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Abstract

In order to reduce switching losses in current source inverters, a literature study on voltage source

inverters was performed, for there is not much litrature on current source inverters. Dualising several

methodes to reduce switching losses in voltage source inverters for use in current source inverteres,

showed that regenerative snubbers are not very easyly realised for current source inverters. To reduce

switching losses in current source inverters a Quasi Resonant DC Link for current source inverters has

been developed. This QRDCL realises the switching in the invertor to take place at currents one

magnitude smaller than the nominal current. A 2 kW boostconverter with QRDCL was build and a

drastic reduction in switching losses was measured. Because the boostconverter without QRDCL has

relatively smaIl switching losses, the reduction with a QRDCL could not be caiculated very accurately.

The application of a QRDCL reduced the total efficiency of the boostconverter in comparison with the

boostconverter with conventional snubbers. However for larger converters it is expected that

application of a QRDCL may prove to reduce the switching losses as weIl as it will enhance the tota!

efficiency of the converters.
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1 Inleiding

1. Inleiding

Bij de vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica wordt onderzoek gedaan aan pulsbreedte

gemoduleerde stroominvertoren. Met zo'n invertor wordt aan de uitgang een driefase wisselstroom

gegenereerd, die door de relatief hoge schakelfrequentie van de invertor een geringe harmonische

vervorming heeft. In de invertor wordt geschakeld met behulp van Insulated Gate Bipolar Transistoren

(lGBT). Bij iedere IGBT zijn RCD-snubber netwerken aangebracht. In het algemeen dragen

snubbernetwerken er zorg voor dat de 'stress' in het schakelend element worden verminderd. Zo

beperken deze netwerken de grootte van overspanningen en de energie die in de IGBT tijdens schakelen

wordt gedissipeerd. In een RCD-snubber wordt er tijdens het uitschakelen energie in een condensator

opgeslagen. Na het wederinschakelen wordt deze energie in een weerstand gedissipeerd. Deze in de

snubber gedissipeerde energie maakt dus deel uit van het totale schakelverlies in de invertor. Wanneer

in de invertor hoogfrequent wordt geschakeld, zijn de schakelverliezen dermate groot dat deze verliezen

nog maar moeizaam aan de omgeving kunnen worden afgestaan. Wanneer het vermogen van de

stroominvertor verder wordt vergroot, zullen de schakelverliezen in de halfgeleiders meer dan

evenredig toenemen. Dit komt doordat de in de commutatiecel opgeslagen energie evenredig is met het

kwadraat van de stroom in de commutatieceJ. Wanneer het vermogen van de invertor wordt

opgeschaald bij een gelijkblijvende schakelfrequentie kan de in de invertor geproduceerde warmte niet

eenvoudig meer aan de omgeving worden afgestaan. De schakelverliezen vormen dan ook een

belangrijke beperking voor het vergroten van het vermogen van deze invertor. Om het schakelverlies in

een invertor te verminderen, kunnen het aantal commutaties per seconde worden verminderd. Dit heeft

tot gevolg dat de uitgangsstromen van de invertor meer harmonische vervorming heeft. Een andere

methode om het schakelverlies in de invertor te verminderen, is om het schakelverlies per commutatie

te verminderen. Dit onderzoek is er op gericht om het schakelverlies per commutatie in een

stroominvertor drastisch te reduceren. Hierdoor wordt het opschalen van het vermogen van de invertor

mogelijk, zonder de halfgeleiders te beschadigen.

In hoofdstuk 2 worden de optredende verliezen in de bestaande stroominvertor nader bekeken. Meestal

worden, voor het omzetten van gelijkspanning in wisselspanning, spanningsinvertoren gebruikt.

Stroominvertoren daarentegen worden hiervoor zelden toegepast. Hierdoor is in de literatuur weinig

bekend over maatregelen om verliezen in stroominvertoren te reduceren. Daar een stroominvertor duaal

is aan een spanningsinvertor, is in de literatuur gezocht naar methoden die schakelverliezen in

spanningsinvertoren reduceren. In hoofdstuk 3 worden twee verschillende methoden beschreven die in

de literatuur gevonden zijn, om de verliezen te reduceren in spanningsinvertoren. De eerste methode

maakt gebruik van een resonante gelijkspanningskring, terwijl de tweede methode gebruikt maakt van
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regeneratieve snubbers. Van de bij deze methoden behorende netwerken zijn de duale netwerken

bepaald en is nagegaan of deze ook toepasbaar zijn voor stroominvertoren. Als laatste wordt in

hoofdst\ll< 3 beide methoden met elkaar vergeleken. In hoodfstuk 4 wordt de methode met een quasi

resonante gelijkstroomtussen kring verder uitgewerkt. Daarna wordt de testopstelling beschreven,

waarna in hoofdstuk 5 de resultaten worden bekeken. In hoofdstuk 6 worden dan de conclusies

gegeven.
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2 Pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

2. De pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

2.1 Beschouwing van de bestaande stroominvertor

In figuur 1 is schematisch de driefasen stroominvertor weergegeven.

R,
L,

Figuur 2 : Schematische weergave van een driefasige stroominvertor

De IGBT's Qil en Qi2, Qu en Qi4' QiS en Qit\ vormen de takken van de stroominvertor. De

condensatoren ei vormen de filtercondensatoren. Deze vormen energiebuffers die ervoor te zorgen dat

in plaats van de blokvormige stromen is'. iR' en iT' er continue stromen is. iR en ir aan de belasting

worden aangeboden. De condensatoren vormen als het ware een lage impedantie voor de hoogfrequente

component van de blokvormige stromen is', iR' en iT'. Voor de grondharmonische vormen de

condensatoren een hoge impedantie en die grondharmonische wordt dan ook doorgegeven aan de

belasting van de invertor . De impedanties L) en RI representeren de belasting. Bij een stroominvenor

moet altijd één IGBT met een oneven nummer en één IGBT met een even nummer in geleiding zijn,

om te voorkomen dat de stroomkring wordt verbroken. Door de IGBT's volgens een bepaald patroon

hoogfrequent te schakelen kunnen aan de uitgang sinusvormige stromen gegenereerd worden welke een

symmetrisch driefasig stroomstelsel vormen. Door middel van een pulsbreedte gemoduleerd

schakelpatroon is het mogelijk om zowel stromen als spanningen met een geringe harmonische

vervorming te genereren.

Het pulsbreedte-modulatie principe

Om aan de uitgang een sinusvormige stroom met periode Ti te realiseren, wordt bij het toepassen van

pulsbreedte modulatie deze periode in kleinere tijdsintervallen Tli verdeeld. Er wordt van uitgegaan dat

de periode Tli"Tj , zodat voor de periode Tli de spanningen DR, Us en UT constant verondersteld mogen

worden. De tijd Tik die schakelaar Qik (I ~k~6) binnen het interval [tl>t1+Tli) geleidt, kan op deze
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zogenaamde schakelperiode TI; genormeerd worden door middel van de relatieve geleidingstijd

ójk=Tjkrrli . We moeten ons hierbij realiseren dat Ói\ tlm Ój6 diskrete funkties van de tijd zijn, die

gedurende een interval ter lengte T 'i slechts één waarde aannemen. Omwille van een eenvoudige notatie

wordt hierna echter Óil(t) tlm Ój6(t) geschreven, als zouden deze funkties continue funkties van de tijd

zijn.

Voor de over een periode T'i gemiddelde blokstromen is', iR' en iT ' geldt:

J'R = (Oil -oi2)id

i's = (Oil -Oi4)id

i'T = (0ioS -oio)id

(I)

De factoren tussen haakjes kunnen iedere waarde aannemen tussen -1 en + 1. Als ei klein is, geldt dat

bij benadering ix gelijk is aan i: (met x= R,S,T)Om een symmetrisch driefasig stroomstelsel aan de

uitgang te realiseren (zie figuur 2) volgens

r; =Mi id sin(wot - c/Jo )

r; = Mi id sin(wot - c/Jo - 2
J
.. )

r; =Mi id sin(wot - c/Jo - 4
J
")

zal uitgaande van een ideale stroombronvoeding het volgende dus moeten gelden:

0il -Oi2 = Mi sin(wot - 4>0 )

0iJ -Oi4 = Mi sin(wot - 4>0 - 2)"')

0iS - 0i6 = Mi sine Wo t - 4>0 - 4)"')

Mi wordt de modulatieindex voor de invertor genoemd. Uitgaande van het feit dat voor de complexe

impedantie van de belasting geldt (zie figuur 1) dat

(2)

(3)

en

(4)

10

volgt voor de spanningen UR(t), us(t) en UT(t)
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2 Pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

t
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Figuur 3 : Het verloop van de stromen en spanningen aan de uitgang van de invertor met de bijbehorende pulsbreedte-modulatie
golfvormen
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UR = Miid I~I sin(wot - tPo + tP)

Us = Miid I~I sin(wot - tPo + tPi - 2;,) (5)

l1r = Miid I~I sin(wot - tPo + tPi - 4
3
,,)

Uit het voorgaande blijkt het mogelijk te zijn de golfvormen (3) z6 te kiezen dat wanneer we op elk

schakelinterval ter lengte Tli het gemiddelde van de stromen is', iR' en iT ' berekenen, we een

sinusvormig verloop aIs funktie van de tijd vinden. In figuur 2 is een verloop van c5i1(t) tlm c5i6(t)

weergegeven waarmee het stroomstelsel (2) gerealiseerd kan worden. Een periode van de

grondharmonische van de stroom (TJ is hier onderverdeeld in zes wat tijdsduur betreft gelijke

segmenten. Elk segment bestaat weer uit vele schakeJintervallen ter lengte T.;. Elk schakelinterval is

verdeeld in drie sub-intervallen gedurende welke er precies één schakelaar uit de bovenhelft en één

schakelaar uit de onderhelft van de schakelmatrix uit figuur 1 geleiden. Spreken we nu over een

bepaald segment, dan geleiden er binnen elk schakelintervaJ daarvan telkens dezelfde schakelaars in

telkens dezelfde volgorde. In figuur 2 is bij elk segment op de eerste regel in een vierkant behorende

bij een bepaald segment aangegeven welke schakelaarvolgorde gehanteerd wordt. De continu in dat

segment ingeschakelde schakelaar is onderaan het vierkant vermeld. Uit deze figuur blijkt verder dat er

steeds één schakelaar op elk sub-interval continu (0= 1) geleidt. Ook de relatieve geleidingstijden c5 van

deze schakelaars vindt men weergegeven in figuur 2.

Uit formule 2 blijkt dat de grootte van de stromen aan de uitgang ingesteld kan worden met de

modulatieindex Mi' Een andere mogelijkheid om de stroom aan de uitgang te regelen is om de stroom

id te variëren. In de bestaande invertor is Mi=1 en wordt de grootte van de stromen aan de uitgang

geregeld door de stroom id te regelen. De achtergrond van deze keuze ligt in het feit het regelen van de I

stroom met behulp van variatie in Mi als nadeel heeft dat de schakelaars in de invertor I/Mi maal I

grotere stromen voeren dan aan de uitgang wordt geleverd. Dit zorgt voor extra verliezen in de

schakelaars en voor extra stress op de halfgeleiders.

Doordat er per periode Ti veelvuldig wordt geschakeld in de invertor, is ud' opgebouwd uit stukjes

gekoppelde spanning van de uitgang. De spanning Ud' zal een stapvormig verloop vertonen dat

afhankelijk is van de belasting. Bij een ohmse-inductieve belasting zal de over Ti gemiddelde waarde

van de tussenkringspanning gelijk zijn aan [BEZ91):
I

(6)

Wanneer de belasting zuiver inductief is zal de over Ti gemiddelde spanning dus nul zijn. In figuur 3 is

de tussenkringspanning weergegeven voor een zuiver ohmse (figuur 3A) en een zuiver inductieve

12 T. U .E., Vakgroep Elektrornechanica en Vermogenselektronica



2 Pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

(figuur 3B) belasting, wanneer in de invertor wordt geschakeld volgens het patroon van figuur 2.

Omwille van de duidelijkheid is in deze figuur het aantal commutaties per segment tot zes gereduceerd.

Zoals uit figuur 3 al blijkt, is de maximale sprong in de tussenkringspanning udi ' gelijk aan de

topwaarde van de gekoppelde spanning aan de uitgang van de invertor.

Uitgaande van een situatie waarin één IGBT Qix (met x=2, 4 of 6) in de onderste helft van de invertor

geleidt, kan de situatie voorkomen dat de stroom commuteert van Qil naar Qi:l' Wanneer de spanning

UR-U. hoger is dan de spanning Us-U. commuteert de stroom automatisch naar Qi3 wanneer deze wordt

ontstoken (zie figuur 1). Dit wordt een natuurlijke commutatie genoemd. De tussenlaingspanning udi ' in

-

2

" r-.. '\
t\ r'\ t\ t,.V2

t,

" "l "-
t

.... " "
(j .• l!..

1
l-

t

A B

Figuur 4 : De tussenkringspanning bij (A) een ohmse en een (B) een inductieve belasting

de uitgangssituatie is bij een natuurlijke commutatie dus hoger dan in de situatie na de commutatie.

Wanneer de spanning UR-U. lager is dan de spanning Us-U. commuteert de stroom alleen naar Qi3

door Qil geforceerd af te schakelen. Dit wordt een geforceerde commutatie genoemd. Wanneer

geforceerde commutatie plaatsvindt, is de tussenkringspanning udi ' in de beginsituatie lager dan in de

situatie na de commutatie.

2.2 RCD-snubbers en verliezen

In de bestaande stroominvertor zijn conventionele RCD-snubbers toegepast over de IGBT's zoals

weergegeven in figuur 4. De RCD snubber wordt gevormd door de weerstand R., condensator Cl en

diode DI' Bij iedere IGBT is een diode Dir aangebracht welke reverse recoverystromen van de

seriediode Da (n= 1..6) om de IGBT heen leidt zodat deze niet beschadigd raakt. Deze diode Dor wordt

niet tot de snubber gerekend.

Afstudeerverslag J.C.C.M. Borburgh 13
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id-
-1 red -1 red

snub- snub-
ber ber

0,
Rs

.URS

~
S

•
u

RT
R T

Figuur 5 : De RCD-SDubber zoals toegepast in de bestaande stroominvertor

In het hierna volgende zal, aan de hand van een beschrijving van een commutatie, worden aangegeven

waar de schakelverliezen onstaan in een stroominvertor, welke is uitgerust met RCD snubbers. Hierbij

wordt niet gepoogd volledig te zijn, maar wordt volstaan met het aangeven van de belangrijkste

verliesposten. Voor een gedetailleerde beschrijving van ReD snubbers met alle parasitaire effecten

wordt verwezen naar de literatuur [McM80][FER82].

Wanneer UST> 0, is de commutatie van Qi.5 naar Oû geforceerd. Bij geforceerde commutatie van Qi.5

naar Qi3 wordt de stroom in Qi5 afgeschakeld. Bij het afschakelen van Oi5 commuteert de stroom eerst

van Oi5 naar condensator C. en diode 0 •. De spanning over de condensator C. neemt lineair toe

volgens:

~u~_ = id/C
dl .... •

(7)

Wanneer Ue. gelijk is aan de spanning UST commuteert de stroom van C./D. naar Qû' Wanneer de

parasitaire zelfinductie tussen de twee takken verwaarloosd mag worden, zal na afloop van de

commutatie Uc. gelijk zijn aan UST' Wanneer de zelfinductie tussen de takken niet verwaarloosd mag

worden, treedt er overshoot op bij de spanning over Qi5 en dus ook over condensator C•. Na afloop van

de commutatie zal ue. gelijk zijn aan de top van de overshoot, dus Uc. > UST'

Het terugschakelen van Qi3 naar Qi.5 gebeurt in het geval UST>O door natuurlijke commutatie. De

negatieve spanning die ~u over Qu en D3 staat, wordt opgevangen door diode D3 . De snubber

behorende bij Qû neemt aan geen van beide commutaties die hier worden beschreven deel, omdat geldt::

UST>O.

In het voorgaande zijn omwille van de eenvoud de paracitaire zelfinducties tussen de takken van de

14 T. U.E., Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica



2 Pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

invertor verwaarloosd. Wanneer deze echter in de beschouwing worden meegenomen, dan geeft dit

aanleiding tot overspanningen over de schakelende halfgeleiders. De RCD-snubbers zullen deze

overspanningen bij het afschakelen echter onderdrukken. Doordat er een spanning over de

snubbercondensator wordt opgebouwd, zal de stroom door de zelfinductie tot nul afnemen. De

overspanning zal gelijk zijn aan:

Hieruit volgt dat de grootte van de snubbercondensator bepaald wordt door de maximaal toegestane

overspanning over de halfgeleiders. Deze overspanningsbeveilingsfunctie van de RCD-snubber moet

altijd in beschouwing worden genomen, wanneer men de grootte van de snubbercomponenten bepaalt.

De verliezen

Het uitschakelverlies in Qi5 is sterk afhankelijk van de snelheid waarmee Qi5 uitschakelt. Omdat de

afgeschakelde stroom eerst cornrnuteert naar C" neemt, vanaf het moment dat afgeschakeld wordt, de

spanning over de halfgeleider geleidelijk toe. Wanneer de halfgeleider niet onmiddelijk afschakelt, zal

er dus gedurende de periode dat er een reststroom door de halfgeleider loopt ook een steeds

toenemende spanning over de halfgeleider staan. Dit resulteert dus in een uitschakelverlies in de

halfgeleider. Om het uitschakelverlies zo gering mogelijk te houden dient de halfgeleider zo snel

mogelijk te worden afgeschakeld. Ook kan een grotere condensator C. ervoor zorgen dat de spanning

over de halfgeleider niet zo snel toeneemt, zodat het uitschakelverlies afneemt. Het nadeel hiervan is

echter dat het snubberverlies toeneemt.

Wanneer een tijd t. later Qi5 weer wordt ingeschakeld zal condensator C. via weerstand R. en Qi5

ontladen. De energie die tijdens het uitschakelen van Qi5 in C. is opgeslagen, wordt na het inschakelen

gedissipeerd in de weerstand R.. Dit resulteert minimaal in een snubberverlies per commutatie van:

(9)

In de praktijk is het verlies vaak groter ten gevolge van parasitaire zelfinducties. Deze zorgen ervoor

dat de spanning over de condensator C. groter wordt dan UST bijvoorbeeld Ü, met ü> UST ' Deze waarde

dient dan in plaats van uST te worden ingevuld in formule 8. Zoals uit de formule blijkt is dit verlies

niet afhankelijk van de grootte van de weerstand R•.

Inschakelverliezen treden vooral op in een IGBT die na inschakelen een natuurlijke commutatie tot

gevolg heeft. Dit wordt veroozaakt door de reverse recovery stroom van de seriediode in de
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afschakelende tak. Ook energie die opgeslagen is in paracitaire capaciteiten van de inschakelende IGBT I

worden in die IGBT gedissipeerd. Hierop zal hier niet verder worden ingegaan, daar dit niet bijdraagt 1

aan een beter inzicht in de werking van de ReD snubber.

In deze paragraaf worden de doorlaatverliezen in de halfgeleiders niet nader toegelicht, daar de

schakelverliezen in hoogfrequent pulsbreedte gemoduleerde stroominvenoren de grootste bijdrage

leveren aan de totale verliezen van de invenor. Zoals bekend wordt verondersteld, zijn de

doorlaatverliezen alleen afhankelijk van de stroom door de halfgeleiders. Als zodanig zijn de

doorlaatverliezen niet te reduceren met snubbernetwerken.

2.3 Dualiteit van de stroom- en spanningsinvertor

Het komt in de elektrische netwerktheorie nogal eens voor dat tussen twee schakelingen een zekere

analogie bestaat. De stromen en spanningen in het ene netwerk gedragen zich identiek aan de

spanningen respectievelijk stromen van het duale netwerk. Dit houdt in dat van een gegeven netwerk

een duaal netwerk opgesteld kan worden dat dezelfde responsie voor de stroom geeft als voor de

spanning in het oorspronkelijke netwerk.

Het duale netwerk kan op grafische wijze worden bepaald. Dit kan alleen wanneer het schema van het

oorspronkelijke netwerk getekend kan worden zonder dat de verschillende takken van het netwerk

elkaar kruisen. Uitgaande van een spanningsinvenor is dit alleen mogelijk wanneer slechts twee takken

worden bekeken. Met andere woorden alleen een éénfasige spanningsinvertor kan worden getekend

zonder dat takken elkaar kruisen. In figuur 5 is met getrokken lijnen een eenfasige spanningsinvenor

afgebeeld.
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Figuur 6 : het dualiseren van een eenfasige spanningsinvertor
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2 Pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor

Het duale netwerk bepalen gaat als volgt:

1) markeer de knooppunten in het oorspronkelijke netwerk met x. Tussen deze knooppunten bevinden

zich dus de takken van het netwerk. Deze punten x markeren de mazen van het duale netwerk.

2) plaats in iedere maas van het oorspronkelijke netwerk een •. Dit worden de knooppunten van het

duale netwerk.

3) verbind de knooppunten van het duale netwerk via de takken van het oude netwerk met de duale

component.

De duale component bepalen van de tak van het oorspronkelijk netwerk levert bij passieve elementen

geen problemen op. Gesloten verbindingen in het oorspronkelijk netwerk worden vervangen door open

verbindingen in het duale netwerk. Impedanties worden vervangen door bijbehorende admitanties. Bij

schakelende elementen (halfgeleiders) is het niet altijd duidelijk wat een duaal schakelend element is.

Een normaal gesloten schakelaar wordt vervangen door een normaal open schakelaar. In het geval van

een diode is het duale element niet direct aan te geven. In figuur 5 zijn de antiparallele diodes in de

spanningsinvertor vervangen door seriediodes in de stroominvertor. Dit is echter niet als regel het

geval. Het nu resulterende duale netwerk van de spannningsinvertor blijkt zoals verwacht een

stroominvertor te zijn.

Daar de stroominvertor duaal is aan de spanningsinvertor kunnen oplossingen om schakelverliezen in

spanningsinvertoren worden bestudeerd. In het volgende hoofdstuk zullen twee methoden die in de

literatuur zijn beschreven voor spanningsinvertoren nader worden bekeken. De bijbehorende netwerken

zijn op de in deze paragraaf beschreven wijze gedualiseerd, om na te gaan of deze methoden bruikbaar

zijn om schakelverliezen te reduceren in stroominvertoren.
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3Mogelijkhedenomdeschakelverliezen instroominvertoren teverlagen

3 Mogelijkheden om de schakelverliezen in de stroominvertor te verlagen

In de praktijk wordt de spanningsinvertor in tegenstelling tot de stroominvertor vaak toegepast.

Het gevolg hiervan is dat in de literatuur weinig bekend is over methoden om de schakelverliezen

te reduceren in stroominvertoren. Over snubbers voor spanningsinvertoren daarentegen is veel

meer bekend. Zoals in het vorige hoofdstuk al is aangehaald, is de stroominvertor duaal aan de

spanningsinvertor. Het is dan ook zinvol om de mogelijkheden om de schakelverliezen te

reduceren voor spanningsinvertoren die in de literatuur zijn beschreven nader te bestuderen. Deze

mogelijkheden kunnen dan gedualiseerd worden, zoals aangegeven in paragraaf 2.3, voor

toepassing bij een stroominvertor.

Uit de literatuur blijkt dat er twee essentieel verschillende manieren zijn om de schakelverliezen

in spanninginvertoren te reduceren. De eerste manier maakt gebruik van een oscillerende

gelijkspanningskring. De spanning in deze gelijkspanningskring wordt periodiek nul. Op deze

nuldoorgangen van de spanning is het mogelijk om de schakelaars in de invertormatrix in of uit

te schakelen zonder dat er spanning over de schakelaars staat. De commutatie zal nagenoeg

verliesvrij geschieden. Deze methode staat ook bekend onder de naam 'zero voltage switching'

[DlV86][WYK89] . De twe~e catagorie oplossingen wordt gevormd door regeneratieve snubbers,

al dan niet berustend op resonante principes. In deze snubbers wordt de energie die is opgeslagen

in de passieve elementen van de snubber niet gedissipeerd in weerstanden, maar teruggewonnen

en naar de gelijkspanningskring of belasting teruggeleverd. Dit kan gebeuren met behulp van extra

elektronica [FRE88][BEN88] of met behulp van resonante schakelingen

[EP582][LAU83][UNDE84][NAK87]. Ook zijn in de literatuur mengvormen beschreven

[ZAC86].

In volgende paragraaf zal de oscillerende gelijkspanningkring (zero voltage switching) nader

worden beschreven. Hierna zullen de mogelijkheden om deze methode toe te passen bij

stroominvertoren worden uitgewerkt. In paragraaf 3.2 zal een oplossing met een regeneratieve

snubber worden beschreven.

3.1 Resonante tussenkring

Resonante gelijkspanningstussenkring

In de literatuur [DlV86] wordt een spanningsinvertor met een oscillerende gelijkspanningskring
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Softswitching in stroominvertoren door middel van 'n quasi resonante De link

beschreven. In figuur 6a is zo'n driefasige spanningsinvertor weergegeven met een resonant

gelijkspanningcircuit gevormd door Lr en Cr> dat is aangebracht tussen de gelijkspanningsbron en

de invertor. Om het principe te verklaren is een equivalent 1 fasig schema weergegeven in figuur

6b, zoals dit in de literatuur [DIV86j is afgeleid. Aan de hand v~ dit equivalente éénfasige

schema wordt hierna het principe verklaard.

L

~d' C,

-----,

L I inver-
r

I tor

IUd L
I I L f

C : scho- I

r S Dp I kelmo- : Rb: trix I

I I
____ J

b

Figuur 6 : Spanningsinvertor met oscillerende gelijkspanningskring (a) en equivalente 1 fase representatie

Om de kring Lr en Cr in resonantie te houden wordt de condensator Cr periodiek op de geschikte

momenten kortgesloten. Dit gebeurt in praktijk (figuur 6a) door twee schakelaars in één tak

tegelijk te sluiten. Een kortgesloten tak (twee ingeschakelde IGBT's in één tak, figuur 6a) wordt

gerepresenteerd door een gesloten schakelaar S in het equivalente éénfasige schema (figuur 6b).

Daar IGBT's slechts in voorwaartse richting kunnen geleiden is in het equivalente éénfasige

schema een diode Dj in serie met de schakelaar S opgenomen. Wanneer de kring Lr Cr in

resonantie is, verhinderen de diodes die antiparallel aan de IGBT's staan (figuur 6a), dat de

spanning over de condensator Cr negatief wordt. In het equivalente éénfasige schema (figuur 6b)

is hiertoe de diode Op aangebracht. Deze verhindert dat de spanning U'd negatief wordt. In het

equivalente éénfasige circuit representeren de inductantie Lr en de weerstand Rt. de belasting van

de spanningsinvertor.

In het vervolg wordt aangenomen dat de over de beschouwde resonantieperiode gemiddelde I

stroom door de belasting, gevormd door Lr en Rb, constant is. Stel schakelaar S sluit op een zeker

tijdstip lx. De stroom door Lr zal lineair toenemen. Wanneer S weer opent op t.+o

(ó«resonantieperiode) zal Ud toenemen en sinusvormig verlopen met gemiddelde waarde Uden

amplitude Ud• De resonantiefrequentie van dit systeem is gelijk aan:
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f =~
r 211"

S d"'d~ ~ ~
open '------....,t -t-.. -6 -----..J '-------'

x x t~

(1)

Figuur 7 : De spanning ~ als functie van de tijd bij een spanningsinvertor met oscillerende gelijkspanningskring

Dit resulteert in een spanning Ud als functie van de tijd zoals weergegeven in figuur 7. Op de

momenten waarop Ud gelijk aan nul is, is het mogelijk om spanningsloos in de schakelrnatrix te

schakelen. De schakelverliezen zullen dus nihil zijn. Op het moment t.+ó wordt de schakelaar

S weer geopend, maar dit gaat wel met een gering verlies gepaard. De oplossing hiervoor volgt

later.

Resonante gelijkstroomkring

Wanneer het netwerk uit figuur 6 wordt gedualiseerd, dan resulteert dit in een stroominvertor met

een oscillerende gelijkstroomkring. Problemen bij het dualiseren van netwerken ontstaan wanneer

diode's gedualiseerd moeten worden, omdat voor diode's geen duale component bestaat. Om het

duale netwerk van het netwerk uit figuur 6 te bepalen, zijn de antiparallele diode's opgevat als

schakelaars. Bij het dualiseren wordt aangenomen dat een duale normaal gesloten schakelaar een

normaal gesloten schakelaar is. In het aldus ontstane netwerk kunnen schakelaars die duale diode's

representeren weer vervangen worden door diode's. Dit duale netwerk is weergegeven in figuur

8a. Een equivalente éénfasige schema is weergegeven in figuur 8b.

Zoals verwacht mag worden, is het gedualiseerde circuit een stroominvertor met een oscillerende

gelijkstroomkring. Deze schakeling kan worden aangeduid met de term Resonante De Link

(RDCL). Wanneer de stroom in de tussenkring v66r de stroominvenor tijdelijk gelijk aan nul is,

bestaat de mogelijkheid om in de stroominvertor stroomloos te schakelen. Dit houdt dus in dat
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Figuur 8 : Stroominvertor met oscillerende gelijkstroomkring (a) en equivalente 1 fase representatie

op deze momenten nagenoeg verliesvrij geschakeld kan worden. De condensator Cr en zelfinductie

Lr vormen weer een resonantiekring. Deze word nu in resonatie gebracht door de serieschakelaar

S periodiek op de geschikte momenten kortstondig te openen. Dit openen van de tussenkring met

schakelaar S, kan in praktijk (figuur Sa) worden gerealiseerd door alle schakelaars of van de

bovenste helft of van de onderste helft van de stroominvertor te openen. De diode Dj in figuur

Sb zorgt ervoor dat de stroom î.I' door de invertormatrix niet negatief kan worden. Deze diode

correspondeert met de seriediodes in de stroominvertor zoals in figuur Sa. Hierna zal aan de hand

van figuur 8b de werking van het gedualiseerde circuit worden verklaard.

De stroom i/ in quasi-stationaire toestand (Iel is constant) kan worden beschreven met de

onderstaande vergelijking.

(2)

22

Iel is de grootte van de gelijkstroom van de stroombron, terwijl w, de circelfrequeniie van het

resonante circuit is. De fase cPo stelt de fase van de stroom op het tijdstip t=O voor. Op de

tijdstippen tx (tx=n1r/wr +cPo, nEN) waarop i/ nul is, wordt S geopend, waarna de spanning over
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3 Mogelijkheden omdeschakelverliezen instroominvertoren te verlagen

de condensator Cr lineair toeneemt. Wanneer S weer sluit op een tijdstip t,. (t,.=mr/wr+q,o+ö,

ó«l/w,) zal de stroom i/ toenemen volgens:

Figuur 9 : De tussenkringstroom en
condensatorspanning van RDeL bij invertor

Daar de amplitude A van de wisselstroomcomponent

in id' groter is dan Id, zullen de seriediodes in de invertormatrix sperren zodra id' negatief dreigt

te worden. De stroom i/ zal net zo lang nul blijven totdat Uc = UdC' Hierna zal de stroom weer

verlopen volgens formule 3 (zie figuur 9).

De frequentie waarmee de tussenkring resoneert is gelijk aan:

f = 21t = ~ 1
r r LrC.

Deze frequentie wordt bij een pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor gelijk gekozen aan de

schakelfrequentie van de invertor vermenigvuldigd met de resolutie van het pulsbreedte patroon.

Dit resulteert in een resonantiefrequentie die veel hoger is dan schakelfrequentie.

Het belangrijkste nadeel van een stroominvertor met een continu oscillerende gelijkstroomkring

(figuur 8) wordt gevormd door sterke elektromagnetische velden die een hoogfrequent oscillerende

stroom opwekt. Dit kan aanleiding geven tot veel EMC problemen. Bij de spanningsinvertor met

een oscillerende gelijkspanningskring speelt dit probleem niet, omdat de stromen in de tijd gezien

vrijwel constant zijn.

Quasi resonante gelijkstroonkring

Het continu oscilleren van de gelijkstroomkring is niet noodzakelijk. Het is alleen noodzakelijk

dat tijdens een commutatie de stroom door de IGBT's gelijk aan nul is. Om dit te bereiken kan

in serie met de condensator Cr een schakelaar S2 worden opgenomen (zie figuur 10). Op het

moment dat Id en id ' aan elkaar gelijk zijn, zal de stroom door de condensator Cr gelijk aan nul
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Figuur 10 : Stroominvertor met een gestuurde oscillerende gelijkstroomkring

zijn. Op het moment dat de stroom door de condensator nul is en de spanning over de condensator

Uc kleiner is dan de spanning aan de uitgang Ucic, wordt schakelaar 52 geopend. De oscillatie stopt

dan. Wanneer op een later tijdstip schakelaar 52 weer gesloten wordt zal de oscillatie weer verder

gaan en de stroom door invertormatrix doen afnemen tot nul. In de figuren 11 en 12 zijn de

bijbehorende spanningen en stromen weergegeven, zoals die zijn gesimuleerd op een personal

computer met behulp van het softwarepakket Pspice. De bijbehorende invoerfile is afgebeeld in

bijlage A.

Geforceerde commutatie

Voor de commutatie naar een filtercondensator met een hogere spanning (figuur 11) zijn de

stroom- en spanningsvormen als volgt te beschrijven. Eerder in dit verslag is deze situatie

omschreven als een geforceerde commutatie.
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Figuur 11 : De stromen en spanningen in QRDCL tijdens het commuteren naar een filtercondensator met een hogere
spanning

Op het tijdstip 10 sluit de schakelaar 52, De spanning over de condensator Cr is lager dan de
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3Mogelijkheden om de schakelverliezen in stroominvertoren te verlagen

spanning over de filtercondensator Cr. De stroom iLr neemt af volgens

In deze afleiding wordt de spanning Ucic constant verondersteld tijdens een commutatie. In het

geschetste geval geldt dat UDC(~)=O. Op het tijdstip tI is de stroom iLr gelijk aan nul geworden.

Schakelaar SI wordt geopend en de spanning over condensator Cr neemt lineair toe volgens:

d Id-u :=_
dl c e,

(6)

Op tijdstip ~ wordt in de schakelmatrix overgeschakeld naar een andere filtercondensator . De

spanning Udc(tJ is vanaf dat moment hoger dan in het tijdsinterval daarvoor. Op het tijdstip ~ sluit

SI en spert de seriediode spert. De stroom Idgaat via C" zodat de spanning over Cr toeneemt. Op

tijdstip tJ is ue=Ude(0. De seriediode spert niet langer en gaat in geleiding. De tijdsduur ~-tl

wordt bepaald door de grootte van Id en door de spanningsverschil Ude(~ ... )-UDC(~-) volgens:

Vanaf tijdstip tJ neemt de stroom iLr toe volgens

(8)

De resonante periodetijd wordt in het vervolg T r genoemd en bedraagt

1
t, = 21tw

r

Op het tijdstip t4=t3 +O.75T, is de stroom iLr gelijk aan Id' Op dit tijdstip wordt schakelaar 52

geopend. De spanning ue is nu weer lager dan Ude(tJ. Het resonante netwerk bevindt zich weer

in de uitgangssituatie. In het geval dat de stroom î.I relatief klein en het spanningsverschil

Ude(t2+ )-Udc(~-) relatief groot is, wordt het interval (tl'~) zodanig' groot dat de resolutie van het

pulsbreedte-modulatiepatroon in gevaar kan komen.

Natuurlijke commutatie
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Figuur 12 : Stromen en spanningen in de invertor tijdens het commuteren naar een filtercondensator met een lagere
spanning

Wanneer naar een filtercondensator wordt gecommuteerd met een lagere spanning (in figuur 12

naar 0 V) zal de stroom iLr in het interval to-tl tot nul afnemen zoals beschreven in het voorgaande

geval. Op tijdstip lz wordt in de invertormatrix gecommuteerd naar een andere filtercondensator.

In de periode tl-~ neemt de spanning over de condensator Cr dus weer lineair toe. Op het tijdstip

~ zal de stroom iLr onrniddelijk beginnen te vloeien door het grote spanningsverschil Uc(~-Uclc(~

volgens

iu =Id - Acos(w,(t-tJ + q,.;)

met q,2 = arctanIuc(~ - Udc(~ ]
w,L, Id (10)

Op t3 spert de seriediode en neemt de spanning over condensator Cr weer lineair toe volgens

(11)

26

Op t4 is UC(t4) gelijk geworden aan Udc(t2) waarna de stroom door de zelfinductantie weer toeneemt
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3 Mogelijkheden omde schakelverliezen in stroominvertoren te verlagen

zoals beschreven in het voorgaande geval. De grote overstroom in het interval (tz,t3) is het gevolg

van het grote spanningsverschil tussen de filtercondensator en de condensator Cr' Hierdoor is de

stijlheid van de stroom op het tijdstip t3 relatief groot, zodat de inschakelverliezen in de IGBT in

de invertor niet verwaarloosbaar zullen zijn. Wanneer, voordat de commutatiecyclus begint, de

spanning Ue verlaagd zou kunnen worden tot ue(ta) gelijk is aan Udc(~' dan kan dit probleem

voorkomen worden. Hierdoor kan de overstroom beperkt worden tot ongeveer een faktor 2.5 maal

de stroom Id' Dit wordt beschreven aan de hand van figuur 13.

-- - - - -- - - - --,
I
I .... __ ...
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"/1 '

./~ I '\(in V) / ,
. / ,

o +--------:-'"'~:--.--'------';,,----,--,,,,,,
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Figuur 13 : De spanningen en stromen in de stroominvertor met verlaagde spanning Ue

Doordat het spanningsverschil Ude(to)-ue(ta) nu groter is dan in de voorgaand beschreven gevallen,

zal de interval (ta,tl) voordat iLr gelijk aan nul wordt, korter zijn. Wanneer zo snel mogelijk na

ti gecommuteerd wordt, zal de spanning Ue nog niet ver zijn toegenomen. Het spanningsverschil

Udc(tJ-Ue(tJ is relatief klein, zodat de overstroom in het interval tz-t3 niet veel groter is dan 2 maal

Id' Het feit dat Uebij deze methode geregeld moet worden om de overstromen beperkt te houden

tot een faktor 2 maal Id betekent dat er een geregelde gelijkspanningsbron nodig is om Ue te

regelen. Tevens is tevoren informatie nodig over de spanning van filtercondensator waarnaar

wordt gecommuteerd. Deze bepaalt de maximale spanning die condensator Cr mag hebben op

tijdstip ta, maar beïnvloed tevens de tijd tl-ta zodat de tijd to bij bekende ti berekend zal moeten

worden en niet altijd 0.25wr bedraagt. Aan de schakelaars die in de gelijkspanningsbron worden

gebruikt, worden net zulke zware eisen gesteld met betrekking tot de stroom en spanning als aan

de IGBrs in de invertor. Het blijkt niet mogelijk om een gelijkspanningsbron te ontwerpen
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waarin verliesarm wordt geschakeld. Met deze oplossing worden de verliezen niet verminderd,

maar alleen naar de regelbare gelijkspanningsbron worden verplaatst. Regeling van Uc biedt dus

geen oplossing van het probleem.

Wanneer men met behulp van een oscillerende gelijkstroomkring de schakelverliezen wil

reduceren, zal men dus moeten accepteren dat er overstromen optreden. In de invertor moeten dan

IGBT's worden gebruikt die overstromen zoals weergegeven in figuur 11 aankunnen. De

doorlaatverliezen ten gevolge van deze overstroom zullen groter zijn dan wanneer conventionele

snubbers worden toegepast, maar deze doorlaatverliezen zijn over het algemeen kleiner dan de

schakelverliezen met conventionele snubbers. Een ander nadeel is dat door de grote overstroom

de stroomstijlheid bij het commuteren relatief groot is. Dit leidt tot een extra inschakelverliezen,

maar door de IGBT's snel in te schakelen kan de parasitaire capaciteit C"" voldoende snel worden

ontladen, zodat dit verlies geen grote problemen hoeft te veroorzaken.

3.2 Regeneratieve snubbers voor stroominvertoren

In de literatuur is, zoals eerder vermeld, weinig bekend over regeneratieve snubbers voor

stroominvertoren. Over regeneratieve snubbers voor spanningsinvertoren is meer bekend, echter

de meeste beschreven snubbers voor spanningsinvertoren betreffen turn"ff snubbers. Daar het

duale netwerk van een turn-off snubber voor een stroominvertor een turn"n snubber is van een

spanningsinvertor, zijn regeneratieve turn"n snubber voor spanningsinvertoren bestudeerd.

In het algemeen wordt de in de snubber opgeslagen energie bij een spanningsinvertor

teruggeleverd naar de gelijkspanningstussenkring. Dit is principieel de meest eenvoudige methode.

Dit is als volgt te verklaren. Omdat de energie in de snubber is opgeslagen in een condensator kan

deze met behulp van een flyback convertor worden ontladen. De galvanisch van de

snubbercondensatoren gescheiden uitgang van de transformator zal een stroombron karakter

krijgen tijdens het ontladen van de snubbercondensator. Deze stroom wordt tegen de spanning van

de gelijkspanningskring ingestuurd. Op deze wijze wordt de energie in de condensator

overgedragen naar de tussenkringcondensator van de spanningsinvertor . Dit is schematisch

weergegeven in figuur 14.

In de snubber is energie opgeslagen in een condensator. Deze wordt ontladen via de spoel Lz. Dit

veroozaakt een stroom il • De spoel Lz is magnetisch gekoppeld met spoel L1• Op het moment dat

S geopend wordt, wordt de in het magnetisch veld van de trafo opgeslagen energie via Lz aan de

tussenkring overgedragen. In serie met spoel L 1 is een diode DI opgenomen om te voorkomen dat
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Figuur 14 : Energie reovery circuit voor spanninginvertoren

er een gelijkstroom door spoel L 1 gaat lopen, wanneer geen energie teruggeleverd wordt.

Wanneer een duaal netwerk van het netwerk uit figuur 14 wordt bepaald, komen hierin elektrisch

gekoppelde condensatoren voor. Deze zijn echter niet goed realiseerbaar. Tevens is diode DI in

het duale netwerk niet meer te realiseren met een diode maar moet in plaats hiervan een

schakelbare halfgeleider worden aangewend. Dat een netwerk om energie terug te leveren naar

de gelijkstroomkring van een stroominvertor niet eenvoudig is te realiseren, is een principieel

probleem. Dit is als volgt te verklaren. Ook bij een snubber voor een stroominvertor wordt

energie opgeslagen in een condensator. Deze moet ontladen worden via een spoel om verliezen

te vermijden. De spoel wordt magnetisch gekoppeld met een circuit die de energie die is

opgeslagen in de snubbercondensator weer teruglevert. Deze spoel gedraagt zich tijdens het

ontladen van de snubbercondensator als een stroombron net zoals bij de spanningsinvertor. Om

energie in de snubber over te dragen naar de gelijkstroomkring zal deze stroom tegen een

positieve spanning in moeten lopen. De spanning over de gelijkstroomkring bij een stroominvertor

is echter niet unipolair. Dus het het is niet mogelijk de spoel met behulp van een diode met de

gelijkstroomkring te verbinden. In plaats van de flyback convertor, wordt eigenlijk gezocht naar

een omzetter die zich aan de uitgang als kleine spanningsbron gedraagt en die een grote stroom

(IJ kan voeren.

Een mogelijkheid om de energie te ontladen, die is opgeslagen in de snubbercondensatoren van

een stroominvertor, is met een spoel welke magnetisch is gekoppeld met een andere (secundaire)

spoel. De secundaire spoel kan met behulp van vier extra schakelaars met de gelijkstroomkring

worden verbonden (zie figuur 15). Door de juiste schakelaars te sluiten tijdens het ontladen van

een snubbercondensator (of QI/Q4 of QiQ3) wordt altijd tegen de spanning van de

gelijkstroomkring in ontladen. Dit is echter geen elegante methode omdat met de vier extra

schakelaars ook extra verliezen worden geïntroduceerd. Een tweede, maar belangrijker, nadeel

is dat de tegenspanning niet constant is. Hierdoor ontstaan verschillen in ontlaadtijd van de

snubbercondensator. Dit kan de resolutie van het pulsbreedte-modulatiepatroon in gevaar brengen.
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Figuur 15 : Recovery circuit voor energie van snubber
naar de gelijkstroomkring bij een stroominvertor luI hulP

'--_...J-__

Figuur 16 : Recovery circuit voor energie in snubber
van stroominvertor naar een hulpspanningsbron

Een andere mogelijkheid om energie terug te leveren, is om de stroom van de spoel te ontladen

in een aparte constante (hulp)spanningsbron (zie figuur 16). Deze hulpspanningsbron kan gebruikt

worden om de benodigde micro-elektronica van energie te voorzien. Voorwaarde is echter dat de

microëlektronica dan evenveel of meer energie nodig heeft dan de snubbers leveren, om te

voorkomen dat de hulpspanningsbron in regeneratief bedrijf naar het net moet kunnen werken.

In de literatuur [MCM85] is een snubber voor spanningsinvertoren beschreven, welke zowel

tijdens turn-on als turn-off werkzaam is (zie figuur 17). De verliezen in deze snubber kunnen voor

alle takken worden geconcentreerd in één weerstand. Het is dus eenvoudig om deze snubber

regeneratief te laten werken door de weerstand te vervangen door de schakeling van figuur 14.

De zelfinductie L2 komt dan in de plaats van de weerstand. In de figuur is de snubberschakeling

weergegeven met twee takken. Hier is één weerstand per tak gebruikt in verband met het

dualiseren. Om deze snubbernetwerken regeneratief te laten werken, kunnen de weerstanden

vervangen worden door de eerder in deze paragraaf beschreven circuits.

Figuur 17 : Tum-on en tum-off snubber beschreven door McMurray

De snubber uit figuur 17 kan worden gedualiseerd zoals beschreven in paragraaf 2.3, omdat de

snubber is voorzien van één weestand per tak in plaats van één weerstand per invertor. Het

dualiseren resulteert in de schakeling die is weergegeven in figuur 18.
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Ql

Stel Q4 is in geleiding en Qz is

uitgeschakeld. Op tijdstip tI wordt Q3

afgeschakeld terwijl Ql wordt ingeschakeld.. b . cl 1
FIguur 18 : Snu ber voor stroommvertor uaa aan

De condensator Cbis negatief geladen zodat snubber beschreven door McMurray

men dit een natuurlijke commutatie kan

noemen. De condensatoren Cl en C3 ontladen via de weerstand Rh de zelfinductie Ll en IGBT

Ql' Dit resulteert in een grote overstroom door de schakelaar Ql' De zelfinductie L3100pt vrij via

diode D7 en weerstand Rl' Op tijdstip tz zijn de condensatoren ontladen en de stroom door Ql

daalt tot Id' De energie die nog zelfinductie L1 is opgeslagen, wordt via diode Ds in de weerstand

Rl gedissipeerd. Op het tijdstip t3 is de stroom door de zelfinductie L3 gelijk aan nul geworden.

Ook zelfinductie Ll loopt vrij via diode Ds en weestand Rl tot de stroom gelijk is geworden aan

Idop t•. De weerstand Rl is voor de simulaties klein gekozen zodat de spanning over de weerstand

te verwaarlozen is. Dit voorkomt dat er tijdens het geforceerd commuteren op tijdstip t. een

oneindig steile negatieve spanningsflank komt ter grootte van iRIRl. Het nadeel hiervan is echter

dat de stromen in de zelfinducties slechts zeer langzaam afnemen tot de stationaire waarden.

Wanneer natuurlijk wordt gecommuteerd, zal er over de afgeschakelde halfgeleider en seriediode

een relatief steile spanningsflank ontstaan. Dit is echter een negatieve spanningsflank. Dit is niet

schadelijk voor de IGBT, omdat de seriediode deze spanning opvangt.

De snubber uit figuur 18 is gesimuleerd met

behulp van het simulatiepakket NAP2. De

bijbehorende invoerfile is afgebeeld in

bijlage B. De resultaten zijn afgebeeld in

figuur 19. Aan de hand van deze figuur zal

de werking van de snubber worden

verduidelijkt.

Op het tijdstip t. wordt weer van Ql naar Q3 gecommuteerd. Dit wordt de geforceerde commutatie

genoemd. De stroom commuteert eerst van Ql via Ds naar de condensatoren Cl en C3• Op het

tijdstip ts is de spanning over condensator C3 gelijk aan nul geworden. De spanning over Cl is

gelijk aan de spanning over Cb' In de periode (ts,t6) neemt de stro9m door de zelfinductie ~ toe

tot Id' De stroom door de zelfinductie Ll neemt af via de weerstand Rl en de condensatoren Cl

en C3• Dit veroorzaakt een overshoot in de spanningen over de IGBT's.

Het voordeel van deze snubber boven conventionele snubbers ligt in het feit dat alle snubber

energie van alle IGBT's aan de positieve zijde in één weerstand wordt gedissipeerd. Dit geldt
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evenzo voor alle IGBT's aan de negatieve zijde van de invertor. Dit maakt het toepassen van

regeneratieve circuits veel eenvoudiger.
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Figuur 19 : Stromen en spanningen in de SDubber voor stroominvertoren

3.3 Evaluatie van beide mogelijkheden

Welke van de in de vorige twee paragrafen beschreven mogelijkheden de beste resultaten oplevert,

is niet eenvoudig te berekenen. Dit is het gevolg van het feit dat niet precies bekend is hoe de

IGBT's in een gegeven situatie uitschakelen of inschakelen. Bij de RCD-snubber is de snelheid

en de manier waarop 'n IBGT schakelt, bepalend voor de grootte van het schakelverlies in de

IGBT. In een RCD-snubber treedt er daarnaast ook een verlies in de snubber zelf op. In deze

paragraaf wordt gepoogd om kwalitatief duidelijk te maken van welke van de beide besproken

mogelijkheden, de regeneratieve snubber of de QRDCL, het meeste verwacht kan worden.

Bij de regeneratieve snubber, zoals beschreven in paragraaf 3.2, is het snubberverlies drastisch

te reduceren doordat alle in de snubber opgeslagen energie niet gedissipeerd wordt, maar wordt

teruggeleverd naar 6f de tussenkring 6f een hulpspanningsbron. Dit geeft mogelijkheden om de

snubbercondensatoren groter te kiezen, zodat de spanning over de IGBT's niet snel verandert

tijdens het commuteren, met als gevolg dat de schakelverliezen in de IGBT's niet erg groot

hoeven zijn. Nadelen van deze snubber zijn dat steile negatieve spanningsflanken niet worden

opgevangen en dat grote overstromen ontstaan in de IGBT's tijdens de commutatie. Uit de

simulaties is gebleken dat de maximale stroom kan oplopen tot 7 maal de nominale stroom. Naast

het toenemen van de doorlaatverliezen doet dit ook de gemaakte winst door de langzaam

toenemende spanning over de IGBT's weer teniet.

Door een QRDCL toe te passen, is het mogelijk om de commutaties te laten plaatsvinden bij
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stroomnuldoorgangen in de invertor. De stroom is bij een natuurlijke commutatie echter maar

oneindig kort gelijk aan nul. De snelheid van schakelen van de IGBT's is ook hier dus van belang

bij het berekenen van de verliezen in de IGBT. In praktijk schakelen de IGBT's niet oneindig

snel, maar wel zodanig snel dat de commutatie plaatsvindt bij een stroom die vele malen kleiner

is dan de nominale stroom. Doordat de stroom voor het commuteren eerst naar nul gaat, is er ook

weinig energie opgeslagen in de parasitaire zelfinductanties in de takken. Dit heeft tot gevolg dat

de overspanningen die hierdoor veroorzaakt worden met veel kleinere snubbers opgevangen

kunnen worden. Theoretisch zullen zelfs geen snubbers benodigd zijn. De maximale stroom die

in de invertor optreedt na commutatie is minimaal gelijk aan 2 maal de nominale stroom door de

invertor. Wanneer de spanning over de condensator in de QRDCL niet tijdig verlaagd wordt vóór

een natuurlijke commutatie kan deze maximale stroom oplopen tot 5 maal de nominale stroom.

Dit verlagen van de spanning vóór een natuurlijke commutatie is, zoals al reeds beschreven in

paragraaf 3.1, niet eenvoudig te realiseren. Omdat de vijfvoudige nominale stroom relatief kort

duurt ten opzichte van de tijd dat de IGBT in geleiding is en omdat het maar bij maximaal de helft

van het aantal commutaties optreedt, hoeven de IGBT's niet extra groot te worden gekozen. De

QRDCL reduceert dus de schakelverlies in de IGBT's ten koste van extra doorlaatverlies in de

IGBT's. Wanneer de schakelverliezen echter veel groter zijn dan de doorlaatverliezen valt de

toename van de doorlaatverliezen in het niet bij de afname van de schakelverliezen.

De QRDCL is dus het meest geschikt om de schakelverliezen in een PWM-CSI te reduceren. In

het volgende hoofdstuk zal worden beschreven hoe de grootte van de componenten in de QRDCL

het beste gekozen geworden bij een gegeven invertor. Daarna zal een opstelling worden

beschreven, waarin een gerealiseerde QRDCL is getest.
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4. Dimensionering en realisatie van de QRDCL

Om een QRDCL te ontwerpen, moet worden uitgegaan van een gegeven pulsbreedte

gemoduleerde stroominvertor. Relevante parameters hierbij zijn de nominale tussenkringstroom

Id, de nominaalspanning aan de uitgang van de invertor Dd, de schakelfrequentie f. en de kleinste

schakeltijd van het pulsbreedte-patroon. De laatste twee parameters bepalen de kortste tijd tussen

twee commutaties in de stroominvertor die kan voorkomen. De QRDCL moet dus in staat zijn

om binnen deze tijd de stroom i/ te laten afnemen tot nul en daarna weer resonant te laten

terugkeren. Het is dus noodzakelijk de tijd die de QRDCL hiervoor nodig heeft, goed te kunnen

inschatten. Uit het vervolg zal blijken dat het noodzakelijk is dat er een minimale stroom wordt

aangegeven waarbij de QRDCL nog correct moet werken. Bij kleinere stromen dan deze

minimale stroom zal de QRDCL niet altijd in staat zijn de tussenkringstroom op tijd naar de

stationaire waarde te laten terugkeren.

De QRDCL die is gerealiseerd, is ontworpen met een resonantiefrequentie (Q die in de buurt van

de 90 kHz ligt. Dit maakt het mogelijk de hier beschreven QRDCL toe te passen voor een

stroominvertor met bijvoorbeeld een schakelfrequentie van 1500Hz en een pulsbreedte resolutie

van 16 stappen. Om de QRDCL goed te laten aansluiten bij de in de vakgroep EMV ontworpen

5 kVA stroominvertoren, is voor een nominaalstroom Id van 10A gekozen. De spanningen aan

de uitgang van de invertor zullen niet groter zijn dan de gekoppelde spanning van het net (380V).

Dit impliceert dat de maximale waarde aan de uitgang van QRDCL die kan voorkomen Ûd' gelijk

is aan 1.4*380V = 540V.

Om de QRDCL te testen is omwille van de eenvoud geen gebruik gemaakt van een volledige

stroominvertor, maar van een stroomgevoede commutatiecel (zie figuur 20; hierin is de QRDCL

nog niet opgenomen). Hierin vinden zowel geforceerde ( Q4 - Q6) als natuurlijke (Q6- Q4)

commutaties plaats. De spanningsbron Ud en de zelfinductantie Ld gedragen zich samen, quasi

stationair bezien, als een stroombron. De linkertak van de comrnutatiecel (diode D4, IGBT Q4)

sluit deze 'stroombron' kort en de rechter tak (diode D6, IGBT Q6) verbindt de belasting

(weerstand Rb condensator CJ met de 'stroombron'. De IGBrs Q4 en Q6 worden om beurten

even lang in geleiding gebracht. De blokstroom die hierdoor aan de Rl Cl -combinatie wordt

opgedrukt, wordt door de condensator Cl sterk gefilterd. De spanning over de belasting wordt in

het vervolg dan ook constant verondersteld. De condensator gedraagt zich dus op dezelfde wijze

als de filtercondensatoren in de eerder beschreven stroominvertor. De IGBT's Q4 en Q6 zijn te

vergelijken met de IGBT's aan de onderzijde van de stroominvertor waartussen wordt

gecommuteerd.
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De schakeling zoals weergegeven in figuur 20 gedraagt zich, wanneer Q4 en Q6 om beurten

worden ingeschakeld, als een opchopper. Dit is als volgt te verduidelijken.

L

Figuur 20 : Stroomgevoedde commutatiecel of opchopper

In quasi-stationair bedrijf geldt dat de spanning over de zelfinductantie Ld gemiddeld over één

schakelperiode gelijk aan nul moet zijn. Hierdoor volgt

T,

f uLd dt = 0
o

; met T. = schakelperiode

Stel dat Q4 geleidt op het interval <O,oT.> en Q6 op het interval <oT.,T.> , met 0<0< 1, dan

volgt

IIT, T,

f Ud dt - f (Ud - UI) dt = 0
o IIT,

zodat : 1
(l-~)

36

Door 0=0.5 te kiezen, zal de spanning aan de uitgang (UJ van de opchopper tweemaal zo groot

als aan de ingang van de opchopper (UJ. Er is gekozen voor 0=0.5 wdat voor de natuurlijke

commutatie als de geforceerde commutatie in de opchopper evenveel tijd beschikbaar is. De

schakelfrequentie is gelijk aan 1500 Hz gekozen, zodat de tijd van een halve periode veel groter

is dan de tijd die de QRDCL benodigd om de commutatie te laten plaatsvinden. In figuur 21 is

de totale testopstelling schematisch weergegeven.

In de volgende paragraaf wordt de dimensionering van de componenten van de QRDCL nader

toegelicht. Daarna wordt de sturing beschreven. In de daaropvolgende paragraaf wordt als laatste

de opchopper beschreven.
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Ld Lr

Rl Cl tUI

Ud

Q7-1 D7 -1

Figuur 21 : De totale testopstelling, opchopper met QRDCL, schematisch weergegeven

4.1 Ontwerpstrategie voor de QRDCL

..
I

Figuur 22 : De QRDCL voor
stroominvertoren
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In hoofdstuk 2 paragraaf 3. 1 is in figuur 10 een

stroominvertor met een QRDCL weergegeven. Daar is

echter nog niet ingegaan op de wijze waarop de

schakelaar S2 geïmplementeerd kan worden. Met deze

schakelaar 52 wordt de oscillatie gestart en gestopt. Daar

52 in twee richtingen moet kunnen geleiden, zal 52 met

behulp van twee halfgeleiders moeten worden

gerealiseeerd. Hier is dit gerealiseeerd met IGBT Q7 en

diode D7 (zie figuur 22). Deze keuze kan worden

toegelicht met behulp van de figuren 11 en 12 in

paragraaf 3.1. De begincondities voor een commutatie zijn gegeven door een spanning UCT die

lager is dan de spanning lid" De schakelaar Q/D7 moeten dus een positieve spanning sperren.

Door de IGBT niet aan te sturen kan deze IGBT zonder problemen de positieve spanning sperren

en omdat de diode antiparallel aan de IGBT staat spert ook deze de positieve spanning. Door Q7

in te schakelen zal de stroom i.t' verlopen zoals al is afgebeeld in de figuren 11 en 12 van

paragraaf 3.1. De laatste halve periode van de oscillatie is de stroom i,/ positief, zodat de diode

D7geleidt. In deze halve periode wordt de IGBT Q7' die geen stroom meer voert, uitgeschakeld.

Op het moment dat Id gelijk wordt aan i/, is UCr kleiner dan u/, zodat ieT weer positief wil

worden, maar dit wordt verhinderd door de diode D7. De oscillatie stopt en de QRDCL is weer

in de begintoestand terecht gekomen. Een bijkomend voordeel van deze IGBT met antiparalIe
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diode combinatie is dat beiden door de verschillende fabrikanten vaak samen in één behuizing

worden geleverd. Deze worden zo geleverd met het oog op het gebruik in spanningsinvertoren.

Doordat beide componenten Q7 en Q7 in één behuizing zitten is de parasitaire zelfinductie tussen

deze twee halfgeleiders minimaal, wat het overnemen van de stroom tijdens de oscillatie op

tijdstippen dat Id= i/ alleen maar vergemakkelijkt.

Dimensionering Q7 en D7 met snubber R.-C.

IGBT Q7 en diode D7 moeten in staat zijn de zelfde stromen te voeren als de halfgeleiders in de

invertor. De tijdsduur dat de halfgeleiders in de QRDCL stroom voeren is korter dan de tijd dat

de halfgeleiders in de invertor stroom voeren, zodat de dissipatie in de halfgeleiders van de

QRDCL geringer zal zijn. Dit houdt in dat de IGBT Q7 en diode D7niet zo goed gekoeld hoeven

te worden als de halfgeleiders in de invertor c.q. opchopper. Alle halfgeleiders, in zowel de

QRDCL als in de invertor c.q. opchopper, moeten in verband met de overstromen na een

natuurlijke commutatie echter wel in staat zijn om kortstondig een enkele malen grotere stromen

te voeren dan de stationaire nominaalstroom van de invertor c.q. opchopper. De spanning die 0 7

moet kunnen sperren is afhankelijk van de gekozen verhouding tussen Lr en Cr> maar deze

spanning dient niet hoger te zijn dan de specificaties van de diodes in de invertor c.q. opchopper.

Voor Q7 is dezelfde IGBT gekozen als die welke in de invertor worden gebruikt (25A,lOOOV).

De diode 0 7 is geschikt voor dezelfde stromen en spanning. De halfgeleiders Q7 en D7 maken

deel uit van een zogenaamd powerblock van ABB dat twee van deze combinaties bevat, waarvan

er één niet wordt gebruikt. Over Q7/D7 is nog een R-C snubber aangebracht om eventuele

overspannigen op te vangen. De weerstand R en condensator C zijn zodanig gedimensioneerd

[VER92] dat de R.C«Tr. Ook dient te worden gestreeft naar een dempingsfactor X die in de buurt

van I ligt. Voor X geldt:

x =~~.
2 L

p

met Lp de parasitaire zelfinductantie tussen de takken waartussen wordt gecommuteerd. Deze

wordt gevormd door de parasitaire zelfinductantie van Cr en de aansluitdraden van Q,ID7, zodat

Lp in dit geval zeer gering is: ~«O.lJLH. Daar C.«C, moet zijn (en Cr=40nF, Lr= 80JLH zoals

verderop zal worden'afgeleid) is gekozen voor C.= Inf. Hierdoor volgt R.=200. Daar bij deze

waarde van R. de stroom ten gevolge van het ontladen van C. tijdens inschakelen van Q7 zodanig

groot kan worden, dat deze groter is dan Id' Om deze reden is R.= 1000 gekozen en dan is X=5.

Op deze wijze is de dempingsfactor zo klein mogelijk gehouden als de praktijk toestaat.
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Dimensionering Lr en Cr

Om de waarden voor Lr en Cr te bepalen moet de kortste tijd die tussen twee commutaties in de

invertor voor kan komen bekend zijn. Bij een pulsbreedte gemoduleerde stroominvertor is deze

gelijk aan de schakelperiodetijd (TI) gedeeld door de resolutie van het pulsbreedte patroon (n, het

aantal stappen waarin de ioschakelduur van de halfgeleiders regelbaar is ). Er volgt dan voor de

kortst voorkomende tijd tussen twee commutaties (T~:

T
T tl---!

Jo( n

De maximale tijd die nodig is om een natuurlijke commutatie te laten plaatsvinden met behulp

van de QRDCL is gelijk aan de tijd to-t3 in figuur 12, paragraaf 3.1. Deze tijd is te berekenen

bij een gegeven I d en UI' De maximale spanningssprong die in de stroominvertor kan optreden

is gelijk aan de topwaarde van de gekoppelde uitgangsspanning û/. Bij de opchopper is dit

natuurlijk gelijk aan U,. Met deze gegevens is de tijd to-ts te berekenen, waarbij wordt

aangenomen dat op het moment dat i/ gelijk aan nul wordt, er gecommuteerd wordt in de

invertor. Met andere woorden in de figuren 11 en 12 paragraaf 3,1 geldt ti =~. Hierdoor volgt:

t3-to= (t1-to) + (t3-~)+(t4-t3)+ (t3-t4)= IATr+ IhTr+ (t4-t3)+3/4Tr= 11hTr+(t4-t3). Tijdens (t4-t3) is de

spanning over de condensator Cr kleiner dan de spanning aan de uitgang van de invertor c.q.

opchopper (Ue resp. UJ, zodat de seriediodes in de invertor c.q. opchopper sperren. Wanneer

de demping wordt verwaarloosd, is op tijdstip ~ is de spanning UCr = -UI (zie paragraaf 3.1). De

stroom i/ =0 terwijl de spanning over condensator Cr lineair toeneemt ten gevolge van de stroom

Id' Op t4 is UCr=u/ =0 zodat de oscillatie weer sinusvormig doorgaat. De lengte van het interval

(t4-t3) is dus gelijk aan:

Na afloop van de commutatie is, bij verwaarlozing van de demping, de spanning over de

condensator Cr zoveel lager dan de spanning ud', dat geldt:
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.!. C (UcI' - n \1 = .!. L (1\2
2 f '"QJ 2'V

Deze spanning moet door de diode D7 en IGBT Q7 worden gesperd. Lr en Cr zullen zo moeten

worden gekozen dat deze spanning tijdens nominaal bedrijf niet hoger is dan de topwaarde van

de spanning aan de uitgang van de invertor c.q. opchopper.

De resonantiefrequentie van de QRDCL en de condensator Cr moeten zo gekozen worden dat bij

een vooraf gegeven minimale stroom Id.min. de QRDCL nog voldoende tijd heeft om te

commuteren. Hiervan uitgaande is een maximale impedantie Z te definieren waarbij de QRDCL

nog functioneert:

met

U
Z._I-

IcI,tniD.

Deze impedantie Z is gerelateerd aan de fysisch aanwezige impedantie tussen de fasen bij een

invertor volgens: Z=/Z/ Hier is Z, de gekoppelde impedantie die aan de uitgang van de invertor

is aangesloten. Bij de opchopper uit figuur 20 is deze gelijk aan RI'

De waarde van condensator Cr heeft direct invloed op de lengte van het interval <~, t4 >.

Daarnaast heeft de verhouding tussen Lr en Cr invloed op de maximale stroom die optreedt in het

interval < lz, t3 >, figuur 12 paragraaf 3.1. Deze is bij verwaarlozing van demping en bij

aanname dat ti =lz gelijk aan:

Wanneer, bij gegeven fr> condensator Cr zodanig wordt gekozen dat wordt voldaan aan

î:= 2Id,Domioaal> dan is de maximale stroom nooit groter dan de topwaarde van de oscillerende

stroom tijdens nominaal bedrijf. (N .B. Wanneer bedrijf wordt gevoerd met een stroom Id kleiner
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dan de nominale stroom, maar de uitgangsspanning UI is wel gelijk aan de nominale waarde, dan

zal de maximale stroom die optreedt in het interval <~, t3 > (figuur 12, paragraaf 3.1) gelijk

blijven aan 2Id,DOD1ÏDoa1)' Hieruit volgt dat de spanning die Q7 en D7 moeten kunnen sperren gelijk

is aan UI'

De dimensionering van Lr en Cr hangt dus af van twee eisen:

1)

2)

Z kan zodanig worden gekozen dat de minimale stroom waarbij de QRDCL nog goed functioneert

ongeveer O.lId bedraagt. De resonantiefrequentie van de QRDCL wordt O.2TM gekozen, zodat

hieruit de maximale waarde voor Cr volgt. Uit eis 2 volgen dan de waarden voor Lr en Cr' Daar

deze strategie niet 'fail safe' is, is het noodzakelijk om te controleren of aan beide eisen wordt

voldaan. Wanneer dit niet het geval is, laten de twee eisen voldoende ruimte om de

resonantiefrequentie of de minimale impedantie Z te veranderen.

Om de QRDCL te ontwerpen, is uitgegaan van een invertor Id= lOA, usT =380V, f
l
= 1500Hz,

n= 16. Hieruit volgt TM = 111500. 16=42JLs. Voor de resonantiefrequentie is gekozen:

fr=O.2/TM ",,90kHz. Voor de nominaalstroom geldt: Id= lOA, zodat volgt Lr =80JLH en Cr=40nF.

Hiermee is tevens aan de eerste eis voldaan.

Aan de condensator Cr worden verschillende eisen gesteld. Allereerst moet de condensator

geschikt zijn voor de boge frequentie fr' Daarnaast moet de condensator geschikt zijn voor hoge

spanningen, in de ordegrootte van tweemaal de topwaarde van de uitgangspanning van de invertor

c.q. opchopper. Vanwege deze redenen is gekozen voor een condensator uit de serie FKPI van

Wima. Deze condensatoren hebben het kantelpunt liggen bij 200kHz. De spanning waarvoor deze

condensatoren geschikt zijn is tot 2000V gelijkspanning of 600V wisselspanning. De maximale

waarde voor condensatoren die met deze specificatie leverbaar zijn, is 1OnF. Dit verklaan dat

voor condensator Cr het aantal van 4 condensatoren van lOnF zijn gebruikt.

De zelfinductie Lr moet ook geschikt zijn voor de hoge frequentie fr en de nominaalstroom van

lOA. Tevens mogen er in de zelfinductatie niet teveel verliezen optreden, daar deze spoel altijd

Afstudeerverslag J.C.e.M. Borburgh 41



Softswitching in stroominvertoren door middel van 'n quasi resonante De link

de volledige stroom moet voeren. Ook voor de hoge frequentie fr mogen de verliezen niet groot

zijn om demping van de oscillatie zoveel mogelijk te voorkomen. Om deze reden is gekozen voor

een luchtspoel. Deze is gewikkeld op een toroïde, om EMC problemen zoveel mogelijk te

vermijden. De afmetingen en het aantal windingen zijn bepaald met het computerprogramma

'aircore' , welk aan de Technische Universiteit in Delft is ontwikkeld. Het programma berekent

met behulp van de invoergegevens 1= IOA en L=80JLH een groot aantal mogelijkheden om de

zelfinductie te realiseren, waar de beste (minste aantal windingen, minste verlies etc.) van worden

weergegeven. De meest geschikte spoel wordt gevormd door een spoel die voldoet aan een

optimum wat betreft het aantal windingen, de koperverliezen, en het kopergewicht. Dit optimum

wordt bepaald aan de hand van een kostenfunctie met verschillende weegfactoren voor deze

criteria. Daar de in eerste instantie bepaalde configuratie moeilijk te bewikkelen was, is het

programma nogmaal 'gerund' met als extra input gegevens wat betreft de minimale afmetingen

van de toroïde. Dit leverde vier mogelijke configuraties op. De configuratie die verwacht wordt

de minste verliezen op te leveren is daarna gebouwd. De resultaten van deze

computerberekeningen zijn weergegeven in bijlage H.

De toroïdevormige kern is benaderd door een zeshoek te construeren uit celleronstaf van SOmm

<p. Als wikkeldraad is 2.39 mm2 koperlitze gebruikt waarvan de aders van elkaar zijn geïsoleerd

met lak. Dit zorgt ervoor dat skin- en proximity-effecten een geringere invloed hebben op de

weerstand van de spoel bij hogere frequenties. Van de gebouwde spoel Lr is nadien de

zelfinductie L, en de serieweerstand R. nagemeten met behulp van een impedantiemeter. De

meetresultaten hiervan staan afgebeeld in bijlage I. Bij 90kHz volgen voor de zelfinductie

L r = SO.5JLH en de serieweerstand R= 176mO.

4.2 Aansturing van de QRDCL

Om de QRDCL correct te laten functioneren is het noodzakelijk om Q7 nauwkeurig aan te sturen.

De modulator van de invertor c.q. opchopper zal lt4Tr vóór de commutatie in de invertor een

signaal moeten geven aan de sturing van de QRDCL. Deze voorwaarde zorgt er in het algemeen

voor dat de modulator van de invertor, waarbij een QRDCL wordt toegepast, uitgebreid moet

worden. De sturing zal onderscheid moeten maken tussen een geforceerde en een natuurlijke

commutatie. De stroom Ï.t' bij een geforceerde commutatie is weergegeven in figuur 23, samen

met de stuursignalen zoals die in de sturing van de QRDCL worden gebruikt. In figuur 24 is

hetzelfde weergegeven, maar nu voor de natuurlijke commutatie. Het verloop van deze stromen

is al eerder in paragraaf 3.1 verklaard (figuren 11 ern 12). Aan de hand van deze figuren zal de

sturing van de QRDCL worden verklaard. De tijdstippen, zoals aangegeven in deze figuren, is
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overeenkomstig de tijdsbenaming in de figuren 11 en 12 (paragraaf 3.1). Ook hier wordt direct

nadat de stroom id' de waarde nul heeft bereikt, gecommuteerd. Dit houdt in dat het tijdstip lz uit

de figuren 11 en 12 in de figuren 23 en 24 gelijk valt met het tijdstip ti'

Stuurstrategie

De duur dat Q1 moet worden ingeschakeld is niet constant, maar wordt beïnvloed door de grootte

van de stroom Id, de spanning UI en of het een geforceerde dan wel natuurlijke commutatie

betreft. Deze factoren bepalen namelijk hoe lang het interval < tl>~ > (figuur 23) of het interval

< t3,t4 > (figuur 24) duurt. Er is dus een sturing noodzakelijk die de juiste lengte van de stuurpuls

voor Q1 bepaalt. De sturing van de QRDCL verwacht een laag aktief signaal van de modulator

dat het starttijdstip aangeeft (10). Dit signaal wordt nQ1 genoemd.
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Figuur 23 : Stuursignaleo voor QRDCL bij een geforceerde commutatie
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Figuur 24 : Stuursignalen voor de QRDCL tijdens een natuurlijke commutatie

Op het tijdstip to wordt door de modulator van de opchopper het signaal nQ7 laag gemaakt. Op

dit moment wordt Q7 ingeschakeld en neemt de stroom i/ af tot nul. Op tI is de stroom io' gelijk

aan nul geworden en wordt er gecommuteerd in de opchopper. Uit het verloop van de stroom id'

is te bepalen hoe lang Q7 moet blijven ingeschakeld. De stroom ia' wordt continu vergeleken met

nul. Dit is het logische signaal 'id' > O' in de figuren 23 en 24. Wanneer op het tijdstip tI +0

(o..T r) de stroom gelijk is aan nul dan betreft het een geforceerde commutatie. Wanneer op het

tijdstip tI +0 (ó..T r) de stroom io' groter is dan nul dan betreft het een natuurlijke commutatie. Het

resultaat van het vergelijken van de stroom io' met nul op het tijdstip t. +0 wordt bewaard. Dit

is het signaal io' > 0(t1) in de figuren 23 en 24. Het tijdstip tI +0, waarop gesampled wordt, wordt

bepaald door het tijdstip waarop het signaal nQ7 weer hoog wordt.

Wanneer een geforceerde commutatie heeft plaatsgevonden, io' >O(t l ) is dan laag, moet Q7
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worden afgeschakeld zodra i/ > Id, omdat 0 7 dan begint te geleiden. Wanneer de stroom i/ dan

weer gelijk wordt aan Id zal de diode sperren en de oscillatie worden onderbroken. Zodra i/

groter wordt dan Id, wordt het logische stuursignaal 'i/ > i/ in de figuren 23 en 24 hoog. Dit

signaal wordt bepaald door de stroom Id aan de ingang van de QRDCL te meten en te vergelijken

met de stroom id ' aan de uitgang van de QRDCL.

Wanneer een natuurlijke commutatie heeft plaatsgevonden is het signaal i/ > id hoog. Nu mag Q7

nog niet worden afgeschakeld zodra i/ voor de eerste maal groter wordt dan Id' Er moet gewacht

worden tot i4l ' voor de tweede maal groter wordt dan Id' Dit verzekert dat na afloop van deze

cyclus de spanning over condensator Cr exact zoveel lager is dan UI> dat de stroom i.!' bij de

volgende commutatie in precies 14Tr gelijk aan nul is en niet eerder.

implementatie

Om de stuursignalen te bepalen, zullen de stroom ~ en i/ gemeten moeten worden. Het

meetsignaal zal galvanisch gescheiden moeten worden van de meetstromen om hoge spanningen

in het stuurcircuit te voorkomen. Daar de te meten stromen een gelijkstroomkarakter hebben, kan

niet worden volstaan met een transformator. Om deze reden is zowel aan de ingang als aan de

uitgang van de QRDCL een LEM opgenomen (zie figuur 25). Een LEM is een elektronische

bouwsteen, die zich gedraagt, ook voor gelijkstroom, als een stroomtrafo. Dit wordt bereikt door

middel van een 'nulflux-regeling' van een kern waar de primaire wikkeling (in figuur 26 ~n.J om

gewikkeld iS.De flux door de stroom door de primaire wikkeling veroorzaakt, wordt door een

Hall-sensor gemeten. Door een zodanige meetstroom door een secundaire wikkeling te sturen,

wordt getracht de flux in de kern gelijk aan nul te houden.

Deze meetstroom wordt naar buiten de LEM

gevoerd. Op deze uitgang van de LEM kan een

weerstand naar aarde worden aangesloten. De

spanning over deze weerstand is dan evenredig met

de stroom door de primaire wikkeling. De gebruikte

LEM's zijn van het type LA 25-NP. Deze hebben 'pri m

een overzetverhouding van 1: 1000, wat inhoudt dat Figuur 26 : Schematische voorstelling LEM

IA door de primaire wikkeling lmA door de

meetwikkeling tot gevolg heeft. De maximaal continu te meten stroom door deze LEM's is gelijk

aan 25A. Volgens de specificaties van de LEM is de maximale weerstand, die aan de uitgang naar

aarde mag worden aangesloten, gelijk aan 1900. Omdat voor de toepassing het meetbereik van

de LEM's geen 25A continu hoeft te bedragen, maar slechts ruim lOA, is voor de weerstand aan

Afstudeerverslag J.C.C.M. Borburgh 45



til
0

a'
~.
ö
::r
5'

0Cl

5'
~..,
0
0

2.
::l
<
0-
~
0..,
(Il
::s
0-
0
0..,
ê
0-
e.
~

<
~

::l
or>
c:
Il'
~.

ia
VI
0

I ::lG
§

I ~GND
ti
n

~

" =--J I ! DC-

+SU
leeK

t
II

t\SU I tlSU

"Tl

I I fiK
0;' ID
c 1 id' ::> id I tSUC
"1 - -<

~
"
Cl>

-otsuBOL
()

::r
(;

ij I -lSU Is ~lfUJ I/U~ .., 2K6
< tSUS GND IK
0- teeK I I +SU .. (I~~, ",..,..,)11:: tSU(l> AA II.AAA __

0

b 'd'
+15U tlSU

+5U IK(')
7 5 GNO GND

T'"l'
8 9

t lh319H id'>O
:-l !P-

6 GNDc::: a"
c: 6V7 9

tT'l a"
188 8 STUURPRINTg. 5K

< 0
-IGU

+5U
...

~
(l>
cs

0Cl 0- GND GND GMDa (l>

til(l> a s"C

m c
"1
0

Cl> (',:0;-

ä c
~.

~l::>V tl5U8 ID I~ I t>1 90u::r
S
ö' INt

oISUf;\
~

(\l
cs
<

-ISu GMD t ISU(\la
0

'\i GND
cs

id'til
(l>

;-
DCt:0;- -:;

0cs
~.



4 Dimensionering en realisatie van de QRDCL

de uitgang van de LEM's 5600 gekozen. Dit heeft tot gevolg dat de gevoeligheid van de

meetschakeling groter wordt. Om te voorkomen dat de LEM's meer vermogen moeten leveren

aan de uitgang dan ze volgens de specificaties kunnen leveren, is parallel aan de weerstand aan

de uitgang van de LEM's een zenerdiode van 6.7V geplaatst. Dit houdt in dat de uitgangsspnning

van de LEM's lineair is tot 6.7/560*1000= 12A. Daarboven laat de zenerdiode door en zal de

spanning dus niet meer toenemen. Met deze waarde voor de uitgangsweerstand is het dus toch

mogelijk om te bepalen of i/ groter is dan Id wanneer Id de maximale waarde van IOA bereikt.

Het frequentiebereik van de LEM's wordt niet in de specificaties vermeld, maar metingen hebben

uitgewezen dat de LEM's stroom Ïet' met frequentie f r (::::90kHz) goed kunnen volgen. Om het

afregelen van de opstelling te vergemakkelijken is de uitgangsweerstand van de LEM die de

stroom Id meet, als potmeter uitgevoerd. Het schema van de QRDCL met de stuurelektronica uit

figuur 25 is voor de volledigheid nog eens weergegeven in bijlage C.

De spanning van de LEM die de stroom Id meet, wordt vergeleken met de spanning van de LEM

die de stroom id' meet met behulp van een voltage comparator. De spanning van de LEM die de

stroom i/ meet, wordt ook aan een tweede voltage comparator aangeboden, die dit signaal

vergelijk met een kleine (instelbare) spanning om te bepalen of i/ >O. De voltage comparators

zijn van het type LM 319 omdat deze een hoge slew rate en versterkingsfactor combineren met

een open collector uitgang. Dit heeft als voordeel dat ingangen van de voltage comparator gechikt

zijn voor spanningen hoger dan 5V omdat de voltage comparator gevoedt wordt met een

symetrische spanning van 15V. De uitgangen zijn echter via een weerstand met de 5V verbonden,

zodat het uitgangssignalen aan de TIL-niveau's voldoen. Hierdoor is het mogelijk om de overige

stuurelektronica te integreren in een EPLD. Dit zijn ic's waar logische schakelingen in

geprogrammeerd kunnen worden, maar deze IC's kunnen alleen TIL-niveau signalen verwerken.

De voltage comparators zijn ook nog in geringe mate positief teruggekoppeld om wat hysterese

te introduceren. Dit moet de robuustheid van het systeem vergroten en de gevoeligheid voor

storingen verkleinen. De uitgang van de voltage comparator die Id vergelijkt met Ïet' levert het

stuursignaal i/ > id' De voltage comparator die de spanning van de LEM die de stroom Ïet' meet

met een kleine drempelspanning vergelijkt, levert het stuursignaal i/ >0 op.

De beide stuursignalen, id ' > id en id ' > 0, worden samen met het signaal nQ, uit de modulator van

de opchopper aan de EPLD 'oscdc2' toegevoerd. Deze bevat alle stuurlogica. De uitgang S van

de EPLD '08OOc2' is het stuursignaal voor de IGBT Q7' Signaal S wordt direct naar een stuurprint

geleid, welke voor de nodige spanningsaanpassingen zorgt die nodig zijn om de IGBT Q7 aan te

sturen.
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EPLD 'oscdc2'

In de EPLD 'oscdc2' (type SOI6) is alle logica geprogrammeerd die de stuurstrategie uitvoert

zoals hiervoor is beschreven. De logica is opgebouwd zoals weergegeven inhet schema in figuur

27. Het stuursignaal nQ7 set asynchroon de uitgang van een SR-flipflop. De uitgang van deze SR

flipflop is direct doorgekoppeld naar de uitgang S van de EPLD. Wanneer het stuursignaal nQ7

weer hoog wordt, wordt door een latch het signaal ia' >0 gesampled. De latch-uitgang is het

signaal id' > 0(t1). Het signaal id ' > î.I stuurt direct een 4 bits teller, waarvan alleen de eerste twee

bits worden gebruikt. Aan de hand van het feit of het signaal ~. > 0(t1) laag of hoog is, wordt

respectievelijk of de eerste of de tweede keer dat id' > id hoog is, de SR-flipflop aan de uitgang

gereset. Ook wordt het signaal i/ > î.I=hoog als noodzakelijke voorwaarde gebruikt om de

flipflop te resetten. Als laatste is het schema voorzien van een reset-ingang. Door deze met

behulp van een RC-netwerkje aan de voedingsspanning te leggen (zie bijlage C), wordt een

'power-on reset' bewerkstelligd. Door parallel aan de condensator van dit RC-netwerkje een

schakelaar naar aarde op te nemen, wordt de QRDCL handmatig uitschakelbaar.

Stuurprinten

In bijlage F is het schema van de stuurprinten opgenomen, die de nodige spanningsaanpassingen

verzorgen voor het aansturen van de IGBT's. De schakeling is in staat om met behulp van een

dc/dc convertor de aanstuursignalen (op TIL niveau) galvanisch te scheiden van de aansturing

voor de IGBT's. Omdat alle IGBT's, zowel in de opchopper als in de QRDCL, met de emitter

aan dezelfde DC- rail zijn verbonden, is van deze mogelijkheid geen gebruikt gemaakt. In plaats

hiervan is één centrale symmetrische voeding van 15V gebruikt. Tevens voorzien de stuurprinten

in de keuzemogelijkheid om ofwel hoogactief als laagactief te worden gestuurd. In dit geval zijn

alle signalen hoogactief, zodat US van het type 4016 is (wanneer laagactieve stuursignalen worden

toegepast moet dit een IC van het type 4017 zijn). Bij de stuurprinten die in de opchopper worden

gebruikt is een buffer IC van het type 429 gebruikt dat direct de gate van de IGBT's aanstuurt.

Het IC wordt gevoed met -S/+ ISV voedingspanning, zodat de gate van de IGBT's aangestuurd

wordt met diezelfde spanningsniveaus. De -5V wordt op het printje afgeleid van de ~15V die als

voeding aanwezig is. Voor de stuurprint voor de QRDCL stuurt het IC 429 niet direct de gate

van Q7 aan, maar in plaats daarvan een complementaire transistortrap. Dit geeft dezelfde

uitgangsspanningen op de gate van de IGBT, maar deze combinatie is in staat grotere stromen

te leveren. Dit is niet direct noodzakelijk, maar is voortgekomen uit een logistiek probleem met

de IC's 429.
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Figuur 27 : Schema van de logica in EPLD 'oscdc2' die de sturing van de QRDCL verzorgt
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4.3 De opchopper

De opchopper waarmee de ontworpen QRDCL is getest, is nog eens zeer schematisch

weergegeven in figuur 28.
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Figuur 28 : De opchopper

Oe diodes O2, 0 4 en D6 en de IGBT's Q2' Q4 en Q6 maken deel uit van een, in de vakgroep

standaard beschikbare, vol1edige onderste helft van een drie fasige stroominvertor. De op het

eerste gezicht onlogische nummering van de componenten eerder in dit verslag is te verklaren

doordat de in de vakgroep gebruikelijke benaming voor de halfgeleiders in de stroominvertor ook

hier is gehanteerd. De eerste helft van de tak van de invertor met diode D2 en IGBT Q2 is niet

gebruikt. Doordat deze standaardprint is gebruikt, zijn de IGBT's ook voorzien van RCO

snubbers. Dit maakt het mogelijk om de opchopper ook zonder QRDCL te gebruiken. Daarnaast

zullen de snubbers, wanneer de QRDCL wel wordt gebruikt, overspanningen opvangen. De

IGBT's en zijn geschikt voor stromen van 25A continu en spanningen van 800V. De diodes zijn

geschikt voor stromen van 25A continu en spanningen van 1000V. De IGBT's zijn iets kleinere

dan normaal in de vakgroep voor toepassingen aan het net worden gebruikt. Wanneer een

schakeling geschikt moet zijn om op het drie fasige 380V net te worden aangesloten, of zulke

spanningen moet genereren worden altijd diodes en IGBT's van 25A en lOOOV toegepast. Deze

waren op het moment van het bouwen van de opstelling echter niet beschikbaar. Dit houdt in dat

de uitgangsspanning van de opchopper tot zo'n 400 V zal moeten worden beperkt. De belasting

van de opchopper wordt gevormd door de weerstand Rl' De condensator Cl filtert de blokvormige

stroom iT ', zodat een continue stroom door de weerstand RI loopt. De condensatoren CRS ' CRT en

CST vormen de filtercondensatoren ei (zie figuur I, hoofdstuk2) die bij de stroominvertoren van

de vakgroep standaard op de vermogensprinten aanwezig zijn. Deze zijn niet verwijderd, daar

deze condensatoren geschikt zijn voor hoge frequenties. Zij worden gebruikt om de
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resonantfrequente stromen die de QRDCL opdrukt te verwerken. De zelfinductie Lel zorgt ervoor

dat de stroom weinig varieert per halve periode waarmee de IGBT's worden geschakeld. Hierdoor

gedraagt de combinatie Uel en Lel zich als een stroombron.

Voor de schakelfrequentie is, zoals al eerder vermeld, 1500Hz gekozen. Dit houdt in dat iedere

330JLs gecomrnuteerd wordt in de opchopper. Om te bereiken dat UI == 400V bij Iel=10A moet de

belasting gelijk zijn aan RI =450/1O*2= 1000. Er is een weerstand van 800 gebruikt, omdat er

geen andere beschikbaar was, die geschikt is voor het geleverde vermogen. De spanningsrimpel

die maximaal wordt toegestaan over Rl is gesteld op 5%. Met R,=800 volgt dan

-~
e ~G .. 0.95 .. C; = 85 IoL P

Om praktische redenen is gekozen voor C,=500uF. De zelfinductie Lel moet de stroom

stabiliseren. De maximale rimpel in de stroom lel is gesteld op 10%. Bij vollast (UI == 4OOV,

Iel = 10A) volgt voor Lel hier de waarde van minimaal Ld=70mH uit. Wederom is uit praktische

redenen gekozen voor een grotere waarde voor Lel van ±500mH.

De modulator

De IGBT's in de opchopper en de IGBT in de QRDCL worden aangestuurd door de modulator.

Ook hiervoor is een beroep gedaan op de EPLD techniek. Alle logica hiervoor is

geprogrammeerd in een EPLD type 5032, welke in het vervolg 'chopmod' wordt genoemd. De

modulator moet de IGBT's Q4 en Q6 van de opchopper aansturen met een frequentie van 1500Hz

en een duty-cycle van 0.5. Tevens moet de modulator een (instelbare) tijd IATr voor een

commutatie het signaal nQ7 laag maken. Na de cornnlutatie moet dit signaal weer hoog worden.

De tijdstip waarop nQ7 laag wordt is instelbaar gemaakt, omdat de resonantiefrequentie van de

QRDCL beinvloed wordt door parasitaire zelfinducties in de schakeling en de toleranties van de

componenten in de schakeling. Hierdoor is het noodzakelijk om de tijd (t.) tussen het tijdstip

waarop nQ7 laag wordt en het tijdstip waarop gecommuteerd wordt in de opchopper instelbaar

is. De resonantiefrequentie van het systeem zal dan eerst gemeten moeten worden, waarna de tijd

t. ingesteld kan worden. Het schema van de modulator is weergegeven in figuur 29. In bijlage

D is de inhoud van de EPLD 'chopmod' schematisch weergegeven.

De osciJlatorfrequentie is zodanig gekozen dat 1,4Tr aanzienlijk groter is dan de periodetijd van

de oscillator. Op deze wijze is met behulp van een teller in de EPLD de tijd t, in te stellen met

een voldoende resolutie. Er is gekozen voor t, = 17ToocilialDr' Daar Tr = llJLS volgt t. = 2.7 JLS. Dus
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Figuur 29: De modulator

ToocilIalDr=2.75 JLs/17 = 161 ns. De frequentie van de oscillator is dus gelijk aan

fr = 1/161ns =-6MHz. Met deze oscillator valt t. ongeveer 17 perioden vóór'n commutatie in de

opchopper.

EPLD 'chopmod'

De werking van de EPLD 'chopmod' zal aan de hand van het schema in bijlage D nader worden

verklaard. De oscillator stuurt direct een 14 bits teller, waarvan de eerste 12 bits worden

gebruikt. De uitgangen van deze teller worden gelatched in twee latch-flipflops om er zeker van

te zijn dat overgangstoestanden geen aanleiding geven tot het onterecht setten van de rest van de

schakeling. Bij het twaalde bit van de teller (gelatched) is de frequentie van de oscillator gedeeld

tot een frequentie van 6.106/2 12 = 1.5kHz. Dit bit is dan ook naar buiten de EPLD gevoerd om

Q4 aan te sturen. Dit bit wordt ook geïnverteerd uitgevoerd om Q6 te sturen. In de niet

geïnverteerde uitgang is nog een poort opgenomen om tijdsverschillen in het commuteren te

voorkomen tussen de beide uitgangen. Bij een commutatie wordt een SR-flipflop geset om nQ7

hoog te maken. Om de tijd instelbaar te maken waarop deze flipflop wordt gereset, zodat de

QRDCL wordt gestart, is het noodzakelijk om de 5 minst significante bits van de teller te

vergelijken met vooraf ingestelde waarden (psl-ps5). Deze 5 bits geven de mogelijkheid om t.

2~ = 32 perioden lang te maken. In de EPLD worden deze 5 bits met behulp van 5 EX-OR

poorten vergeleken met de teller en afhankelijk hiervan wordt met behulp van AND poorten de

SR-flipflop gereset. De uitgang van de SR-flipflop wordt weer naar buiten gevoerd als nQ7 om

de QRDCL aan te sturen. Ook deze EPLD is voorzien van een reset ingang om een 'power-on

reset' te kunnen inbouwen op dezelfde wijze als bij de EPLD 'oscdc2'. De teller wordt dan

gereset wanneer de modulator wordt ingeschakeld.
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s. Metingen aan de opchopper met een QRDCL

5.1 Metingen aan de QRDCL

Voordat de QRDCL correct functioneert moet deze eerst worden afgeregeld. De potmeter aan de

uitgang van de LEM die de stroom Idmeet (in het vervolg wordt deze de LEM Idgenoemd), is

zodanig afgeregeld dat wanneer Q7 is uitgeschakeld, de spanning aan de uitgang hoger is dan de

spanning aan de uitgang van de LEM die de stroom i.t. meet (in het vervolg wordt dit de LEM

id' genoemd). Dit zorgt ervoor dat de uitgang van de comparator die deze twee spanningen met

elkaar vergelijkt, en het stuursignaal i/ > ~ voor de EPLD 'oscdc2' genereert, in normaal bedrijf

(ld=iJ laag is. In figuur 30 zijn de uitgangsspanningen van de LEM's die de stromen Id en i.t'
meten, weergegeven als funtie van de stroom. Deze waarden zijn gemeten bij gelijkstroom, dus

met Q7 uitgeschakeld.

~

>
c

2

o LEM 10

stroom Id (I n A)

1" LEM ld·

8 10

Figuur 30: De uitgangsspanningen van de LEM's die de stromen I.i en Ï.!' meten als functie van de stroom

Door de weerstand van de potmeter aan de uitgang van de LEM die de stroom ld meet te

variëren, is de helling van de lijn van de LEM ld in figuur 30 te beïnvloeden. De LEM's hebben,

zoals ook uit figuur 30 blijkt, een verschillende offset in de uitgangsspanning. De potmeter aan

de uitgang van de LEM ldis zodanig afgereld dat vanaf Id= IA de spanning van de LEM ldhoger

is dan de spanning aan de uitgang van de LEM id'. Dit houdt in dat de sturing van de QRDCL

pas correct functioneert vanaf Id= IA. Vanaf Id=6A blijkt de uitgangsspanning niet meer lineair

met de primaire stroom op te lopen. Deze verzadiging wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de

relatief hoge uitgangsspanning die de LEM's dan moeten leveren, vanwege de grote

belastingsweerstand aan de uitgang van de LEM's. Daar de uitgangsspanning van de LEM Idvoor
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Id > IA altijd hoger is dan de uitgangsspanning van de LEM i/, is gewaarborgd dat het

stuursignaal i/ > î.I voor Id> IA goed wordt bepaald door de voltage comparator.

Het uitgangssignaal van de LEM id' wordt met behulp van een tweede voltage comparator met

een drempelspanning vergeleken om het stuursignaal i/ >0 te bepalen. De drempelspanning kan

met behulp van een potmeter worden ingesteld. Deze potmeter is zodanig afgeregeld dat wanneer

Id=id'=O laag is en wanneer Id=id'>O.IA hoog.

Daar de resonantiefrequentie f rvan de QRDCL niet alleen door Lr en Cr wordt bepaald, maar ook

door parasitaire zelfinductanties in de opstelling, is een meting uitgevoerd waarbij Q7 continu is

ingeschakeld. Wanneer in deze situatie in de opchopper wordt gecommuteerd, zal de

resonantiekring, waarvan CT' L., Q7/D7 en de opchopper deel uitmaken, worden aangestoten op

de resonantiefrequentie van dit gehele systeem. Door de stroom id' te meten als functie van de

tijd, is de resonantiefrequentie te bepalen (zie figuur 31).

4.8

3.8
G) R
S.
lIJ
~

S
IC

Z.8

388.8usl8B.Bus

1.8

-188.8us Z8B.8us
TIME

Figuur 31 : De stroom Ïo!' bij continu ingeschakelde Q7

Uit deze meting is bepaald dat resonante periodetijd gelijk is aan T r = 12.IJLs. Dit komt overeen

met een resonantiefrequentie van fr =83kHz. Wanneer ervan wordt uitgegaan dat het verschil in

de berekende waarde fr ,"" 88kHz en de meting te wijten is parasitaire zelfinductanties, dan volgt

daarvoor:

C&lrf .. 
r 21t
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5 Metingen aan de opchopper met een QRDCL

Uit Tr =12.1 /-Ls volgt dat t,=3.0 /-Ls. Deze tijd moet met behulp van de dip-switches worden

ingesteld op de modulator en komt overeen met 17 klokperioden van de modulator. In binaire

code komt 17 overeen met 10001. Omdat 17 klokperioden vóór een commutatie de IGBT 0, moet

worden aangestuurd, wordt op de modulator het complement van deze code ingesteld. Op de

modulator wordt dus 01110 ingesteld. De tijd t, is nagemeten en bedraagt 3.1 us.

Uit figuur 31 blijkt ook dat de oscillatie gedempt is. Dit wordt veroorzaakt door parasitaire

weerstanden in Cr> Lr en de weerstand van de IGBT's. Daarnaast speelt ook de drempelspanning

van de diode's en IGBT's een rol. Wanneer alle demping veroorzaakt wordt gedacht door één

geconcentreerde weerstand Rd dan is af te leiden dat de oscillerende stroom i.t' uit figuur 28 te

beschrijven is met de volgende vergelijking.

Het tijdstip van commutatie is in deze vergelijking gedefinieerd als 10. Wanneer Q4 is ingeschakeld

wordt de demping veroorzaakt door de equivalente parasitaire weerstand (ESR equivalent series

resistance) van Cr> Lr> Q,/D7 , en 04' Wanneer Qó geleidt speelt naast de ESR van C" L" Q7/D7,

en Q6 ook de ESR van de condensatoren aan de uitgang van de opchopper een rol. Zoals reeds

in hoofdstuk 4 is beschreven, wordt de spanning aan de uitgang gebufferd door de elco Cl en de

condensatoren CST en CRT in serie met CRS die op de vermogensprint zijn aangebracht (bijlage G).

Daar de elco Cl een relatief hoge seriezelfinductantie heeft, worden de condensatoren op de

vermogensprint verwacht de resonantfrequente stroompieken op te vangen. Teneinde de demping

in de resonante kring te verminderen, is geëxperimenteerd met het al dan niet aanbrengen van

snubbers bij de IGBT's Qz, Q4 en Q6' Ook is geëxperimenteerd met verschillende configuraties

condensatoren parallel aan de elco Cl' De waarde van de condensatoren CRS ' CST en CRT is gelijk

aan 0.94uF. In de situatie zoals weergegeven in figuur 28, met Qz uitgeschakeld, staat parallel

aan de elco Cl 1.42 uF aan h.f. condensatoren. Door punt S (figuur 28, hoofdstuk 4) te verbinden

met R wordt condensator CRS kortgesloten. Hierdoor staat condensator CRT volledig parallel aan

CST ' Aan de elco Cl staat dan 1.88 uF aan h.f. condensatoren parallel. De totale waarde van hJ.

condensatoren die parallel aan de elco Cl staan wordt in het vervolg Ci genoemd. Door als laatste

CST te verwijderen, staat slechts 0.94 uF aan h.f. condensatoren parallel aan de elco Cl' In deze

drie verschillende situaties is de stroom i/ gemeten bij continu ingeschakelde Q7' Dit resulteert

in figuren zoals figuur 31. Uit deze metingen is de tijdconstante Td bepaald, wanneer Q4 en Q6

geleidt. De resultaten staan in tabel 1.

Uit tabel I blijkt dat de snubbers sterk dempen wanneer Qó geleidt. Ook blijkt de demping toe
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C. Td.Q6 lelciclt Td. Q4 lelcicltI

-...... _-.,-,.__... --- in ILF in ILS in ILS
-----,-.. _,-,.

'~::--."

met snubbers 1.42 56 77

zonder 0.94 67 75
snubbers 1.42 47 77

1.88 60 73
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Tabel 1 Demping in resonante kring bij verschillende
te nemen wanneer Ci toeneemt. In waarde van h.t. condensator Ci

tegenstelling tot wat verwacht werd,

lijkt de totale ESR van de

condensatoren niet af te nemen omdat

de demping bij meer condensatoren

toeneemt. Om dit te verklaren zijn met

behulp van een Hewlett Packard

impedance meter van alle pasieve

componenten in de opstelling

equivalente circuits bepaald waarin de parasitaire componenten zijn opgenomen. Deze gegevens

zijn weergegeven in bijlage J. Met deze gegevens is een model opgesteld dat in Pspice is

ingevoerd (bijlage K). In dit model zijn de IGBT's vervangen door schakelaars. Daar de

karakteristiek van deze schakelaars slecht overeenkomt met die van IGBT's zijn de

dempingsfactoren die met dit model worden berekend niet representatief. Wel kunnen de

verschillende configuraties met elkaar vergeleken worden. Uit de Pspice analyses blijkt dezelfde

trend dat bij toename van Ci de demping ook toeneemt. Dit is het gevolg van het feit dat de

condensatoren Ci een resonante kring vormen die wordt aangestoten bij een commutatie. Hoe

meer h.f. condensatoren worden toegepast, hoe groter de resonanties worden. Dit heeft tot gevolg

dat het circuit de minste demping heeft wanneer slechts één h.f. condensator wordt toegepast. De

keuze van één elco voor de laagfrequente buffering en één of meer condensatoren voor de

hoogfrequente stromen, blijkt dus niet zo'n gelukkige keuze. Het bleek praktisch niet

realiseerbaar om de uitgang volledig met condensatoren die voor hoogfrequente stromen geschikt

zijn te bufferen. In deze opstelling is een elco benodigd om de spanning UI over de belasting zo

constant mogelijk te houden over de relatief lange tijd Tu de periodetijd van de schakelaars in

de opchopper. In praktijk zal de QRDCL worden toegepast bij een invertor die vaker

commuteert, dan in deze opchopper gebeurt. De filtercondensatoren die dan gebruikt worden,

kunnen dan kleiner zijn en zijn in het algemeen ook geschikt voor de resonantfrequente stromen

die de QRDCL opdrukt. Het probleem van de resonanties in de condensatoren aan de uitgang is

dan niet meer aanwezig en de demping in de QRDCL en invertor zal geringer zijn. In vervolg

wordt de opstelling bedreven met alleen CST parallel aan de elco Cl en zonder snubbers over de

IGBT's in de opchopper.

In figuur 31 is de stroom weergegeven waarbij alleen CST parallel staat aan de elco Cl' Wanneer

Q4 geleidt volgt voor de tijdsconstante L!Rd=77 ILS. Met Lr=Lr+Lpar=91lLH volgt dan Ri= 1.2

n. Wanneer Q6 geleidt volgt op dezelfde wijze Rd= 1.4 n. Het verschil in de twee waardes voor

de dempingsweerstand Rd wordt dus veroorzaakt door de totale ESR van de condensatoren.
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Figuur 32 : De stroom i.s' met de QRDCL ingeschakeld

In figuur 32 is de stroom i/ weergegeven met de QRDCL ingeschakeld. Zoals hieruit blijkt wordt

ten gevolge van de demping de stroom id' niet nul na een geforceerde commutatie. Hierdoor zal

het stuursignaal id ' >0 altijd hoog blijven. De sturing laat de oscillatie dus altijd 2 perioden duren.

Daar door de demping het minimum van de stroom i/ altijd groter dan nul is en JAT, na het

aansturen van de QRDCL valt, biedt dit tweemaal oscilleren geen voordelen meer. De tweede

oscillatie heeft geen functie meer (het doel was verzekeren dat de spanning exact zoveel lager was

dan de spanning aan de uitgang dat de stroom ~' pas JAT, na werderinschakelen van de QRDCL

nul werd) en daarom is het stuursignaal id' > 0 aan de ingang van de EPLD 'oscdc2' laag gemaakt

door deze met aarde te verbinden. Hierdoor staat de sturing het resonante systeem toe slechts

eenmaal te oscilleren. De tweede oscillatie waarin .ten gevolge van demping onnodig energie

wordt gedissipeerd, wordt dan vermeden.

In figuur 33 is samen met de gemeten stroom i/ ook de spanning aan de uitgang van de LEM

id' weergegeven. De doorgetrokken lijn representeert de stroom gemeten met behulp van de

stroomprobe. Duidelijk is het verschil te zien tussen een geforceerde en natuurlijke commutatie.

Op het tijdstip t=-4JLS vind de natuurlijke commutatie plaats. De stroom neemt onmmiddelijk toe

als gevolg van het feit dat de spanning over de condensator C, hoger is dan de spanning aan de

uitgang van de QRDCL. Op t=338JLs vindt de geforceerde commutatie plaats. Na de commutatie

neemt de stroom id' nog verder af totdat over de zelfinductantie L, voldoende spanning is

opgebouwd om de stroom weer te laten toenemen. Dit gebeurt doordat de spanning over de

condensator Cr toeneemt. In de simulaties in de vorige hoofdstukken was dit vanwege het
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verwaarlozen van de demping niet mogelijk daar de stroom id' al nul was op het moment van

comrnuteren.

In figuur 33 is duidelijk te zien dat de LEM wat betreft amplitude van de oscillatie afwijk""! van

de werkelijkheid. Dit is deels het gevolg van het feit dat aan de uitgang van de LEM i/ een

condensator vaan 800pF naar aarde is aangebracht om storingen te onderdrukken. Deze storingen

onstaan ten gevolgen van hoogfrequente stroom i/ en de daarmee gepaard gaande

elektromagnetische velden. Deze storingen zijn te reduceren door de stuurelektronica verder van

de vennogenselektronica te plaatsen, maar dat is in de huidige opstelling niet haalbaar. Het

afwijken van de LEM is echter geen bezwaar voor het correct functioneren van de QRDCL,

omdat de LEM voor wisselstroom naast een amplitudefout ook gering naijlt ten opzichte van de

werkelijk stroom. Hierdoor zal Q, later worden uitgeschakeld, maar dit gebeun theoretisch 1.~Tr

voor het beëindigen van de oscillatie en leven daardoor geen problemen op.

I I
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Figuur 33 : De stroom id gemeten
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In figuur 33 zien we dat wanneer de oscillatie wordt gestopt dat er nog een kleinere hoger

frequente oscilattie te zien is die snel uitdempt. Dit is een oscillatie ten gevolge van reverse

recoverystromen in diode D,. Dit zorgt ervoor dat de spanning UCr na afloop van de oscillatie

hoger is dan wanneer D, abrupt af zou schakelen. Dit effect zorgt er dus naast de demping in de

circuit voor, dat de stroom i/ na wederinschakelen van de QRDCL niet volledig nul wordt.

Uit de figuur blijkt tevens dat wanneer met een QRDCL in de opchopper bij Id=2.5A wordt

geschakeld, de werkelijk commutatie in de opchopper plaatsvind bij id' =O.25A. Er zullen dus nog

wel verliezen zijn in de IGBT's van de opchopper, maar deze zullen aanzienlijk lager zijn dan

wanneer gecomrnuteerd wordt bij id ' = Id =5A. Hierop wordt in de volgende paragraaf verder op

ingegaan.
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Omdat de besturingselektronica zich dicht bij de vermogenselektronica bevind in de bestaande

opstelling, is de vermogenselektronica met behulp van koperfolie afgeschermd om zo weinig

mogelijk EMC storing in de omgeving te veroorzaken. Om echter goed aan de

vermogenselektronica te kunnen meten, is het noodzakelijk een gedeelte van de afscherming te

verwijderen. Om deze reden kunnen de hierna beschreven metingen niet bij de nominale stroom

en spanning worden uitgevoerd, maar bij Id=4.5 A. Bij deze waarde van de stroom, blijken de

stromen en spanningen met de best haalbare resolutie van de oscilloscoop meetbaar.

5.2 Schakelverliezen in de opchopper met een QRDCL

Met behulp van een tektronixs stroomprobe en de Nicolet 4094 oscilloscoop is de collectorstroom

door de IGBTs en de spanning over de IGBTs gemeten. De metingen zijn verricht aan de

opchopper met QRDCL zonder snubbers over Q2 en Q4 en aan de opchopper zonder QRDCL

met Q2 en Q4 beide bij Id=4.5 A en U1=172 V. Uit deze metingen is door vermenigvuldiging

van de stroom door en de spanning over de halfgeleiders het gedissipeerde vermogen in de

halfgeleider te bepalen.

In figuur 34 is de spanning over Q4 weergegeven. Bij het uitschakelen van Q4 is een geringe

overspanning zichtbaar, ten gevolge van de resonant frequente stroom die door de QRDCL aan

de opchopper wordt opgedrukt en wordt opgevangen door de condensatoren aan de uitgang van

de opchopper .

-1.t

lt•. 8.. z......
EäJIMiiMiliM Tlnl tJ@;••Wj'.X8:R*
Figuur 35 : Doe over Q6 in opchopper met QRDCL
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Figuur 34 : Ueo over Q4 in opchopper met QRDCL

In figuur 35 is de spanning over Q6 weergegeven. Wat opvalt is dat de spanning na inschakelen

negatief wordt. Na het uitschakelen is weer een resonantfrequente overspanning te herkennen ter

grootte van 25 %. Deze uitgangsspanning over de ontstaat ten gevolge van de ESR in de

uitgangscondensatoren, maar zal bij gebruik van van betere condensatoren met 'n kleinere ESR

ook lager zijn. Daar de spanning absoluut gezien zeer gering is, kan dit geen schade aan de IGBT
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toebrengen. Doordat een QRDCL is toegepast, zijn er geen grote spanningspieken tijdens in of

uitschakelen te zien, daar door het afnemen van de stroom vóór een commutatie, ook de energie

in parasitaire ~elfinductanties sterk afneemt. Deze energie wordt anders over de, soms parasitaire,

capaciteit over de halfgeleider ontladen.

Wanneer de gemeten spanning over de IGBT's momentaan wordt vermenigvuldigd met de stroom

door de IGBT, is het momentaan gedissipeerde vermogen bekend. Omdat hier naar de

schakelverliezen wordt gekeken, is in de hierna volgende figuren alleen de vermogensdissipatie

tijdens in- en uitschakelen van de IGBT's afgebeeld. In figuur 36 en 37 is de vermogensdissipatie

weergegeven tijdens respectievelijk uit- en inschakelen weergegeven in Q. in de opchopper met

een QRDCL. Door de beperkte resolutie is veel (quantisatie-)ruis te zien. Toch is goed zichtbaar

dat het gedissipeerde vermogen eerst sinusvormig afneemt alvorens af te schakelen. Ook bij het

wederinschakelen neemt het gedissipeerde vermogen na inschakelen sinusvormig toe en na de

overshoot ten gevolge van de door de QRDCL opgedrukte overstroom, wordt het gedissipeerde

vermogen gelijk aan het doorlaatverlies.

3AB.... ]1..... 32•.•••J.e• ..,..., TJPU:

Figuur 37 : gedissipeerde vermogen in Q. tijdens
inschakelen in opchopper met QRDCL
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Figuur 36 : Gedissipeerd vermogen in Q. tijdens
afschakelen in opchopper met QRDCL

5.B -

In de figuren 38 en 39 is hetzelfde weergegeven voor de IGBT Q4' Ook hier is duidelijk het

sinusvormige verloop van het gedissipeerde vermogen te herkennen bij in- en uitschakelen.

Deze zelfde metingen zijn gedaan aan de opchopper zonder QRDCL maar met snubbers. In de

figuren 40 tlm 43 is het in de IGBT's gedisspeerde vermogen tijdens het schakelen weergegeven

als functie van de tij~. Duidelijk verschil met de vorige metingen is dat de schakelverliezen zeer

konstondig zeer groot zijn. Door de energieinhoud van de schakelpulsen te bepalen kunnen de

verschillende situaties met elkaar worden vergeleken. De energie-inhoud van deze

vermogenspulsen is te bepalen door deze te integeren over de tijd.
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Figuur 38 : Gedissipeerde vermogen tijdens
afschakelen in Q6 in opchopper met QRDCL
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De totale tijd dat schakelverliezen optreden in de opchopper met RCD-snubber zonder QRDCL

bedraagt ± lJLs. Daarna wordt alleen een doorlaatverlies gedissipeerd in de halfgeleiders. Bij de

opchopper met een QRDCL zonder snubbers duurt de commutatie veel langer. Om de

schakelverliezen van deze beide configuraties toch met elkaar te kunnen vergelijken, wordt het

schakelverlies gedefinieerd als de gedissipeerde energie in de halfgeleider tijdens het commuteren

minus de energie die zou zijn gedissipeerd in de halfgeleider wanneer alleen doorlaatverliezen in

de halfgeleider zouden optreden. Dit wordt verder toegelicht met behulp van figuur 44.

b

t _

Figuur 44 : Bepaling energie-inhoud schakelverlies in opchopper met QRDCL

In figuur 44 is het gedissipeerde vermogen in een IGBT in de opchopper met QRDCL gestileerd

weergegeven. De gestreepte oppervlakte representeert de energie-inhoud van het opgetreden

energieverlies. De gestippelde oppervlakte geeft de energie aan welke zou zijn gedissipeerd

wanneer schakelverliezen niet zouden ontstaan en het toepassen van een snubber of QRDCL niet

nodig was. Het schakelverlies bij toepassing van een QRDCL wordt nu gedefinieerd als het

gestreepte gebied minus het gestippelde gebied. Uit figuur 44b blijkt al dat de energieinhoud van

het schakelverlies bij de QRDCL vanwege deze de definitie negatief kan worden. Deze definitie

stelt ons echter wel in staat om te schakelverliezen in de opchopper met RCD-snubbers of

QRDCL goed met elkaar te vergelijken.

Tabel 2 Enerie-inhoud van de schakelverliezen in opchopper

configuratie Q4 Q(j
Ewl E.., Pel Ewt E.- Pel

(JLJ) (JLJ) (W) (JLJ) (pJ) (W)

no snubbers
no QRDCL 58 61 15 0 20 11

RCD-snubbers only 44 36 16 0 22 11

QRDCLonll -43 65 15 -23 13 11

• zie tektst

In tabel 2 zijn de aldus bepaalde energie-inhouden van de schakelverliezen weergegeven voor de

IGBT's in de opchopper wanneer geen snubbers en geen QRDCL worden toegepast, waneer
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alleen snubbers worden toegepast en waneer alleen een QRDCL wordt toegepast.

Wat uit tabel duidelijk blijkt is dat RCD-snubbers de schakelverliezen in de halfgeleiders

reduceren ten opzichte van de situatie zonder snubbers of QRDCL. De RCD-snubbers

introduceren echter wel snubberverliezen die hier niet zijn meegenomen. De QRDCL blijkt de

verliezen ten opzicht ven de RCO-snubbers nog verder te reduceren. Ook het toepassen van een

QRDCL brengt echter extra verliezen mee ten gevolge van de extra componenten die moeten

worden gebruikt. Deze extra verliezen zijn hier niet meegenomen.

Om de de opchopper met een QRDCL en de opchopper met RCO-snubbers met elkaar te

vergelijken, moeten alle verliesposten worden meegenomen. De extra verliespost naast de

schakelverliezen in de IGBT's bij de opchopper met RCD-snubbers bestaan uit de

snubberverliezen. Deze zijn niet gemeten, maar bedragen minimaal voor UI= 170 V:

0.5 C V2 = 0.5 2.2nF (170)2 = 32 ~J

Het totale snubberverlies is in praktijk vanwege overshoot in de spanning over de condensator

nog groter.

De opchopper met QRDCL heeft ten opzichte van de opchopper met RCD-snubbers meer

componenten en dus verliezen in deze componenten. De stroom Id loopt altijd door de

zelfinductantie Lr en hierin ontstaat dus altijd een doorlaatverlies van

Het schakelverlies en het doorlaatverlies tijdens oscillatie in de combinatie Q7/D7 is bepaald op

de eerder beschreven wijze en bedraagt in totaal 125 pJ. Het snubberverlies is theoretisch bepaald

op 20pJ per commutatie. In Lr wordt ten gevolge van de resonantfrequente stroom nog een extra

schakelverlies door skineffecten gedissipeerd van 60 ,.u. In de condensator Cr wordt nog eens 24

pJ gedissipeerd. De totale energiebalans per schakelperiode is weergegeven in tabel 3.

Uit tabel drie blijkt dat de schakelverliezen in de halfgeleiders in de opchopper drastisch kleiner

zijn dan in dezelfde opchopper met alleen snubbers. Wanneer echter de totale schakelverliezen

per commutatie worden bekeken, dan zorgen de verliezen in de extra voor een QRDCL

benodigde componenten dat de totale balans in het voordeel van de opchopper met conventionele

RCD-snubbers pleit. Wanneer deze energiebalans wordt bepaald voor grotere Id, dan zal in de

opchopper met een QRDCL de schakelverliezen in de IGBT's relatief nog verder worden

verminderd. De schakelverliezen in de halfgeleiders zullen lineair met de stroom toenemen. De
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Tabel 3 Verliezen in opchopper met RCO-snubber of QRDCL

verlies in Q4 aall +uil - Qó ... +ui1 Lr Cr Q7/' snubbers
(pJ) (pJ) (pJ) (pJ) (pJ) (pJ)

~-- configuratie-"----- _-_-~v_ ~~_--~__~ __~ ,__" ~ , _

totaal
(pJ)

RCO-snubbers only 80 22 32 134

QRDCLonly 22 -10 60 24 125 40 271

verliezen in de extra passieve componenten zullen kwadratisch met de stroom toenemen en de

verliezen in de halfgeleiders Q,/07 zullenslechts lineair toenemen. In de opchopper met

conventionele snubbers zullen de schakelverliezen in de halfgelieders kwadratisch toenemen.

Terwijl de snubberverliezen afhankelijk van de uitgangsspanning ook kwadratisch veranderen. Oe

schakelverliezen zullen dus realtief veel groter moeten zijn dan in deze opstelling het geval is,

wil de toepassing van een QRDCL een 'overall' rendementsverbetering opleveren. Wanneer voor

0 7 een snellere diode wordt genomen dan de in deze opstelling gebruikte, dan zullen eventuele

overspanningen over de IGBT Q7 minder groot zijn. Hierdoor kan dan wellicht de snubber over

deze halfgeleider vervallen.

Daar de totale schakelperiodetijd zeer veel groter is dan de tijd die de QRDCL benodigd om te

commuteren, is het niet mogelijk om de impedantie Z te bepalen voor deze opstelling.

Als laatste is opstelling volledig afgeschermd met koperfolie om EM-storing te minimaliseren.

Dit is gedaan om te bezien of de opstelling ook bij nominale stroom correct functioneert. Door

het afschermen echter wordt het onmogelijk om nog aan de halfgeleiders te meten. Alleen aan

de hand van de stroom id' kan worden bepaald of de opchopper nog correct functioneert. Deze

stroom id' is voor Id = la A en U1=390V afgebeeld in figuur 45. Duidelijk is te zien dat QRDCL

correct functioneert en dat de stroom i/ verloopt zoals verwacht mag worden. Het commuteren

in de opchopper vindt nu plaats bij een id' die ongeveer 3 à 7% van de nominaalstroom Id

bedraagt.
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6. Conclusies en aanbevelingen

Het blijkt dat het reduceren van de schakelverliezen in stroominvertoren met behulp van

regeneratieve snubbers niet eenvoudig te realiseren is. Dit is het gevolg van het niet eenvoudig

terug kunnen leveren van de energie die wordt opgeslagen in de snubbers. Daarentegen blijkt de

mogelijkheid om 'zero current switching' toe te passen, wel levensvatbaar.

Om 'zero current switching' te bereiken, is een Quasi Resonante DC Link (QRDCL) teogepast.

Deze techniek impliceert echter wel dat er in de stroominvertor kortstondig grote overstromen

van tweemaal de nominaalstroom voor kunnen komen.

Hoewel met een QRDCL gestreeft wordt naar 'zero current switching', blijkt dat de gerealiseerde

schakeling, bestaan de uit een opchopper met QRDCL, bij nominaal bedrijf niet bij een stroom

die gelijk aan nul is, wordt geschakeld. Er wordt geschakeld bij een stroom die 3 à 7% van de

nominaalstroom bedraagt. De schakelverliezen zijn dus niet geëlimineerd, maar wel drastisch

gereduceeerd ten opzichte van de conventionele situatie van een opchopper met RCD-snubbers

over de halfgeleiders.

Het totale rendement van de opchopper met QRDCL daalt ten gevolge van de extra benodigde

componenten ten opzichte van de conventionele situatie. De meeste extra verliezen worden

gedissipeerd in de extra benodigde halfgeleiders en de zelfinductie die wordt gebruikt in de

QRDCL. Deze zelfinductie moet namelijk altijd de tussenkringstroom voeren.

Er is aangetoond dat de QRDCL in een opchopper werkt bij 'n stroom van 10 A en een

uitgangsspannning van de opchopper van 390 V. Er is echter geen onderzoek gedaan naar de

invloed van de belasting van de opchopper op het gedrag van de QRDCL.

Om het totale rendement van de opchopper met QRDCL te verhogen, kan worden getracht door

het toepassen van een snellere diode in de QRDCL of de snubber over de halfgeleiders in de

QRDCL weggelaten kan worden.

Teneinde toch 'zero current switching' te bereiken, dus commuteren in de invertor bij een stroom

die precies gelijk aan nul is, kan gedurende een korte tijd tijdens commuteren de tussenkring

worden geopend. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de spanning over de resonante condensator

in de QRDCL toeneemt. Dit beeft tot gevolg dat de amplitude van de oscillatie die de QRDCL

toeneemt, en dus bij de volgende commutatie weer echt gelijk aan nul wordt. Het openen van de
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tussenkring gebeurt door in de invertor alle IGBT's in de bovenste of onderste helft te openen.

Het uitschakelen van de halfgeleiders zal dan werkelijk stroomloos plaatsvinden, maar het

wederinschakelen zal met een grotere di/dt gepaard gaan dan in de in dit verslag beschreven

situatie. Omdat echter nu bij stroom nul wordt uitgeschakeld en niet bij een stroom die toch nog

±7% van de nominaalstroom bedraagt, zullen eventuele overspanningen ten gevolge van nog in

de paracitaire zelfinducties tussen de takken van de invertor opgeslagen energie niet meer

voorkomen.

Het schakelverlies in de opchopper met RCD-snubbers is relatief gering. Het is daardoor moeilijk

de vermindering van de schakelverliezen te meten. Onderzoek naar het toepassen van een

QRDCL in grotere invertoren met relatief grotere schakelveliezen kan daar verandering in

aanbrengen.
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Lijst van gebruikte symbolen

Lijst van gebruikte symbolen

I
i
U
u
Q
s
D
M
Ö
T
Tr
T.
Tli

Tm
W

f
E
X
n

onderschriften
de
s
p
d
i
I,b
Cx
f
b
r

bovenschriften

gelijkstroom
wisselstroom
gelijkspanning
wisselspanning
schakelende halfgeleider
ideale schakelaar
diode
modulatieindex
relatieve geleidingstijd van invertortak
periodetijd
periodetijd resonantie
schakelperiodetijd
tijd tussen twee opvolgende commutaties in invertor
kleinst voorkomende Tli

circelfrequentie
frequentie
energie
dempingsfaetor tweede orde circuit
aantal stappen waarin het pulsbreedtepatroon kan worden gevarieerd

grootheid betreffende constant veronderstelde uitgang
grootheid betreffende snubber
parasitaire grootheid
grootheid betreffende tussenkring
grootheid betreffende invertor
grootheden befreffende belasting
grootheid betreffende component Cx

grootheid met filterfunctie
grootheid vormt belasting
grootheid maakt deel uit van resonant circuit

blokvormig in de tijd variërende grootheid (hst. 2)
quasi resonante grootheid
topwaarde van een grootheid
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Bijlage A

Pspice invoerfile voor de Quasi Resonante DC Link

*circuitelementen
Itlaing 0 I de 5
Cl I 2 40n
L1 I 22 80u ie=5
Rdemp 22 40.6
Dl 45 dmod
D202 dmod
SI 2 0 6 0 switch
S2 5 3 7 0 switch
Shulp I 3 10 8 0 switch
Shulp2 3 11 9 0 switch
edel 10 0 5.64u
Cde2 11 0 5.64u
Rl 3 0 100

*stuurbronnen
vstuurl 60 pwl(O 0 99n 0 lOOn 1 20u 1 20001n 0 30u 0)
vstuur2 7 0 pwl(O I 30u 1)
vstuurhl 80 pwl(O 1 2800n 1 2801n 0 30u 0)
vstuurh2 9 0 pwl(O 0 2800n 0 2801n I 30u I)

*dummy weerstanden
rd 60 Ik
rd2 7 0 Ik
rd3 80 Ik
rd4 9 0 Ik

*modellen
.model dmod d 0
.model switch vswitch (ron =lm)

*analyse
.ie v(1)=O v(2)=0 v(lO)=O v(II)=-5oo
.tran 0.9us 30us Ous loons uic
.probe
.end
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Bijlage B

Nap2 invoerfile voor gedualiseerde McMurray snubber

*circuit;

*list 2,6,9;

*:snubber 13-6-91 duaal aan McMurray

:Model def.
D/diode/is=25e-8 gs=625

Fstaplltab2/0 lelO 49ge-9 lelO .5e-6 lm 3.Ou lm 300ln lelO 6.5u lelO
:> 350ln lm 5.Ou lm SOOln leW 6.5u lelO
:Fstap2/tab2/0 lelO 2.5u leW
Fstap3/tab2/0 1m 499n lm SOOn leW 3.Ou lelO 300In lm 6.Su lm 350ln
:> lelO 5u lelO SOOln Im 6.5u lm
:Fstap4/tab2/0 Im 2.5u lm

:*passieve elementen
Rl 1 3 1
L1 1 2 lu
L3 I 4 lu
Cl 35 6n
C3 3 06n
Cde 5 05.3u
Rde 5050

:Dioden
Tl 75 D
T3 80 D
T523 D
T643 D

:schakelaars
Rsi 27 I*Fstap I (time)
Rs3 4 8 I*Fstap3(time)

:voeding
GIl 0 I 0] 10

:analyse
*time le-9 6.5u
*modify v5=-500 il3=IO iIl=O v3=0
*TR VNALL IALL *Probe
*run

:*time le-9 lu
:*tr vnall iall *probe
:*run

*end
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Bijlage D: EPLD 'oscdc2' layout en pin description
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EPM5016
- - -

GND -11 201- nS7
GND -12 191- idagrid

S -13 181- RESERVED
tela -14 171- RESERVED
vee -15 161- vee
GND -16 151- GND

telb -17 141- idgrnl
telc -18 131- teld

GND -19 121- idgrnul
GND -110 111- nreset

- - -
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Bijlage E: EPLD 'chopmod' layout en pin description
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EPM5032
- - -

rstn -11 281- elk
GND -12 271- psO

RESERVED -13 261- nS7
RESERVED -14 251- Q4
RESERVED -15 241- Q6
RESERVED -16 231- RESERVED

vee -17 221- vee
GND -18 211- GND

RESERVED -19 201- RESERVED
RESERVED -110 191- RE5ERVED
RESERVED -/11 181- RESERVED
RESERVED -112 171- RESERVED

ps4 -113 161- psl
ps3 -114 151- ps2- - -
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Bijlage G: Schema en layout negatieve helft invertor
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Bijlage H: Aircore uitvoer

AIRC.DAT : results of program airc 26-aug-1991 15:43:34

Nt =17.000
Pc =5.000
RO =0.000
lig =10.000

RH;n .-~-- ... -_.------_ ..+.---._-_._-_._.-.--_.- .. +

RO = Ll tze Acu rrrn2

RDmax 4.04 cm •. -----------_.-----+-_.-.---_.-._-----.-.---+
RRmin 0.00 cm minimum RO 1 x 2.376000 I
RHOCu = 8900.0 kg/m3 minimum weight , x 1.109000 I
RHOO =1.7543860E·080hm*m minimum Pcu , x 5.000000 I
SlgmaO =5.7000000E+07 Slm nominal del taT 1 x 2.376000 -J

minimum del tal 1 x 1.257000 I
minimum cost 1 )( 2.376000 I

cost minimum Nturns 1 x 1.257000 I
5.000

10.000
35.000
50.000

+-------------------+--_.----_._-------------+
! !! !! !! ! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! !! ! !! ! !! ! ! ! ! ! ! !

!! IMPORTANT !!

!! IIrap core with the specified keu I!

!!!!,!!"!!!!,!!! 'J!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
~+._-------------+---------------.---------------+---------.-._--+--.-.------.-.-+---------------+--_._ .. ----._--+

Del ta'Tmax = 62.5 I:: Alfa = 14.0 II/(IC*m2)
DeltaTmin = 1.0 I:: Freq =
Nleadsmax .. 1 IPeak =
NLeadsmin = , IRrns 10.0 A
~Turnsmax = 406 KAc = 1.00
O:umax = 51.6 11 KCu = 0.3500
11: ightmax = 1.3 kg L 80.0 uH

ACumax = 50.000 rrrn2
Ll tZe Acu (x]: (mmZ)

Acu( 1]= 1.109 Acu! 5J=
Acu[ 2]= 1.257 Acu! 6J=
Aeu[ 3]= 1.870 Acu( n=
Aeu[ 4]= 2.376 Acu( 8J=

minimum
RD

minimum
weight

minimum
Peu

nominaL
de l tal

minimum
del tal

minimum
eost

minimum
Nturns

Rmin 0.66 cm 2.14 cm 1.78 cm 1.95 cm 1.94 cm 2.44 cm 2.86 cm
Rmax 2.51 cm 2.90 cm 3.75 cm 2.84 cm 2.69 cm 3.56 cm 3.44 cm

RO 2.64 cm 3.06 cm 3.95 cm 3.55 cm 2.99 cm 3.75 cm 3.82 cm
weight 257.6 9 112.6 9 615.8 9 269.9 9 127.6 g 269.1 9 138.7 9

I Pcu I 12.0 11 24.0 11 5.1 11 10.6 11 21.0 lol 10.3 11 20.2 lol

1det tal int I 83.5 K 83.0 IC 13.7 IC 32.2 IC 80.1 IC 25.1 K 42.3 K

I del taL I -0.2 ,. 1.2 X -0.9 X -1. 1 ,. 0.0 X -0.4 X -1.5 ,;
I cost I 5.7 8.5 3.7 2.9 6.8 2.5 6.1
.- ... _-----~._-_.__ .... -_ ..~._-------------+--------_.-----+-------._------~---------------~---------------.----------- .. _-+

Acool
lcu
Reu

1.31 dm2

12.18 m
119.99 rrOhm

181

2.64 dm2

11.40 m
240.29 !"Ohm

81

3.41 dm2

13.84 m
51.22 rrOhm
103

3.02 dm2
12.n m

106.40 rrOhm
95

2.39 dm2
11.41 m

210.26 rrOhm
88

3.76 dm2
12.73 m

103.41 rrOhm
78

4.37 dm2

12.40 m
202.34 rrOhm

67
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Bijlagen

DeltaTmax = 62.5 K ALfa = 14.0 Wj(K*m2) RMin = 2.50 cm
DeltaTmin = 1.0 K Freq = RO = 4.00 cm
NLeadsmax = ,1 IPeak = ROmax =
NLeadsmin = 1 IRJns = 10.0 A RRmin = 0.00 cm
NTurnsmax = 406 KAc = 1. 00 RHOCu = 8900.0 kg/m:
PCumax = 51.6 W KCu = 0.3500 RHOO =1. 7543860E-OS Ohm*r
WEightmax = 1.3 kg L = 80.0 uH SIgmaO =5.7000000E+07 Slm

ACumax = 50.000 rnm2
LItze Acu[x]: (mm2) cost

Acu[ 1]= 1.109 Acu[ 5]= 5.000 Nt =17.000
Acu[ 2]= 1. 257 Acu[ 6J= 10.000 Pc =5.000
Acu[ 3]= 1. 870 Acu[ 7]= 35.000 RO =0.000
Acu[ 4]= 2.376 Acu[ 8]= 50.000 Wg =10.000

+---------------+---------------+---------------+--------------.

I
minimum I minimum I minimum I nominal

RO weight Pcu deltaT
+----------+---------------+---------------+---------------+---------------

Rmin 2.50 cm 2.50 cm 2.50 cm 2.50 cm
Rmax 2.81 cm 2.81 cm 3.28 cm 3.07 cm

RO 4.00 cm 4.00 cm 4.00 cm 4.00 cm
weight 132.1 9 132.1 9 281.7 9 222.1 g

+----------+---------------+---------------+---------------+---------------
Pcu 26.2 W 26.2 W 10.8 W_ 14.1 W

deltaTint 58.8 K 58.8 K 23.7 K 31.2 K
deltaL 0.3 % 0.3 % -0.4 % -0.6 %
cost 10.0 10.0 2.7 3.6

+----------+---------------+---------------+---------------+---------------
Acool 4.06 dm2 4.06 dm2 4.15 dm2 4.12 dm2

lcu 13.39 m 13.39 m 13.32 m 13.34 m
Rcu 261.60 mOhm 261.60 mOhm 107.68 mOhm 140.79 rnOhm

Nturns 83 83 80' 81
+----------+---------------+---------------+------~----~r\-+--------------.

+-------------------~------------------------~I LItze I Acu mm2 I
+-------------------+------------------------+

minimum RO 1 x 1.109000
minimum weight 1 x 1.109000
minimum Pcu c.--='Cl x 2.376000]
n~minal deltaT 1 x 1.870000
minimum deltaL 1 x 1.109000
minimum cost ~ 1 x 2.376000
minimum Nturns ':i' 1 x 2.376000

+-------------------+------------------------+
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Bijlage I: Impedantie Lr als functie van de frequentie
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Bijlage J:

Bijlagen

Equivalente circuits voor passieve componenten resonantie
kring

Cr equivalente circuit

L=21O nH
C=40.5 nF
R=299 mO
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Lr equivalente circuit

L=87 }LH
C=75 pF
R=149 mn
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Bijlagen

Cl equivalente circuit

L= 1.2 JLH
C=400 JLF
R=137 mO
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CST equivalente circuit

L=205.nH
C=951 nF
R=31 mn

'-, . -:

,...., .
.-

I. ; ...

..-
..,,-- ..

.-.....
--~:.:.>-

~ .....'"
l ..•••.•.•• __ ._ •••.•.•••••••.•.• "'" :_",:r.·.~~.·._ ~ ..

. _....-
~•.,/t-~~_~·~~.·~~.~~.· .

~;_t:~::-: ~._.r..... _...

_,.\r": ",

\;;:[/ .

\ I

._=~~-_._----~----'-------------

i~ i'O' [; I \/ =,~~!~ ::::
:- '_' ,_, • '-J

-:':;--:-'.;"':"'j ,-::-;
'- ~-"- . '-'

---._-':. ; ,~(":.', ~

.,:- '7"tl;::::
"." ; -"

90

gemeten fase en amplitudediagram condensator CST

T. U.E., Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica



Bijlagen

Bijlage K: Pspice invoertile voor opchopper met QRDCL

opchopper met QRDCL

*circuitelementen
Id 0 1 dc 2.5

Cr 1 2040n
Rdc 20 2300m

Lr 1 22 87u ic=2.5
Rdl 22 4 150m

0202 dmod
SI 20300 switch

S45 0310 switch
044 S dmod

S6 7 0 32 0 switch
0667 dmod

Rl 4680

Cl 25 26400u
Rel 425 137m
Lel 266 1.2u ic= 1.25

Ci 423 951n
Lci 23 24 20Sn ic=O
Rei 246 31m

*Cii 4 40 951n
*Leii 40 41 20Sn ie:::: 0
*Rcii 41 63Im

*stuurbronnen
vstuurl 30 0 pwl(O 1 3m I)
vstuur2 31 0 PWL(O 1 l00u 1 10Iu 0 4SOu 0 4SIu I SOOu 1 801u 0 3m 0)
vstuur3 32 0 pwl(O 0 l00u 0 10Iu 1 450u 1 451u 0 800u 0 SOlu I 3m 1)

*dummy weerstanden
rdl 300 Ik
rd2 31 0 Ik
rd3 32 0 Ik

*modellen
.model dmod d 0
.model switch vswitch (ron= 1)

*analyse
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.ic v(4)=O v(l)=O v(23)=-93 v(26)=-93 v(6):;;;O v(20)=O v(25)=O
*v(40)=O
.tran lOos O.8ros Oos 5us uic
.probe
.end
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