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Abstract:

This report deals with investigation of the ability of fast switching power semi
conductors in a 75kVA pulse-width-modulated current-source-inverter (PWM-CSI).

The investigated power semi-conductors are: the Insulated-Gate-Bipolar-Transistor
(IGBT) and the symmetrical Gate-Tum-Off Thyristor (GTO).

To test the ability, research has been made on:
- losses in the semi-conductors
- losses in the snubbers
- stress on the semi-conductors

Therefore a model has been made of currents and voltages which occur during
switching in a current-source-inverter. The switching in a CSI consists of natural and
forced commutation.

With this model, we have also designed optimum snubbers for both semi-conductors.

The biggest problems are: the very high reverse recovery current of the diode in the
IGBT commutation cell and the parasitic inductances of the connections between the
components.

The currents and voltages of the final GTO commutation cell corresponded quite well
with the theory and the GTO commutation cell worked properly at full power
(500V, 150A).

The currents and the voltages of the final IGBT-commutation cell corresponded
moderate with the theory. This is because of the overvoltages and oscillations, caused
by parasitical inductances of the connections.

However on this point we can state that, although the advantages of the IGBT are
not shown, the IGBT has the potential to win over the GTO in this powerrange.
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Samenvatting:

Dit verslag handelt over een onderzoek naar de geschiktheid van snelschakelende
vermogenshalfgeleiders voor toepassing in een 75 kYA pulsbreedte gemoduleerde
stroominverter (PWM-CSI).
De halfgeleidercomponenten die bij dit onderzoek zijn onderzocht zijn: de Insulated
Gate-Bipolar-Transistor (IGBT) en de symmetrische Gate-Tum-Off Thyristor (GTO).

Om de geschiktheid te onderzoeken is gekeken naar:
- verliezen in de halfgeleiders
- snubberverliezen
- stress op de halfgeleiders

Daartoe is een model gemaakt van stromen en spanningen die optreden bij het
schakelen in een stroominverter. Bij het schakelen in een inverter treedt zowel
natuurlijke als geforceerde commutatie op.

Aan de hand van dit model zijn ook voor beide halfgeleidercomponenten optimale
snubbers ontworpen.

De grootste problemen bij het modelleren blijken te zijn: de grote reverse-recovery
stroom van de seriediode in de IGBT-inverter en de parasitaire zelfindukties van de
verbindingen tussen de componenten.

De stromen en de spanningen in de uiteindelijke GTO-commutatiecel blijken goed
overeen te komen met de theorie en de GTO-commutatiecel functioneerde goed bij
vol vermogen (500Y,150A).

De stromen en spanningen in de IGBT-commutatiecel blijken minder goed overeen
te komen met de theorie. Dit is voomamelijk te wijten aan overspanningen en
oscillaties, veroorzaakt door de parasitaire zelfindukties in de verbindingen tussen de
verschillende componenten, welke niet zijn opgenomen in het model.

We kunnen op dit moment stellen dat, hoewel de grote voordelen van de IGBT nog
niet tot uiting komen, deze weI de potentie bezit om het op den duur van de GTO te
winnen in stroominverters van deze vermogensklasse.
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Symbolenlijst:

C :filtercondensator
Cg :gate-capaciteit IGBT
Cs :snubbercondensator
D :diode
Ds :snubberdiode
E :energle
E(s) :excitatiefunctie (Laplace)
f :frequentie
fs :schakelfrequentie
H(s) :overdrachtsfunctie (Laplace)
1 :momentane stroom
II :belastingsstroom of tussenkringstroom
Irm :lekstroom
ITT :maximale reverse-recovery-stroom
L :spoel
Ld :tussenkringspoel
Lg :gate-spoel
~ :belastingsspoel in commutatiecel
Ls :inschakel- of snubberspoel
p :momentane verliesvermogen
P :totale verliesvermogen
Pg :geleidingsverliezen
Ps :schakelverliezen
Psc :schakelverliezen in halfgeleidercomponenten
Psn :snubberverliezen
Psp :sperverliezen
R :weerstand
Rg :gate-weerstand
Rs :snubberweerstand
OJ :halfgeleiderschakelaar in de inverter
t :tijd
ta :tijdstip waarop de halfgeleider in tak A de stroom overneemt
te :tijdstip waarop de diode c.q. GTO spert
tf :tijdstip waarop de halfgeleidercomponent volledig uitgeschakeld is
tr :tijdstip waarop de halfgeleidercomponent volledig inschakeld is
ts :tijdstip waarop de omslingering bij geforceerde cornmutatie stopt
u :fasespanning
v :momentane spanning
VO :voedingsspanning
VCs :maximale snubbercondensatorspanning
Vf :doorlaatspanning van de halfgeleidercomponent
V s :spanning over de schakelaar

o :duty cycle
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T e :levensduur van de minderheidsJadingsdragers in de kathode

In het PASCAL-programma zijn de meeste parameters hetzelfde, uitgezonderd:

a
b
c
d
1
sl, s2
en s3

:waarde van R s1 '

:waarde van R s2 '

:waarde van Cs1 '

:waarde van Cs2'

:waarde van de zelfinduktie.

:polen van de overdrachtsfunctie H(s)

Indices:

A :betreffende tak A
aan :bij inschakelen van de belastingsstroom
B :betreffende tak B
gem :gemeten
sim :simulatie
tot :bij het in- en afschakelen van de beJastingsstroom
uit :bij afschakeJen van de belastingsstroom
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Hoofdstuk 1:

Inleiding.

Meer en meer wordt er gebruikt gemaakt van vermogenselektronische omzetters voor
de voeding van elektrische machines. Deze vermogenselektronische omzetters bestaan
meestal uit vermogenshalfgeleiders met beschermingsnetwerkjes (snubbers). Een
belangrijk aspect bij het ontwerpen van deze vermogenselektronische omzetters bij
grotere vermogens (> 10 kVA) is, dat men de verliezen probeert te beperken. Deze
verliezen vormen een grens voor het werkgebied van de omzetter. Men wil namelijk
bij een schakelende omzetter de schakelfrekwentie zo hoog mogelijk kiezen om
optredende storingen (geluid, hogere harmonischen, rimpelstroom, rimpelspanning,
etc.) zo veel mogelijk te onderdrukken. Echter bij hoge schakelfrequenties gaan de
verliezen een steeds grotere rol spelen, met name de schakelverliezen. Deze verliezen
bestaan uit snubberverliezen en componentverliezen. De componentverliezen hangen
nauw samen met de snubberverliezen, omdat de snubbers de stroom en de spanning
van de halfgeleidercomponenten be"invloeden.

Snubbers gebruikt men om de halfgeleidercomponenten te beschermen tegen
overspanningen, te hoge dv/dt's, te hoge di/dt's en te hoge verliezen in de vermo
genshalfgeleiders. In de praktijk blijkt echter dat er twee tegenstrijdige effecten een
rol spelen. Enerzijds beschermen de snubbers de halfgeleidercomponenten, anderzijds
vormen de snubbers, door de snubberverliezen de beperkende factor in het ontwerp.
Dit komt doordat de energie, die in het circuit zit opgeslagen, door de snubber wordt
opgevangen en wordt gedissipeerd in een weerstand. In het ontwerp van snubbers
moet dus gestreefd worden naar een optimum. De snubberscomponenten moeten
groot genoeg zijn om een beschermende werking te hebben. Maar ze mogen niet te
groot worden, omdat dan het snubberverlies te veel toeneemt.

Iedere vermogenshalfgeleider heeft zijn eigen beperkingen, daarom is het zeer
moeilijk algemene regels op te stellen voor het ontwerp van snubbers. Het is daarom
dus ook moeilijk om algemene regels te geven voor de verliezen in omzetters.

Een vermogenselektronische omzetter waar in de vakgroep Elektromechanica en
Vermogenselektronica onderzoek naar wordt gedaan, is de pulsbreedte gemoduleerde
stroominverter (PWM-CSI). De inverter die we bekijken is een 75kVA (500V, 150A)
pulsbreedte gemoduleerde stroominverter. De halfgeleidercomponenten die gebruikt
kunnen worden in deze inverter zijn: de Gate-Tum-Off thyristor (GTO) en de
Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT). In dit verslag wordt gekeken naar welke
component het meest geschikt is om te kunnen worden gebruikt in de stroominverter.
Hiertoe is voor beide componenten onderzocht waar het snubberontwerp aan moet
voldoen en er is een analyse gemaakt van de schakelverliezen die optreden.
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Hoofdstuk 2:

De Commutatiecel.

2.1 De commutatiecel.

In het vorige hoofdstuk is al genoemd dat de belangrijkste verliezen die optreden in
de stroominverter de schakelverliezen zijn. Om deze schakelverliezen te bepalen
hoeven we niet de complete stroominverter te beschouwen, maar slechts een gedeelte.
We bekijken een zo klein mogelijk gedeelte van de stroominverter (zie figuur 2.1) die
toch de verschijnselen die optreden goed representeert. Dit heet de commutatiecel.

Ld I I

c

QIS

UR

Us
I----+-c-----+---+-ur1

---------l-t12 (01' (Q16

Figuur 2.1. De stroominverter.

In deze stroominverter zijn QIl tot en met QI6 halfgeleiderschakelaars. Deze
halfgeleiderschakelaars bestaan uit een vermogenshalfgeleider met een snubber en
worden volgens een bepaald patroon aangestuurd. Zodanig dat er aan de uitgang een
sinusvormige stroom en spanning wordt gerealiseerd. In ons geval gebeurt dat met
pulsbreedtemodulatie (PWM). De spoel Ld is de tussenkringspoel en geeft de inverter
zijn stroombronkarakter. De drie identieke condensatoren C zijn de filtercondensato
Ten aan de uitgang van de inverter en filteren de schakelfrequentie en de hogere
harmonischen uit het uitgangssignaal.

In de stroominverter is er in de bovenste en onderste helft altijd een schakelaar in
geleiding. Op een bepaald moment wordt er in een inverterhelft overgeschakeld naar
een andere schakelaar. Stel dat dit de onderste inverterhelft is. In deze situatie zal er
in de bovenste inverterhelft een schakelaar b.v. QI3 gesloten zijn en zijn schakelaar
QIl en QI5 open. In de onderste inverterhelft zijn b.v. schakelaar QI6 en QI4 open
en QI2 gesloten. Op een gegeven moment zal de stroom in de onderste inveTterhelft
commuteren van schakelaar QI2 naar Q14. Met andere woorden in de bovenste
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inverterhelft is er een schakelaar in geleiding en in de andere inverterhelft schakelt
de stroom over van de ene naar de andere invertertak. We nemen hierbij aan dat
gedurende het schakelinterval de stroom in de tussenkring en de spanning over de
uitgangscondensator constant blijft. Als de stroom van schakelaar QI2 naar QI4
commuteert en de spanning uR-US is positief, dan spreken we van geforceerde
commutatie. In het geval dat UR-US negatief is spreken we van natuurlijke commutatie.

Het zal duidelijk zijn dat de filtercondensator C een spanningsbronkarakter heeft en
dat de tussenkringspoel Ld een stroombronkarakter heeft. We mogen dus de conden
sator C door een spanningsbron VO vervangen en/of de spoel door een stroombron II'
We kunnen dus de situatie krijgen als in figuur 2.2. (We mogen de condensator en de
weerstand ook vervangen door een spanningsbron VO.)

QI3

V0
+

Figuur 2.2. Een commutatiecel voor de bepaling van de schakelverliezen.

In ons geval kiezen we voor de stroombron een spoel ~ ("" 5rnH) in serie met een
weerstand R) en voor de spanningsbron VO nemen we gelijkspanningsgenerator met
een condensator C ("" 6mF) parallel over de klemmen van de spanningsbron. De
spoel en de condensator zijn zo groot dat tijdens het schakelen de stroom I) en de
spanning VO constant mogen worden verondersteld. Dit levert de volgende meetop
stelling (zie figuur 2.3).
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Figuur 2.3. Commutatiecel.

We zien dat dit gelijk is aan een neer-chopper. De schakelaar QI2 uit figuur 2.2
noemen we in het vervolg schakelaar B en QI4 noemen we schakelaar A. Schakelaar
QI3 vervangen we door een kortsluiting en de overige schakelaars worden weggela
ten. Omdat de inverter een vermogen moet hebben van 75kYA (500Y, 150A), moet
ook de chopper een vermogen aankunnen van 75kYA. D.w.z. dat de commutatiecel
goed moet kunnen functioneren bij YO=500Y en II = 150A. Echter met dit belangrijke
verschil dat we bij de chopper de voedingsspanning YO constant houden en bij de
inverter is dit een wisselspanning. Dit is ook de reden dat in de commutatiecel de
schakelaars A en B identiek van opbouw moeten zijn. De belastingsstroom II door de
schakelaars is altijd positief, zowel in de commutatiecel als in de stroominverter.

2.2 De schakelaars.

Yoor deze inverter komen hoofdzakelijk twee halfgeleiderschakelaars in aanmerking
die beide snel kunnen schakelen (fs ~ 1kHz). Dit zijn de Insulated Gate Bipolar
Transistor (IGBT) in combinatie met een seriediode en de symmetrische Gate-Turn
Off Thyristor (GTO). In figuur 2Aa en 2Ab zijn beide schakelaars weergegeven.
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Figuur 2.4a. GTO. Figuur 2.4b. IGBT.

Beide halfgeleiders verschillen wezenlijk van elkaar, dit komt door de structuur van
beide elementen. In de volgende twee paragrafen zullen we de verschillen uitgebrei
der behandelen.

2.2.1 Gate-Tum-Off Thvristor (GTO).

De GTO heeft een pnpn-structuur (zie figuur 2.4a) en wordt net als een gewone
thyristor ontstoken door positieve gate-kathode-puls. Het doyen van de GTO gebeurt
m.b.v. een negatieve gate-puIs. Om dit mogelijk te maken Jigt de gate uitgewaaierd
over de thyristortablet in plaats van een gate-punt zoals het geval is bij een gewone
thyristor. Door deze uitgewaaierde gate kan men de GTO ook beschouwen als heel
veel kleine thyristoren die parallel zijn geschakeld. Deze gate-structuur heeft weI tot
gevolg dat de uniformiteit van de tablet minder wordt. Dit heeft een aantal conse
quenties voor de sturing van de GTO. Zo kan, met name bij kleinere stroomwaarden,
de stroom niet meer uniform over de tablet verdeeld zijn. De stroom concentreert
zich dan in bepaalde gedeelten van de totale tablet (in bepaalde mini-thyristoren).
Als de stroom nu weer plotseling toeneemt, kan de stroomdichtheid op die bepaalde
plaatsen (in die bepaalde mini-thyristoren) te groot worden en zal de tablet op die
plaatsen kunnen verbranden. Om dit te voorkomen moet men de gate, als de GTO in
geleiding is, op een positieve spanning blijven houden.

Het doyen van de GTO gebeurt door een negatieve gate-kathodespanning aan te
leggen. Hierdoor wordt de ladingsdragersinjektie vanuit de kathode gestopt en zal de
GTO gaan sperren. Als de geleiding is gestopt, bevindt er zich in de GTO nog weI
lading die verwijderd moet worden. Dit gebeurt voomamelijk via de gate, omdat men
de staartstroom, die grote verliezen veroorzaakt, zo klein mogelijk wi! houden. Zolang
deze lading verwijderd wordt, moet de gate dus negatief blijven. Als aIle lading
verwijderd is, kan de gate-spanning nul of weer positief worden. De minimale periode
die de GTO uit moet blijven, wordt aangeduid met minimale uittijd. Als de GTO niet
opnieuw wordt ontstoken, moet de gate-spanning nul gemaakt worden, omdat anders
de sperstroom te groot zou worden. Deze voorwaarden zijn gerealiseerd in een
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stuurschakeling voor GTO's die ontwikkeld is door afstudeerders en stagiaires van de
vakgroep EMV (zie literatuur). De snelheid waarmee de GTO schakelt, wordt dus
bepaald door de snelheid waarmee de gate de lading kan transporteren.

Een andere beperking waar men bij de GTO mee te maken heeft, is een maximaal
toelaatbare di/dt bij het inschakelen. Bij het inschakelen verdeelt de stroom zich
vanaf de gate met een eindige snelheid over de rest van de tablet. Als de stroom
strekte sterker toeneemt dan de uitbreidingssnelheid van die stroom over de tablet,
bestaat de kans dat op bepaalde plaatsen de stroomconcentratie te hoog wordt en de
tablet verbrandt. Om de toename van de stroomsterkte (di/dt) te beperken wordt er
een spoel Ls in serie gezet met de GTO (zie figuur 2.5).

Een ander verschijnsel dat zich kan voordoen is een te grote dv/dt bij het uitschake
len van de GTO. Ret probleem hierbij is, dat een te hoge dv/dt capacitieve stromen
kan veroorzaken in de GTO. Deze kunnen hetzelfde effect hebben als de gate
stroom. Dat wi! zeggen dat deze capacitieve stromen ervoor kunnen zorgen dat de
GTO weer (ongewenst!) inschakelt. Om de dv/ dt te beperken, plaatst men parallel
aan de GTO een condensator Cs in serie met een parallelschakeling van een diode Ds
en een weerstand Rs voor het respectievelijk op- en ontladen van de condensator. Dit
levert de volgende configuratie voor de schakelaar met een GTO als schakelend
element (zie figuur 2.5).

Ls

eTO

'"----i +

Figuur 2.5. GTO-schakelaar.

2.2.2 Insulated-Gate-Bipolar-Transistor (lGBT).

Bij de schakelaar met een IGBT als schakelend element ligt de sturing een stuk
eenvoudiger dan die bij een GTO. Omdat de IGBT een MOS-structuur heeft (zie
figuur 2.4b) gebeurt het in- en uitschakelen van de IGBT door het creeren van een
geleidend kanaal in de bovenste p-laag. Dit gebeurt door een positieve spanning
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tussen de gate en de emitter aan te leggen. Bij de IGBT heeft men dus een volledig
capacitieve sturing. Zolang de gate-spanning hoog is zal de IGBT geleiden. Als de
gate-spanning nul of negatief wordt zal de IGBT sperren. De schakelsnelheid van de
IGBT wordt dus bepaald door de aangelegde gate-spanning, de gate-weerstand en de
gate-capacitei t.

Omdat de IGBT niet spert als de collector-emitter-spanning negatief is (anti-parallele
diode), wordt gebruik gemaakt van een seriediode D (zie figuur 2.6). Dus als de
spanning over de schakelaar Vs positief is dan schakelt de IGBT en als de spanning
over de schakelaar negatief is dan schakelt de diode. Het schakelen van de diode D
gebeurt door natuurlijke commutatie.

Een belangrijk voordeel ten opzichte van de GTO is dat de IGBT niet beschermd
hoeft te worden tegen te hoge dijdt's of dvjdt's. Het is weI raadzaam om met behulp
van een ReD-snubber (zie figuur 2.6) de dv jdt te beperken. Om zodoende het
verliesvermogen dat optreedt bij het geforceerd uitschakelen te verkleinen. Tevens
wordt door deze snubber de overspanning die optreedt bij natuurlijke commutatie in
de hand gehouden. Dit levert de volgende configuratie van de schakelaar met een
IGBT als schakelend element:

Lo

Rs Os °
Vs

Cs Do ~
lGBT

+

Figuur 2.6. IGBT-schakelaar.

Omdat zal blijken dat deze schakeling enkele nadelen bezit met betrekking tot de
demping van het circuit, is gekozen voor een iets uitgebreidere IGBT-snubberschake
ling. Deze is weergegeven in figuur 2.7. De werking en de voordelen t.o.v. de
schakeling in figuur 2.6 zullen worden verklaard in hoofdstuk 4.
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L<r

RS2
I

S 1 -C52

V5

51 Do ~BT
+

Figuur 2.7. Uitgebreide IGBT-schakelaar.

In hoofdstuk 4 zullen ook de verliezen in de GTO- en de IGBT-schakelaar worden
berekend.
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Hoofdstuk 3:

Schakelen

3.1. Schakeltoestanden.

In de commutatiecel, zoals die beschreven is in het vorige hoofdstuk, kan men 4
verschillende overgangen onderscheiden. Met overgangen wordt bedoeld dat de
schakelaar van geleiden naar sperren overgaat of andersom. De vier overgangen zijn:
inschakelen van de component bij natuurlijke commutatie, inschakelen bij geforceerde
commutatie, uitschakelen bij natuurlijke commutatie en uitschakelen bij geforceerde
commutatie. We noemen dit de schakeltoestanden. Bij deze schakeltoestanden gelden
een aantal voorwaarden. In tak B zal de spanning altijd grater of gelijk nul zijn over
de schakelaar, terwijl de spanning in tak A altijd kleiner of gelijk nul zal zijn. De
belastingsstraom door beide schakelaars is altijd grater of gelijk nul. Omdat de
schakelaars identiek moeten zijn, kunnen we ook zeggen dat over een schakelaar
zowel een positieve als een negatieve spanning kan staan als de belastingsstraom is
uitgeschakeld. Als de schakelaar geleidend is, is de straom altijd positief en de
spanning over de schakelaar nagenoeg nul.

Het duale van een spanningsbraninverter is dat de spanning over een schakelaar altijd
grater of gelijk nul is en dat de straom door de schakelaars zowel positief als negatief
kan zijn.

In totaal komen er in de straombraninverter vier verschillende schakeltoestanden
voor waarin de schakelaar zich kan bevinden. Deze toestanden zijn weergegeven in
de hiernavolgende matrices (zie figuur 3.1 en 3.2). In deze matrices zijn tevens de
beperkende factoren voor het desbetreffende component weergegeven in elke
schakeltoestand. Omdat de schakelaars A en B identiek moeten zijn, moeten de
snubbers over schakelaar A en Book identiek zijn en in elke toestand moeten
kunnen functioneren. Zodanig dat de beperkende factoren de specificaties van de
componenten niet overschrijden. Yoor de commutatiecel met IGBT's en met GTO's
zijn verschillende matrices gemaakt.
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IGBT + DIODE B: Vs~O A: Vs:50

Inschakelen van de schakelend element: schakelend element:
stroom. (dv/ dt <0) IGBT Diode

beperkende factor: beperkende factor:
geen geen

Uitschakelen van de schakelend element: schakelend element:
stroom. (dv/dt >0) IGBT Diode

beperkende factor: beperkende factor:
dv/dt? spanningspiek t.g.v.

afbreken reverse recovery
stroom

Figuur 3.1. Schakeltoestandenmatrix voor IGBT met seriediode.

GTO-Thyristor B: Vs~O A: Vs:50

Inschakelen van de schakelend element: schakelend element:
stroom. (dv/dt<O) GTO GTO

beperkende factor: beperkende factor:
di/dt di/dt

Uitschakelen van de schakelend element: schakelend element:
stroom. (dv/dt>O) GTO GTO

beperkende factor: beperkende factor:
dv/dt spanningspiek t.g.v. af-

breken reverse recovery
stroom

Figuur 3.2. Schakeltoestandenmatrix voor GTO.

Men ziet hierbij meteen al een aantal verschillen tussen beide componenten. De
GTO moet in tegenstelling tot de IGBT beschermd worden bij het inschakelen tegen
te hoge di/dt's. Dit is nodig om te voorkomen dat direkt na het inschakelen te hoge
stroomdichtheden optreden. De IGBT heeft hier geen last van. Een andere beperking
van de GTO is de maximaal toelaatbare dv/dt bij het uitschakelen. Bij een te hoge
dv/ dt kan er een capacitieve stroom naar de kathode gaat lopeno Deze stroom
fungeert dan als gate-stroom en zorgt ervoor dat de GTO ongewenst inschakelt
(latching). Dit geldt aIleen als de spanning positief wordt; als de spanning in negatie
ve richting zou gaan toenemen, loopt deze capacitieve stroom naar de anode en deze
kan de GTO niet doen inschakelen. Een andere beperking komt voort uit het feit dat
er reverse recovery optreedt bij natuurlijke commutatie. Dit gebeurt bij het aanleggen
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van een negatieve spanning over de component, terwijl deze stroom voert in positieve
richting. Dit komt zowel bij de GTO als bij de diode VOOL Omdat deze reverse
recovery-stroom plotseling afbreekt, kunnen er hoge induktiespanningspieken
ontstaan. Afhankelijk van de maximale reverse-recovery-stroom kunnen deze span
ningspieken hoger worden dan de maximaal toelaatbare sperspanning en kan er
doorslag optreden.

De IGBT-schakelaar heeft, zoals gezegd geen problemen met hoge dv/ dt's of di/dt's.
Alhoewel het toch van belang is om deze te beperken in verband met de beperking
van de schakelverliezen. Wat weI problemen oplevert is de relatief grote reverse
recovery-stroom van de seriediode. Deze veroorzaakt aanzienlijke spanningspieken
die makkelijk de maximale sperspanning van de diode te boven kunnen gaan en
aanleiding geven tot grote verliezen.

Hoe dan ook, er moeten snubbers worden toegepast in de beide commutatiecellen.
De ontwerpcriteria kunnen voor beide gevallen van elkaar verschillen. We zullen in
de volgende paragraaf verder op het snubberontwerp ingaan.

3.2. Snubberkeuze.

Het olltwerpen van snubbers is meestal een tweeslachtig proces; enerzijds probeert
men de component te beschermen, anderzijds vormen de snubbers meestal het
beperkende element in het geheel vanwege de snubberverliezen. De snubber heeft tot
doel de energie die in de (parasitaire) zelfindukties van het circuit zit op een nette
manier op te vangen, zodanig dat de schakelende component er geen of weinig last
van heeft. Het is in mijn ogen dan ook belangrijk dat men voor de snubbercompo
nenten zo klein mogelijke waarden kiest. D.w.z. dat de energie die in het circuit zit
opgeslagen, zo klein mogelijk wordt. Dit kan men onder andere doen door de verbin
dingen tussen de componenten van de stroominverter (of commutatiecel) zo klein
mogelijk te maken, door de componenten dicht bij elkaar te plaatsen, en door bij
voorkeur strips gebruiken Lp.v. kabels. (De interne zelfinduktie van een draad is
ongeveer lOOnH/m. De interne zelfinduktie van een koperen strip is ongeveer
50nH/m.)

Bij de GTO-commutatiecel moet men een spoel in de tak opnemen om de di/dt te
beperken. Hierdoor wordt de invloed van de parasitaire zelfindukties minder
belangrijk, mits deze veel kleiner zijn dan de benodigde zelfinduktie.

Men kan op hoofdzakelijk twee manieren snubberen nl.: regeneratief en dissipatief.
Ik heb me bij dit onderzoek beperkt tot dissipatieve snubbers met passieve elemen
ten. In de vermogensklasse tot enkele MYA's is dit waarschijnlijk de beste manier,
omdat het goedkoop, robuust en eenvoudig te construeren is.

We gebruiken een spoel als inschakelsnubber bij de GTO. Bij een hoge spanning over
de schakelaar beperkt een spoel de dijdt. Bij de IGBT is geen spoel nodig; we
moeten echter weI rekening houden met parasitaire zelfindukties.
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Om de dv/ dt te beperken, plaatsen we parallel aan de component een condensator
met een diode en een weerstand (voor het respectievelijk op- en ontladen van de
snubbercondensator). Meer componenten willen we in eerste instantie niet hebben,
omdat dit het snubberverlies meestal vergroot. De werkwijze van dit soort snubbers is
dat de energie, die zich in het hoofdcircuit bevindt (inschakelspoel, parasitaire
zelfindukties), wordt opgevangen in een ander energiereservoir (snubbercapaciteit).
Het tweede energiereservoir dient daarom groot genoeg te zijn om de energie van de
eerste te kunnen opvangen. Deze energie zou men ook weer naar een groter
energiereservoir kunnen overhevelen, etc. Het probleem is, dat bij passieve snubbers
die reservoirs zich ook volledig vullen. Dus de energie, die gedissipeerd moet worden,
wordt ook steeds groter. Bij de constructie van passieve snubbers is het daarom van
belang, zo weinig mogelijk componenten en minimale componentwaarden te gebrui
ken. Aan deze voorwaarden wordt voldaan bij RC- en RCD-snubbers.

De vraag bij de IGBT-schakelaar is nu nog: op welke punten van de schakelaar deze
snubber moet worden aangesloten. Men kan hierbij denken aan: aIleen over de IGBT
of aileen over de diode of over beide. Om dit uit te vinden werden er met PSPICE
(zie bijlage 3) enkele simulaties van de verliezen gemaakt met verschillende snubber
configuraties. De resultaten werden met elkaar vergeleken en hierbij bleken de RCD
snubber over beide componenten (zie figuur 2.6) en de uitgebreidere versie (zie
figuur 2.7) goed te functioneren. Zij gaven het minste verliesvermogen. Yoor de
volledigheid zijn nog enkele met PSPICE geteste snubberconfiguraties weergegeven
(zie figuur 3.3 en 3.4). Ook wordt de reden genoemd waarom die slechter functio
neerde dan de snubbers uit hoofdstuk 2.

Rs

o

~
IGBT

+

Figuur 3.3. Alternatieve IGBT-snubber configuratie.

Bij bovenstaande snubberconfiguratie was het probleem dat de spanningspieken, t.g.v.
het afbreken van de reverse-recovery-stroom in de seriediode, tot zeer hoge waarden
kon oplopen en dit geeft tevens een aanzienlijk verliesvermogen in de diode. Deze
schakeling kan daarom aIleen gebruikt worden bij dioden met een zeer lage reverse-
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recovery-stroom!

Rs2

C52 0

R5 1
Vs

~
lGST

+

Figuur 3.4. Alternatieve IGBT-snubber configuratie.

Deze snubber functioneert goed, mits de tweede snubberweerstand Rs2 klein is. Het
nadeel van deze snubber t.o.v. die in figuur 2.6 is dat deze vrijwel hetzelfde werkt,
maar met twee condensatoren en twee weerstanden. Dus men heeft extra componen
ten nodig. Een ander nadeel is dat deze snubber de spanningspiek bij natuurlijke
commutatie minder goed dempt dan de snubber in figuur 2.7, hoewel ze beide
evenveel componenten hebben.

Omdat deze snubberconfiguraties minder goed werkten, zullen we ons in het vervolg
beperken tot de snubbers uit hoofdstuk 2.

Aan het einde van dit hoofdstuk moet ik nog een belangrijke opmerking maken. Het
programma PSPICE kan hier niet zonder meer gebruikt worden. Zo blijken, bij nauw
keurige analyse van de schakelverliezen, de fysische processen in de halfgeleidercom
ponenten een essentiele rol te spelen (reverse-recovery, staartstroom). De standaard
halfgeleidermodellen in PSPICE zijn te beperkt om tot goede resultaten te komen.
Door een beter diode- en IGBT-model toe te passen, kunnen de PSPICE-simulaties
weI verbeterd worden. Zo werden aardige resultaten geboekt met bet diode-model
van Dr-Ing. J.L. Duarte. Toch is er om diverse redenen besloten een eigen model van
de componentverliezen te maken. Zo heeft PSPICE te weinig mogelijkheden de
processen in balfgeleiders te modelleren en werkt het programma bij uitgebreide
modellen te traag of convergeert het niet. Ook geeft het maken van een eigen model
meer inzicht in de problematiek.

In het volgende hoofdstuk zullen we het model toelichten, door te bekijken welke
processen er in de commutatiecel plaats vinden. Ook zullen we de voorwaarden voor
de snubbercomponenten afleiden.
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Hoofdstuk 4:

Berekening verliezen.

In de commutatiecel die in hoofdstuk 2 IS afgeleid kunnen we VIer verschillende
verliesvermogens onderscheiden. Dit zijn:

- geleidingsverliezen :Pg

- sperverliezen :Psp
- snubberverliezen :Psn
- schakelverliezen

in componenten :Psc

Een aantal van deze verliezen zijn eenvoudig te vinden, met name de geleidingsverlie
zen en de sperverliezen. De snubberverliezen en de componentverliezen daarentegen
zijn lastiger te vinden, tach is er een methode gevonden om deze verliezen binnen
redelijke grenzen te bepalen. We denken hierbij aan een afwijking van 10 a 20%.
Deze afwijking zal in een van de volgende hoofdstukken nader worden toegelichL

4.1 Berekenin~ ~eleidin~sverliezen.

Het verlies Pg dat optreedt bij het in geleiding zijn van een halfgeleidercomponent is
gelijk aan het produkt van de doorlaatspanning Vf en de belastingsstroom 1\:

P =Y'Ig f 1

Als we de duty cycle <5 definieren als de periode dat component B geleidt, gedeelt
door de periodetijd van component B als en we verwaarlozen de schakeltijd LO.v. de
duty-cycle en periodetijd, dan wordt het totale geleidingsverlies Pg,IOI in de commuta
tiecel:

Component B:

Pg,lOt =o'Yf'I l

Component A:

Pg,lOt=(1-0)'Yf'I1

Zowel bij de GTO-thyristor als bij de IGBT is de doorlaatspanning Vf maximaal ... 2
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Yolt. De belastingsstroom II is in ons geval maximaal 150A. En de maximale gelei
dingsverliezen worden dan ongeveer 0,5 -2 ·150 = 150W. In een stroominverter is voor
elk component de gemiddelde waarde van de duty-cycle 8 gelijk aan 1/3. De waarde
van de stroom II in de tussenkring bij vol vermogen blijft 150A.

4.2 Berekening sperverliezen.

Bij het bepalen van de sperverliezen kijken we naar de maximale lekstroom Inn bij
het sperren van de voedingsspanning YO. Het maximale sperverlies Psp bedraagt dan:

Als we dezelfde duty-cycle gebruiken als in de vorige paragraaf, dan krijgen we voor
het totale sperverlies Psp,tot:

Component B:

Psp,lOl =(1-0)'YO'Irm

Component A:

P =o'YO'Isp,lot rm

De lekstroom Irm is bij de gebruikte diode en GTO-thyristor maximaal 20mA, terwijl
de lekstroom van de IGBT slechts lmA bedraagt. Men ziet dat dit dus aanzienlijk
minder is. Maar omdat de sper- en ook de geleidingsverliezen slechts een gering
aandeel hebben in de totale verliezen (Psp +Pg:::;200W), hoeven we hier geen speciale
aandacht aan te besteden.

De voedingsspanning YO is in ons geval maximaal 500Y. Ook hier geldt voor de
componenten in een stroominverter dat ze een gemiddelde duty-cycle van 1/3 zuBen
hebben. De maximale effectieve sperspanning Yeff per component wordt YOj,;2 (als
YO de maximale spanning bedraagt), omdat de uitgangsspanning van de inverter
sinusvormig is. Dus bij vol vermogen (YO=500Y) is Yefr .. 353Y.

4.3 Berekening van snubberverliezen.

De verliezen van de snubber zijn iets lastiger te bepalen. Deze verliezen worden
bepaalt als voIgt: Als we naar de component in tak B kijken (zie figuur 2.3) dan zien
we dat als deze uitschakelt, de stroom naar de snubber commuteert en de condensa
tor wordt opgeladen. Als de condensator wordt opgeladen, zal de condensatorspan
ning Ves stijgen en uiteindelijk hoger worden dan de voedingsspanning YO. Hierdoor
zal er een negatieve spanning komen te staan over de snubberweerstand Rs en
snubberdiode Ds. Waardoor er dus een stroom door de snubberweerstand gaat lopen,
totdat de condensatorspanning gelijk is aan de voedingsspanning. De energie, die
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hierbij gedissipeerd E snB uit wordt in de snubberweerstand bij het uitschakelen van
component B, is gelijk aa'n:

1.. 2
EsnBuit=-Cs(Vc -YO)

, 2 •

Hoe groot de maximale condensatorspanning VCs is zuBen we in hoofdstuk 4 afleiden.
Bij het weer inschakelen van component B zal de snubbercondensator Cs zich
ontladen via de snubberweerstand Rs. De in de Cs opgeslagen energie zal worden
gedissipeerd in de snubberweerstand. De gedissipeerde energie EsnB,aan is daarbij
gelijk aan:

E =-.!..C V0 2
snB,aan 2 5

In ons geval, waarbij de voedingsspanning in de tijd constant blijft en er geschakeld
wordt met schakelfrequentie fs' zal het totale snubberverlies PsnB.tot van schakelaar B
bedragen:

P snB,lOt = (EsnB,aan +EsnB,uit) 'fs

Bij schakelaar A is de spanning negatief of nul. Dit houdt in dat bij het uitschakelen
van deze schakelaar de condensator wordt opgeladen via de snubberweerstand R s.

Omdat we deze kring onderkritisch gedempt houden, treedt er geen overshoot op
zoals bij schakelaar B. De energie die in de weerstand wordt gedissipeerd ESnA uit bij
het opladen bedraagt: '

E =-.!..C 'V02
snA uit 5, 2

Het ontladen van de snubber gebeurt via de snubberdiode Ds en gaat dus nagenoeg
verliesvrij. De energie die zit opgeslagen in de condensator wordt daarbij afgegeven
aan het hoofdcircuit. Dus:

E ""0snA,aan

Het totale gedissipeerde verliesvermogen PSnA tot in de snubber van schakelaar A bij
een schakelfrequentie fs is: '

P snA,tot =(EsnA,aan+EsnA,uit) 'fs ""EsnA,uit-fs

Bij een RC-snubber zal het op- en ontladen van de snubbercondensator via de
snubberweerstand gaan. Het verliesvermogen in deze snubber bedraagt bij onderkriti
sche demping:
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P -c ·V02·f
~tot- s S

4.4 Berekening componentverliezen.

Het bepalen van de schakelverliezen Psc in de halfgeleidercomponenten van een
stroominverter, in het vervolg ook weI componentverliezen genoemd, is niet eenvou
dig. Om deze te kunnen bepalen moeten we weten wat de stroom- en spanningsvor
men zijn bij het schakelen. Het liefst zou men deze analytisch willen bepalen, maar
dit is bijna niet mogelijk, omdat het circuit veel niet-lineaire elementen bevat en er
veel niet-lineaire parasitaire effecten een rol spelen. Hierdoor kunnen de gebruikelij
ke technieken zoals de wetten van Kirchhof en Laplace-transformaties moeilijk
worden toegepast. Om deze verliezen tach te kunnen bepalen, wordt in elk tijdsinter
val gekeken welke circuitelementen er actief zijn en hoe ze de stroom en/of spanning
belnvloeden. In sommige gevallen kunnen we dan met behulp van de differenti
aalvergelijkingen de spanning bepalen.

Aan het einde kunnen deze stromen en spanningen met elkaar worden vermenigvul
digd om tot het momentane verliesvermogen te komen. Integratie van dit verliesver
mogen levert dan het totale energieverlies in dat schakelinterval. Als dit energiever
lies wordt vermenigvuldigt met de schakelfrequentie fs' levert dit het gemiddelde
verliesvermogen. Hierbij is het eenvoudiger om deze berekening te laten uitvoeren
door de computer. Er is een PASCAL-programma geschreven dat de verliezen
berekent aan de hand van ingevoerde circuit-parameters. Hierna zullen de belangrijk
ste programma-onderdelen worden verklaard en toegelicht. Het complete programma
vindt men in bijlage 2.

We maken in het vervolg onderscheid tussen het commuteren van de stroom van tak
B naar tak A (natuurlijke commutatie) en omgekeerd (geforceerde commutatie). In
de figuren 4.1 en 4.2 zijn de golfvormen geschetst die optreden tijdens een commuta
tie. In de volgende subparagrafen zullen we deze stroom- en spanningsvormen bespre
ken.
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Figuur 4.1. Stroom en spanning van schakelaar B.
a) geforceerde commutatie. b) natuurlijke commutatie.

a ) b) I I

(2) t a ----- 0 --t
I r r

VAt VAt t et a
(2) ----- ---t 0 t

V0 V 0--

Vp - --

Figuur 4.2. Stroom en spanning van schakelaar A.
a) geforceerde commutatie. b) natuurlijke commutatie.
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4.4.1. Commutatie van tak B naar tak A (Natuurlijke commutatie).

We beginnen met het commuteren van de stroom van tak B naar tak A (zie figuur
4.1b en 4.2b). Dit is een natuurlijke commutatie. We zullen hierbij eerst de stroom
vormen afleiden en daarna de spanningsvormen. We nemen de stroomvormen eerst,
omdat die in een stroominverter hoofdzakelijk worden bepaald door de eigenschap
pen van de schakelende componenten. De spanning wordt in een stroominverter
hoofdzakelijk bepaald door de stroom in de snubbers. Uiteraard heeft deze spanning
weer een invloed op de stroomvormen, etc. We zouden het probleem moeten
oplossen door iteratie. D.w.z. eerst stroom bepalen, daarna de spanning bepalen, met
die spanning de stroom corrigeren, etc. Om de oplossing niet nodeloos ingewikkeld te
maken, beschouwen we hier slechts de eerste slag. De oplossing vormt dan een
eerste-orde benadering. We bepalen eerst de stroom en aan de hand daarvan de
spanning.

4.4.1.1 De stroomvormen bij natuurlijke commutatie.

Stroomvorm van component B bij natuurlijke commutatie.

We nemen allereerst aan dat er door de belastingsspoel een stroom II loopt gelijk aan
de tussenkringstroom in de inverter. We nemen ook aan dat deze gedurende het
schakelinterval constant blijft. Deze stroom loopt door tak A. Het commuteren
gebeurt door component B in te schakelen. De stroom zal in tak B toenemen tot de
belastingsstroom en hierdoor zal, bij ideale diodes en GTO-thyristoren, de stroom in
tak A afnemen naar 0 (zie figuur 4.1b en 4.2b).

Hierbij moet de volgende aantekening gemaakt worden; Door het inschakelen van
component B zal de stroom in tak A inderdaad afnemen, echter niet tot 0, maar tot
een negatieve waarde. Dit is te wijten aan reverse recovery. Dit gebeurt zowel bij de
diode alsook bij de GTO. Deze maximale negatieve waarde noemen we I rr. Dit is te
zien in figuur 4.3.
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Figuur 4.3. Meting van de reverse-recovery-stroom m GTO-A bij natuurlijke
commutatie.

Deze reverse-recovery-stroom wordt veroorzaakt door de lading die in component A
aanwezig is ten gevolge van de zojuist gevoerde stroom. (Deze lading bevindt zich
voornamelijk in de laaggedoteerde n-Iaag aan de anodekant van de GTO resp.
diode.) Op t==te, wanneer de excess-lading is afgevoerd, zal de GTO resp. diode
sperren (zie figuur 4.2b). Als dit gebeurt zal de negatieve stroom in component A
naar de snubber in tak A commuteren en zal de lading die dan nog in het component
aanwezig is uit de component worden verwijderd. Dit gebeurt in de zo karakteristieke
exponentieel naar nul afnemende stroom in component A, die optreedt nadat de
stroom zijn diepste punt heeft bereikt (zie ook figuur 4.3).

Maar eerst kijken we naar wat er met de stroom in component B gebeurt op het
moment dat deze wordt ingeschakeld. Als deze wordt ingeschakeld dan moeten er
eigenlijk drie stromen lopen door component B; ten eerste zal er de belastingsstroom
gaan lopen, ten tweede gaat ook de reverse-recovery-stroom van component A door B
en tenslotte zal de ontlaadstroom van snubber B door component B gaan lopeno Al
deze stromen lopen in dezelfde richting (zie figuur 4.4).
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Figuur 4.4. Inschakelstroom van component B bij natuurlijke commutatie.

De helling van de stroomtoename door B wordt bepaald door twee effecten. Ten
eerste zijn de inschakelspoelen van invloed op de di/dt van de stroom. Ten tweede is
de inschakelsnelheid van de component van invloed op de stijgtijd van de stroom. We
gaan er in eerste instantie van uit dat de inschakelsnelheid van component B zeer
snel is, zodat de spanning over dit component direkt 0 wordt en geen invloed heeft op
de stroom. Component A zal dan nog steeds in geleiding zijn, zodat ook de spanning
over dit component nagenoeg nul is. De voedingsspanning VO zal dan over de twee
(parasitaire) spoelen in tak A en B staan. Nu zal de stroom verlopen volgens:

i = VO_t
B 2L

s

De stroom door component B zal zolang toenemen totdat in component A voldoende
lading is verwijderd om deze te laten sperren, m.a.w. totdat iA = -1fT' We gaan er hier
ook van uit dat de stijgtijd (0 < t < tc) van de stroom in B klein is Lo.v. de RC-tijd van
snubber B. D.w.z dat snubber B nauwelijks ontlaadt in dit schakelinterval. Dan geldt
dat het tijdstip te, waarop stroom in component A naar de snubber commuteert, gelijk
is aan het moment waarop de stroom in A gelijk wordt aan Iff' Dit levert:

2IrrLst=-
e VO

Als echter de circuitcommutatietijd van de stroom voornamelijk wordt bepaald door
de de inschakeltijd van component B, dan zal de spanning die over de twee spoelen
komt te staan gelijk zijn aan: VO-vB(t). De spanning vB(t) is de spanning over
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component B en zal dus van de voedingsspanning VO op t =0 afnemen tot VB =0 op
t = tr . Dit houdt in dat de stroom niet rechtevenredig met de tijd zal toenemen, maar
dat de stroom exponentieel zal toenemen, totdat hij uiteindelijk een maximale helling
bereikt van VO/Ls• Dit resulteert over het algemeen in een totale stijgtijd te van de
stroom door B die min of meer gelijk is aan de inschakeltijd tr van component B.
Wanneer de spoelen zeer klein zijn, dan zullen we de stijgtijd van de stroom gelijk
stellen aan de inschakeltijd van de component en lineair laten toenemen. Hieronder
is een stukje PASCAL-programma weergegeven, waarin m.b.v. bovenstaande gegevens
de stroom als functie van tijd wordt berekend:

t :Tijd.
tr :Inschakeltijd van de component.
te :Stijgtijd van de stroom.
a :Waarde van de snubberweerstand.
c :Waarde van de snubbercapaciteit.
Irr :Maximale reverse-recovery-stroom.
I) :Belastingsstroom.
1 :Waarde van de zelfinduktie.
VO :Voedingsspanning.

GTO:
1bmax := 1l+1rr;
te := 2*ljvO*(1l+1rr);{dijdt-tijd}
if (t < tel and (te > tr) then 19toab := (vO*t)j(2*1);
if (t < tel and (te <= tr) then begin

te:=tr;
Igtoab := 1bmax*(tjtr)

end;
if t > te then 19toab := 11 + 1rr*exp(-2.3*(t-te)jtrr);
if t < tr then Ibaan := 19toab + vOja*(tjtr) else Ibaan := Igtoab +

vOja*e4;

Hierbij moet nog de opmerking gemaakt worden dat bij het ontladen van snubber B
er geen dildt-beperkende spoelen zijn aangebracht, zodat de dijdt van de ontlaad
stroom van snubber B volledig door de inschakeltijd van de component bepaald
wordt. We moeten opletten dat de maximale di/dt niet overschreden wordt. De totale
dijdt in component B is:

diB VO VO
( dt )max=~+ 2L

s tr s

We zullen in hoofdstuk 5 gebruik maken van deze formule.

Bij de IGBT zijn de parasitaire zelfindukties in de orde grootte van 100 nH. De
stijgtijd van de stroom wordt bij de IGBT-commutatiecel volledig bepaald door de
inschakelsnelheid van de IGBT. (In onderstaand stukje programma is Rl gelijk aan
Rs1 )
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IGBT:
Ibmax = Il + Irr + VO/Rl.
if t < tr then Ibaan := Ibmax*(t/tr) else Ibaan := Il

+ Irr*exp((-2.3*(t-tr))/trr)
+ VO/a*exp(-t/(2*a*c));

Stroomvorm van component A bij natuurlijke commutatie.

Deze stroom is al eerder ter sprake gekomen en is weergegeven in figuur 4.3. De
stroom door component A zal tot tijdstip te (dit is het moment waarop de diode c.q.
GTO gaat sperren) bepaald worden door de stroom in tak B: iA(t) = I) - iB(t). Op
tijdstip te zal de diode c.q. GTO gaan sperren. De stroom door component A zal nu
exponentieel afnemen naar 0. De tijdsconstante die daarbij hoort noemen we tTT' dit is
de tijd die de stroom nodig heeft om van 0,9 'Irr naar O,l·IIT te gaan (Irr is de
maximale reverse-recovery-stroom). In tak B zal de stroom hierdoor ook afnemen tot
de belastingsstroom II' Een en ander is weergegeven in onderstaand stukje PASCAL
programma: (Igtoab is Ibaan - IsnubberB.)

GTO:
if t > te then Iauit:= -Irr*exp(-2.3*(t-te)/trr) else Iauit := Il-Igtoab;

IGBT:
if t > tr then Iauit:= -Irr*exp(-2.3*(t-tr)/trr)

else Iauit := Il-(Ibmax-vO/a)*(t/tr);

4.4.1.2. De spanningsvormen bij natuurlijke commutatie.

Nu we de stroomvormen bij natuurlijke commutatie hebben verklaard, zullen we de
spanningsvormen over de componenten gaan bepalen. Hierbij moet aangetekend
worden dat, om de spanningsvorm te kunnen bepalen, we soms de schakelende
componenten als ideaal moeten beschouwen. Onder ideaal verstaan we, dat zowel
component A als B de stroom oneindig snel in en uit kunnen schakelen. We zullen
dit bij de beschouwing over de spanningsvorm bij geforceerde commutatie weer doen.
Uiteraard is dit niet in alle gevallen te rechtvaardigen. Immers we hebben altijd te
maken met een eindige daal- of stijgtijd van het signaal. We moeten hierbij het
onderscheid maken tussen de gevallen waarbij we te maken hebben met een pn
overgang die plotseling gaat sperren of geleiden en de gevallen waarbij het in- en
uitschakelen door middel van gate-sturing gebeurl.

Bij een pn-overgang gaat dit sperren c.q. geleiden zo snel in vergelijking met de
andere tijdsconstantes in het circuit, dat we hier met deze oneindig snelle responsie
kunnen blijven werken. Dus in tak A wordt verondersteld dat de schakelaar oneindig
snel in en uit geleiding koml. In tak B daarentegen zagen we al dat de stroom niet
oneindig snel inschakelde, maar dat deze afhankelijk van de inschakelspoelen in het
circuit of van de snelheid waarmee de component wordt gestuurd.
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Spanningsvorm van component B bij natuurIijke commutaie.

In dit geval hebben we met te maken met een sperrende p-n-overgang, dus we gaan
er hier van uit dat bij het inschakelen van component B de spanning Iineair omlaag
gaat met de inschakeltijd van het component. We zien dit ook bij de metingen (zie
figuur 4.5).

Vt

t-+

Figuur 4.5. Spanning van component B bij natuurIijke commutatie.

Bij het inschakelen van component B wordt de spanning als voIgt berekend:

GTO:
if t < tr then Vbaan := VO*(l-t/tr) else Vbaan:= 0;

IGBT:
if t < tr then Vbaan := VO*(l-t/tr) else Vbaan:= 0;

Spanningsvorm van component A bij natuurIijke commutaie.

Bij het uitschakelen van component A is de spanningsvorm moeilijker te bepalen.
Zoals al was gezegd maken we hier gebruik van de eigenschap dat component A zeer
snel uitschakelt. Op het moment dat component A uitschakeld zal de reverse
recovery-stroom onmiddellijk naar snubber A commuteren. Hierbij hebben we dus te
maken met het transiente gedrag van de snubber (zie figuur 4.6).
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-5BB.B

-ZBB.B

-4BB.B

-3BB.B

-lBB.B

t-+

Figuur 4.6. Spanning van component A bij natuurlijke commutatie.

Om dit verschijnsel goed te begrijpen gebruiken we het volgende vervangingsschema
(zie figuur 4.7).

IL
Rs

VA
+ [s

V0 +

L s

llA

Figuur 4.7. Vervangingsschema voor transiente gedrag snubber A na het inschake
len van component B.

AIs de stroom in tak A iA positief was zal door het inschakelen van component B op
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t = 0 de stroom iA afnemen tot -Iff' Op het tijdstip t = te' waarop de stroom dit punt
bereikt zal de component dichtslaan (zie figuur 4.2b). Component B is dan al volledig
in geleiding. De stroom in tak A wordt nu overgenomen door snubber A en over de
tak A zal de spanning stapvormig toenemen, terwijl de spoel in tak A nog stroom
voert. We kunnen dit probleem dus verder uitkleden tot het volgende vervangings
schema (zie figuur 4.8):

In

Rs
VR

+ Cs +E
Ls

Figuur 4.8. Vervangingsschema stapresponsie snubber A nadat GTO-A IS gaan
sperren.

De excitatiespanning E zal op t = 0 stapvormig toenemen tot VO (Laplace: E(s) =
VOjs), terwijl het circuit een initiele stroom voert van Iff' De overdrachtsfunctie van
het circuit is:

1
R+

s sC
H(s) = s

1
R +-+sL

s sC s
s

De beginvoorwaarde dat de spoel een initiele stroom voert van Iff kunnen we vertalen
door de spanningsbron een Dirac-functie te laten maken op t=O ter grootte van
lIT -Ls' In Laplace is dit een constante term (Iff -Ls) die bij de exitatiefunctie E(s)
wordt opgeteld. De responsie VA(S) over de snubber en dus ook over de component
A wordt nu:

VO
V A(s)=H(s)(-+I L)

sITS

Als we deze Laplace-vergelijking transformeren naar het tijddomein, kunnen de polen
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van de Laplace-vergelijking reeel, danwel imaginair worden. Het probleem kan op dit
punt iets worden vereenvoudigd door te stellen dat we aIleen reele polen beschou
wen. Dit houdt in dat we het tweede orde netwerk onderkritisch gedempt houden. Er
treden geen oscilIaties op, hetgeen ook gewenst is in verband met storingen. Oscille
rende snubbernetwerken veroorzaken storingen die nadelig kunnen zijn voor de
stuurelektronica of nadelig kunnen werken op andere gebruikers. Dit levert weI een
beperking op voor de snubberweerstand:

De responsie VA(t) in het tijddomein wordt nu:

I
vA(t)==-VO-(VO-Irfts)'(cosh(wt)-~sinh(wt))exp( -at)+-lT-sinh(wt) exp( -at)

w wCs

Implementatie in het PASCAL-programma levert:

GTO:
wO := l/sqrt(l*c);{ongedempte slingerfreq.}
aa :== a/(2*1);{dempingsfaktor}
w :== sqrt(aa*aa-wO*wO);{slingerfreq. reverse recovery}

if t > te then Vauit:= -VO + (VO - Irr*a)/2*(exp(w*(t-te))
+exp(-w*(t-te))-aa/w*(exp(w*(t-te))
-exp(-w*(t-te))))*exp(-aa*(t-te))
-Irr/(2*w*c)*(exp(w*(t-te))
-exp(-w*(t-te)))*exp(-aa*(t-te))

else Vauit := OJ

Ook zien we dat tot het tijdstip te (zie figuur 4.2b) de diode c.q. GTO in geleiding is
en dan is de spanning over de component nagenoeg O. Zie ook figuur 4.9.
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Figuur 4.9. v-t en i-t karakteristiek van een diode of GTO met reverse recovery.

Nu zien we meteen al een zeer interessant fenomeen. Bij dit onderkritisch gedempte
netwerk treedt er op t = te een spanning op die gelijk is aan Irr 'Rs' De snubber
weerstand R s is ook van belang bij het ontladen van de snubber. Dan zal de stroom
als voIgt zijn:

I =VO exp( -(t -te))
sO,antl R R C

S S S

Dus om een niet te grote snubberontlaadstroom (> 100A) te krijgen in component B
willen we een R s die niet te klein is (minimaal enkele Ohm's). Stel we willen een
maximale ontlaadstroom van lOA bij een voedingsspanning van 500V, dan kiezen we
een weerstand van 50n. Echter in tak A levert dit dan een spanning op, bij een
Irr = 100A, van maar liefst 100*50 = 5000Volt! Dit is ontoelaatbaar om twee redenen;
ten eerste omdat de hier gebruikte halfgeleider componenten (GTO's en IGBT's)
maar bestand zijn tegen een sperspanning van maximaal 1200V. Ten tweede is deze
overspanningspiek ontoelaatbaar in verband met de verliezen in tak A. Namelijk na
het tijdstip te, het moment dat de stroom in schakelaar A afbreekt, is de stroom groot
(::::;I rr ). Als de spanning tegelijkertijd ook groot (::::;Irr*Rs ) wordt, levert dit een enorm
verliesvermogen op.

Men kan dit probleem op drie manieren op lossen:
1) Men zou kunnen proberen Irr zo klein mogelijk te maken door de di/dt in tak A
kleiner te maken, zodat de lading in component A geleidelijker wordt verwijderd (zie
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figuur 4.10). Dit geeft een minder diepe reverse-recovery-stroompiek, maar dit
betekent weI dat het schakelinterval langer moet worden. Dit houdt in dat de
componentverliezen ook toenemen, hetgeen ongewenst is.
2) Door het ontwikkelen van een supersnelle diode die binnen te zijn lading kwijt is.
(Men kan dit doen door bijvoorbeeld extra recombinatiecentra aan te brengen in de
buurt van de junctie.) Omdat deze mogelijkheid niet tot mijn beschikking stond is
gekozen voor de laatste oplossing, nl.:
3) Het verkleinen van Rs tot .. VO/Irf" Men moet er weI rekening mee houden dat de
snubberweerstand niet te klein mag zijn. Deze mag niet kleiner worden dan de
kritische dempingsweerstand (Rkr = 2v(L/C». Als de Irr niet te groot is en de
inschakelspoel Ls (in j.LH) enkele malen groter is dan de snubbercapaciteit Cs (in j.LF),
kunnen we een weerstand vinden die zowel goed dempt als de snubberontlaadstroom
beperkt. We zullen later zien dat dit bij de GTO het geval is. Bij de IGBT liggen de
waarden van de Ls en Cs in dezelfde ordegrootte, dit betekent dat de dempingsweer
stand te groot wordt om de spanningspiek te beperken of te klein wordt om de
ontlaadstroom te beperken. Ook is Irr bij de diode een stuk groter dan bij de GTO.
Het is daarom niet mogelijk een weerstand te vinden die goed dempt, een niet te
grote spanningspiek geeft en de ontlaadstroom voldoende beperkt. Daarom is er bij
de IGBT voor een andere oplossing gekozen.

r~
'F

!
[AJ I

0
200 :

I RRM I i~ I

,~

100 I

50

0
0

00 ~~'S'

1:

Figuur 4.10. Maximale reverse-recovery-stroom Irr als functie van di/dt van de
seriediode.

De oplossing bestaat uit een RCD-snubber over de IGBT en de diode en een RC
snubber parallel aan de serie-diode (zie figuur 2.7). Deze extra RC-snubber heeft
geen effect op de ontlaadstroom in tak B, omdat in tak B de spanning over de IGBT
valt en niet over de diode. Dus in tak B doet deze snubber bij het schakelen van
component B niet mee. Hij heeft weI een gunstige invloed op de demping in tak A.
Als de diode spert (t=te), gaat de stroom door beide snubbers. Omdat in de IGBT
een anti-parallelle diode zit ingebakken, kunnen beide snubbers ook stroom voeren in
de negatieve richting. Dus de spanningspiek op t = tc wordt nu Irr '(Rs1 / /Rs2) (Als RS1

= Rs2 = > Vp = 0,5 In.-Rs1 )' Dat dit ook een gunstig effect heeft op de dempingsfac-
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tor kunnen we als voIgt inzien. Als we Rs1 weer gelijk kiezen aan Rs2 en Cs1 gelijk aan
Cs2' dan kunnen we deze twee parallelle takken vervangen door een serieschakeling
van Rs3 en Cs3' waarbij Rs3 = 0,5 R s1 en Cs3 = 2 C s1 ' De dempingsfactor evan een
RLC-kring wordt als voIgt gedefinieerd:

Dempingsfaktor:' = R
2JL/C

De dempingsfactor van twee parallelle takken wordt dus 1/"2 keer kleiner. D.w.z. dat
we een grotere Rs mogen kiezen om een kritische demping (C = 1) te krijgen.

Om ook van dit circuit de stapresponsie te kunnen bepalen nemen we het volgende
vervangingsschema (Zie figuur 4.11).

+

V0

o
+

Figuur 4.11. Vervangingsschema diode in tak A met dubbele snubber na het inscha
kelen van component B.

Hier geldt hetzelfde als eerder in de tekst, op t = te is stroom in tak A iA in negatieve
richting aangegroeid tot lIT en op moment te spert de diode. Wat we dan overhouden
is het volgende (zie figuur 4.12):
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Figuur 4.12. Equivalent netwerk voor stapresponsie dubbele snubber.

Bij dit equivalente netwerk verloopt de voedingsspanning stapvormig zoals bij figuur
4.6 is aan gegeven. Ook geldt weer dat de initiele stroom door de spoel gelijk is aan
lIT' De Laplace-getransformeerde van de excitatiespanning E(s) blijft dus:

E(s) = VO +1 L
sITS

Waarbij in E(s) wederom de stap en de impuls is verwerkt. De overdrachtsfunctie
H(s) verandert nu in:

En de responsie VA(S) wordt:

VA(s) =H(s)E(s)

De formule VA(S) kan opgedeeld worden in standaard Laplace getransformeerden en
vervolgens met behulp van standaard Laplace-getransformeerden (zie literatuur)
worden omgezet naar het tijddomein. Implementatie in het programma levert:

a :Waarde van Rs1 .

b :Waarde van Rs2'

c :Waarde van Cs1 '

d :Waarde van Cs2,

VO :Waarde van voedingsspanning.

-44-



T~chnisch~ Cnivcrsitcil bndho\i~n. Vakgrocp E:vIV.

IGBT:
c1:= a*b*c*d;
c2:= a*c+b*d;
c3:= 1;
c4:= c*d*l*(a+b);

AIL:= (vO*c1/c4)*(sl*(1/((sl-s2)*(s3-s1)))*exp(-sl*(t-tr))
+s2*(1/((s2-s1)*(s3-s2)))*exp(-s2*(t-tr))
+s3*(1/((s3-s1)*(s2-s3)))*exp(-s3*(t-tr)));

BIL:= (vO*c2/c4)*(1/((s2-s1)*(s3-s1))*exp(-sl*(t-tr))
+1/((sl-s2)*(s3-s2))*exp(-s2*(t-tr))
+1/((sl-s3)*(s2-s3))*exp(-s3*(t-tr)));

CIL:= (vO*c3/c4)*(1/(sl*s2*s3)-1/(sl*(sl-s2)*(sl-s3))*exp(-sl*(t-tr))
-1/(s2*(s2-s1)*(s2-s3))*exp(-s2*(t-tr))
-1/(s3*(s3-s1)*(s3-s2))*exp(-s3*(t-tr)));

DIL:= ((Irr*l*c1)/c4)*((sl*sl)*1/((sl-s2)*(sl-s3))*exp(-sl*(t-tr))
+(s2*s2)*1/( (s2-s1)*(s2-s3) )*exp(-s2*(t-tr))
+(s3*s3)*1/((s3-s1)*(s3-s2))*exp(-s3*(t-tr)));

EIL:= ((Irr*l*c2)/(c4))*(sl*(1/((sl-s2)*(s3-s1)))*exp(-sl*(t-tr))
+s2*(1/((s2-s1)*(s3-s2)))*exp(-s2*(t-tr))
+s3*(1/((s3-s1)*(s2-s3)))*exp(-s3*(t-tr)));

FIL:= ((Irr*l*c3)/(c4))*(1/((s2-s1)*(s3-s1))*exp(-sl*(t-tr))
+1/((sl-s2)*(s3-s2))*exp(-s2*(t-tr))
+1/((sl-s3)*(s2-s3))*exp(-s3*(t-tr)));

if t > tr then Vauit:= -(AIL + BIL + CIL + DIL + ElL + FIL)
else Vauit:=O;

De variabelen sl, s2 en s3 zijn de polen van de overdrachtsfunctie H(s). Deze worden
gevonden met het Newton-Homer-Deflation algoritme uit de Turbo Pascal Numerical
Toolbox. Dit algoritme bepaalt de reele nulpunten van een functie. Als voorwaarde
moet gelden dat:

We hebben nu de stroom- en spanningsvormen bepaald van component B en compo
nent A bij natuurlijke commutatie. In de volgende sub-paragraaf gaan we kijken
welke stroom- en spanningsvormen er op treden bij geforceerde commutatie.

4.4.2. Commutatie van tak B naar tak A (Geforceerde commutatie).

We bekijken weer als eerste de stroomvormen bij het commuteren van de stroom van
tak B naar A (zie figuur 4.1a en 4.2a). Dit heet geforceerde commutatie, omdat de
stroom pas in tak A zal gaan lopen als de component B de stroom in tak B naar nul
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drukt.

4.4.2.1. Stroomvormen bij geforceerde commutatie.

Stroomvorm van component B bij geforceerde commutatie.

Zoals gezegd zal de belastingsstroom I( pas in tak A gaan lopen als de component B
in tak B de stroom iB naar nul drukt. Dit levert meteen een beeld op voor de stroom
in component B bij het uitschakelen (zie figuur 4.13).

At

188.8

75.8

t--

Figuur 4.13. Stroom van component B bij geforceerde commutatie.

De stroom zal naar 0 gaan in de tijd te, dit is de uitschakeltijd van de component. In
het PASCAL-programma ziet dit er als voIgt uit:

GTO:
if t < tf then Ibuit := Il*(l-tjtf) else Ibuit := OJ

IGBT:
if t < tf then Ibuit := Il*(l-tjtf) else Ibuit := OJ

Dit is bij beide componenten hetzelfde, alleen is er natuurlijk weI een wezenlijk
verschil in uitschakeltijden van de IGBT en de GTO. De IGBT is veel sneller
uitgeschakeld dan de GTO. Dit komt door het verschil in sturing. Bij de IGBT
hebben we te maken met een MOS-structuur. De IGBT heeft een spanningssturing.
De gate-capaciteit is bij de gebruikte IGBT ca. 60 nF (zie bijIage 1). Er wordt een
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gate-weerstand R g gebruikt van 2,20 bij een spanning van 15V. De stijg- en daaltijd
(t r en tr) is ongeveer 2 R g -eg• Dit geeft ongeveer een stijg- en daaltijd van 250 ns.

De GTO daarentegen werkt met stroomsturing. D.w.z. dat de GTO stopt met
geleiden, zodra er door de gate voldoende lading uit de gate-kathode overgang wordt
gezogen (de gate-kathode-junctie gaat sperren). De snelheid waarmee dit gebeurt is
afhankelijk van de snelheid waarmee de gate de lading uit deze junctie kan halen.
Namelijk om de GTO te laten sperren legt men een negatieve spanning -Vg aan over
de gate-kathode overgang. Deze overgang staat eigenlijk in sper, maar deze heeft een
vrij lage doorslagspanning. In de gate-Ieiding is een spoel Lg en weerstand R g

opgenomen om de gate-stroom ig beperken. Omdat de gate-weerstand vrij klein is,
kan men stellen dat de gate-stroom in negatieve richting zal toenemen als voIgt:

dig::: -Vg

dt Lg

Als we de gate-weerstand R" even verwaarlozen en we aannemen dat de breakdown
voltage van de gate-kathode-junctie kleiner is dan de aangelegde negatieve gate
spanning, dan kunnen we stellen dat ig = Vg/Lg-to Gelntegreerd over de tijd geeft dit:
Qg = 0,5 V JLg -t2• Als deze gelijk is aan de lading die zich in de junctie bevind, dan
stopt de GIO. Deze lading is gelijk aan IGTO 'r e (r e is levensduur van de minder
heidsladingsdragers in de kathode). Oftewel:

Bij een gate-spoel van Ij..LH en V" = -5V en r evan ongeveer O,lj..Ls is er ongeveer 2j..Ls
voor nodig om een stroom van "lOOA af te schakelen. In werkelijkheid liggen deze
schakeltijden iets hoger (::::: 3j..Ls), omdat de breakdown-voltage en de gate-weerstand
niet te verwaarlozen zijn. De uitschakeltijden van de GTO en IGBT liggen in
dezelfde ordegrootte als de omslingertijd van het snubbercircuit (0,5 T s = 7TvLsCs)'

Om toch op een eenvoudige manier de stromen en spanningen op te kunnen lossen,
nemen we toch aan dat de componenten sneller schakelen dan de omslingertijd.

Stroomvorm van component A bij geforceerde commutatie.

Bij het geforceerd uitschakelen van component B zal de spanning over component B
toenemen en daarmee zal de spanning over component A afnemen. Omdat de di/dt
over component A positief is, zal er een stroom gaan lopen in snubber A! Als de
componenten A en B zeer snel in- en uitschakelen dan kunnen we in de periode dat
component B uitschakelt en component A weer inschakelt het volgende vervangings
schema tekenen (Zie figuur 4.14). Zie ook figuur 4.2a (O<t<ta).
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Fig. 4.14. Vervangingsschema geforceerde commutatie (0 < t < ta).

We zien dat dit uit twee deelcircuits bestaat: Deelcircuit 1: Het bestaande circuit als
men de stroombron II nul maakt en deelcircuit 2: Het bestaande circuit als men de
spanningsbron VO nul maakt.

In het eerste deelcircuit zien we dat dit gewoon een ongedempte tweede orde slinger
kring is met als beginvoorwaarde VA = 0 en vB = VO. De oplossing is eenvoudig:

t
vB(t)=VO(O,5-0,5cos( ))

JLSCS1

Uiteraard geldt voor VA = VO - VB (zie figuur 4.15, spanning 1).

Deze omslingering zal ongeveer een halve periode duren. Het einde van deze
omslingering noemen we t5• De halve slingertijd, van belang voor component B, is
gelijk aan t5 • Implementatie in het PASCAL-programma levert:

ts := pi*sqrt(c*l);{omslingertijdJ

In het tweede geval is de spanning moeilijker te bepalen. Namelijk de stroom is erg
lastig te bepalen in dit geval. Omdat de belastingsstroom II groter is dan de stroom
die omslingert in het eerste deelcircuit moet er dus een bepaalde stroom zijn die door
beide takken vloeit. Maar in welke verhouding en hoe deze er uit ziet is nog steeds
onopgelost. Om een aanwijzing te vinden, kijken we naar wat het gedeelte van de
stroom doet dat niet omslingert. We nemen hierbij aan dat dit gedeelte van de
stroom gedurende de commutatietijd in gelijke mate door snubber A en B vloeit
(componenten A en B zijn uitgeschakeld). Als dit het geval is dan zal er een span
ningstoename plaatsvinden in beide snubbers (zie spanning 2 in figuur 4.15). (De
snubbercondensatoren worden verder opgeladen.) Hierdoor komt het uiteindelijke
spanningsniveau hoger te liggen dan de voedingsspanning (zie figuur 4.15).
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21----+~

'21
t

Figuur 4.15. Spanning over component A bij geforceerde commutatie.

Kan dit? In tak B weI, maar in tak A niet. Zodra de condensatorspanning VCs2 in tak
A groter wordt dan nul (t=ta in figuur 4.15), zal de diode of de GTO gaat geleiden.
D.w.z. dat vanaf dat punt de stroom van de snubber wordt overgenomen door
component A. De spanning over component A neemt na t = ta dus niet meer toe.
Door de stroomovername van snubber A door component A, vervalt de condensator
Cs1 van snubber A uit deelcircuit 2 van het vervangingsschema. Hierdoor wordt de
slingertijd ook groter (zie figuur 4.17).

De spanning over snubbercondensator CSj in tak B kan dus weI hoger worden dan de
voedingsspanning. Deze overspanning zorgt er ook voor dat de stroom door spoel A,
en dus ook in tak A, toeneemt. De grootte van de stroom kunnen we afleiden uit de
hoogte van de overspanning in tak B. De overspaning wordt veroorzaakt door het niet
omslingerende gedeelte van de belastingsstroom.

cdltsVes=VO+-
Cs

De overspanning VCs·VO bedraagt bij I( = 90A maximaal :=:::100V. De factor ex wordt
dan :=:::0,1. De totale niet omslingerende stroom bedraagt dan :=:::0,2 I j • Deze stroom
samen met de omslingerstroom zouden dan even groot moeten worden als de
belastingsstroom I j • Omdat ik geen gelegenheid meer heb gehad om dit nader te
onderzoeken neem ik aan dat het op deze manier gebeurt.

Als we naar de metingen kijken, zien we dat de stroom in component A niet super
snel inschakeIen, maar toch weI sneller (:=::: It.LS) dan de turn-onetime (:=::: 3t.Ls) die
wordt opgegeven in de datasheets (zie figuur 4.16).
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Figuur 4.16. Stroom van component A bij geforceerde commutatie.

Dus op het moment dat t=ta (zie figuur 4.2a) neemt component A de belastings
stroom over door zeer snel in te schakelen. Bij de diode is dit geen probleem, maar
ook bij de GTO kan dit zeer snel. De gate-spanning is al op t = 0 hoog gemaakt. Dus
de hele GTO-tablet is al in geleiding; al loopt er nog weinig stroom. Dus zodra de
spanning even boven nul komt gaat er onmiddellijk een grote stroom lopeno Dit heeft
geen nadelige invloed op de GTO wat betreft de maximale di/dt, omdat de tablet al
enige tijd volledig in geleiding is.

Bij de IGBT met seriediode heeft de tweede snubber over de diode een zeer geringe
invloed op deze omslingering vanwege de serie-weerstand in snubber 2. D.w.z de
omslingertijd is gering in verhouding tot de RC-tijd van snubber 2. We gaan er dus
vanuit dat deze snubber zich pas gaat ontladen, als de diode in tak A in geleiding
gaat. Dit betekent voor het PASCAL-programma:

GTO:
if Vaaan >= 0 then 1aaan := 11 else 1aaan := 0;

IGBT:
if Vaaan >= 0 then 1aaan := 11 - VO/b*exp(-(t-ts}/(b*c}} else 1aaan := 0;
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4.4.2.2. Spanningsvormen bij geforceerde commutatie.

Spanningsvorm van component B bij geforceerde commutatie.

Zoals we bebben gezien zijn in de vorige sub-paragraaf (zie 4.4.2.1) meteen de
spanningen gevonden die over de componenten staan (zie figuur 4.17).

Vi

3BB.B

2BB.B

S.llus1l.lls

IBB.B

B. Bf!-I~----~~-===!!L.----,---------",,-----------1

t .....

Figuur 4.17. Spanning van component B bij geforceerde commutatie.

Implementatie in bet PASCAL-programma levert:

GTO:
if t < ts then Vbuit := vO*(-0.5*cos(t/sqrt(1*c)) + 0.5)

+ O.l*Il*t/Cs else Vbuit:=VO;

IGBT:
if t < ts then Vbuit := vO*(-0.5*cos(t/sqrt(1*c)) + 0.5)

+ O.l*Il*t/Csl else Vbuit:=VO;

Spanningsvorm van component A bij geforceerde commutatie.

Er geldt bier dat vA(t)-VB(t)=VO. AIleen als de spanning boven nul dreigt te komen
gaat de diode resp. GTO geleiden. Hierdoor blijft de spanning VA nagenoeg nul (zie
figuur 4.18).
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Figuur 4.18. Spanning van component A bij geforceerde commutatie.

Impementatie in het programma levert:

GTO:
Vaaan := Vbuit - vo;
if Vaaan >= 0 then Vaaan := 0;

IGBT:
Vaaan := Vbuit - YO;
if Vaaan >= 0 then Vaaan := 0;

4.4.3. Verliesvermogen.

Rest ons nu nog het vermogen te bepalen. Dit gebeurt door op elke tijdstap de
spanning en de stroom met elkaar te vermenigvuldigen. Dit geldt voor elke compo
nent in elke tijdstap. In totaal krijgen we dan vier verliesvermogens.

Px : = V x * i x;

Het gemiddelde verliesvermogen per component wordt dan berekend als voIgt:

Ex,tot := Ex,tot + px*tstep;
Px,gem := Ex,tot * f s ;

Dit bovenstaande levert met de nodige parameter-input de volgende twee PASCAL-
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programma's: gto-loss.pas en igbtloss.pas (zie bijlage 2).

Deze programma's bepalen de schakelverliezen van de componenten en de snubbers
per periode en het gemiddelde verliesvermogen in tweehonderd stappen. Tevens
produceert het programma vier outputfiles die vier kolommen bevatten, te weten:
kolom 1: tijd, kolom 2 : momentane spanning, kolom 3: momentane stroom en kolom
4: het momentane verliesvermogen. Deze files kunnen met de speciaal daarvoor
gemaakte output-viewer (view-hgc of view-ega) bekeken worden. Op die manier kan
gekeken worden of de stromen en spanningen binnen de specificaties van de gebruik
te componenten liggen. Ook kunnen deze PASCAL-programma's worden gebruikt in
andere programma's of aangepast worden om zo een beter beeld te krijgen van de
verliezen in de totale stroominverter.
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Hoofdstuk 5:

Optimalisatie.

In dit hoofdstuk zullen bekijken hoe we de waarden van de snubbercomponenten
kunnen bepalen en wat belangrijke aspecten zijn bij het ontwerpen van een goede
snubber. We moeten hierbij in de gaten houden dat de snubbercondensator Cs en de
spoel Ls energie-reservoirs zijn. Aangezien deze energie gedissipeerd moet worden in
de snubberweerstand is het van belang dat we deze condensator en spoel zo klein
mogelijk proberen te maken. Dit mag niet ten koste gaan van de bescherming van de
component.

Door allerlei storingen, parasitaire effecten en/of afwijkingen in het model zouden er
situaties kunnen optreden, waarbij de di/dt en dv/dt hoger zijn dan de berekende
waarden. Daarom hebben we in het vervolg waarden gekozen voor de snubbercompo
nenten die ongeveer een factor 2 hoger liggen dan de berekende minimale waarden.

Omdat bij natuurlijke commutatie de stroom in tak A plotseling naar de snubber
commuteert, moet bij kleine weerstandswaarden van R s de snubbercondensator Cs

groot genoeg zijn om de energie, die in de snubberspoel Ls zit, te kunnen opvangen.
Anders krijgen we bij het sperren van de diode of GTO extra overshoot van de
spanning. Met andere woorden:

l.c V02~l.L 12
2 s 2 s I

We zien dus dat uit de waarde van de spoel er een ondergrens voor de waarde van
de snubbercondensator kan worden berekend. Dus als eerste component gaan we de
inschakelspoel Ls bekijken.

5.1 Bepaling inschakelspoel.

Bij de GTO geldt dat we niet boven een maximum di/dt mogen komen bij het
inschakelen van de stroom, omdat men anders het risico loopt dat de thyristor-tablet
verbrandt. In hoofdstuk 4 is een uitdrukking afgeleid voor de maximale di/dt, deze is:

di VO VO
(-)max=--+-

dt Rs·tr 2Ls

Bij de door ons gebruikte GTO-thyristor (IR 81RDT-M) IS een maximale di/dt
toegestaan van 400A/ j.LS.
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AIs we stellen dat de di/dt ten gevolge van het ontladen van snubber B (YO/(Rs*tr»
en ten gevolge van het inschakelen van de belastingsstroom (YO/(2Ls», ieder niet
meer mogen bedragen dan 200A/ !J.S, dan levert dit een minimale zelfinduktie op:

L ~ VO
S di

2 (-)max
dt

De spoel Ls moet minimaal .. l!J.H zijn als YO=500Y en (di/dt)max=200A/!J.s. De
tweede term van de di/dt levert een minimale waarde op van de snubberweerstand:

R ~ vo
S di

tr(-)max
dt

Bij een voedingsspanning YO van 500Y en een inschakeltijd tr van 2.5!J.s krijgen we de
volgende voorwaarde voor de snubberweerstand: Rs ~ In.

In de gebouwde GTO-commutatiecel is een inschakelspoel Ls gekozen van 2!J.H. Op
de keuze van de snubberweerstand komen we later terug.

Bij de IGBT-commutatiecel hoeven we geen rekening te houden met maximale
di/dt's. WeI zullen we proberen de zelfinduktie per tak zo klein mogelijk te maken,
om de energie die in het circuit zit minimaal te houden. Dit kan men doen door de
verbindingen tussen de schakelende componenten kort te houden en induktiearm te
maken. Bijvoorbeeld door metalen strips toe te passen in plaats van kabels. Echter
deze maatregelen kunnen niet voorkomen dat de parasitaire zelfinduktie per tak nog
altijd zo'n 100nH bedraagt. Deze is op te delen in ongeveer 50nH voor de koperen
verbindingstrips en ongeveer 50nH in de aansluitingen van de componenten.

5.2 Bepaling snubbercapaciteiten.

De minimale induktanties geven een voorwaarde voor de minimale waarde van de
snubbercapaciteit. Bij een maximale belastingsstroom van 150A en een voedingsspan
ning van 500Yolt, levert dit voor de GTO-commutatiecel: Csmin .. 180nF. En voor de
snubbercapaciteit Cs1 van de IGBT-commutatiecel: Cs1,min .. 9nF.

De GTO-commutatiecel stelt nog een eis aan de minimale waarde van de snubberca
paciteit, namelijk een maximale dv/dt over de GTO bij het uitschakelen van de
belastingsstroom. Deze bescherming is aIleen maar nodig als de spanning over de
GTO positief wordt (dv/dt ~ 0). AIleen dan kan latching optreden. We boeven dus
aIleen te kijken bij bet uitschakelen van GTO-B (geforceerde commutatie). In
boofdstuk 4 is voor de spanning over GTO-B bij geforceerde commutatie een
uitdrukking afgeleid:
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t 0,11 t
VS(t)=VO'(O,S -O,SCOS( )+-_\

JLsCs Cs

De dvIdt over component B is gelijk aan:

dVe O,SVO. 0,1'1\
-= sm(wt)+--
dt!LC CsV""'s"-s

Deze is maximaal: 0,5 VOIvLsCs + 0,1 Il/Cs' De GTO's die wij gebruiken mogen
een maximale dvIdt van 600VI J.LS hebben. Als we deze formule omschrijven krijgen
we:

_O,,--S_'V_O + 0,2S'V0
2

-04,1 .(dv)max
IT L ' I d

Cs~(_V-,-.....L_ss s t__)2

dv2{-)max
dt

Bij een maximale belastingsstroom van l50A, een maximale voedingsspanning van
500V en een snubberspoel van 2J.LH betekent dit voor de snubbercondensator: Cs ~

343nF. Deze waarde is dus hoger dan de waarde was uit de toelaatbare overspanning.
We kiezen voor onze GTO~commutatiecel een snubbercapaciteit van 470nF.

Bij de IGBT-commutatiecel hebben we de dvIdt-beperking niet. We kiezen voor de
IGBT-snubber 1 een capaciteit van 22nF.

5.3 Bepaling snubberweerstanden.

Met deze waarden voor Ls en Cs kunnen we nu ook bekijken hoe groot de snubber
weerstanden moeten worden. Daarbij willen we een onderkritisch gedempte trilling
hebben en zo min mogelijk overshoot van de sperspanning door de reverse-recovery
stroompiek bij natuurlijke commutatie.

De voorwaarde voor een onderkritisch gedempte trilling is:

Voor de GTO-commutatiecel geeft dit: Rs ~ 40. We hebben bij de GTO's te maken
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met een Irr van maximaal 75A. Dus als we een weerstand nemen van lOn dan is de
slingerkring onderkritisch gedempt en de negatieve piekspanning Lg.v. het plotseling
afbreken van de stroom in tak A is Ifr'RS = 75 ,10 = 750V.

In tak B is de ontlaadstroom van de snubber dan maximaal VO/Rs = 50A. De piek
stroom in component B op t = te bij natuurlijke commutatie wordt:
11 + lIT +VO/Rs =275A en ligt daarmee nog altijd ruim onder de maximaal afschakelba
re stroom van 350A.

Voor de GTO hebben we nu een minimale snubber ontworpen die aan aHe elsen
voldoet (zie figuur 5.1).

2,u H

100 ~

I

0. Lt7,uF

o

eTO

Figuur 5.1. Definitieve configuratie GTO-schakelaar.

Waar we nu nog naar moeten kijken is welke schakelfrequentie we maximaal kunnen
halen, gelet op de verliezen die optreden. We doen dit met het in hoofdstuk 4
afgeleide programma GTO-LOSS. In hoofdstuk 6 zuHen we hier verder op in gaan.

Evenals de snubberweerstand in de GTO-commutatiecel moet de snubberweerstand
in de IGBT-commutatiecel voor een onderkritisch gedempte trilling en zo min
mogelijk overspanning bij natuurlijke commutatie zorgen. De voorwaarde voor een
onderkritisch gedempte trilling levert een minimale waarde van de snubberweerstand
in snubber 1: RS] ~ 4,2n.

Als we nu een snubberweerstand kiezen van lOn, kan dit problemen opleveren.
Namelijk omdat de maximale reverse-recovery-stroom bij de diode een stuk groter is
dan bij de GTO. Er kan bij de diode een maximale reverse-recovery-stroom lIT
optreden van 200A. Hierdoor kan er een spanningspiek van lIT R s =200·10 =2000V
optreden. Om deze overspanningsspiek te verkleinen, zouden we een snubberweer
stand kunnen kiezen van ongeveer 5n, maar de inschakelverliezen in component B
nemen door deze keuze weI toe. De inschakelverliezen in component B nemen toe,
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omdat de ontlaadstroom van snubber 1 groter wordt. Aan beide oplossingen kleven
nadelen.

Daarom is gekozen voor de dubbele snubber (zie figuur 5.2). Net als bij de GTO
kiezen we nu een snubberweerstand Rs1 van IOn. Dit is gedaan om de inschakelverlie
zen in tak B te verkleinen, door de beperking van de ontlaadstroom van Cs1' Deze
ontlaadstroom wordt nu maximaal 50A (= VO/Rs1 )' In snubber 2 nemen we nu een
capaciteit Cs2 die ongeveer de helft kleiner is dan Cs1' zodoende wordt het verlies in
beide snubbers ongeveer even groot (0,5 C s1 V02 resp. Csz V02). We kunnen
hierdoor snubberweerstanden toepassen met hetzelfde vermogen. Als we in snubber 2
een capaciteit Cs2 kiezen van lOnF en een weerstand Rs2 van lOn, dan levert dit een
aanvaardbare oplossing voor de verliezen in de IGBT-schakelaar. De spanningspiek
Vp wordt nu maximaal: ..Irr·(Rsd/Rsz) =200,5 = 1000V (In dit geval is Rs1 / /Rs2 =
5n).

We zien dat we op deze manier een snubberconfiguratie (zie figuur 5.2) hebben
verkregen die aan aIle voorwaarde voldoet en in heel de IGBT-commutatiecel de
verliezen zo klein mogelijk houdt.

100nH

100

22nF o

~ 100

_I 10nF

~BT

Figuur 5.2. Definitieve configuratie IGBT-schakelaar.

Ook kunnen we m.b.v. het programma IGBTLOSS zien dat dit een goede oplossing
is. In hoofdstuk 6 zullen de theoretisch uitkomsten vergelijken met de metingen.
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Hoofdstuk 6:

Resultaten.

In dit hoofdstuk zullen we de theoretisch gevonden resultaten met de gemeten
resultaten vergelijken. We maken hierbij onderscheid tussen de GTO- en de IGBT
commutatiecel. We houden bij deze vergelijking dezelfde structuur aan als bij
hoofdstuk 4. D.w.z. we bekijken eerst de natuurlijke commutatie en daarna de
geforceerde commutatie.

De spanningen en de stromen zijn gemeten met een digitale geheugen oscilloscoop.
De spanningen zijn gemeten met nicolet 100x probes, de stroom door tak A of B is
gemeten met een tektronix stroomprobe (zie bijlage 4). De stroom in de halfgeleider
componenten is bepaald door het verschil te nemen van de stroom in de tak en de
snubberstroom. Deze snubberstroom is bepaald door de spanning over de snubber
condensator te meten en deze vervolgens te differentieren en te vermenigvuldigen
met de condensatorwaarde.

6.1. Schakelverliezen in de GTO-commutatiecel.

Bij de GTO-commutatiecel is gebruik gemaakt van een GTO-schakelaars zoals In

figuur 5.1. In deze commutatiecel gelden de volgende parameters:

Snubberweerstand Rs

Snubberspoel L s
Snubbercondensator Cs
Voedingsspanning VO
Belastingsstroom II

:100.
:2J..L,H.
:0,47J..L,F.
:300V.
:90A.

Vit de metingen en de datasheets zijn de volgende parameters gehaald:

Inschakeltijd tr
Vitschakeltijd t f

Rev.-Rec.-tijd trr
Max. rev.-rec.-stroom Irr

:3J..L,s.
:2,5J..L,s.
:lJ..L,s.
:50A.

Deze waarden zijn ingevoerd in het programma GTO-Ioss en de resulaten zijn
vergeleken met de resultaten verkregen uit de metingen. Als eerste bekijken we de
schakelverliezen in de GTO (ook weI componentverliezen genoemd) bij natuurlijke
commutatie.
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6.1.1. GTO-schakelverliezen bij natuurlijke commutatie.

Component B:

In de figuren 6.1a en 6.1b zijn de gemeten en gesimuleerde waarden weergegeven
voor de stroom in in GTO-schakelaar B bij natuurlijke commutatie.

At At

18. fluS.8us18.8uss.an1.8.

8,8~'-"'----'--------;--------1

ISI!,8

1118.8

t-+

Figuur 6.1a. in,gem bij nat. comm. Figuur 6.1b. iBsim bij nat. comm.

Afgezien van het verschil in delay-tijd, komen deze figuren vrij goed overeen. AIleen
stijgt de stroom bij de gemeten grafiek minder snel dan in de gesimuleerde grafiek.
Dit komt voornamelijk door de aanname dat de spanning over component B meteen
nul wordt na het inschakelen. Zodat de stroom lineair toeneemt na t=O. Dat de
spanning over component B in werkelijkheid niet direkt naar nul gaat, kunnen we ook
zien in de volgende figuren. Figuren 6.2a en 6.2b geven de gemeten resp. gesimuleer
de spanning over GTO-B bij natuurlijke commutatie.

Vt Vt
388.8

18,&11:8.8a

8,81------:==~·~""""'---_......~

1118.8

t-+ t-+

Figuur 6.2a. vsB.gem bij nat. comm. Figuur 6.2b. vsn,sim bij nat. comm.

Hieruit blijkt ook dat de spanning vsI3 in een periode van 3/J.s (0 < t < tr ) naar nul gaat.
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Ook hier zien we het verschil in delay-tijd.

Vit de stroom en spanning kunnen we het momentane vermogen Psc(t) bepalen door
stroom en spanning met elkaar te vermenigvuldigen (zie figuur 6.3a en 6.3b).

Wi Wi

f\
I I -

"\ I \ -l.tiE." -/seee. e \
I \

75"8.H

~ \
-

zsee. e SBBB. B

\
-

:/
25118.8 -

\B.B
I I

8.8&
B.8

S.lh.l& 18.11,,&

t--+ t--+

Figuur 6.3a. PscB oem bij nat. comm..'" Figuur 6.3b. PscB.sim bij nat comm.

We zien dat het gesimuleerde verliesvermogen hoger ligt dan het gemeten verliesver
mogen. Dit komt voornamelijk door het verschil tussen gemeten en gesimuleerde
stroom. Als we beide vermogens gaan integreren, dan krijgen we het energieverlies in
GTO-B voor de gemeten en de gesimuleerde situatie. Dit is een betere maat voor het
verlies dan de hoogte van de vermogengrafiek. Als we dit doen, geeft dat een verschil
van ongeveer 10% (EscB.gem ".22 '10-3 J en E sc13.sim ".25 .10-3 J).

Vervolgens kijken we naar de gemeten en gesimuleerde stroom, spanning en vermo
gen voor GTO-A bij natuurlijke commutatie.

Component A:

Ook hier kijken we eerst naar de stroom (zie figuur 6.4a en 6.4b).
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18.8.8S.l:Ius

~8. B

8.81-----'1--::---- -------"1

-58.8

lil.8u ..

t....

Figuur 6.4a. iA "em bij nat. comm..., Figuur 6.4b. iA •5im bij nat. comm.

We zien dat ook in werkelijkheid de stroom min of meer lineair afneemt totdat de
stroom in tak A de waarde Irr bereikt op t = teo Als dit punt bereikt is, zal de GTO
gaan sperren. De lading die dan nog in de component aanwezig is, zal worden
verwijderd. Omdat de lading voornamelijk via de gate uit de GTO wordt verwijderd,
gaat de stroom na dit tijdstip (t=tc ) ook vrij snel naar nul. Dit gaat sneller dan bij de
diode. Dit heeft ook invloed op de maximale reverse-recovery-stroom Irr, omdat de
lading niet via de anode-kathodeovergang verdwijnt, maar door de gate uit de
component wordt gezogen. De Irr bij de GTO is dus minder groot dan bij de diode.
De Irr is in dit geval bij de GTO ongeveer 50A, terwijl bij de diode in de zelfde
omstandigheden de Irr al snel zo'n lOOA kan bedragen. De gemeten en gesimuleerde
spanningen over de GTO A in dit geval zijn weergegven in de figuren 6.5a en 6.5b.

Vi
8.8 I

-188.8- -

-288.8 - -

-3••.• I-

ir
-488.8 e- Ii -I!

I
I I

8.e .. S. Bua: LB. Hu ..

-

-

-

S.8UK8.85

8.8F=-p_~,1l-,.~·4---.. 1 --------------=1

l
\
I ~.-..Ir
\i

-488.8 -

-388.1 -

-588.8 -

-288.8 -

-188.8-

Vi

Figuur 6.5a. VsA,gem bij nat. comm. Figuur 6.5b. VsA,sim bij nat. comm.

Zoals we zien komt de oplossing die we met de Laplace-vergelijkingen hebben
gevonden (zie figuur 6.5b) vrij goed overeen met de gemeten grafiek (zie figuur 6.5a).
De spanningspiek Vp bedraagt in beide gevallen ongeveer 500V (=Irr·RJ Als we
vervolgens naar het momentane verlies Psc(t) kijken zien we het volgende (zie figuren
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6.6a e 6.6b):
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SUI. I

t-+ t-+

Figuur 6.6a. PscA,gem bij nat. comm. Figuur 6.6b. PscA sim bij nat. comm.,

Omdat zowel de gemeten en gesimuleerde stroom als de gemeten en gesimuleerde
spanning in dit geval goed overeen komen, komt ook het gesimuleerde verliesvermo
gen vrij goed overeen met het gemeten verliesvermogen. We hoeven hier dus niet
verder op in te gaan. Vervolgens kijken we naar de geforceerde commutatie in de
GTO-commutatiecel.

6.1.2. GTO-schakelverliezen bij geforceerde commutatie.

Uiteraard gelden hier dezelfde parameters als in de voorgaande sub-paragraaf. Ook
hier kijken we eerst naar de stroom en daarna naar de spanning.

Component B:

Bij geforceerde commutatie wordt de stroom in in tak B door de sturing van compo
nent B naar nul gedrukt (zie figuren 6.7a en 6.7b).
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Figuur 6.7a. iB,gem bij geforc. comm.
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75.8

Figuur 6.7b. iBsim bij geforc. comm.

t....

In de gemeten grafiek blijkt de stroom wat grilliger te verlopen. Dit komt doordat
een deel van de lading uit de GTO via de anode-kathode-overgang wordt verwijderd.
Dit effect heet de staartstroom. (De staartstroom wordt veroorzaakt door het
verwijderen van lading in de verweg gelegen gebieden in de GTO.) In eerste instantie
benaderen we de stroom door een rechte. De spanning over de component ziet er uit
als in figuur 6.8a. De gesimuleerde waarden staan in figuur 6.8b.

Vt

388.8

288.8

288.8

Vt

388.8

288.8

288.8

8.8f-.------L-~----~------1

n, Dus

Figuur 6.8a. VsB "em bij geforc. comm.
'0

Figuur 6.8b. vsB,sim bij geforc. comm.

De spanningsvorm, zoals afgeleidt in hoofdstuk 4, blijkt minder goed overeen te
komen met de gemeten spanningsvorm. De omslingering in de gemeten grafiek duurt
langer dan in de gesimuleerde grafiek. Dit komt waarschijnlijk doordat component A
na t = ta de stroom overneemt van de snubber A (zie figuur 4.2). Zoals in hoofdstuk 4
was beredeneert (paragraaf 4.4.2), vervalt na t = ta de condensator van snubber A in
het vervangingsschema uit figuur 4.14. Dit heeft tot gevolg dat de slingerfrequentie
lager wordt. De omslingertijd neemt hierdoor toe. Dit verschijnsel ziet men aIleen bij
component B, omdat component A na t = ta volledig in geleiding is. Het heeft geen
groot effect op de schakelverliezen en we besteden er daarom ook geen verdere
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aandacht aan. Het produkt van stroom en spanning levert weer het momentane
verliesvermogen (zie figuren 6.9a en 6.9b).

Wt Wt

zeee. e

1888.8

e. 8 r-----------i!---1If-t+-iJt-<I-Hf+ti

18.1Iu5

Figuur 6.9a. PscB.gem bij geforc. comm.

t-.

Figuur 6.9b. PscB,sim bij geforc. comm.

Dat het gesimuleerde verliesvermogen er iets anders uitziet dan het gemeten
vermogen komt, net als bij natuurlijke commutatie, door de van elkaar afwijkende
stroomvormen. De eerste piek in figuur 6.9a zou overeen moeten komen met
gesimuleerde grafiek (figuur 6.9b). De gemeten waarden zijn lager, omdat de stroom
sneller naar nul gaat dan berekend in paragraaf 4.4.2. Daarentegen zorgt de staart
stroom toch nog voor een vrij groot verliesvermogen (tweede piek in figuur 6.9a). Als
we nu naar de totale gedissipeerde energie kijken (integratie van beide vermogensgra
fieken), dan zien we dat de gedissipeerde energie E srB in beide gevallen in dezelfde
ordegrootte ligt (EscB,gem "'5,5 .10-3 J en EsrB.sim ...9,1'10-3 J). We laten dit zo, omdat we
bij de simulaties Hever iets te hoog zitten met het gesimuleerde verlies.

Component A:

De stroom in tak A schakelt bij geforceerde commutatie snel in, zoals was berede
neerd in paragraaf 4.4.2.1. De gemeten en de gesimuleerde waarden zien er als volgt
uit (zie figuren 6.10a en 6.lOb):
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Figuur 6.lOa. iAuem bij geforc. comm.
'0

Figuur 6.lOb. iA,sim bij geforc. comm.

Bij een nauwkeurige beschouwing van iA blijkt dat er ongeveer Ij..Ls nodig is om de
straom volledig te laten inschakelen in component A. Dit is altijd nog sneller dan de
berekende 3j..Ls. Maar omdat het verliesvermogen van component A bij geforceerde
commutatie slechts een zeer klein gedeelte is van het totale verliesvermogen,
besteden we hier geen verdere aandacht aan. De spanningen komen, afgezien van de
delay-tijd, weer vrij goed overeen (zie figuren 6.11a en 6.11b).

I

Vt
h
i"'\

e.el--------/~[~·.....,.........__........-..._-1

-188.8- -

I

-Z88.8 -

Figuur 6.11a. VsA,gem bij geforc. comm.

Vt

Figuur 6.11b. VsAsim bij geforc. comm.

De kleine positieve spanningspieken bij de gemeten grafieken komen waarschijnlijk
door de parasitaire zelfindukties van de component zelf en bet snubbercircuit. Het
verliesvermogen is bier moeilijk te bepalen; zuiver tbeoretiscb is deze nul (figuur
6.12b), maar in werkelijkheid is die natuurlijk weI aanwezig (door parasitaire
effecten). Maar omdat deze piekjes realtief kort duren (zie figuur 6.12a), nemen we
aan dat dit verlies niet van grate betekenis is.
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Wt

3888.8

-

2886.8

t-+

Figuur 6.12a. PscA,gem bij geforc. comm.

t-+

Figuur 6.12b. PscA,sim bij geforc. comm.

-

Hiermee zijn aIle verliesvermogens in de GTO-commutatiecel bepaald en we zien dat
de simulatie toch een vrij goede benadering is van het werkelijke verlies. Voorzichtig
heid is echter geboden, omdat verliesvermogens moeilijk te meten zijn en we hier
slechts een eerste orde model hebben gemaakt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat
het verliesvermogen zich concentreert in een bepaald gedeelte van de component of
dat bepaalde parasitaire effecten een grate ral spelen. We hebben hier slechts een
benadering van de verliezen.

6.1.3. Totale verlies GTO-commutatiecel.

Het totale energieverlies Esc.tot in de beide GTO's per schakelperiode wordt:

Esc,tot,gemeten =39,5 .10-3 Joule.

ESc.tot.simulatie =42,0'10-3 Joule.

Het totale verliesvermogen Psc,tot van de commutatiecel bij een schakelfrequentie fs
van 1kHz wordt:

Psc,tot,gemeten =Esc,tot,gemeten -fs=39,5 Watt.

Psc,tot,simulatie =Esc,tot,simulalie -f, =42,0 Watt.

Het totale verliesvermogen in beide snubbers is: Psn,tot,simulatie=21.2 Watt.

We gebruiken hier snubberweerstanden van 100 Watt en de GTO's kunnen ook zo'n
1kW aan schakelverlies hebben. Uit bovenstaande resultaten voor het totale energie
verlies blijkt dat we nog ruim binnen de specificaties blijven.
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6.2. Schakelverliezen in de IGBT-commutatiecel.

Bij de IGBT-commutatiecel is gebruik gemaakt van IGBT-schakelaars met dubbele
snubbers (zie figuur 5.2). In deze commutatiecel gelden de volgende parameters:

snubberweerstand R s1
snubberweerstand R s2
(parasitaire-) spoel Ls
snubbercondensator Cs1
snubbercondensator Cs2
Voedingsspanning VO
Belastingsstroom II

:10n.
:lOn.
:100nH.
:22nF.
:lOnF.
:300V.
:90A.

Uit de metingen en de datasheets zijn de overige parameters gehaald:

Inschakeltijd tr

Uitschakeltijd tf
Rev.-rec.-tijd trr

Max. rev.-rec.-stroom Irr

:0.25,us.
:O.25,us.
:1.5,us.
:150A.

Evenals bij de GTO staan de gemeten en gesimuleerde grafieken naast elkaar en
zullen we de verschillen toelichten. We kijken eerst naar de verliezen bij natuurlijke
commutatie.

6.2.1. IGBT-schakelverliezen bij natuurlijke commutatie.

Component B:

In de figuren 6.13a en 6.13b zijn de gemeten en gesimuleerde waarden weergegeven
voor de stroom iB in IGBT-schakelaar B bij natuurlijke commutatie.

Ai

B.BIIW'IIl':'Ii"i'IIIo'---------------j

7.Sus

t....

Figuur 6.13a. iB,gem bij nat. comm.
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Afgezien van het verschil in delay-tijd, komen er in de figuren enkele verschillen
VOOL Zo zien we dat er in de gemeten grafiek een oscillatie optreedt. Deze is
waarschijnlijk te wijten aan parasitaire capaciteiten in de halfgeleidercomponenten
(zowel in de IGBT's als in de dioden) in combinatie met de parasitaire zelfindukties
van de verbindingen. Ook zien we dat de stijgtijd van de stroom in de gemeten
grafiek ("lJ,.Ls) groter is dan in de gesimuleerde grafiek (250ns). We kunnen op dit
moment niet precies vaststellen of dit komt door de optredende oscillatie of dat de
IGBT trager schakelt dan was berekend. Een aanwijzing wordt gegeven door de
gemeten spanning over component B bij natuurlijke commutatie (zie figuur 6.14).

Vt

~, ,

U1H. it r-

I
7. Sus5. BusZ.5n't.8s

JHH.t!~

188.8 r--

t ....

Figuur 6.14a. VsB.gem bij nat. camm. Figuur 6.14b. VsB.sim bij nat. comm.

Figuur 6.14a bestaat eigenlijk uit twee delen. Ten eerste de steile flank aan het begin
van de grafiek en de oscillaties die er direkt achteraan komen. Uit de steile flank
blijkt dat de spanning vsI3 in een periode van ongeveer 0,3J,.Ls (0 < t < tr ) naar nul wil
gaan. Dit komt overeen met de berekende waarde (250ns). We kunnen dus conclude
ren dat de langere stijgtijd van de stroom wordt veroorzaakt door oscillaties. Die
oscillaties bepalen ook voor een groot gedeelte de vermogensgrafiek (zie figuur 6.15).

Wt Wt

8.8

-1.1JE-t4

-2.8[H

S888.8
-3.I[H

t->

Figuur 6.15a. PscB "'em bij nat. comm.
'0

Figuur 6.15b. PscB,sim bij nat comm.
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We zien dat in het gemeten verliesvermogen de oscillaties sterk naar voren komen.
We kunnen in dit geval dus weinig zeggen over het werkelijke verliesvermogen bij vol
vermogen. Wat we weI kunnen zeggen is dat de oscillaties een belangrijke ral spelen
in het verliesvermogen en dat we op dat punt of het model moeten aanpassen of het
circuit moeten verbeteren. We zullen hier later nog op terug komen. We beschouwen
eerst het verliesvermogen van component A.

Component A:

Figuren 6.16a en 6.16b geven de gemeten en gesimuleerde straom door component A
bij natuurlijke commutatie.

-

-

-

~8.8~

At

···H /

-58.8 ,I
i
I

-10•.• ,!
Ii

-l'"."~ I I -
•. O,L,-~--'-------O2--'='.5,---".'----'-~-Lsc-:'.•-,,-"--'----'-----'-=-7,.J,-5o--'.----'--~"----.J

t~ t~

Figuur 6.16a. iA,gem bij nat. comm. Figuur 6.16b. iA,sim bij nat. comm.

Afgezien van het verschil in delay-tijd en de optredende oscillaties, zien we dat de
reverse-recovery-straom zelfs grater is dan we voorspeld hadden. Als we deze I rr
opschalen naar vol vermogen (I rr:::::25OA), dan kunnen we nu al voorspellen dat de
piekspanning over de diode bij vol vermogen en bij natuurlijke commutatie te graot
wordt (:::::250,5 = 1250Y). De piekspanning bij natuurlijke commutatie bij een lager
vermogen (300Y,90A) is te zien in de volgende grafiek (zie figuur 6.17).
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Figuur 6.17a. VsA "em bij nat. comm..., Figuur 6.17b. VsAsim bij nat. comm.

De gesimuleerde grafiek laat een piekspanning zien die lager is dan die volgens de
berekening zou moeten zijn (Yp.sim =150·5 =750Y). De grafiek is dus niet correct,
maar dit wordt veroorzaakt doordat de resulutie van de gesimuleerde grafiek te klein
is. Bij een hogere resolutie (of kleinere tijdschaal) zou deze piekspanning weI te zien
zijn. Met dit in ons achterhoofd zien we dat de gemeten waarde lager ligt dan de
gesimuleerde waarde, ondanks de hogere reverse-recovery-stroom bij de gemeten
grafiek (zie figuur 6.16a). Dit wijst erop dat de stroom, bij het sperren van de diode,
niet direkt naar de snubber commuteert. Dit komt waarschijnlijk door de parasitaire
zelfindukties van het snubbercircuit. We zullen bij de geforceerde commutatie ook te
maken krijgen met de zelfindukties van de snubber.

Wt

~
7.5E+4 l- II -

5. eE+4 l -

2.5£+4 .- \ -
I

•. 8
;Ii h. "..

v
I( rw;.

8.fh; 2. Sus 5,eu.s ?5uli

Figuur 6.18a. PscA "em bij nat. comm...,

Wt

t....

Figuur 6.18b. PscAsim bij nat. comm.

Afgezien van de oscillaties komen de gemeten en de gesimuleerde waarden vrij goed
overeen. We zuHen dit niet verder becommentarieren. Vervolgens kijken we naar de
metingen en simulaties bij geforceerde commutatie.
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6.2.2. IGBT-schakelverliezen bij geforceerde cornrnutatie.

Hier gelden dezelfde parameters als in de vorige sub-paragraaf. We kijken weer eerst
naar component B.

Component B:

Bij geforceerde commutatie wordt de straom iB in tak B door de sturing van compo
nent B naar nul gedrukt (zie figuren 6.19a en 6.19b).

t.....

Figuur 6.19a. iB "em bij geforc. comm..'"

At

t.....

Figuur 6.19b. iO,sim bij geforc. comm.

We zien dat de straom bij deze commutatie zelfs negatief wordt. Er treedt dus ook
reverse-recovery op in tak B bij geforceerde commutatie. Deze negatieve stroom
wordt veraorzaakt door de commutatie in tak A. De commutatie van de stroom van
snubber A naar component A op t=ta (ta=2.us in de gemeten grafieken) gaat gepaard
met een grate overspanning in tak A (zie figuur 6.23). Door deze overspanning in tak
A, wil de spanning in tak B negatief worden (zie fig.6.20, t = 2.us). De negatieve
spanning in tak B, die voornarnelijk over diode B staat, heeft tot gevolg dat er
reverse-recovery optreedt in diode B. Vandaar de negatieve straom in tak B. De
spanningsgrafiek laat ook zien dat de spanning op t = 2.us negatief wil worden (zie
figuur 6.20).
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Figuur 6.20a. VsB,gcm bij geforc. comm.
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t.....

Figuur 6.20b. vsB,sim bij geforc. comm.

Men ziet hier eigenlijk een combinatie van twee parasitaire effecten. Ten eerste
treden er oscillaties op door parasitaire capaciteiten en zelfindukties in het hoofdcir
cuit. Ten tweede is er sprake van overspanningen ten gevolge van parasitaire
zelfindukties van de snubbercircuits. Deze parasitaire effecten zien we allebei terug in
de metingen. Echter het tweede effect komt in deze grafiek twee maal VOOL Zo wordt
de eerste en grootste overspanning over component B (zie fig.6.20a) veroorzaakt door
parasitaire zelfindukties bij de commutatie van de stroom van component B naar
snubber B. De direkt daarop volgende negatieve spanningen worden veroorzaakt door
commutatie van de stroom van snubber A naar component A We zien dit ook terug
bij de spanning over component A bij geforceerde commutatie (zie figuur 6.23).

Het is tevens mogelijk dat de overspanningen, veroorzaakt door de zelfindukties van
het snubbercircuit en de oscillaties in het hoofdcircuit, elkaar versterken. Als we nu
naar het verliesvermogen kijken, dan wijkt dit door de overheersende oscillaties sterk
af van het gesimuJeerde verJiesvermogen (zie figuur 6.21).

Wi

Figuur 6.21a. PscB,gcm bij geforc. comm.
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Zoals we eerder zagen in de stroom en spanningsgrafieken, overheersen de parasitai
re effecten ook bij het verliesvermogen. We kunnen uit deze grafieken dus weinig
conclusies trekken over ons model van de schakelverliezen. Ook bij component A
blijken deze oscillaties een overheersende rol te spelen.

Component A:

We bekijken weer als eerste de stroom door component A bij geforceerde commuta
tie (zie figuur 6.22).

Ai Ai

1S.8

SI. I

25.8

-

-

-

t-+

Figuur 6.22a. iA,gem bij geforc. comm. Figuur 6.22b. iAsim bij geforc. comm.

Evenals bij component B zien we hier een oscillerend inschakelende stroom. Het feit
dat bij de metingen de eerste stroompiek kleiner is dan de tweede stroompiek wordt
waarschijnlijk veroorzaakt door het ontladen van snubbercapaciteit 2 in tak A.
Vervolgens kijken we naar de spanning bij geforceerde commutatie.
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8.8
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7,~.

-
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t-+

Figuur 6.23a. VsA "em bij geforc. comm.
'"

Figuur 6.23b. VsAsim bij geforc. comm.

De eerste overspanningspiek in deze grafiek kan eigenlijk alleen maar verklaard
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worden door de parasitaire zelfindukties van het snubbercircuit en de aansluitklem
men van de componenten. Zoals we zagen heeft deze spanningspiek ook invloed op
de stroom en spanning in tak B. Het grote nadeel van deze spanningspieken is dat ze
een grote rol spelen in de componentverliezen van zowel tak A (zie figuur 6.24) als
tak B.

Wt Wt
-1 8.\

2.5E+4
~

tl
~

us f-
••• t..,

~ r

-""l
I. II

-.:1 '"
~ ~

j ~- -b.2S-
---J-5.81:+4

I.es 2, Sll5 S,ft". 1. Sua - •. 5
Z.5.. 5.8u," 1.5t.&15

t~

Figuur 6.24a. PscA "em bij geforc. comm.
'0

t~

Figuur 6.24b. PscA.sim bij geforc. comm.

De hier optredende verliezen worden dus uitsluitend bepaald door parasitaire
effecten. Zoals men ziet, zijn deze niet te verwaarlozen.

6.2.3. Totale verlies IGBT-commutatiecel.

Het zal duidelijk zijn dat het weinig zin heeft om over het verliesvermogen van de
IGBT te praten. Uit voorgaande grafieken blijkt dat het verlies grotendeels wordt
veroorzaakt door parasitaire effecten. Deze zijn niet meegenomen in het model. Het
model bepaald dus slechts een deel van de werkelijke verliezen. Om een beter beeld
van de verliezen in de IGBT-commutatiecel te krijgen, moeten we het model dus
uitbreiden of de zelfindukties in het circuit zoveel mogelijk elimineren.

6.3. Vergelijking GTOIIGBT.

Uit het bovenstaande kunnen we niet concluderen dat de IGBT-commutatiecel
minder verlies heeft dan de GTO-commutatiecel, zoals theoretisch het geval zou
moeten zijn. Dit komt doordat de componentverliezen bij de IGBT-commutatiecel
grotendeels worden bepaald door parasitaire effecten. Dat deze parasitaire effecten
een grote rol spelen, wordt voornamelijk veroorzaakt door de snelle schakeltijden van
de IGBT. Door deze snelle schakeltijden (:::::250ns) worden de parasitaire slingerkrin
gen aangestoten en worden parasitaire zelfindukties belangrijker.

Volgens ons model zouden we met de IGBT-commutatiecel een hogere schakelfre
quentie moeten kunnen halen. Dus ook in de stroominverter zouden we de IGBT's
met een hogere frequentie kunnen laten schakelen, dan in een stroominverter met
GTO's. De hogere schakelfrequentie heeft allerlei voordelen, zoals: minder geluid,
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kleinere filtercomponenten en betere onderdrukking van hogere harmonischen in het
uitgangssignaal. Echter dit wordt tegengehouden door de parasitaire effecten in het
circuit. Als we deze effecten zouden weten te verkleinen, zouden IGBT's het meest
geschikt zijn voor in een stroominverter. Yooralsnog zijn we aangewezen op GTO's.

Ook moeten we rekening houden met het feit dat bij de IGBT-commutatiecel we de
grootste IGBT's gebruiken die er momenteel te krijgen zijn. Daarentegen gebruiken
we bij de GTO-commutatiecel een van de kleinste GTO's. Als we naar grotere
vermogens gaan zijn we vanzelfsprekend aangewezen op de GTO's.

Omdat de spanningen en stromen bij de GTO-commutatiecel wei goed overeen
komen met de theorie, kunnen we kijken naar de gesimuleerde schakelverliezen in de
GTO-commutatiecel bij vol vermogen (YO =500Y, I) =150A). Daarbij gebruiken we
dezelfde snubberconfiguratie als in paragraaf 6.1. Deze worden als voigt:

Componenten:

Energieverlies in schakelaar A per schakelperiode:

Energieverlies in schakelaar B per schakelperiode:

Snubbers:

Energieverlies in snubber A per schakelperiode:

Energieverlies in snubber B per schakelperiode:

E SCA verlies sim =24,8 '10-3 J.. ,.

EscB,verlies,sim. = 11,5 .10-2 J.

E SnA verliessim =58,8 '10-3 J... ,.

EsnB,verlies,sim. = 58,8 '10-3 J.

(Hierbij worden geen maximale sperspanningen of maximale stromen overschreden.)

We gebruiken snubberweerstanden van lOOW. De GTO's kunnen een verlies hebben
van 1500 W. Met deze getaJlen kunnen we de maximale schakelfrequentie berekenen.
Het maximum wordt beperkt door de snubbers. Met deze configuratie krijgen we een
maximale schakelfrequentie van 1,7kHz. Als we ook hier een veiligheidsfactOf 2
hanteren, kunnen we stellen dat de commutatiecel met GTO's bij vol vermogen bij
een schakelfrequentie van 1kHz probleemloos moet kunnen werken.

De GTO-commutatiecel heeft ook in werkelijkheid bij vol vermogen (500Y,150A)
goed gewerkt. Maar omdat de belastingsspoel ~ en de stroomprobes in verzadiging
raakte bij 150A en de commutatiecel stoorde op de oscilloscoop, is het moeilijk om
hier gedetaileerde metingen van te laten zien.

Omdat de IGBT-commutatiecel nog te veel last heeft van overspanningen en
oscillaties, hebben we die nog niet op vol vermogen kunnen laten werken.
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Hoofdstuk 7:

Conclusies.

De eerste conclusie is, dat we een vrij goed basismodel hebben gemaakt van de
stromen en de spanningen die optreden in een stroominverter en dat aan de hand
hiervan de schakelverliezen in de halfgeleidercomponenten en snubbers eenvoudig
zijn te berekenen.

Als tweede kunnen we concluderen, dat met behulp van het bovengenoemde model
er voor beide halfgeleidercomponenten goed functionerende snubbers zijn ontwikkeld.
Yoor beide snubbers zijn richtlijnen gegeven om deze te optimaliseren. Hierdoor
kunnen de schakelverIiezen worden geminimaliseerd.

De derde conclusie is, dat uit de invloed van de parasitaire zelfindukties blijkt, dat de
constructie van de commutatiecel c.q. inverter van groot belang is bij het verkleinen
van de schakelverliezen.

Ten vierde zou de geforceerde commutatie in de IGBT-stroominverter beter moeten
worden onderzocht. Hierdoor krijgt men meer inzicht in het verJoop van de stromen
en de invloed van deze stromen op de overspanningen. Hierbij zou men bijvoorbeeld
ook de invloed van de schakelsnelheid van de IGBT's kunnen nagaan op deze
overspanningen t.g.v. de parasitaire zelfindukties.

Ten vijfde blijken er oscillaties op te treden in de IGBT-commutatiecel, die de
commutatie verstoren. Deze oscillaties worden waarschijnlijk veroorzaakt door de
parasitaire capaciteiten in de halfgeleidercomponenten in combinatie met de interne
zelfindukties van het circuit. Het is dus ook vanuit dit oogpunt gewenst om de interne
zelfindukties van het circuit zo veel mogelijk te elimineren.

Samenvattend: De GTO-commutatiecel blijkt goed te voldoen aan de ontwikkelde
theorie. De IGBT-commutatiecel voldoet minder goed aan de theorie, vanwege de
optredende oscillaties en de induktieve overspanningen. Hierdoor kunnen we stellen
dat, hoewel de grote voordelen van de IGBT nog niet tot uiting komen, deze weI de
potentie heeft om het op den dum van de GTO te winnen in inverters van deze
vermogensklasse.
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Bijlage 1: Data Sheet No. PD·3.0778

Datasheets.

B1 RDT-M AND B4RDT-M SERIES

350A ITGG Gate Tur~Off

Pressure Assembled SCRs

• Maximum turn·off time of 8 psec.

• 80A average current.

• 350A controlla ble on·state current.

• Critical dvidt of 600 V'psec.

Description/ Featu res

The 81 RDT·M and 84RDT·M Series of GTO (gate turn·a:;1
thyristors are designed for power control applications such as
uninterruptible power supplies (UPS), variable speed ac
motor drives, etc. Since they can be turned of; by a negative
current pulse to the gate, devices in the 81 RDT·\1 a.~a

84RDT·M Series allow reductions in overall size, weight, cost
and acoustical noise when compared to conventiona I thy·
ristors that require bulky commutating circuits.

• Available with maximum repetitive peak off-state
voltage (VDRM) to 1200V.

Major Ratings and Characteristics

81RDT·M
84RDT·CJ\ Units

ITGO 350 A

ITIRMS; 125 A

ITiA'J: 80 A

@ Max TC 85 DC

'TSM @50 Hz 1500
@60 Hz 1550 A

,2 t @50 Hz l' ,000 A2s
(@ 60 Hz 10,000

'GT 0.8 A

dv/dt 600 V/jJ.s
dild: 400 A/jJ.s
tgQ 8.0 jJ.S
TJ -40 to 125 DC

VRRr.~, VDRM 1000 & 1200 V

IR Case Style A·34 (for 81 ROT·M)
Dimensions in Millimeters and (Inches)

See Page 8 for Additional Case Style

-1A2Q.15

104 IQ ~J~

ulC-J-;7 70,75

,...I=-Ioi,----J-O..-t;81, ~O~~~6\ " ... ..:

"AX,

33
,0 130'

"AX

."....,.,

T1J'
172 § )-....

(6.77) ~ I
MAX. ~

~i.

"L)1,
_1r - 't e

•

M20x1,5

CASE STYLE AND DIMENSIONS
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81 RDT·M & 84RDT·M Series

VOLTAGE RATINGS:8

INTERNATIONAL. REC:TIFIERIIC~RI

VOSM, vRSM-
vRRM, VORM- Max. Non·Repetitlve Peak

Max. Repetitive Peak Off·State and
Reverse and (2) Reverse Voltage

Off·State Voltage tp ~ 5 ms

i(VI (V)

Part Number TJ ; -400 C to 1250C TJ ; 25°C to 1250C !
B1ROT100M B4ROT100M 1000 1200

IB1ROT120M B4ROT120M 1200 1400

ELECTRICAL SPECI FICATIONS

I
B1 ROT·M

IB4ROT.rv; UniH Conditions

ON·STATE

!ITIRMSI Max. RMS on·state current I 125 I A i

i ITIAVI Max. average on·state current i BO I A
1BOo half sine wave conOuctlon

I @ Max. TC i B5 i °cI

ITGQ Max. control,able peak

I
350

I
CS; 0.51J F TJ; 125°C, VOM ; 600V, GGQ ; 5. Note Vs ~ 350V

I
on-state current I

@ TJ ; 25°C. Vs ~ 300V @ TJ ; 125°C. IVS Isthe, ~ \
A\.:..- I voltage spike which appears on the dynamic on·statei 4BO Cs ; 1 I' F

II voltage trace ouring fall time. I

Max. peak one cycle. non
repetitive surge current

1500

1550
A

50 Hz half cycle sine wave
or 6 ms rectangular pulse

60 Hz half cy:le sine wave
or 5 ms rectangular pulse

FollOWing any rated load condition, and
with rated VRRr,' applied follOWing surge

SCR turned fully on.

r\",ax. 12 t capaoii'ty
(for fU51Tlgl

BLOCKING

11.000

10,000

2B4

15

15

V

A

A

t; 10 ms
t; 8.3 ms Rated VRRM applied following surge, initial TJ ~ 125°C

TJ; 25°C, ITIAVi = BOA 1251 A peakl, IG; OBA

lov'O: Min. C"I~lca: rate·o~·rlse Oof
off-state vo:tage 600

200
v·/us gale voltage = -2V

gate to cathode res,stance ; 2'1

'lOr/ &
IIR~/

Max. peaK off·state ane
reverse current

SWITC'1ING

38 mA T J ; 125°C, V01\' = Rateo VORM. Peak off·state curren: appiles for -2V I

0' more negative gate volta.e Dr for gate·!o-<:athode resistance = 2'1. i

tf

Max. repett~l\le rate-of-rISE
of turned--on curren!

Max. turn-on time

Max. fall time

400 A:lJs

50 1'5

10 1'5

B.O 1'5

1.0 1'5

dlG'dt ;;" 5 A.'lJs, -IGM ;;" 4A, ITM ~ 350A, Vo ~ 600V I
I

~Qt IS measure,j trom Instant at which iG :;: 0.1 IGM to Instant a~ which
"0 = 01V O with resistive load. T J =125°C, IT =350A, .,.I GM = 4A,

d'GTidt; 5 A "5, V O ; 600V

tf is measureo from instant at which IT = 315A to instant at which

IT; 35A With reSIStive load TJ = 125°C, IT; 350A, GGQ = 5.

Vo = 1:2 VOR1\<, d'GT'dt; 25 AIl'S C'
C' Peak off·state voltages apply for -2\1 Dr mDre negative gate voltage or for gate·to·cathode reSistance; 2'1.

"';'. IT
~, G-Q; ; forced tu,n-o'f cain. '7 ~ on·state current. Applied IGQ ; maxim~m negative gate current Ouring turn·off interval

" applied IGO -

,::D Peak reverse voltage$ apply for re'o Dr negaTive gate vDltage
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II~~R jlNTERNATlONAL. RECTIFIER 81 RDT-M &84RDT-M Series

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Continued)

Forward gate power IS produced bV positive gate curren,
reverse gate power is produced bV negative gate currentI tp ~ 5 liS.vv

W20

2000
Max, pea. reverse
gate power

I
B1RDT·M
B4RDT-M Units Conditions

BLOCKING IContinued)

toff Min. permissible off-time

I

t o11 is measured from the instant at which the turn-off pulse is appliea

3B liS to the gate to the earliest instant at which the GTO may be retr1ggereo
TJ ~ 1250 C, IT ~ 350A, diG/dt = 25 A/liS, GGQ = 5. I

TRIGGERING

PGF(AV) Max. average forward

I 10 VVgate power

I

!PGR(AV} Max. average reverse
gate power

Max. peak POSitive gate
current 100 A

1 Ip ~ 100 '"'s. Positive gate current~not be applied curing reve'se

recovery mtervai.

Max. peak negative gate
current 20 mA TJ ~ 1250 C, -VGM = ratec ,VGR\1, SCR blocking.

Max repetltrve peak
negative gate vOltage

Max. required DC gate
current to trigger

Max. required DC gate
vOltage to trigger

16

165

08

0.25

! 095

I DaD I

v

A

v

SCR Olocl<lng.

TC = ~OoC

Te ~ 250 e

TC = 1250 C

Te = ~OoC

TC ~ 25 0 C

Max. reQuired gate trIgger current is the lowest value
Wl"'llCn will tr:gger all units '...vlth .... 12 volts anooe<o
cathode and IT ~ 50A atter triggering

Max. required gatE trigger voltage is the iowest "a ..Je
which will trigger all units with -12 voltS anoce-:~·

cathode and IT ~ 50A afler I"ggerrng

THERMAL-MECHANICAL SPECIFICATIONS

i TJ ~unction operating i
~Oto 125 °c I

I temperature range i
!Tstg Storage temperature range ~Oto 125 °c !
IRthJC Max. internal thermal

0,16 deg. CIW DC operation: mounting torque = 26.5 N • m (235 fbf-in) !resistance, lunCtion-to-ease I

IRthCS Thermal resistance.

I
0.08 deg. C/W Mounting surface smooth, Ilat and greased. i

case-to-sink I

T Mounting torque

I
!

Min, 26.5 (235) I N. m
Non-lubricated threads

Max.

I
33 (2951 (Ibl-i~.J

Mounting torque at
threaded top terminal

IMin. 2.3 (20) N. m B4RDT onlv. Torque must be applied wit" wrench holding the

Max. I 3.4 (30) libl,in.) terminal in a lixed position to aVOid damage. !,
wt Approximate weight 227 (81 g (oz.) :

Case Style IR: A-34 B1RDT-M ,

IR: A-35 B4RDT-M
I
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81 RDT·M & 84RDT·M Series

z

z
.•F----- _

~ lQ5~~~~~~~~~~ == TJ = 125
J

C'{-2
~ _~ ~ -- 12~ at l

lC
~ 2 • :. --

z

'"'"<:;

'MORT SINlJSOIOl.L PLeSE JURATION 'MIL,ISE::'.CS

10' , 0

Fig. 15 - Maximum Turn-Off Energy Per Pulse
Vs. On·State Current
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Tcchn,s"hc L'ni\'crsilcil Eindho\'cn, Vakgrocp E\1V,

Erklarung technischer AbkUrzungen Explanation of technical abbreviations

Transistor

Elektrische Eigenschaften

Charakteristlsche Werte
v CE sat Kollektor-Emitter-

Siittlgungsspannung
v GE lIh. Gate-

Schwellenspannung
CGo Elngangskapazltiil

HOchstzulassige Werte
VCES Kollektor-Emitter-

Sperrspannung
Ic Kollektor-

Dauergleichstrom
ICRM Periodlscher Kollektor

Spitzenstrom
PIOI Gesamt-

Verlustleistung
VGE Gate-Emitter-

Spitzenspannung
VEG Emitter-Gate-

Spitzenspannung
Electrical properties

Maximum rated values
DC forward current
repetitive peak
forward current

peak reverse
recovery current

Characteristic values
forward voltage

Inverse diode

recovered charge

Thennel properties
thermal resistance.
junction to case
thermal reSistance,
case to heatsink
max. junction
temperature
operating temperature
storage temperature

Ruckstromspitze

Sperrverzogerungs
ladung

Q,

HOchstzuliissige Werte
IF Imaxl Dauergleichstrom
IFRM Periodischer

Spitzenstrom

E1ektrische EigenSChaften

Charakteristische Werte
VF Durchlaflspannung

Inversdiode

Thennische Eigenschaften
RIhJC Innerer

Wiirmewiderstand
RIhCK Obergangs-

Wiirmewiderstand
t Vim"" HOchstzul Sperr

Schichttemperatur
t vjoo Betriebstemperatur
t Sl9 Lagertemperatur

gate-emitter peak voltage

turn-on time
(resistive load)

emitter-gate peak Voltage

gate-leakage current

Characteristic val ues
collector-emitter
saturation voltage
gate threshold voltage

repetitive peak
collector current
total power dissipation

input capacity

Maximum rated values
collector-emitter voltage

DC-collector current

collector-emitter
cut-off current
gate-leakage current

Electrical properties

Transistor

Kollektor-Emitter
Reststrom
Gate-Emitter
Reststrom
Emitter-Gate
Reststrom
Elnschaltzeit
(ohmsche Last I

lEGS

Speicherzeit lohmsch- storage time
tndukt,ve Lastl (resistive-inductive load)

Fallzeit lohmsch
induktlve Lastl

fall time
(resistive-inductive load)

Thennische Ei98nschaften
RIhJC Innerer

Wiirmewiderstand
RlhCK Obergangs-

Wiirmewiderstand
t vJm"" HOchstzul Sperr

schichttemperatur
t vJoP Betriebstemperatur
t S19 Lagertemperatur

Thennal properties
thermal resistance,
junction to case
thermal resistance,
case to heatsink
max. junction
temperature
operating temperature
storage temperature

Beding~genfurden

Kurzschluflschutz
Conditions for protection
~gainst short circuits

Innere Isolation
Isoliermaterial: AI N
V1SOL lsolations-

PrOfspannung

Internel insulation
Insulating material: AI N
insulation test voltage

Erlaubte Anzahl
der KurzschlUsse 100.

Pause zwischen
den Kurzschlussen: ~ 1 s.

Definition auf Seite 125.

Allowed number
of short circuits: 100.

Time interval
between short circuits: ~1 s,

Definition on page 125.

Mechanische Ei98nschaften
5i-Elemente mit
LOtkontakt

G Gewicht
Anzugsdrehmonent

M 1 mechanische
Befestigung

M 2 elektrische
Anschlusse

Mechanical properties
5i-pellets with
solder contact
weight
tightening torque
case to heatsink

busbars to termmals
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Thennische Eigenschaften Thennal properties
RlhJc DC, pro Bausleln 1per module 0,052 °CM

Inverse diode

Electrical properties

F400 R12 KL

Transistor Transistor

Elektrische Eigenschaften Electrical properties

HOchslzulassige Werte Maximum rated values
VCES 1200 V

Ic 400 A

ICRM t p = 1ms 800 A

Plot tc=25°C 2400 W

VGE 20 V

VEG 20 V

pro Baustein 1per module

Inversdiode

Elektrische Eigenschaften

0,03 °CNY

150
-401+ 150
·401+ 125

typ 60 nF
lv, = 25°C typ, 1 mA
Iv; = 125°C typo S mA

typ 50 nA
max 500 nA
typo 50 nA
max. 500 nA

tV) = 25°C typo 0.4 !lS

lv, = 125°C typo 0,6 uS

typ 0,8 uS

typ 1.1 pS

typ 0,3 /1S

typo 0,5 .uS

Thennische Eigenschaften Thennal properties
R,nec DC, pro Baustein Iper module 0,2

DC, pro Zweig 1per anm
RtnCK pro Baustein 1per module 0,03

pro Zweig 1per anm

Charakteristlsche Werte Characteristic values
VF IF=400A,vGE=OV,t v)=25°C typ.2

i F= 400 A, vGE = 0 V, tV) = 25°C max. 3
IRM im = 400 A, -diF/dt = 300 AI/1S

VEG = 10 V, tV) = 25°C typ, 28
IFJoJ = 400 A, -dl F/dt = 300 AI/1s
vEG = 10 V, t VI = 125cC typo 52

Q, i FIl = 400 A, -di F/dt = 300 AI/1S
vEG = 10 V, tv; = 25°C typo 4
iFIl = 400 A, -di F/dt = 300 AI!lS

VEG = 10 V, tV) = 125°C typo 17

A

A

A
A

V
V

!lAS

!lAS

125
-40/+125
-40/+125

Maximum rated values
400
800

t vJma,

t Vjc ::

t slg

HOchstzulassige Werte
IF lmax)

IFAM t p =1ms2,2 V
2,7 V
3 V
6 V

Charakteristlsche Werte Characteristic values
VCE sat iCt.' = 400 A, VGE = 15 V, tv, = 25°C typo

ic", = 400 A, VGE = 15 V, tv, = 25°C max,
vGEltr., vCE=5V, ic=400mA,t vj =25°C min.

VCE = 5 V. ic = 400 mA, tv, = 25°C max.
C GE vCE=10V, VGE=OV

f c =1MHz, t v,=25°C
iCES vCE = 1200 V, vGE = 0 V,

VCE=1200V, VGE=OV
iGES vGE=20V, t v =25cC

vGE = 20 V, <= 25 DC
iEGS VEG = 20 V, tv; = 25DC

VEG = 20 V, tv; = 25cC
tor i c.... = 400 A, vCE = 600 V,

V,,= 15 V, RG = 2,4 Q.
i c.... = 400 A, vCE = 600 V,
v,,,= 15 V, RG = 2.4 Q.

t, '0,' = 400 A, vCE = 600 V,
VL" = 15 V, vLO = 15 V.
RG=24Q, tv =25°C
ic.... = 400 A V;E = 600 V.
vJ=15V. vee=1!:;V,
RG=2.4Q, t v =125 DC

t, 'CV = 400 A, V~E = 600 V,
VLe= 15 V, VeP = 15 V
RG= 2.4 Q, tv, = 25°C
ict.' = 400 A, VCE = 600 V.
Ve"= 15 V. V,O = 15 V.
RG = 2.4 Q t e, = 125cC

Bedlng@gen f(Jr den
KUTZschluBschutz

tlg = 10 us,
vLF= VLR= 15 V,
RG = 2.4 Q,
tV) = 125uC,

Conditions for protection
?gamst short circuits
VCC= 750 V,
VCE"" = 1000 V,
iCMK·=4500A,
iCMK2 = 3200 A

Innere Isolation
Isolienmaterial AI N
V1SOL RMS

Intemal insulation
Insulating material: AI N

2,5 kV

Mec:tlanische Eigenschaften Mechanical properties

G 465 9

M1 3 Nm

M2 tenminals M4/ M 6 2 Nm/3 Nm

Auch mit umgekehrter
Anoranung cer Anschlusse
von Kollektor und Emitter
heferoar:
Typenbezeichnung
F 400 R 12 KL·C

Also available with inverted
position of collector
and emitter tenmmals:

type designation
F 400 R 12 KL-C

MaBbild 11

Selle 123, Nr. 5
outline 11
page 123, no, 5
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Typenreihe/Type range 002415.00241 S

_________________0_0_2_4_2--=S-'-.-=-0-=-0-=2--=4-=-2-=S --.:40-'-0 _

DD 241 S
DD 242 S

1000

600
----

1200

800

DO 241 S
DO 242 S

140e

100e

Elektrische Eigenschaften

Hochslzulassige Werte

Electrical properties

Maximum permissible values

IFR"SM

Penod,sche Spltzensperrspannwng

EHektlver Durchla~strom

Dauergrenzstrom

Sto~slrom-Grenzwen

Grer:z!astlr,tegra r

repetitive peak reverse vOltage

RMS forwara currer.t

average forward current

surge current

'c =100 C

': = 9< C

t;. =10 rns '. :;; -15:(

= ~c,...,s t, == t. _~,

= 10 .... 5

002415: 1000 1~OO '/

DO 242 5: 400 1000

410 ;.

2~0 A

26' A

93 <.A
"7 :: ~A

~32 ~A-s

28 ~ ~A:s

Charakterlstische Werte Characteristic values

0"

O::;ere D~rCh:aRsparnung

Scnleuser,soanr.ung

Ersatzwice'stanc

ODere' Sperrst'om

Obere qJ:;KS!~Or.1SDltze

Obere Sperrverzwgsiaoung

Isolatlons-PrufsDannwng

max. forwaro voltage

thresnolc,ollage

max reverse current

max peaK reverse recoverv Curren!

max recoveree charge

Insulation test vOltage

- , J "-,a. I;" '::: 50::J A

=:. -11., J== L,':::.:

:. =1.....a. '00-'.' = 25C A

002415:

00242S:

002415:

002425:

55 'I

1,' V

~,5 "'T"Q

200 'T1A

135 A

98 A

250 "A.s
120 "As

3 kV

Thermische Eigenschaften Thermal properties

DC

RthJC

t", max

Innere' Warmewlaers,ana

Warmewloerstana zWischen
Genause und Kuhlkorper

Hbchstzul Sperrschlc~ttemperatur

Setnebstemperatur

Lagertemperatur

thermal resistance.

Junction to case

thermal resistance.

case to neatSlnk

max. Junction temperature

operating temperature

storage temperature

t) == 180 el $In;.;s pro BauSlelniPe' "loc ... :e

pro Z..... e,glpe· arr:-:

pro BauSlel~,'pei mOcwle

pro Zwelg,per arrr,

pro Baus:elrl ;)e' maoule

pro Zwe,,:;:pe r ar:""'"

5: 0.075'C 'W
5: 0.15C'W

5: oon'c W

5: O.1~':'C.W

0.02C'W

DC': 'CW

150C

- ~O'C -150'C

-40'C.-150'C

Mechanische Eigenschaften

SI-Elemente mit Druckkontakt

Innere Isolation. SeO

Mechanical properties

Si-pellets with pressure contact

internal insulation: SeO

G

M

Gewlcht

Anzugsdrehmomente

mechanlsche Sefesligung

elektrlsche Anschlusse

Krle~hstrecke

MaBblld DO 241 S, DO 242 S

MaBbliO DO 241 S. DO 242 S

tightening torques

case to heatslnk

busbars to terminals

creepage distance

outline DD 241 S. DO 242 S

outline DO 241 S. DO 242 5
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002418
002428

6Iia/FIt;; 1 00241 S. DO 242 S
TranSI€nle' Innere' War me.... 'ClerSlan~ Z '" ~= IE:- ZW€;g t)E:-, s,nu~ unC lrc,:,ez

lorm,gem Stromverlau f

TranSle~: the'ma ' tm::>e::lance Z .• Junc;lo'" 10 caSE:- pe, anr, 8: SI"USO'~Q

anO lrapezo,aa· cunen~ wav'e!orrr.

0'''''1 .i

00' f-i----=--=---.,..,.,,.;...--::>....;;~fL-----------------'

I I
o02~----"'--"-""--"'7;;..::::'-----------------___.,

i oe ,~
o .:

10 '"il---------------=:::=======

I 0 '.[================:2~~~§~~~~,I foe""
,"' .. c

0' 2 c-l----------------,.e...,'7$¥----------.,

e ,of-.---------------,7'-'"'7$''----------,
i

0.0.,...-----------7"-7.~;.<------------,

I

2>0----.--,,-------------------:-:=-:-"7'- 2>0---..-..,---------,------------
• a ~'Cl~

,,------::..,,<l~"""==--------------------

'>C -------------------::;:..-:::;;;--===-:::;>"-"=-

100-----------:::;;;;~;;;..S-"""'=--:=--.-=---,0::---------,,7""":_=-=-=--------~

,:-~~::::....-_----------

."" ------------~=-____::_"'----__c=_~'---

'.-10C
0"'---------------------------

:
:.'-'-------,-,----------------

--:-.:' S:-"€; k:i ... c, ...'g,;."E:-': :::le:" :):>e'e"- ;'_:~S~':J""""S::<:t I,'a'" C€' a::.".ommwll€re ..... C:l2"

::··::;,......,s:e.' ... e: -0" C· DE -~,

- ..::e re-:E' :-""5';~:: tJe~",f-e' ~-.f """",2t """,J-- ::,ea" re ..·er5~ "e::,yer\ curre!"\'l a .... c

:'-,f ""·.f t:' c,=:a, C' fo"'o\a'.: c~"e~' -;::, c: a'

5 : =.; DO 241 5 50 "c 3 DO 242 5
"TiD'SC;l€: "'Dnar')~,p"e :Je- ooeren RUCt<;Sl"O"""lS~'tz€: vc'" oe' a:l,.,::;-~-,i·e'€"":f·

SlrO"T1Sleil!le( -0.0 C: O€ t. -i.>

T,p:ca re;a~,C''''s~·'':: oei .... el2- I""I€: rr,a.-: I'":iu .... o€aK reve'Sf re::over)o cu··e ... · 2"':

tl'le ~a:€' c' oeca)- 0' lcr\'.a"C curre~o~ -do: Ci a' 1, -",

=z 2~C' .,
I j

~A!:

/7
'0>0.

200L 0
c .. ,

'.'CX;.
1>0

'OV.
100

'0.

:
.0

,~: 200
0

0 '0

v..
I ""'---.---.-----------------,~
I \ -',."

8·:0 O,g' DO 2415

Tyo!sChe Ab:langI9l'\e l ! ele' ODeren Sperrve~zu9s'aeung 0", \Ion der abKomrnu'
lIerenden SlrOmSlelll'lell -dl~,'dl De, I, ~.

T)'olcai relallonSl'llp be1Neer. Ihe maXI!T'lurr. recoveree cna'ge 0, and In€: rale

c! deca.l' 0' forv.·arc curren! ·d'f"'dl a~ t, ..."'.

BllO'F'g 5 DO 2425
TYPIsche AbhanglQKell der oberel'l Soerrverzugsladung 0,. von der abkorr.rr.;,;

herenden StrornSle,lhel! ·dl~/dr bel till m.u

TYD'Ca! relationshIp between the maximum recoveree cnarge 0 .. and tt"le r21€

of oecay oftorward current -dl/:/dt a1 t"" mv

-95-



Tcchnischc Cnivcrsitcit Eindhoven, Vakgrocp EMV,

Bijlage 2:

PASCAL-programma's.

program verliezenGTOmetsnubber(input,output);

uses Crt;

const slag = 200;

var a,c,l
t, tstep, trr,tr, tf,ts, te
AIL,BIL,CIL,DIL,El L,FIL
vO,Il,Irr,Ibmax,Igtoab,fs
Vauit,Iauit,Pauit
Vbuit,Ibuit,Pbuit
Vaaan,Iaaan,Paaan
Vbaan,Ibaan,Pbaan
pauto,pbato,pbuto,paato
el,e2,e3,e4,e5,al,w,wO,aa

J
filenaaml,filenaam2,filenaam3,filenaam4
des 1,des2,des3,des4

:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:integer;
:string;
:text;

{*************************************************************************}

{subroutines en functies}

{ !!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! !! !}
{begin hoofdprogramma}

begin
drscr;

{************************************************************************}

{Invoeren van gegevens van de commutatiecel}

************************************************************');
***** BEREKING VERLIEZEN GTO-COMMUTATIECEL *****');
************************************************************');

writeln('
writeln('
writeln('
writeln;
writeln;
writeln(' *****
writeln;

INVOEREN SNUBBERGEGEVENS *****');
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write('*****GEEF WAARDE Rs: ');
readln(a);
write('*****GEEF WAARDE Cs: ');
readln(c);
write('*****GEEF WAARDE Ls: ');
readln(l);
writeln;
writeln('***** INVOEREN GEGEVENS COMMUTATIE-CEL *****');
writeln;
write('*****GEEF WAARDE YO: ');
readln(vO);
write('*****GEEF WAARDE Iload: ');
readln(Il) ;
write('*****GEEF WAARDE Irr (GTO): ');
readln(Irr);
write('*****GEEF WAARDE trr (van ontladingsstroom GTO): ');
readln(trr);
write('* ****GEEF WAARDE tr (aan-tijd GTO): ');
readln(tr);
write('* ****GEEF WAARDE tf (uit-tijd GTO): ');
readln (tf);
write('*****GEEF DE SCHAKELFREQUENTIE: ');
readln(fs);
writeln;
writeln('***** INVOEREN PROGRAMMAGEGEVENS *****');
writeIn;
write('*****GEEF TIJDSPANNE: ');
readln(ts tep);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAMl (GTO A UIT): ');
readln(filenaam1);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM2 (GTO B AAN): ');
readln(filenaam2);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM3 (GTO B UIT): ');
readln(filenaam3);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM4 (GTO A AAN): ');
readln(filenaam4);
writeln;

{*************************************************************************}
{aanmaken outputfiles}

assign(des 1,filenaam 1);
rewrite(des 1);
assign(des2,filenaam2);
rewrite (des2);
assign(des3,filenaam3);
rewrite(des3);
assign(des4,filenaam4);
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rewrite(des4);

writeln(des 1,' t Vauit Iauit Pauit');
writeln(des2,' t Vbaan Ibaan Pbaan');
writeln(des3,' t Vbuit Ibuit Pbuit');
writeln(des4,' t Vaaan Iaaan Paaan');

{*************************************************************************}
{Berekening van constantes ui t formules}

tstep: = tstep/ slag;
ts : = pi*sqrt(c*l);{ omslingenijd}
te : = 2*I/vO*(II + Irr);{di/dt-tijd}
Ibmax : = II + Irr;
wO : = l/sqrt(l *c);
aa : = a/(2*1);
w : = sqrt(aa *aa-wO*wO);{slingerfreq. reverse recovery}
e3:= 1;
e4:= 1;
e5: = 1;
pauto: =0;
pbato: =0;
pbuto: =0;
paato: =0;

{*************************************************************************}
{berekening van de output}

j:=O;
t: =0;

for j:=O to slag+ 1 do begin

{----------------------------------------------------------------------------}
{inschakelverliezen tak b}

if t < tr then Vbaan : = VO*(1-t/tr) else Vbaan: = 0;
if e3 < le-30 then e3:=0 else e3:= exp(-2.3*(t-te)/trr);
if e4 < le-30 then e4: =0 else e4: = exp(-(t-tr)/(a*c»;
if (t < te) and (te > tr) then Igtoab : = (vO*t)/(2*1);
if (t < te) and (te < = tr) then begin

te: = tr;
Igtoab : = Ibmax*(t/tr)

end;
if t > te then Igtoab : = II + Irr*e3;
if t < tr then Ibaan:= Igtoab + vO/a*(t/tr) eise Ibaan:= Igtoab + vO/a*e4;
Pbaan : = Vbaan *Ibaan;
pbato:= pbato+ pbaan*tstep;
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{----------------------------------------------------------------------------}
{uitschakelverliezen (reverse recovery) tak a}

if t > te then begin
if el < le-30 then el : = 0 else el : = exp(w*(t-te»;
if e2 < le-30 then e2:= 0 else e2:= exp(-w*(t-te»;
if al < le-30 then al : = 0 else al : = exp(-aa*(t-te»

end else begin
el:= 1;
e2:= 1;
al: = 1

end;

if t > te then Vauit: = -YO + (VO - Irr*a)/2*(el +e2
-aa/w*(e l-e2»*al
-Irr/ (2 *w*c)* (e l-e2)* al

else Vauit : = O;{ -vO+ Vbaan-2*I*vO/te?}
if t > te then Iauit: = -lrr*e3 else Iauit : = II-Igtoab;
Pauit: = Vauit*Iauit;
pauto: = pauto + Pauit*tstep;

{----------------------------------------------------------------------------}
{uitschakelverliezen tak b}

if t < ts then Vbuit := VO*(-0.5*cos(t/sqrt(l*c» + 0.5) + O.I*II/c*t else
Ybuit:=VO;

if t < tf then Ibuit:= II*(l-t/tf) else Ibuit:= 0;
Pbuit: = Vbuit*Ibuit;
pbuto: = pbuto + pbuit *tstep;

{---------------------------------------------------------------------------}
{inschakelverliezen tak a}

Vaaan : = Vbuit - YO;
if Vaaan > = 0 then Yaaan : = 0;
if Vaaan > = 0 then Iaaan : = II else Iaaan : = 0;
Paaan: = Vaaan*Iaaan;
paato: =paato + paaan*tstep;

{--------------------------------------------------------------------------}
{wegschrijven output}

writeln(desl,' ',t,' ',Vauit,' ',Iauit,' ',Pauit);
writeln(des2,' ',t,' ',Vbaan,' ',Ibaan,' ',Pbaan);
writeln(des3,' ',t,' ',Vbuit,' ',Ibuit,' ',Pbuit);

't I (d 4" t ' , V ' , I . "P ).wn e n es, " , aaan, ,aaan, , aaan,

{--------------------------------------------------------------------------}
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t: =t + tstep
end;

close(des 1);
close(des2);
close(des3);
close(des4);

{--------------------------------------------------------------------------}
{Berekening totale verliezen}

clrscr;
writeln('pauit = ',pauto);
writeln('pbaan = ',pbato);
writeln('pbuit = ',pbuto);
writeln('paaan = ',paato);
writeln;
writeln('*"'**** TOTALE VERLIEZEN GTO-S: ');
writeln('****** GTO A: ',fs*(pauto+paato),' WATT');
writeln('****** GTO B: ',fs*(pbuto+pbato),' WATT');
writeln;
write('* ***** SNUBBERVERLIES: ');writeln(O.5 *c*sqr(vO)*fs + 5E-3*sqr(Il *ts)/c);
writeln;
writeln('* *****RETURN = EINDE* *****');
readln;

{!!!!!!!!!!!!!! !!!! !!!!!!l!! !l!!!!!! !!!!!!!!!! !!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!}
{einde programma!!}
end.
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program verliezenlG BTmetdu bbelesnu bber( inpu t,ou tpu t);

uses RootsEqu, Dos, Crt, Common;

const slag =200;

var a,b,c,d,I,S 1,s2,s3,c1,c2,c3,c4
t, tstep, trr, tr, tf, ts
AIL,BIL,CIL,DIL,EIL,FIL
vO,Il,Irr,lbmax,fs
Vauit,lauit,Pauit,pauto,Pa
Vbuit,Ibuit,Pbuit,pbuto,Pb
Vaaan,Iaaan,Paaan,pbato
Vbaan,I baan,Pbaan,paato

J
e 1,e2,e3
filenaam 1,filenaam2,filenaam3,filenaam4
des 1,des2,des3,des4

:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:real;
:integer;
:real;
:string;
:text;

{*************************************************************************}

{subroutines en functies}

procedure NULPUNTEN(var a,b,c,d,J,sl,s2,s3:real);

{---------------------------------------------------------------------------------------------}
{- -}
{- Turbo Pascal Numerical Methods Toolbox -}
{- Copyright (c) 1986, 87 by Borland International, Inc. -}
{- -}
{- Unit :RootsEqu procedure Newt_Horn_Defl -}
{- -}
{---------------------------------------------------------------------------------------------}

{$I-}
{$R+ }

{ disable I/O error trapping}
{ enable range checking}

: Float; { initial approximation}
: Float; { tolerance of approximation}
: TNvector; {resulting roots and other info}
: TNlntVector;{ number of iterations to find each

var
InitGuess
Tolerance
Root, Imag, Value, Deriv
Iter

root}
Maxlter
InitDegree, Degree

InitPoly, Poly

: integer;
: integer;

: TNvector;
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NumRoots
Error

: integer;
: byte;

{ of the polynomial }
{ number of roots}
{ error flag}

procedure Initialize(var InitGuess : Float;
var Tolerance: Float;
var Maxlter : integer;
var InitDegree : integer;
var InitPoly : TNvector;
var Root: TNvector;
var Imag : TNvector;
var Value: TNvector;
var Deriv : TNvector;
var Iter: TNlntVector);

{---------------------------------------------------------------------------------------------}
{- Output: InitGuess, Tolerance, MaxIter, InitDegree, InitPoly, -}
{- Root, Imag, Va Iue, Deriv, Iter -}
{- -}
{- This procedure initializes the above variables to zero. -}
{---------------------------------------------------------------------------------------------}

begin
InitGuess : = 0;
Tolerance: = 0;
MaxIter : = 0;
InitDegree : = 0;
fillchar(InitPoly, sizeof(I ni tPoly), 0);
fillchar(Root, sizeof(Root), 0);
fillchar(Imag, sizeof(Imag), 0);
fillchar(Value, sizeof(Value), 0);
fillchar(Deriv, sizeof(Deriv), 0);
fillchar(Iter, sizeof(Iter), 0);

end; {procedure Initialize}

begin {program Newt Horn Defl}
Initialize(lnitGuess, Tolerance, MaxIter, InitDegree, InitPoly,

Root, Imag, Value, Deriv, Iter);

InitDegree: =3;
InitPoly[3]: = 1;
InitPoly[2]: = (a*b*c*d + 1*(c + d) )/«a + b) *c*d *1);
InitPoly[l]: = (a*c+ b*d)/«a + b)*c*d*I);
InitPoly[O]: = l/«a + b)*c*d*l);
InitGuess: = 0;
Tolerance: = 1e-20;
MaxIter: = 100;

-103-



************************************************************');

************************************************************');
*****BEREKING VERLIEZEN IGBT-COMMUTATIECEL *****');

Newt Horn Defl(lnitDegree, InitPoly, InitGuess, Tolerance, MaxIter,
- - Degree, NumRoots, Poly, Root, Imag, Value, Deriv, Iter,

Error);

51 : = -root[l];
52:= -root[2];
53 : = -root[3];
writeln;

end; {program Newt_Horn_Defl}

{! !!!!!! I!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!}
{begin hoofdprogramma}

begin
clrscr;

{*************************************************************************}
{Invoeren van gegevens van de commutatiecel}

writeln('
writeln('
writeln('
writeln;
writeln(,***** INVOEREN SNUBBERGEGEVENS *****');
write('*****GEEF WAARDE Rl: ');
readln(a);
write('*****GEEF WAARDE R2: ');
readln(b);
write('*****GEEF WAARDE Cl: ');
readln(c);
write('*****GEEF WAARDE C2: ');
readln(d);
write('*****GEEF WAARDE Lp: ');
readln(l);
writeln;
writeln('* **** INVOEREN GEGEVENS COMMUTATIE-CEL *****');
write('*****GEEF WAARDE VO: ');
readln(vO);
write('*****GEEF WAARDE Iload: ');
readln(Il);
write('*****GEEF WAARDE Irr: ');
readln(Irr) ;
write('*****GEEF WAARDE trr: ');
readln(trr);
write('*****GEEF WAARDE tr (aan-tijd IGBT): ');
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readln(tr);
write('* ****GEEF WAARDE tf (uit-tijd IGBT): ');
readln(tf);
write('*****GEEF DE SCHAKELFREQUENTIE: ');
readln(fs);
writeln;
writeln('***** INVOEREN PROGRAMMAGEGEVENS *****');
write('*****GEEF TIJDSPANNE: ');
readln(tstep);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM1 (IGBT A UIT): ');
readln(filenaam 1);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM2 (IGBT B AAN): ');
readln(filenaam2);
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM3 (IGBT B UIT): ');
readln(filenaam3 );
write('*****GEEF OUTPUT-FILENAAM4 (IGBT A AAN): ');
readln(filenaarn4);

{*************************************************************************}
{aanmaken outputfiles}

assign(des l,filenaam 1);
rewrite(des 1);
assign(des2,filenaarn2);
rewrite(des2);
assign(des3,filenaam3);
rewrite(des3);
assign(des4,filenaam4);
rewrite(des4);

writeln(des1,'
writeln(des2,'
writeln(des3,'
writeln(des4,'

t
t
t
t

Vauit
Vbaan
Vbuit
Vaaan

Iauit
Ibaan
Ibuit
Iaaan

Pauit');
Pbaan');
Pbuit');
Paaan');

{*************************************************************************}
{Berekening van constantes uit forrnules}

tstep: = tstepjslag;
c1: = a *b*c*d;
c2:= a*c+b*d;
c3: = 1;
c4: = c*d*1*(a +b);
51 := 0;
52 := 0;
s3 := 0;

nulpunten(a,b,c,d,l,s 1,s2,s3);
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ts : = pi*sqrt(c*l);
lbmax : = II + lrr + VOla;
pauto: =0;
pbato: =0;
pbuto: =0;
paato: =0;
el : = 1;
e2 := 1;
e3 : = 1;

{********************"****************************************************}
{berekening van de output}

j:=O;
t:=O;

for j:=O to slag+ 1 do begin

ifel> le-30 then el:= exp(-sl*(t-tr)) else el:= 0;
if e2 > le-30 then e2 : = exp(-s2*(t-tr)) else e2 : = 0;
if e3 > le-30 then e3 := exp(-s3*(t-tr)) else e3 := 0;

AlL: = (vO*cl / c4) *(s 1*(1 / «s 1-51) *(s3-s 1)) )*e 1
+ s2 *( 1/«51-s1)*(s3-s2))) *e2
+ s3 *(1/ « s3-s 1)*(s2-s3))) *e3);

BIL: = (vO*c2/c4 )*( 1/( (s2-s 1) *(s3-s 1) )*e 1
+ 1/«sl-s2)*(s3-s2»)*e2
+ 1/«sl-s3)*(s2-s3»*e3);

elL: = (v(J*c3/c4 )*( 1/(s I *s2*s3)-I/(sl *(sl-s2)*(sl-s3))*el
-1/(51 *(51-s1)" (51-s3)) *e2
-1/ (s3 *(s3-s 1) *(s3-51) *e3);

D IL: = «Irr*1*c1)/ c4)*((s 1*s1)*1/((s 1-51) *(s l-s3 )) *e 1
+ (51 *51) *1/((s2-s 1) *(51-s3)) *e2
+ (s3*s3) *1/«s3-s 1) *(s3-51) *e3);

ElL: = «lrr*l *c2) / (c4)) *(s 1*(1/«s I-51) *(s3-s1))) *e1
+ s2*( 1/«51-s 1)* (s3-51) ))*e2
+ s3 *(1/«s3-s 1)* (s2-s3)) )*e3);

FIL: = «lrr*l*c3) / (c4))*(1/«51-s 1)*(s3-s 1))*e 1
+ 1/«sl-s2)*(s3-s2))*e2
+ 1/«sl-s3)*(51-s3))*e3);

{----------------------------------------------------------------------------}
{uitschakelverliezen (reverse recovery) tak a}

-106-



TcL'llnlSL'h(; L:niv(;rsilcil Eindhoven, Vakgroep EMV.

if t > tr then Vauit: = -(AIL + ElL + elL + DIL + ElL + FIL)
else Vauit: = O;{ -vO*t/tr-2*1 *vO/tr?}

if t > tr then Iauit: = -Irr*exp(-2.3*(t-tr)/trr)
else Iauit : = Il-(Ibmax-vO/a)*(t/tr);

Pauit: = Vauit*Iauit;
pauto: =pauto + Pauit*tstep;

{----------------------------------------------------------------------------}
{inschakelverliezen tak b}

if t < tr then Vbaan : = VO*(1-t/tr) else Vbaan: = O;{VO + Vauit;}
if t < tr then Ibaan : = Ibmax*(t/tr) else Ibaan : = II

+ Irr*exp«-2.3*(t-tr))/trr)
+ VO/a*exp(-t/(2*a*c));

Pbaan : = Vbaan*Ibaan;
pbato := pbato+pbaan*tstep;

{----------------------------------------------------------------------------}
{uitschakelverliezen tak b}

if t < ts then Vbllit:= vO*(-O.5*cos(t/sqrt(l*c)) + 0.5) + O.l*Il/c*t else Vbuit:=VO;
if t < tf then Ibuit : = W'(1-t/tf) else lbuit : = 0;
Pbuit: = Vbuit*Ibuit;

,pbuto: =pbuto + pbuit*tstep;

{---------------------------------------------------------------------------}
{inschakelverliezen tak a}

Vaaan : = Vbuit - YO;
if Vaaan > = 0 then Vaaan : = 0.1;
if Vaaan > = 0 then Iaaan : = 11 - VO/b*exp( -(t-ts)/(b*c)) else Iaaan : = 0;
Paaan: = Vaaan*Iaaan;
paato: = paato + paaan '" tstep;

{--------------------------------------------------------------------------}
{wegschrijven output}

writeln(des1,' ',t,' ',Vall it,' ',Iauit,' ',Pauit);
writeln(des2,' ',t,' ',Vbaan,' ',lbaan,' ',Pbaan);
writeln(des3,' ',t,' ',Vbllit,' ',Ibuit,' ',Pbuit);
writeln(des4' , t ' , Va'lan ' , Iaaan ' , Paaan)', " , ( " " ,

{--------------------------------------------------------------------------}

t: = t+ tstep
end;

dose(des 1);
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close(des2);
close(des3);
close(des4);

clrscr;
writeln('pauit = ',pauto);
writeln('pbaan = ',pbato);
writeln('pbuit = ',pbuto);
writeln('paaan = ',paato);
writeln;
writeln('****** TOTALE VERLIEZEN IGBT-S: ');
writeln('****** IGBT A: ',fs*(pauto+paato),' WATT');
writeln(,****** IGBT B: ',fs*(pbuto+pbato),' WATT');
writeln;
writeln('****** SNUBBERVERLIEZEN: ');
write('****** SNUBBER1: ');writeln(O.S*c*sqr(vO)*fs + SE-3*sqr(ll*ts)jc);
write('* ***** SNUBBER2: ');writeln(d*sqr(vO)*fs);
writeln;
writeln('* *****RETURN = EINDE* *****');
readln;

{!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!l!!!!!! !!!!!!!1 !!!!! !!!!!!!!!!!}
{einde programma!!}
end.
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program Beeld;

uses Dos, Crt, GDriver, GKernel, GWindow, GShell,graph;

var j,par
source1
t,v,i,p
trnax,valrnax
A
naam,lab,titel
antwl,antw2

:Integer;
:text;
:real;
:reaJ;
:plotarray;
:string;
:char;

procedure OneAxis(var titel:string;tmax,valmax:real);
begin

ClearScreen; { Init screen}
SetColorWhite;
SetBackground(0);

DefineHeader(1, titel); {Define the window}
SetHeaderOn;
DefineWorld(l, 0, -valmax, tmax, valmax);
SelectWindow( 1);
SelectWorld(1);

DrawBorder; { Draw it }

************************************');

************************************');
*****LOSSES OUTPUT-VIEWER*****');

DrawAxis(8, 8, 0, 0, 0, 0, 1, 1, true); { Draw coordinate axis}
end; { OneAxis }

begin

drscr;
writeln('
writelnC
writelnC
writeln;
writeC*****GEEF DE FILENAAM: ');
readln(naarn);
assign(sourcel,naarn);

repeat
antwl: = 'n';
writeC*****WILT U DE SPANNING (1), STROOM (2) OF VERMOGEN (3): ');
readln(par) ;
reset(source 1);
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tmax: =0;
valmax: =0;
readIn(source 1);
if par = 1 then titel: = naam +' spanning';
if par=2 then titel:=naam+' stroom';
if par =3 then titel: = naam +' vermogen';

for j := 1 to maxplotglb do begin
readIn(sourcel,t,v,i,p );
A[j,l]: =t;
if par= 1 then A[j,2]: =v;
if par=2 then A[j,2]:=i;
if par=3 then A[j,2]: =p;
if abs(A[j,2]) > valillax then valmax : = abs(A[j,2])

end;
tmax: = maxplotglb* A[2, 1];

InitGraphic; { Initialize the graphics system}

OneAxis(titel,tmax,valmax); { Do the demo}

drawpolygon(A, l,maxplotglh,O, 1,0);

repeat until Keypressed;
LeaveGraphic; { Leave the graphics system}
drscr;
write('*****WILT U NOG EEN GRAFIEK? Gin): ');
readIn(antw1);
if antwl = 'j' then begin

write('*****ANDERE FILE? Gin): ');
readln(antw2);
if (antw2 = 'j') or (antw2 = '1') then begin

write('*****GEEF DE FILENAAM: ');
readln(naam);
assign( source 1,naalll);

end
end;

until (antwl ='n') or (antwl ='N');
end.
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Bijlage 3:

PSPICE-inputfile.
PSPICE-inputfile (igbttes1.cir):

SNUBBER TEST

*COMMUTATIECEL
*BRONNEN
V1 1 0 500VOLT
VB 0 10 PULSE(O 1 0 0.25U 0.25U 50U 100U)
VA 0 11 PULSE(1 0 0 0.25U 0.25U 50U 100U)

*SCHAKELAARS
SB 1 2 0 10 SMOD
SA 0 4 0 11 SMOD

*DIODES
DB12 1 DMOD
XB2 2 60 POWERDIO
DA140DMOD
XA2 4 70 POWERDIO

*CONDENSATOREN
C1 1 06MF

*\VEERSTANDEN
RL 5 0 0.83320HM

*SPOELEN
LL 3 5 5MH IC= 100A
LBl 63 O.lUH IC= lOOA
LAl 73 0.1UH
LB2 60 6 O.OlUH IC= 100A
LA2 70 7 0.01 UH

*SNUBBERS
*SNUBBER B
DSBl 86 DMOD
CSBl 1 18 0.047UF
CSB2 14 6 0.022UF
RSBl 8 6 lOOHM
RSB2 14 2 100HM
LSPB 18 8 8.0E-8H
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*SNlJBBER A
DSA1 97 DMOD
CSA1 0 19 0.047UF
CSA2 15 7 0.022UF
RSA1 9 7 100HM
RSA2 15 4 lOOHM
LSPA 19 98.0E-8H

*MODELLEN
.MODEL DMOD D(ClO= 1PF)
.MODEL SMOD VSWITCH(RON = 1.0E-4)

*-------------------------------------------------------------*
* (Dr. Ing. J.L. Duarte.)
*--------------- Power Diode Model ----------------*

*
* Global parameters, defaut values: IRF830
.PARAM RDIODE=0.015
+ CO=50PF, PHI=O.8V. M=0.35
+ ILEAK=31.6N, N = 1.387, TAUF=250.0NS
+ TAUR=291.2NS, BRDV=1000
*-----------------------------------------------------*
*
.SUBCKT POWERDIO ANOD,CATOD
+PARAMS: ILEAK={ILEAK}, N={N}
+ RDIODE={RDIODE}, CO={CO}. TAUF={TAUF}
+ TAUR=={TAUR},BRDV={BRDV}
*
* --- Recovery model --- *

*
* Stored charge
VCSENS CATOD,CATODi O.D
GCUT1 0 1 TABLE {I(VCSENS)} == (0,0) (100,100)
*XLTAUR 1 0 LDAMP PARAMS: LL=={TAUR}
LTAlJR 1 0 {TAUR}
* V(l) is proportional to TauR *di/dt
*
* Start recovery
ECUT1 3 0 CATOD,ANOD 1.0
RCUT1 3 0 lK
ESTA 20 TABLE {V(3)} = (-26M,0) (0,1)
RSTA 20 1K
* V(2) = 1 allows start recovery ( v(anod,catod)==26mv = > ijunc = lleak)
*
* Strobe recovery
ECUTI 4 0 ANOD,CATOD 1.0
RCUTI 4 0 1K
ESTO 50 TABLE {V(4)} == (0.4,0) (0.7,1)
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LSTO 5 6 1.0H
RSTO 6 0 {ljTAUR}
ESTR 7 0 TABLE {Y(6)} = (0.0,0) (0.010,1)
RSTR 70 IK
* V(6) < > 0 allows recovery ( v(anod,catod) = OAV = > ijunc = ... )
* V(6)<max> = IV; I(RSTO) <final value> = TAUR
* Decay time constant = LTAUjRTAU = TAUR
* V(7) > 0 strobes recovery.
*
* Current source
GREC ANOD,CATODi VALUE = {V(1)*V(2)*V(7)}
*
* Conventional spice model
DIDEAL ANOD,CATODi DPOWER
.MODEL DPOWER 0 (IS={ILEAK} N={N} RS={RDIODE} CJO={CO}
TI={TAUF} BY={BRDV})
*
.ENDS POWERDIO
*-----------------------------------------------------*
*
*-------------------------------------------------------*

*PSPICE INSTRUCTIES
.OPT NOMOD NOPAGE ITL5=0 RELTOL=O.OI
.OPT ABSTOL= I UA CHGTOL= IPC VNTOL=500UV
.TRAN lOON 250U UIC
.PROBE
.END
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Bijlage 4:

Gebruikte meetinstrumenten:

Digitale geheugen oscilloscoop: Nicolet 4094 C

Spanningsprobes: Nicolet M 15 (lOOx)

Stroomprobe: Tektronix P 6303

Stroomprobe versterker: Tektronix AM 503

Voeding: gel ijks troomgene ra tor (Ward-Leonard)
Smit Slikkerveer
Type G 30/22 No.I-5149-4Al
440V 136A
60kW continue
1500 omw/min Compo
1964
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Bijlage 5:

Metingen GTO-commutatiecel bij vol vermogen (SOOY. lS0A).

Stroom GTO-B bij natuurlijke commutatie:
I
t-

288. 8~

~
158.8 f

I

;, ~
E 188.8 i
~ t

r-
f-

58.Eli
r

~
t-

8.8,

-S.8us 8.8s S.8us 18.8us
TIME

lS.8us

Spanning GTO-B bij natuurlijke commutatie:

SEl8.8E
488.8 f=-

E
388.8 E-

E ~
~ 288.8 1

~
f-

lEl8.8r:-
r

Stroom GTO-A bij natuurlijke commutatie:

lS.llus

-,::~ ~rr-
- 1 t:J t:J t:J -~--~--'----"--'--'-=-':--'----l._-,----L----L----'-----'---'::c--:O-----'-----'-----'---'----"

8.Els S.8us 18.8us lS.11us
TIME
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Spanning GTO-A bij natuurlijke commutatie:
, I I I

tt. t1 ........... " .........;.........,---------------------------j
_ 4 r \

\

- <~ ~ ~j tl - -

,..-
5

-St1t1 t1,-

r
'-

~ I-7St1.tt
B.Bs 5.eu5

TIME
lB.Bus

I
lS.Bus

-

-

Stroom GTO-B bij geforceerde commutatie:

lS.BusS.8us lB.8us
TIME

-S.t1us

ltltl tl ._-

E
co

L

Spanning GTO-B bij geforceerde commutatie:

I

Stttt. Bt-

~
L

~
25fl.8~

I

tJ. u ~~t4~.~::~::::

-s kjus a.tls
,

s.~us

TIME
ltl.flus

, I

lS.Bus

j
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Stroom GTO-A bij geforceerde commutatie:

SB.B

I
B. B.~~~~~~~~~===:::;:~:;::::::::;=~=J======
-5.~us B.Bs S.BllS lB. Bus 15.Bus

TIME

Spanning GTO-A bij geforceerde commutatie:

B.B

lBB B'

-lOtl.B:=-

t
-2BB.BE-

I-
-3BB.B~

-o
:>

'1\' 'J
\. \ ~)\.-" ·· ~ 1/-v---- -

~ )-400. B '-

;;..-.•••.•• oo''oc'''''''''=....... ".1 ~.. lit'
- 5 BB . El -·~~-----'.-B=-c. El:'-s-----'.-~-'-------'-=S,.--. '=-B-u~s-'-----'---:-1=-B--=.B':--u-s"------'--'--,.--l=-'=S=-.-=B-u-s"---"---'-----'--

TIME
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Metingen IGBT-commutatiecel bij vol vermogen (500Y, 150A).

Stroom IGBT-B bij natuurlijke commutatie:

7.5us5.aus
TINE

a.os

f
!-

Sll.ll~
r

~ll . I
a. a~1~..,T,Y

1
n'rlmmmH-----------------------1

r
f.

1S11.11 f-

F
I

11111.11~
'-

Spanning IGBT-B bij natuurlijke commutatie:

JUt). u~-

r
2UU. d ~

ltJeJ U

2 Sus 5.8us
TINE

7.5us

Stroom IGBT-A bij natuurlijke commutatie:
HHl . U - -~-_~__,_-,-----,--,---,---,---__,_--r---,------r-r--,__---r----.---,--'1

~rm~llllfl(Jr~~r\

<;U U =-- \
~

-
- Stu ~1·-

r-
-lSO.U"-

2.Sus 5.6us
TINE

7.5us
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Spanning IGBT-A bij natuurlijke commutatie:"" i~nr:~'9'~\l'::::;-i --'- ~_ __'_ ___1~

-2~i1 tJ ....... - i

\

,-- \ rtcJV'~
5 -Stiu. u .-

r-
r

r- L-758 tlf-
L

I I
tL Us 2.5us S.Bus 7,5us

TIME

Stroom IGBT-B bij geforceerde commutatie:
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Stroom IGBT-A bij geforceerde commutatie:

>-
ZIHl il>

r
f-
',
r

lSI1,I1r---
~
r
r
f-

HHJ.ilr-

t
t
,

~. Il ;"~JH~!f1ii't'J.J"''''''UI--------------------I

u Us 2.5us 5.0u5
TIME

7.5U$

Spanning IGBT-A bij geforceerde commutatie:

u u

-Iud U

7.5U$5.Bus
TIME

2.5us

,

j
I
I
I

!
j

,...-J"--...........J'u:-"

-zuu. u -

"
,-

-' [:-
0 -300 Il~ c-

-4illl. U,----

-Stju. U .- I-
~. u,
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