarde van aktieve stroom te begrenzen. Wordt één
van de grenzen bereikt, dan zal dit een verhoogde of verlaagde busspanning tot gevolg hebben, in
respectievelijk invertor - en gelijkrichterbedrijf van het systeem. Een overstroom-situatie heeft dus niet
direct het uitschakelen van de gelijkrichter tot gevolg, tenzij in invertorbedrijf de DC-busspanning de
maximale waarde overschrijdt.

3.5.3 De-initialisatie

Doel van de de-initialisatie is het afschakelen van de relais in de juiste volgorde zodat er geen (verdere)
beschadiging van systeem-componenten optreedt. Concreet houdt dit in dat Re3 alleen uitgeschakeld
kan worden als de relais-contacten stroomloos zijn. Re2 wordt daarom als eerste afgeschakeld. Indien
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de gemeten netstroom echter groter is dan de door het relais maximaal af te schakelen stroom, dan zal
ook het relais Re2 niet uitgeschakeld worden. In dat geval wordt gewacht totdat de netzekeringen die
tussen het drie fasen net en de gelijkrichter worden opgenomen, de stroomkringen onderbreken.

3.5.4 Implementatie

De beveiliging-functionaliteit van de gelijkrichter in normaal bedrijf is ingevoegd in de hoofdlus van
het programma als beschreven in paragraaf 3.4.1. De implementatie van de routines die het opstarten
van de gelijkrichter en de de-initialisatie bewerkstelligen, worden daarin niet beschreven.
De opstart- en de-initialisatie-functionaliteit is in software geïmplementeerd in routines die grote
vergelijkenis vertonen met een state-machine. Evenals de hoofdlus werken de software-state-machines
op de in Timer 0 geïmplementeerde 10 kHz klok. Ook worden hierin op de opgaande flank van het
kloksignaal de AID-convertors gestart: dit om te allen tijde op de hoogte te zijn van de waarden van de
fysische grootheden in de gelijkrichter. Aan de hand van die informatie wordt beslist om naar een
volgende state te springen of een uitgangssignaal van niveau te doen veranderen. De uitgangssignalen
sturen de drie vermogensrelais (beschreven in paragraaf 3.2.4). Voor een gedetailleerde beschrijving
wordt verwezen naar de programmacode in Appendix D.

3.6 200 VA ontwikkelomgeving

Om het risico van beschadiging van componenten in foutsituaties te beperken is het systeem eerst
ontwikkeld rond een 42/24V drie fasen laag-spanningsnet. De spanningen zijn dusdanig gekozen dat de
gevolgen van de niet-ideale eigenschappen van de invertor enigszins beperkt blijven. De ontwikkel
omgeving bestaat uit een drie fasen laagspanningsvoeding; een DC voeding en een dissipator tezamen
vormen de DC-Ioad.

3.6.1 De De-laad

De DC-load levert de energie aan de DC-bus van de gelijkrichter of neemt deze op. Als bron wordt een
gewone DC-voeding gebruikt, welke een stroom kan leveren van 3 A bij maximaal 150 V. Indien de
gevraagde stroom de 3 A overschrijdt, dan gaat de voeding in stroombegrenzing en verandert het
karakter van de voeding in een stroombron. De voedingsbron is niet in staat energie op te nemen.
In een dergelijke situatie is het gedrag van de bron ongedefinieerd, hetgeen voorkomen dient te worden.
De bron is daarom voorzien van een schakeling als in Figuur 3-18.
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Figuur 3-18: Dissipator
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Indien er energie vanuit de gelijkrichter aan de DC-Ioad geleverd wordt, dan zal stroom IDc negatief
worden. Diode D I laat echter geen stroom door in de richting van de bron, met als gevolg dat IDc
condensator Cl verder zal opladen. Hiermee stijgt de busspanning. Ten gevolge van het
spanningsverschil over Dl, de DC-bronspanning blijft immers constant, zal de MOSFET Tl in
geleiding komen en deze zal op zijn beurt de IGBT in geleiding sturen. De stroom IDc vindt nu een
retourpad via IGBT en vermogensweerstand Rl. De energie uit de gelijkrichter wordt in Rl en IGBT
omgezet in warmte.
De stroom die maximaal opgenomen kan worden, wordt beperkt door Rl. Dient er bij lage DC
busspanning een aanzienlijke stroom te kunnen worden opgenomen, dan zal voor Rl een kleine waarde
gekozen moeten worden. Dit brengt echter met zich mee dat voor hoge busspanningen een aanzienlijk
deel van de energie in de halfgeleider gedissipeerd wordt. Vandaar dat voor deze halfgeleider gekozen
is voor een IGBT.
De dissipator werkt volgens het relaxatie-principe: oscillerend wordt de energie die een overspanning
op de DC-bus veroorzaakt, gedissipeerd. Het oscillerend karakter kan invloed hebben op de stabiliteit
van de regeling van de gelijkrichter
Dissipator en DC-bron samen vormen de DC-Ioad.

3.6.2 De drie fasen voeding

Funktie van de drie fasen voeding is het omlaag brengen van de spanning van het publieke drie fasen
net van 4001230 V naar 42124 V en het bewerkstelligen van een galvanische scheiding met het publieke
net. De opstelling wordt daarmee aanraakveilig. De voeding is opgebouwd uit een drietal 48VA
transformatoren, welke zowel primair als secundair in ster zijn geschakeld. Zie Figuur 3-19.

Figuur 3-19: Drie fasen laagspanningsvoeding

De voeding wordt aan zowel primaire als aan secundaire zijde beschermd tegen overbelasting. Aan
primaire zijde is een drietal glaszekeringen opgenomen, secundair begrenst een drietal thermische
zekeringen de nominale stroom op 2 A.

3.6.3 Ontwikkel-traject

In de laagspanningsopstelling worden het net en de DC-Ioad permanent met de gelijkrichter verbonden,
de inrush-currents bij opstarten blijven beperkt vanwege de verlaagde spanning in het systeem.

In zowel de 200 VA ontwikkelomgeving als in de 10 kVA opstelling is de gelijkrichter in twee stappen
ontwikkeld. In de eerste stap wordt in de regeling van de gelijkrichter aan DC-zijde niet een
spanningsbron-karakter gevraagd. De referentie-waarden van het regelsysteem zijn referentie-waarden
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voor aktieve stroom en blindstroom. De DC-busspanning wordt dan bepaald door de DC-Ioad. Deze
wordt door de gelijkrichter alleen gemeten voor gebruik in het bepalen van de pulsbreedtes.
In het stroomdiagram van Figuur 3-11 worden blokken 3 t/m 6 vervangen door één blok waarin alleen
de schaling van de referentie-waarden voor aktieve- en blindstroom plaatsvindt. De referentiewaarden
worden ingelezen van de twee potentiometers als beschreven in paragraaf 3.2.3. In deze opstelling is de
kwaliteit van de lijnstromen bekeken. Wederom ten gevolge van de verlaagde spanning in het systeem
bleek de afwijking tussen de wenswaarde van stroom en de gegenereerde stroom minimaal. De
noodzaak de stroornregeling van een PlO-regelaar te voorzien ontbrak. Deze noodzaak is pas ontstaan
in de JOkVA opstelling, waarin hogere spanningen worden gebruikt.

In de tweede stap van de ontwikkeling is vervolgens het spanningsbron-karakter aan DC-zijde van de
gelijkrichter geïmplementeerd. De beide potentiometers in de opstelling genereren nu referentie
waarden voor de DC-busspanning en versterking van de PI-DC-busspanningsregelaar. Zowel de
gelijkrichter als de DC-Ioad hebben nu een spanningsbron-karakter. Tussen beide wordt nu een
serieweerstand opgenomen. De door de gelijkrichter te leveren of op te nemen DC-stroom wordt
volledig bepaald door de grootte van deze serieweerstand en het verschil tussen DC-busspanning en
DC-Ioadspanning. Ook in de JO kVA opstelling zal op deze manier vermogensuitwisseling aan DC
zijde van de gelijkrichter worden bewerkstelligd.

3.7 10 kVA opstelling

Nadat het functioneren van het systeem is bewezen in de laagspanningsopstelling, is het systeem
opgeschaald voor gebruik bij hogere spanning en voor conversie van grotere vermogens: aan AC-zijde
lijnstromen tot 16 A en aan DC-zijde een DC-busspanning tot maximaal 700 V.

3.7.1 Modificaties

Om het systeem geschikt te maken voor het functioneren bij hogere spanningen en stromen, wordt er
een aantal modificaties doorgevoerd:

• Om het besturingssysteem galvanisch gescheiden van het net te laten functioneren, wordt in de
meting van de netspanning een tweetal meet-transformatoren toegepast (zie Figuur 3-1). De
primaire spanning over deze transformatoren is gelijk aan de gekoppelde netspanning, ongeveer
400 V. De tot op dat moment toegepaste 3VA transformatoren zijn echter geschikt voor een
primaire spanning van 220 V: een hogere spanning heeft een grotere magnetische flux tot gevolg,
die de transformator-kern in verzadiging stuurt. Dit gaat ten koste van de sinus-vorm van de
secondaire transformatorspanning. Om toch in staat te zijn dit in zowel formaat als vermogen
kleine type transformator te gebruiken, is per gekoppelde netspanning een tweetal van deze
transformatoren in serie geschakeld. De effectieve primaire spanning over elke afzonderlijke
transformator is gelijk aan de halve gekoppelde netspanning, dit is voldoende lager dan de
nominale werkspanning van de transformator. Daarnaast is gekozen voor een factor 5 grotere
wikkelverhouding in de meet-transformatoren dan die in de laagspanningsopstelling (5*42 V ==
400 V 12).

• Als beschreven in paragraaf 3.2.2 is het uitgangssignaal van de stroom-meetschakelingen geschaald
naar het ingangsbereik van de TIMEX AID-kaarten. Daar er nu stromen met een factor 8 groter in
amplitude worden verwacht, is deze schaling aangepast; zowel in hardware als in software.

• In de laagspanningsopstelling werd de DC-busspanning gebufferd door zowel de op de invertor
aanwezige (kleine) condensatoren, als door de condensator aanwezig in de DC-Ioad. De DC-load is
niet gedimensioneerd voor gebruik bij hogere spanningen en stromen en zal dus ook niet gebruikt
worden. Om de DC-bus toch voldoende stabiliteit geven is extern een bus-condensator
aangebracht: Coc =1000jlF, 1200 V.

• In de laagspanningsopstelling zijn de relais-schakel-architektuur als beschreven in paragraaf 3.2.4
en het bijbehorend opstart-algoritme beschreven in paragraaf 3.5, niet gebruikt; pas nu worden
deze geïmplementeerd en getest.

Ook de lijninductiviteiten La zijn vervangen door exemplaren met specificaties die overeenkomen met
de vermogensrange van 10 kVA. In de laagspanningsopstelling zijn luchtspoelen gebruikt. In de
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10 kVA opstelling is een drie fasen exemplaar gebruikt voorzien van een ijzerkern. Dit om de
inwendige weerstand van de spoel in verhouding te houden met de omvang en de kostprijs van de spoel.
In de specificatie van de spoel schuilt echter ook een probleem. Bezien wordt opnieuw het structuur
schema van de gelijkrichter in Figuur 2-1. Op bijvoorbeeld het moment dat de gekoppelde netspanning
URS gelijk is aan nul, wordt door de invertor in de maas Ua-Ub-US-UReen blokvormige spanning van
maximaal 1400 VlOp.top over een tweetal wikkeling van de drie fasen spoel gezet. Ten gevolge van de
steilheid van de spanningsflanken tezamen met de parasitaire capaciteit tussen de windingen onderling,
verdeelt de spanning zich niet evenredig over de wikkeling. De parasitaire capaciteit zorgt ervoor dat de
volledige spanning telkens maar over enkele windingen staat; een flank in de blokvormige loopt zo als
het ware door de wikkeling. Dit gedrag stelt hoge eisen aan de isolatie van het wikkeldraad van de spoel
[Hentschel, 1993].

3.7.2 Puls drop algoritme

Het gevaar van doorslag tussen de windingen in de zelfinductiviteit is niet het enige fenomeen wat zich
manifesteert bij het opschalen naar een hogere busspanning. De niet-ideale eigenschap van het niet
oneindig snel schakelen van de invertor veroorzaakt bij hogere busspanning een ongewenst effect.
Als bekend loopt de PWM-generator in de EPLD op de TIMEX-busklok van 20 MHz. Dit houdt in dat
een schakel-periodetijd van 100 jls wordt onderverdeeld in 2000 secties van 50 ns. De PWM-generator
werkt met een basis-nauwkeurigheid van 0.5%0. Nadert de pulsbreedte echter de 100% ofwel de 100 jls,
dan moet rekening worden gehouden met de minimale commutatie-tijd van de invertor. Is de gevraagde
pulsbreedte langer dan 93.6 jls, dan moet de keuze worden gemaakt: of een pulsbreedte van 93.6 jls, of
een pulsbreedte van (minimaal) 100 jls. De basis-nauwkeurigheid van 0.5%0 verandert hier opeens in
nauwkeurigheid van 6.4jlsll00jls * 100% =6.4 %. De geforceerde stap in pulsbreedte van 6.4 jls heeft
bij verhoogde busspanning nogal wat invloed op de spoelstroom. Vergelijking 2-24 wordt daarvoor
herschreven in de vorm van vergelijking 3-4:

dl U 4,
U r =L _s ~ M =-·l1t

..... cr dt S L
cr

( 3-4)

Uit de vergelijking blijkt dat de stroomafwijking evenredig is met de spanning over de spoel en
daarmee in dit geval evenredig is met de DC-busspanning. In het geval dat het pulsdrop-algoritme
(paragraaf 3.4) in werking treedt, dan kan voor de worst-case stroomverandering worden afgeschat:

UDC = 700V en La = l.OmH => Als = (700 V/l.OmH)*6.4 jls = 4.48 A

Het aanspreken van het pulsdrop-algoritme zal dus een stroomafwijking van maximaal 4.48 A in de
lijstroom tot gevolg hebben. Dit is meer dan 25% van de nominale waarde van de lijnstroom. Het
stroomregel-algoritrne als beschreven in paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 zal trachten deze afwijking in de
stroom direct te compenseren door het aanpassen van de invertor-spanning. Ten gevolge van de grootte
van de stroomafwijking is het zeer waarschijnlijk dat een dusdanig grote invertor-spanning wordt
gevraagd dat deze resulteert in een pulsbreedte van meer dan 93.6 jls in een andere invertor-tak.
Daarmee veroorzaakt de regelaar in het compenseren van een pulsdrop zelf opnieuw een pulsdrop: er
ontstaat oscillerend gedrag.

In de Figuur 3-20 is de lijnstroom Isa afgebeeld, tezamen met een in de software gegenereerd signaal wat
aangeeft in welke invertor-tak pulsdrop optreedt en in welke schakelrichting dat gebeurt. De figuur is
geschoten terwijl de gelijkrichter stond ingesteld in een werkpunt waarin incidenteel pulsdrop optreedt.
In het linkerdeel van de figuur is te zien dat vanaf het tijdstip 0.02s de lijnstroom gedurende ongeveer
anderhalve netperiode oscillerend gedrag vertoont, precies gedurende de tijd dat het
besturingsalgoritme pulsbreedtes opdrukt van groter dan 93.6 jls.
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In het rechterdeel van de figuur is de tijdschaal van 0.018s tot 0.028s vergroot weergegeven. Het
causaal verband tussen oorzaak en gevolg lijkt hierin niet aanwezig: de stoomoscillatie begint al
voordat er pulsdrop optreedt. Deze vertekening is echter het gevolg van de definitie van het
meetsignaal: het pulsdrop-signaal geeft alleen aan wanneer een pulsbreedte wordt verlengd; van de
situatie dat de pulsbreedte wordt verkort naar de maximaal toegestane pulsbreedte van 93.611s of
verlengd naar de minimaal toegestane pulsbreedte van 2.4l1s word geen indicatie gegeven.
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Figuur 3-20: Puls drop

Empirisch is bepaald dat vanaf een gemiddelde pulsbreedte equivalent met m =0.78 sporadisch
pulsdrop optreedt (vergelijking 2-31). Met deze modulatie-index m kan bij een gemiddelde DC
busspanning van 650V een maximale effectieve invertor-takspanning gegenereerd worden van:

Ua == m * UDC * 1/";2 * 1/";3 * 1.15 = 0.78 * 650 * 0.471 = 239 V.

Dit is nauwlijks voldoende om te compenseren voor de nominale net-fasespanning van 230V, laat staan
dat daarnaast nog significant spanning over de zelfinductiviteit kan worden opgedrukt. In Figuur 3-21 is
de netstroom van de gelijkrichter te zien in gelijkrichter-bedrijf bij ongeveer 50% van het nominaal
vermogen. Op de grondharmonische van de lijnstroom van ongeveer 8 Anns is op de tijdschaal van de
invertor-schakelperiode een stroomrimpel van minimaal 2 Apiek-piek gesuperponeerd. De frequentie van
de rimpel-stroom is gelijk aan de invertor-schakelfrequentie, een stroomverandering van 2A duurt 50l1s.
Bij een toegepaste zelfinductie van lmH vallen daarmee reeds spanningen over de spoel ter grootte van:

U = L dIs = lmH·2A =40V
La (1 dt SOJlS

In invertor-bedrijf zal deze spanning opgeteld bij de topwaarde van de netspanning gegenereerd moeten
kunnen worden door de invertor; dit is niet mogelijk zonder pulsdrop te veroorzaken.
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Figuur 3·21: Stroomrimpel op verschillende tijdschalen

Om toch met de opstelling aan de slag te kunnen, is de gekoppelde drie fasen netspanning verlaagd van
400V naar 300V, resulterend in een fasespanning van 173V in plaats van 230V. De daarvoor gebruikte
transformator biedt geen beperkingen in het te converteren maximale vermogen. De in hoofdstuk 4
besproken metingen zijn alle uitgevoerd bij deze verlaagde drie fasen netspanning.

In een uiteindelijk industrieel produkt is het werken met een verlaagde netspanning echter geen reële
optie. Een mogelijkheid de maximaal te genereren invertor-takspanning te verhogen, is het verkleinen
van de minimale commutatie-tijd van de invertor. Als reeds vermeld is de toegepaste invertor een
drietal jaren geleden ontwikkeld, gebruik makend van de toen beschikbare technologie. Inmiddels heeft
de huidige generatie IGBT's geen 6.4lls meer nodig om uit te schakelen. Er zijn exemplaren op de
markt die bij gelijke specificaties aangaande het spannings- en stroombereik, aan O.Slls uitschakel-tijd
voldoende hebben. Een verkleining van de commutatie-tijd heeft evenredige verkleining van de
stroomafwijking tot gevolg die ontstaat bij het aanspreken van het pulsdrop-algortime
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4. Metingen en meetresultaten

Als beschreven in paragraaf 3.7 verschilt het systeem-gedrag van de gelijkrichter in 200VA en 10 kVA
uitvoering dusdanig veel, dat de metingen aan de 200 VA opstelling niet relevant blijken voor het
uiteindelijk 10 kVA prototype. Dit hoofdstuk beperkt zicht daarom tot de metingen aan de 10 kVA
gelijkrichter. Van het uiteindelijk prototype is een tweetal eigenschappen door meting geverifieerd. Dit
zijn de kwaliteit van de gevraagde netstroom (paragraaf 4.1) en het transiënt gedrag van de DC
busspanning (paragraaf 4.2).

4.1 Net-kwaliteit

Van het in hoofdstuk 1 gemaakte vergelijk tussen de eigenschappen van een geschakelde gelijkrichter
en een diode-brug is de eigenschap dat de geschakelde gelijkrichter het net met sinusoidale stromen
belast, één van de belangrijkste. Tot op heden worden aan de kwaliteit van de netbelasting door hoog
vermogens-apparatuur (> lkVA) voor professioneel gebruik nog geen specifieke eisen gesteld. In
principe valt de apparatuur echter onder de norm voor apparatuur met ingangsstromen tot en met 16A
per fase en er wordt gedacht om deze norm ook voor de professionele apparatuur van kracht te laten
worden. Deze IEC-norm 1000-3-2 schrijft de maximaal toegestane vervorming van de netstroom voor:

Harmonic Order Maximum permissible
harmonic current

n A
Odd harmonies

3 2,30
5 1,14
7 0,77
9 0,40
11 0,33
13 0,21

15 <= n <= 39 0,15 * 15/n
Even harmonics

2 1,08
4 0,43
6 0,30

8 <=n <=40 0,23 * 8/n

THD at In=I=16A: 3,59 %

40 /2

Total Harmonic Distortion: THD = '" -!!....2· 100%
~n=1 /

1

In bepaling van de kwaliteit van de netbelasting door de flux-georiënteerde gelijkrichter zal de IEC
1000-3-2 norm als referentie worden gehanteerd.

4.1.1 Meetopstelling net-kwaliteit

Voor de bepaling van de kwaliteit van de netbelasting door de gelijkrichter is gebruik gemaakt van een
opstelling als in Figuur 4-1.
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Figuur 4·}: Meetopstelling net-kwaliteit

Links in de figuur is de gelijkrichter afgebeeld. Opgemerkt wordt dat het laadcircuit voor Coc (Figuur
3-7) niet is afgebeeld, maar wel wordt toegepast. Rechts in de figuur is de DC-busbelasting
weergegeven, het hoog-vermogen-equivalent van de DC-Ioad uit paragraaf 3.6.1. In de DC-load werd
de energie geleverd door de DC-bus omgezet in warmte. Bij een hoog vermogen van lOkVA is dit niet
wenselijk, vandaar dat roterende omzetters worden gebruikt om de energie geleverd door de DC-bus
weer terug te voeden in het drie fasen net.

Evenals in de laagspanningsopstelling, wordt de DC-bus via een serieweerstand (Rl) verbonden met een
twee kwadranten DC-voedingsbron. Deze DC-voedingsbron wordt gevormd door de serie-schakeling
van een tweetal DC-machines, de serie-schakeling is noodzakelijk om een voldoende hoge spanning
Ugener.tor te kunnen genereren. Beide DC-machines worden onafuankelijk bekrachtigd; de sterkte van de
veldvoeding bepaalt (voornamelijk) de spanning Ugeneralor- In de DC-machines wordt de energie in de
vorm van gelijkspanning en -stroom omgezet in mechanische energie aan de as. De DC-machines zijn
beide mechanisch verbonden met een wisselspanningsmachine, deze zijn op hun beurt weer met het drie
fasen net verbonden. In de beschreven opstelling wordt dus energie uit het net 'rondgepompt' , hierbij
vind drie maal een energie-conversie plaats. Weergegeven met hun momentane vermogens geldt van
links naar recht in de figuur: 3 x UR X Isa <=> UDC X IDc <=> Tml x ffiml + Tmz x ffimz <=> 3 X UR' X Is".
De gelijkrichter heeft een spanningsbron-karakter, dit evenals de DC-machines. Het spanningsverschil
tussen beide (UOC-Ugeneralor) samen met de serieweerstand RI bepalen de grootte en richting van de DC
busstroom. Tezamen met de grootte van de DC-busspanning ligt daarmee ook het door de gelijkrichter
te converteren vermogen vast.

In de opstelling wordt de lijnstroom Isa gemeten middels een stroomtang. Het meetsignaal wordt zowel
naar een spectrum-analyzer als naar een storage-oscilloscoop gevoerd. Op de oscilloscoop wordt
daarnaast ook een in het TIMEX-systeem berekend signaal dat de fasespanning URN representeert,
weergeven. Zo kan de fase-relatie tussen lijnstroom en fasespanning worden bezien. Gebruik moet
worden gemaakt van een berekend fasespanning-signaal omdat de fasespanning in de opstelling niet
meetbaar is: de nul van het drie fasen net niet is beschikbaar.

In het regel- en besturingsalgoritme wordt gebruik gemaakt van de generator-conventie aangaande de
definitie van de richting van de energiestroom van het net (paragraaf 2.1). Om in staat te zijn in het
beoogde normale bedrijf (gelijkrichterbedrijf) van de flux-georiënteerde gelijkrichter de fase-relatie
tussen netspanning en stroom goed te bestuderen, wordt in de figuren de lijnstroom negatief
weergegeven. Zo wordt bereikt dat in gelijkrichter-bedrijf de grafieken van netspanning en -stroom in
fase zijn.

4.1.2 Referentiemeting diode-brug

Om de noodzaak van het gebruik van een geschakelde net-gelijkrichter aan te tonen is een
referentiemeting aan een diode-gelijkrichter uitgevoerd. Daarvoor is de meetopstelling van Figuur 4-1
gebruikt. Ook als de invertor niet wordt aangestuurd vindt er in de flux-georiënteerde gelijkrichter
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energie-transport plaats, via de anti-parallel-diodes in de IGBT's. Dit is echter alleen het geval als
Ugenerator kleiner wordt gekozen dan de topwaarde van de gekoppelde netspanning.

In Figuur 4-2 zijn netspanning en stroom te zien; de lijnstroom volgt twee van de drie toppen van de
gekoppelde netspanningen. Daarmee is de netstroom niet alleen niet-sinusoidaal, ook de arbeidsfactor is
ongelijk aan één.
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Figuur 4·2: Diode-brug: netspanning en stroom

In Figuur 4-3 wordt het frequentie-spectrum van de lijnstroom weergegeven, tezamen met de in
paragraaf 4.1 beschreven lEe-norm. Te zien is bijvoorbeeld dat de amplitude van de Se harmonische
bijna 40% van de grondharmonische bedraagt, terwijl de norm maar maximaal 7% toestaat bij nominale
stroom.
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4.1.3 Proportionele stroomregeling

In Figuur 4-4 en Figuur 4-5 zijn netspanningen en lijnstromen te zien tezamen met het
frequentiespectrum van de lijnstroom. Dit voor lijnstromen van ongeveer 5 A en 16 A, in zowel
gelijkrichter-bedrijf als invertor-bedrijf.
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Figuur 4-4: Nel-kwalileil bij nominaal vermogen: proportionele slroornregeling

In de figuren ziet het frequentiespectrum van beide lijnstromen er goed uit, de IEC-norm wordt
ruimschoots gehaald. In gelijkrichter-bedrijf echter is te zien dat er een ongewenst faseverschil ontstaat
tussen spanning en stroom. In de metingen bij lager vermogen (Figuur 4-5) wijkt de stroomvorm af van
de gewenste sinus, het faseverschil tussen spanning en stroom neemt ook toe. Nader onderzoek leerde
dat over één netperiode de wens- en gemeten waarden van stroom ook een periodieke afwijking
vertonen; als beschreven in hoofdstuk 2.4 is dit de aanleiding om de stroomregeling uit te voeren met
een PID-regelaar.
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4.1.4 Stroomregeling met PlO
In de opstelling zijn de regelaar-parameters van de PID-regelaar experimenteel bepaald. Middels de
vuistregels van Ziegier en Nichols is een grove regelaar-instelling bepaald. Vervolgens is iteratief naar
een optimale instelling toegewerkt; door afwisselend het frequentiespectrum van de lijnstroom en de
amplitude van het foutsignaal in de stroomregelaar te beschouwen. De karakteristieken van de regelaars
worden weergegeven in Figuur 4-6.

P-regelaar (grijs) en PlO-regelaar: Ziegler-Niehols-benadering (zwart gestreept) en geoptimaliseerd (zwart)
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De proportionele regelaar is ingesteld op een versterking die equivalent is met het gebruik van een
zelfinductiviteit van 1.3 mH (de werkelijk toegepaste zelfinductiviteit is 1.0 mH bij nominale stroom).
Ter bepaling van de Ziegler-Nichols instelling is de versterking van de proportionele regelaar
opgevoerd, totdat er juist oscillatie op de lijnstroom ontstaat. ZiegIer en Nichols stellen een versterking
van de PID-regelaar voor van 60% van deze maximale proportionele versterking. De tijdconstantes in
de PID-regelaar worden bepaald aan de hand van de delay in het systeem. De gemiddelde delay wordt
geschat op 100l1s (één sample-periode). Volgens ZiegIer en Nichols dient de integrerende tijdsconstante
gelijk gekozen te worden aan 2 maal de delay-tijd, de differentiërende tijdconstante gelijk aan 0.5 maal
de delay-tijd. De Ziegler-Nichols benadering resulteert zo in de volgende regelaar-instelling: KpID ::::

1.0Se-3, Ti:::: 200l1s en Td :::: 5011s. De optimalisatie wijzigt deze instelling slechts weinig. De
uiteindelijke PID-regelaar-parameters worden: KpID :::: 0.ge-3, Ti:::: 140l1s en Td :::: 6011s.

Vervolgens zijn met de PID-regelaar met geoptimaliseerde parameters dezelfde metingen uitgevoerd als
in paragraaf 4.1.3.
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Figuur 4·8: Nel-kwaliteil bij laag vennogen: PID-slroomregeling

Worden de meetresultaten vergeleken met die van paragraaf 4.1.3, dan blijkt dat de PID-regelaar de
lagere harmonischen van de lijnstroom (n < 10) in alle situaties beter onderdrukt dan de proportionele
regelaar. Voor de hogere harmonischen is de proportionele stroomregelaar licht in het voordeel. In de
cascade-regeling van de gehele gelijkrichter zal de PID-stroomregeling minder inspanning vragen van
de buitenlus(sen): de PID-stroomregeling zal geen stationaire fout overlaten tussen wensstroom en
werkelijke stroom, waarvoor de busspanningsregeling moet compenseren (zie Figuur 4-9). De grafiek is
opgenomen bij een zelfde gelijkrichter-instelling, alleen is in de ontwikkelomgeving omgeschakeld
tussen proportionele - en PID-stroomregeling.

0.050.040.02 0.03
t[ s J

PID-stroomregelaar

0.01

10r---...-------r-----,---,.------,

-10 '-----'----'-----'---........---'
o

250

-250
0.050.04

150

:~
.9
«

50 <::

~
<::... 0 Ol

i "2
'"

-50 A -2

~
Ol.,

-4'":5
.......... -150

-8

"1 .,
\

"'1'

Proportionele stroomregelaar

0.01

10

8

6

UI

<: 4s
<"
:ê- 2

ï
<::
Ol 0
t
'"~

.!:!. -2;-
Ol.,

-4.g
=>

-6

-8

-10
0

o

50

250

150

-50

-150

-250
0.02 0.03

t [s I

Figuur 4·9: Vergelijking tracking sinus-vonn proportionele - en PID-stroomrege!aar

55



4.2 Kwaliteit OC-bus

In pararaaf 4.1 is de kwaliteit van de gelijkrichter aan AC-zijde onderzocht, in paragraaf 4.2 wordt de
kwaliteit aan DC-zijde bepaald. De PI-regelaar als beschreven in paragraaf 2.4.3 blijkt in staat de DC
busspanning in stationair bedrijf constant te houden (zover er geen overbelasting optreedt).
Interessanter is echter het gedrag van de DC-bus te beschouwen gedurende transiënten. Er zijn twee
situaties waarin de DC-busspanningsregeling tot aktie wordt gemaand: bij verandering van de
referentiewaarde van de DC-busspanning en bij verandering van de DC-busbelasting. De stabiliteit van
de spanning van de DC-bus onder belastingsveranderingen is in praktijk de meest relevante eigenschap,
vandaar dat in de metingen de respons van de gelijkrichter in de DC-busspanning op een belastingsstap
is bepaald.

4.2.1 Meetopstelling DC-busspanningstransiënt

Er wordt uitgegaan van een meetopstelling als gebruikt in de vorige paragraaf. In het EMV-lab zijn
geen vermogensschakelaars beschikbaar die een grote DC-stroom kunnen afschakelen. Er moet dus
gewerkt worden met een opstelling waarin een stroompad wordt bijgeschakeld om de busbelasting te
veranderen. De vrijheid in schakelmogelijkheden is hierin beperkt; dit is de reden dat niet wordt
gepoogd de busspanningsregeling te optimaliseren, alleen het praktisch nut van de regelprincipes zoals
beschreven in paragraaf 2.4.3 en 2.4.4, wordt bepaald.
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Figuur 4-10: Meetopstelling stapvonnige belastingsverandering

De meetopstelling ter bepaling van de net-kwaliteit wordt uitgebreid met een schakelaar en een extra
vermogensweerstand Rz (zie Figuur 4-10). Is de schakelaar SI geopend dan is de schakeling identiek
aan die van Figuur 4-1. De generator-spanning Ugeneralor wordt groter gekozen dan UDC, de gelijkrichter
werkt dan in invertor-bedrijf.

Wordt de schakelaar S I gesloten, dan wordt in het geval dat Ukp kleiner is dan UDC, de DC-bus extra
belast. De spanningen en de weerstandswaarde van RI worden zo gekozen dat de stroom Iz in absolute
waarde groter is dan 11. Dit zal tot gevolg hebben dat bij het sluiten van de schakelaar IDC van richting
zal omdraaien: de gelijkrichter gaat in gelijkrichter-bedrijf werken. In formule-vorm:

SI open:

I
_ I _ ijgenerator - ijDC

DC - 1-
Rl
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SI gesloten:

I =I _ I =(ij generator - ijDC ) _ ( ijDC - ijkp + ijgenerator - ij kp )

DC I Z R R R +R
I Z 1 Z

( 4-2)

Is de schakelaar SI eenmaal gesloten, dan zal het uitschakelen van de flux-georiënteerde gelijkrichter
niet tot gevolg hebben dat SI stroomloos wordt en daarmee uitschakelbaar. Om dit te bewerkstelligen
zal ook de bovenste DC-machine in Figuur 4-10 spanningsloos gemaakt moeten worden.

Het tweede stroompad bestaande uit SI en Rz wordt niet direct naar de massa gesloten. Dit gebeurt via
één van de DC-machines, daardoor kan de dissipatie in Rz beperkt blijven. De hierbij betrokken DC
machine is mechanisch verbonden met de synchrone machine: het toerental van de machines is constant.
De DC-generatorspanning is daarmee alleen afuankelijk van de veldvoeding en onafuankelijk van de
belasting.

De weerstand Rl en de spanningen Ugeneraton Ukp en UDC worden zo ingesteld dat het sluiten van de
schakelaar SI een belastingsstap van ongeveer Ix Pnominaal (- 10 kVA) tot gevolg zal hebben
In de meetopstelling wordt middels een transiënt-recorder een drietal meetsignalen opgenomen, dit zijn
respectievelijk UDC, Ioc, Isa uit Figuur 4-10. Beide stromen worden met een stroom-tang gemeten, de
DC-busspanning met een zwevende hoog-spanningsprobe.

Opgemerkt dient te worden dat in de beschreven opstelling niet de meest kritische belastingsstap wordt
gemaakt: in een belastingsstap van invertor-bedrijf naar gelijkrichter-bedrijf blijft het niet-minimale
fase-gedrag als beschreven in paragraaf 2.3 buiten beschouwing.

4.2.2 Stap-responsie

Een drietal DC-busspanningsregelaar-configuraties wordt onderzocht; de basis-configuratie is de PI
regelaar van Figuur 2-6. De tijdsconstante van de PI-regelaar is bewust groot gekozen (160 ms) om de
tijdschalen van stap-responsie en netfrequentie uit elkaar te trekken; daarmee wordt een goed inzicht in
de afzonderlijke fenomenen verkregen. De twee overige busspanningsregelaar-configuraties zijn
varianten op de DC-belastings-anticipatie van Figuur 2-9. Het verschil tussen beide is de behandeling
van het meetsignaal van de DC-busstroom. In de eerste variant wordt de momentane DC-busstroom
direct vooruit gevoed, als in Figuur 2-9. Deze gemeten DC-busstroom zal echter ook schakelrimpel
bevatten, die kan doordringen tot in de stroomregeling. In de tweede variant wordt daarom het
meetsignaal eerst door een feedback-filter geleid, zoals dit gebeurt in de meting van de DC
busspanning.

In Figuur 4-11 is de respons van de DC-busspanning op een stap in de DC-busbelasting te zien voor alle
drie de bovengenoemde regeling-varianten. In Appendix E. is naast de busspanning ook de lijnstroom
en de DC-stroom weergegeven voor de drie gevallen.
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PI-busspanningsregelaar: K=05, Fpi=1 Hz
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Figuur 4·11: DC-busspanning onder belastingsslap

De DC-busspanning-transiënt bij gebruik van alleen de PI-regelaar laat een verwacht exponentieel
verloop zien. In Appendix E is te zien dat de lijnstroom gedurende de transiënt sinusoidaal blijft: het
gewenste gevolg van het verschil in tijdsconstantes van stroom- en busspanningsregeling.
De traagheid van de PI-regelaar maakt dat de DC-busspanning aanzienlijk inzakt. Ook pas nadat de PI
regelaar de busspanning begint te compenseren groeit de DC-busstroom door tot de eindwaarde.

In de DC-belastings-anticipatie-variant waarin gebruik wordt gemaakt van een feedback-filter in de DC
busstroom-meting, zakt de DC-busspanning ook aanzienlijk in. Verschil met de PI-regelaar alleen is
echter dat ten gevolge van de anticipatie de DC-busspanning sneller terugkomt op de referentiewaarde.
Het feit dat de belastings-anticipatie ten tijde van de belastingsstap niet weet te voorkomen dat de
busspanning inzakt, is te wijten aan de groepslooptijdvertraging van het feedback filter. Voor het
feedback filter wordt een eerste orde laagdoorlaat-filter gebruikt met een kantelfrequentie van We = 400
rad/s == 64 Hz. Uit de overdracht van het filter in (vergelijking 4-3) wordt de groepslooptijd van het
filter (vergelijking 4-4) afgeleid.

HUm) =/HUm)l. ej
<1>(W) = 1

(~) + 1
( 4-3)

d<l>(m)
l"gr=- d(m) =

d(arctan(~W)) m____---"-c_ c

d(m) -m2 +m;
( 4-4)

De groepslooptijd (vergelijking 4-4) blijkt afhankelijk van de frequentie. De frequentie-componenten in
de doorlaat-band van het filter hebben een vertraging ongeveer ter grootte van de tijdconstante van het
laagdoorlaatfilter, in dit geval 2.5 ms. De overdracht van het laagdoorlaatfilter wordt weergegeven in
Appendix F. Ten gevolge van de delay werkt de DC-belastings-anticipatie in eerste instantie de reaktie
op de belastingsstap tegen (zie Appendix E): terwijl de momentane DC-stroom al van teken is
veranderd, wordt door het feedback filter nog steeds een positieve DC-belastingsstroom vooruit gevoed.
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Pas op het moment dat het feedback filter de momentane DC-stroom gaat volgen, wordt de reaktie van
deze busspanningsregelaar sneller dan die van de PI- busspanningsregelaar alleen.

Het feedback filter in de DC-busspanning-meting veroorzaakt natuurlijk een zelfde delay in de PI
busspanningsregeling. Hier resulteert dit echter alleen in een vertraging in de respons, het heeft geen
tegenwerkend effect.

In de onderste grafiek in Figuur 4-11 is de DC-busspanning-transiënt te zien in het geval dat in de DC
belastings-anticipatie de momentane DC-busstroom wordt teruggekoppeld. De DC-busspannings
variatie is minimaal, in Appendix E is daarnaast te zien dat als een gevolg de DC-busstroom ook
stapvormig verandert.

Van de drie DC-busspanningsregelaars bewerkstelligt degene waarin de momentane DC-busstroom
wordt vooruit gevoed, het beste transiënt gedrag. Bedacht moet echter worden dat de belasting nu wordt
gevormd door DC-machines die vaak en vloeiend commuteren; wanneer de DC-bus belast wordt door
bijvoorbeeld een schakelende convertor, dan zal de DC-busstroom meer grillig van vorm zijn. In dat
geval kan een feedback filter in de DC-busstroom-meting gewenst zijn. In dat geval kan natuurlijk wel
worden gekozen voor een filter waarvan de kantelfrequentie hoger ligt dan 400 rad/s, waarmee een
kortere delay-tijd wordt geintroduceerd.
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5. Conclusies en aanbevelingen

In de 'rapid prototyping environment' bestaande uit een TIMEX-systeem en standaard invertor bleek
het mogelijk met een bescheiden aantal specifiek te ontwikkelen componenten een laboratorium-model
van de flux-georiënteerde gelijkrichter verder te ontwikkelen tot een volwaardig industrieel prototype,
waarin aan alle aspecten die zullen volgen in de uit-ontwikkeling tot een industrieel produkt reeds
aandacht kon worden besteed. Doordat voor de invertor ruime marges zijn aangehouden aangaande de
Safe Operation Area, bleek het functioneren op het spanningsniveau van het publieke drie fasen
laagspanningsnet niet goed mogelijk. Bij verlaagde netspanning kon echter toch een goede indruk
worden verkregen van het gedrag van het systeem in het volledige beoogde vermogensbereik tot zo'n
10 kVA.

conclusies

• Aan de IEC 1000-3-2 norm aangaande de kwaliteit van de netbelasting wordt door de flux
georiënteerde gelijkrichter voor de lagere orde harmonischen ruim voldaan. De norm schrijft een
totale harmonische vervorming voor van maximaal 3.6 %, de gelijkrichter presteert minimaal een
factor 10 beter. In bepaalde bedrijfstoestanden overschrijdt echter de 23e harmonische de norm.
Door de in de aanbevelingen om andere redenen voorgestelde RFI-filtering (Radio Frequency
Interference) zal deze harmonische reeds voldoende kunnen wordt onderdrukt.

• In de stroomregeling leidt het vervangen van de proportionele regelaar door een PID-regelaar tot
aanzienlijk betere resultaten. De gegenereerde stroom volgt de wenswaarde van stroom zonder dat
een statische eindfout blijft bestaan; dit resulteert in een gewaarborgde arbeidsfactor van 1 en een
beter behoud van de sinusvorm van de lijnstroom, ook bij lagere vermogens. Bij toepassing van
een PID-regelaar in de stroomregeling is de totale harmonische vervorming van de lijnstroom in
alle bedrijfstoestanden kleiner dan bij toepassing van een proportionele regelaar.

• De uitbreiding van de busspanningsregeling met een terugkoppeling die anticipeert op de DC
busbelasting geeft een snellere respons op een belastingsstap dan wanneer alleen PI-regeling wordt
toegepast. Dit resulteert in een minimale busspannings-transiënt bij belastings-anticipatie tegen een
afwijking van een kleine 10 procent in de DC-busspanning bij alleen PI-busspanningsregeling,
beide bij een belastingsstap van één maal het nominale vermogen. Indien de stabiliteit van de DC
busspanning niet de hoogste prioriteit heeft kan door toepassing van belastings-anticipatie gekozen
worden voor een kleinere DC-buscondensator bij gelijke busspannings-transiënt.

aanbevelingen

• Werkpunt-afhankelijke stroomregelaar-instelling. In de bepaling van de parameters van de PID
regelaar bleek de optimale instelling afhankelijk van het werkpunt waarop de gelijkrichter staat
ingesteld. De regelaarinstelling is nu zo gekozen dat in elk werkpunt een stabiel systeem-gedrag
wordt bewerkstelligd. Indien een verband tussen werkpunt en optimale regelaarinstelling gevonden
kan worden, dan kan dit verband meegenomen worden in de regelaar om het dynamisch gedrag van
het systeem te verbeteren.

• RH-filtering netstroom. Het schakelend karakter van de invertor veroorzaakt een aanzienlijke
stroomrimpel op de lijnstromen. De frequentie van de stroomrimpel is gelijk aan de invertor
schakelfrequentie van 10kHz. Emissie-normen voor industriële apparatuur zijn echter slechts
gedefinieerd in het frequentiegebied van nul tot 2 kHz en in het gebied boven de 150 kHz. Daar de
stroomrimpel echter een aanzienlijke amplitude (tot enkel procenten van de nominale stroom)
heeft, is onderdrukking naar het publieke drie fasen net toe toch gewenst.

• Dode tijd invertor. Als vermeld is het huidige prototype van de gelijkrichter niet in staat te
functioneren op het spanningsniveau van het publieke drie fasen laagspanningsnet. Om dit mogelijk
te maken zou een invertor kunnen worden toegepast met sneller schakelende halfgeleiders,
resulterend in een kortere dode tijd. Een andere mogelijkheid is het kiezen voor een andere
pulsbreedte modulatie-methode, waarin reeds expliciet rekening wordt gehouden met de
beperkingen van de halfgeleiders ('dead band' PWM switching patterns [Angelidis, 1996]).
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• Offset stroom-meetcircuits kalibreren in software i.p.v. in hardware. In het huidige prototype wordt
de offset in de stroom-meetcircuits handmatig weggeregeld. De daarachter gebruikte AID
convertors hebben echter een dusdanig groot dynamisch bereik, dat compenseren voor de offset in
plaats van wegregelen een reële mogelijkheid is. Tijdens de opstart-procedure van de gelijkrichter
zijn alle meetpunten stroomloos. Dat wat op dat moment door de AID-convertors wordt gemeten is
louter offset van het meetcircuit. Deze waarde kan in het vervolg door de software van de
meetwaarden worden afgetrokken.

• Eénmalige kalibratie sensor unit voor de eerste in gebruikneming. In het huidige prototype vindt in
de sensor unit de exacte schaling tussen gemeten grootheid en grootte van het meetsignaal plaats
met een instelpotmeter op de sensor-versterkers. In de uiteindelijke produktie is het echter
wenselijk de circuits op te bouwen zonder afregelpunten en ook zonder gebruik te maken van
componenten met kleine toleranties. Dit zou mogelijk worden door de exacte schaling van het
meetsignaal ten opzichte van gemeten grootheid vast te leggen in software in plaats van in
hardware. De schalingsfactoren kunnen worden bepaald door tijdens de eerste in gebruikneming
een referentie-grootheid te meten met zowel het meetcircuit als een extern meetapparaat. De
schalingsfactor tussen beide is uniek voor het betreffende sensor-circuit en kan in de DSP-software
worden gebruikt om de waarde van de AID-ingang te schalen. Door aan de net-integrator eenzelfde
referentiesignaal op beide ingangen tegelijkertijd aan te bieden, kan naast de versterkingfactor ook
een eventueel vereiste correctie in amplitude-verhouding tussen beide uitgangssignalen worden
vastgesteld.
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