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This report describes the action and design of a mutator,

consisting of two thyristor bridges connected in anti-parallel,

denoted as electronic Ward Leonard circuit.

The mutator acts as a voltage source for the armaturevoltage

control of an independently excited D.C.-machine.

In chapter 0 the classic Ward Leonard set is described and

his development to the modern electronic version. Chapter 1 treats

the general problems of this circuit. An analysis of these problems

has lead to a number of modifications of a mutator, designed in a

department of the Philips factories, as called in chapter 2.

As a result the whole information electronic part was redesigned

and in the power electronic part a LC-filter was added, other

components were recalculated. The block diagram is presented in

chapter 3.

The power- and control electronics are given in the chapters 4 and 5.
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o Inleiding

0.1 Klassieke Ward Leonard-schakeling

Voordat Ward Leonard in 1891 zijn beroemde schakeling op het gebied

van toerentalsturing bij gelijkstroommachines poneerde, vond deze

sturing hoof4zakelijk plaats door middel van weerstandsvariatie in het

ankercircuit. Deze vorm van sturing brengt veel verliezen met zich mee,

terwijl het toerental in grote mate afhankelijk is van variaties in de

belasting.

Ward Leonard had ontdekt dat een konstant bekrachtigde gelijkstroom

machine met ankerspanningssturing over het hele toerentalbereik een

beter rendement opleverde, terwijl het toerental voor een vaste waarde

van de ankerspanning vrijwel onafhankelijk was van het belastende

koppel (4). Rij paste dit principe toe op een elektrisch aan te drijven

lift, waarbij vanuit de lift de ankervoedingsspanning werd gevarieerd

(fig.1 en bijlage I).

+--------r-------------r_------------.-
O---------lf--.------------+----------+

R
R

a -----. .
I

I
I

()
I

I
/

I /L J

I
I

I
I

I iL- -J

fig. 1

De shuntmotor M1 drijft met nagenoeg konstant toerental de generator G

aan. Ret veld en dUB de rotatiespanning van deze generator wordt naar

grootte en teken door de veldweerstanden R beinvloed.

Bij konstant gewicht van de lift zal het toerental van de met konstant

veld bekrachtigde elektrische machine M
2

lineair met de rotatiespanning

van de generator G veranderen.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 2 van

rapport nr. EM 70...3

Ward Leonard beweerde dat bij verschillende snelheden en konstant ge

wicht het rendement en koppel konstant bleven. Hoe hij dit rendement

definieerde is niet bekend; wel kunnen we beamen dat de koperverliezen

konstant blijven. Ward Leonard wijst verder in L
I

al op het voordeel

van energie teruglevering, waarbij de machine M
Z

als generator werkt

en deze wordt afgeremd. Ret bedrijf, waarbij de machine of als motor

of als generator of als dissipator bij beide draairichtingen werkt,

staat bekend onder de naam vier-kwadrantenbedrijf (LZ)'

Dit kan bereikt worden door of de ankerstroom of het veld van machine M
Z

van richting te veranderen. Er zij op gewezen dat voor het opwekken

van de ~riabele spanning twee machines (M
I

en G) nodig zijn, welke

beiden energie dissiperen. Ret ligt voor de hand om deze machine

kombinatie door een enkele voedingsbron met geringe verliezen te ver

vangen.

0.2 Elektronische Ward Leonard-schakeling

Toen dan ook het stuurbare kwikdampgelijkrichtelement werd uitge

vonden, verving men in verband met het rendement deze machine-omzetter

door een gelijkrichtschakeling met kwikdampgelijkrichtelementen. Deze

zijn later vrijwel geheel verdrongen door thyristoren.

Indien men vierkwadrantenbedrijf wenst en geen gebruik wil maken van

de ompoling van het veld of anker, moeten de thyristoren antiparallel

worden aangebracht, opdat de ankerstroom in beide richtingen kan vloeien.

Een geleidende thyristor kan innners 'slechts in een richting stroom

voeren, zulks in tegenstelling tot de mechanische kommutator van de

generator G (fig. I).

We zullen in het vervolg de antiparallele gelijkrichtschakeling

met elektronische besturing de "Elektronische Ward Leonard-schakeling"

noemen. Het principe en de technische uitvoering hiervan zijn vastge

legd in L
2

resp. L3 en L4 • In 1963 is men binnen de groep Elektro

mechanika van de T.H. te Eindhoven aan een dergelijk systeem gaan bOl~en

en heeft men een schakeling gerealiseerd, waarin als gelijkrichter een
,/

drie-fasenthyristorgelijkricht·schakeling met gemeenschappelijk nulpunt

is opgenomen (zie ook fig. 2). Verder ontstond er op dit gebied samen

werking met de N.V. Philips. Dit bedrijf ontwierp een elektronische

Ward Leonard-schakeling voor een machinevermogen van 2~ kW.

Voor ren dergelijk vermogen zijn we aangewezen op een draaistroomstelsel
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I. Problematiek van de elektronische Ward Leonard-schakeling

1.1 Driettasengelijkrichter met gemeenschappelijk nulpunt

(sterpuntschakeling).

Indien in een bedrijf de distributietransformator aan de secundaire

zijde een uitgevoerde nulleider heeft, ligt het voor de hand om op

deze transformator ~ simpele drie-fasengelijkrichter met gemeenschappe

lijk nulpunt aan te sluiten (fig.2).

+

. N:N
~3

fig.2

•

Hierbij treedt echter tengevolge van het ohmse spanningsverlies in

de primaire transformatorwindingen voormagnetisatie van de kernen op.

Veronderstellen we dat de stroomI ,door de belasting tengevolge van de
r

oneindig grote zelfinduktie L konstant is en dat het overnemen vanr
de stroom (kommuteren) door de thyristoren geen tijd vraagt, dan zullen

de thyristoren, gedurende 1/3 deel van de netperiode T, blokvormige

stromen voeren. De spanning op de primaire wikkeling van kern K
I

stellen

we voor door: u
l

= u sin(wt + TI/6). Indien op tijdstip t = 0 de thyristor

T
I

gaat geleiden, dan zal deze thyristor gedurende 1/3 T seconden de

stroom i = I voeren (fig.3). Wanneer we het ijzer ideaal veronderstel-.

J
,

sIr

.--_..._---------------------------------
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len (~ = 00; H • 0), dan luidt de eerste wet van Maxwell

(fH,d~ • [Ni = 0) voor het magnetisch circuit, wat bestaat uit de

kernen KI en KZ' resp. KZ en K3,

i - i - I = 0 (I)
PI Pz r

i - i = 0 (2) •
Pz P3

De spanningsevenwichten aan de primaire zijde van de transformator

kunnen als volgt worden omschreven:

u
l = R) i + N<jJ (I) (3)

PI I

Uz
= R

I
i + N<jJ (I) (4)
Pz z

u3 = R i + N~ (l) (5)
1 P3 .3

Voor de spanningen van het draaistroomstelsel geldt steeds:

Volgens de tweede wet van Maxwell geldt: <p = !(B,n> dA, zodat:

waaruit volgt dat:

Kombinatie van (3)(4)(5)(6) en (7) resulteert in:

+ i
Pz

o (8)

Hetgeen met (1) en (Z) de grootte van de stromen geeft:

= Z/3 I
r

= - 1/3 I
r

(fig,3).

_... __ ......_-------------------------------~
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fig.3

Indien we nu het magnetische circuit van een kern met omgevend~ lucht

beschouwen dan geldt steeds:

(i - i )N = 1/3: I N =fHdl = fHl h dl.p s r uc t

Iedere kern wordt dus met een konstante flux ~61) voorgemagnetiseerd.

Vergelijking 7 blijft dus gelden.

In de praktijk bevindt zich om de transformator een bak, waardoor de

magnetische weerstand voor de flux ~61) wordt verkleind. De gelijk

stroomflux ~61) wordt dan groter en kan tot ongewenste verzadigings

effekten aanleiding geven. Bovendien bevat de belastingstroom I wel
r

degelijk een rimpel, zodat in de transformatorbak wervelstroomverliezen

optreden.

Dit gelijkrichterbedrijf vereist een apart gekonstrueerde transformator.

1.2 Drie-fasenbruggelijkrichter.

De drie-fase-brug heeft bovengenoemde bezwaren niet en kan recht

streeks op de distributie transformator worden aangesloten.
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fig.4

Deze brug richt immers de positieve en negatieve spanningsgolf gelijk,

waardoor in de secundaire wikkelingen wisselstromen lopen zonder ge

lijkstroomkomponent. In de primaire wikkelingen lopen overeenkomstige

stromen. De m.m.k. over het magnetische circuit kern en lucht is steeds

nul, zodat geen voormagnetisatie kan optreden.

Deze brug heeft verder nog ten opzichte van de eerstgenoemde gelijk

richter de volgende voordelen.

De maximaal optredende sp~rspanning is een faktor 2 kleiner, daar:

I. Voor dezelfde maximale gelijkspanning is de topwaarde van de te

schakelen spanning (~) kleiner.

2. Bij de sterpuntschakeling is de te schakelen spanning de fase

spanning uf terwijl de sperspanning over de thyristoren de lijn

spanning u
l

~s, zodat uiteindelijk bij de bruggelijkrichter de

sperspanning ~ x 13 = 2 maal kleiner is. De smoorspoel Lr kan

in verband met een bepaalde toe te laten rimpel van de belasting

stroom kleiner worden gekozen. Deze faktoren zullen de N.V. Philips

bewogen hebben om te kiezen voor een tweetal antiparallel geschakelde

3-fasige thyristorbruggen (fig. 5).

Deze bruggen vormen het sterkstroomgedeelte van de elektronische Ward

Leonard-schakeling en leveren de variabele ankerspanning. Dit gebeurt

door de lijnspanningen in fasevolgorde (fig. 6a) via een tweetal thyris

tOLen op de belasting te schakelen en het moment van ontsteken van de

thyristoren ten opzichte van een vast periodiek tijdstip "0" te ver

tragen met een hoek a (fig. 6b).
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Teneinde de volgorde van de te ontsteken thyristoren op te stellen,

worden de thyristoren door dioden vervangen en wordt de belasting

zuiver ohms verondersteld. We beschouwen nu allereerst de ontsteek-

volgorde van Brug I.
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3 A-u
1T

6
21T

Ugem

Wanneer we op tijdstip t = t
1

de schakelaar 5 sluiten, z1Jn de lijn

spanningen u, VI en WI positief en geven de mogelijkheid tot geleiding

van de volgende dioden: 53 en T4 schakelen de lijnspanning u, R
3

en T4
schakelen de lijnspanning VI en 53 en R4 schakelen de lijnspanning WI.

De lijnspanning WI wordt echter door 53 en RS kortgesloten, zodat R
3

door de kortsluitstroom wordt gedoofd. Evenzo sluiten R4 en T4 de lijn

spanning VI kart, waardoor R4 wordt gedoofd. Van de drie positieve

spanningen wordt dus de grootste (u) op de belasting geschakeld. Op

tijdstip 02 wordt de lijnspanning WI als grootste spanning door de

dioden 53 en R4 op de belasting geschakeld. De schakelvolgorde van de

andere dioden, respektievelijk thyristoren, is in Tabel I weergegeven.

De gemiddelde spanning van de diodebrug. bedraagt: (fig. 7b)

~3 u sin(wt + ~)d(wt)

Bij het bepalen van de schakelvolgorde van Brug II dienen we ons te

bedenken dat deze brug als gelijkrichter de negatieve spanning opwekt.

We dienen ons daartoe tot de negatieve spanningshelften te bepalen.

We keren nu weer terug tot de thyristorb~ug. Wanneer we bij de

thyristorbrug (Brug I) op de tijdstippen 0 in de juiste volgorde

(Tabel I) ontsteekpulsen aan de ontsteekelektroden van de thyristoren I
toevoeren, dan zal bij zuiver ohmse belasting de gemiddelde spanning I

-------_._---_.
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evenveel als die bij de diodebrug bedragen, te weten: U 1 G.
gem 'IT

Worden deze ontsteekpulsen ten opzichte van deze tijdstippen 0 over

een hoek a vertraagd, dan zal de gemiddelde spanning afnemen (fig. 6b).

Tabel I: schakelvolgorde van de thyristoren.

Brug te schakelen 2-tal geleidende thyristor die
lijnspanning thyristoren bijgeschakeld wordt

u 53 + T
4 53

w' 53 + R
4 R4

I v T
3

+ R4 T
3

i > a u' T
3 + 54 54

w R
3 + 54 R

3

v' R
3

+ T
4

T4

u 5) + T
2 51

w' 5) + R
2 R

2

II v T) + R
2 T)

i < a u' T) + 52 52

w R) + 52 R
l

v' R) + T
2

T
2

Indien de belasting een elektrische machine is met een rotatie-

spanning E en met een zelfinduktievrije ankerketen met weerstand
rot.

R , (fig. 8b) zullen voor een gemiddeld nominaal koppel en daartoe een
r

gemiddelde nominale stroom, grote pulsvormige stromen lopen (fig. 8a).

_.__ ..-'-'-----------------------------------------_.----
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u
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T
Ro--+---l
S O---+----f---i

fig.8a fig.8
b

Deze pulsvormige stromen hebben grote pulsvormige koppels tot gevolg.

Bovendien worden grote krachten op de spoelkoppen uitgeoefend.

Verder bevat het ankerdwarsveld harmonischen, die een nadelige

invloed hebben op de kommutatie van de gelijkstroommachine (L
7
).

Een kontinue stroom met weinig harmonischen is dus wenselijk. Daartoe

wordt in serie met het anker een zelfinduktie L opgenomen (fig. 9b).
r

u

i

t_--L--L.-- _

T
Ro---I----l

50--+--+----1

fig.9 a

L .
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Onder de voorwaarde dat de stroom kontinue vloeit en dus de lijnspanningen

achtereenvolgens gedurende ]/6 van de netperiode op de belasting worden

geschakeld, (fig. 9a) bedraagt de gemiddelde spanning van de gelijk

richter:

'IT/3

/Ugem
= ~·u

2 'IT

'IT 3
sin(wt + 3) d(wt) = 'iT u cos a I •2 • I

1.2.1 Ret opwekken van de ontsteekpulsen

Ret opwekken van de ontsteekpulsen gebeurt in het elektronische

stuurgedeelte (L
3

; L
4
). De over een hoek a vertraagde ontsteekpuls

ontstaat door een synchroon met de netfrekwentie verlopende cosinus

vormige spanning u f te vergelijken met een gelijkspanning u. pere . a
tijdstippen waarop de cosinusvormige referentiespanningen maximaal

worden, vallen samen met de eerder genoemde tijdstippen O.

De vergelijking vindt plaats in een comparator, die een blokvormige

spanning e levert (fig. 10 en II).
c

Een differentierend RC-netwerk en een diode maken hiervan per periode

een positieve spanningspiek ed' welke aan een pulsvormer wordt toege

voerd. Deze wekt een ontsteekpuls e op met gewenste stijgtijd, duur
g

en vermogen.

Uit de ontsteekvoorwaarde

U
. a U f cos are .

1.2.2

Ugem

en de uitdrukking voor de gemiddelde gelijkrichterspanning

U = 2. Q.cos a, volgt het lineaire verband tussen U en U :gem 'IT gem a

3 U
---.U'IT _ a
uref .

De omzetter die de spanning U omvormt tot de spanning U stellena g~

we ons voor door een versterker met versterkingsfaktor:

3 U
A = --- 1.2.3

'IT -u ref .

Door Uate varieren en dus U kunnen we het toerental van de machinegem'
veranderen (fig. 12).

--------- --------------------------- - .._-------
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U
."

eJ6

Ua

Uref
puls-
vormer

fig. 11

Uao---l

fig. 12

Voor het ankercircuit geldt het spanningsevenwicht:

Ugem
E + I R
rot r r

1.2.4

Hierin bedraagt I R in de praktijk slechts enkele procenten van de
r r

maximale gelijkspanning, zodat bij geringe procentuele veranderingen

van U of E t grote stromen ontstaan. Om de thyristoren hiertegengem ro
te beveiligen, wordt de gelijkrichter in een stroomregellus opge-

nomen (fig. 13).

J
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Iw+

fig. 13

1.2.2 Ontsteekhoekbegrenzing

We gaan nu na, wat voor eisen we verder aan de ontsteekpulsen

moeten stellen, Daartoe bekijken we allereerst de kommutatie van de

gelijkrichtbrug voor het geval, dat 8
3

de stroom overneemt van R
3

,

Ret kommutatiecircuit is aangegeven met de kringstroom i (fig. 14).

Aangenomen is dat v66r het begin van de kommutatie alleen R
3

en T
4

geleidden,

\~. i\
~ >c U

-y+

I
1 0"

T4fig.14

Als 8
3

wordt bijgeschakeld, zal deze met R
3

de spanning w' kortsluiten.

In de veronderstelling dat het kommutatiecircuit geen zelfinduktie

bevat, zal de stroom I
r

, vloeiende door R
3

, oneindig snel worden

afgebroken, en door 8
3

oneindig snel worden overgenomen (fig, 15).
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De thyristorstroomverandering naar de tijd (~~) mag een bepaaide waarde

(di) niet overschrijden, daar dit overschrijden tot doorbranden van
dt max

de thyristor ieidt.

In de praktijk bevindt zich echter in het kommutatiecircuit wei degeiijk

zeifinduktie, zodat de kommutatie in een eindige tijd piaats vindt.

We zuiien nu de invioed van deze zeifinduktie L (fig. 16) op het
c

kommuteren onderzoeken.

fig.16

Indien de ohmse spanningsveriiezen, aismede die over de thyristoren

In dooriaatrichting worden verwaarioosd, kan het spanningsevenwicht

In het eerdergenoemde kommutatd:ecircuit ais voigt worden omschreven:

w' L
c

"-"-""---------------------------------------"---"-----
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Daar de smoorspoel L oneindig groot verondersteld wordt, geldt:
r

= I
r

I is konstant, zodat:
r

di
R

3---
dt

De spanningsrelatie gaat nu over in:

diS
3 WI

of:~ = 2L
c

u sinwt= --=--==--.:::....=..
2L

c
1.2.5

di
Rieruit voIgt onmiddellijk de maximale waarde van dt ' te weten:

u
n

c
1.2.6

J. 2.7
-- U

wt.d(wt)1 "" 2wL (cos a. - cos wt)
c

wt

fSin
u
2wL

c
=

Dit geeft ons de mogelijkheid om de waarde van L te bepalen. Met dec
gekozen waarde van L kunnen we nu door integratie van de differentiaal

c
vergelijking 1.2.5 het verloop van de stroom is vaststellen:

3

a.

a. 1° okt = - nog ge 1J aan
w

hebben bereikt,\J~odat op dat moment:

Indien de kommutatie, te weten de overname van de stroom I r doos S3

gedurende ~ radialen plaats vindt, zal de stroom is ' welke ap tijdstip
. 3

1 h ood' a. + ].I d d Inu was, op et t1JSt1.p t = e waar ew r

I
r

u
=

2wL
c

{cosla. cos(a. + ].I)} 1.2.8

Ret verloop van is en i
R

I - is 1S grafisch weergegeven in fig. 17.
3 3 r 3

Opgemerkt dient nog te worden, dat gedurende de kommutatie van de te

schakelen spanning u de helft van de kommutatiespanning WI wardt af

getrokken (fig. 16).

De gelijkrichterspanning heeft dan het verloop volgende de dikgetrokken

lijn in fig. 17.

._..•....__._...._------------------------------

I

__J
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~
I I

~
: ex LuI
'eI• .J
I. I

I
I
I

I ;--
I ,~~
I .-
I ,-
I , ~

I /_ U cos wt
~ " 2wLC
I '. ot---......--.,!.--.-----I I I I , I

~ :~l ! il/ /53

~ . jX

fig.17

Wanneer op het tijdstip ~ het kommuteren nog niet beeindigd is, met
w

andere woorden a + p > TI, zal de kommutatiespanning w' negatief worden

(fig. 18), waardoor de stroom is hierna afneemt tot nul en de stroom

1
R

toeneemt. De spanning vT blijft op de belasting geschakeld. Ret

ve~schil tussen v' en E wordt opgenomen door L en R en geeft aan-rot r r
leiding tot zeer grote stromen; een ongewenste bedrijfstoestand, welke

wordt aangeduid ~et het begrip:

"Kippen van de wisselrichter".

We dienen dan ook a tot een zodanige waarde a te begrenzen, datmax
bij de gr00tste toegestaae waarde van de stroom (I) nog juist

r max
wordt voldaan aan: a + ~ = TI , zodat:

De zogenaamde kipgrens a volgt uit:max

cos a + 1max

(I) .2wL
r max c...

u
1 .2.9

Retgeen in fig. 19 is weergegeven. Bij een bepaalde waarde van L en
c

een maximaal te verwachten stroom (I) is a grafisch te bepalen.r max max

L __. .__
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a

v' ,U w'
._._- -'-'---'-'-'-'-Erot

I .

......::o:.- ~_I_S_3....... _

fig. 18

De begrenzing in de ontsteekhoek a wordt verkregen door bij de

referentiespanning een blokvormige spanning Elp te tellen.

Vaar waarden van U < G cos a treedt dantoch bij aa r max max
ontsteekpuls op (fig. 20).

een

L . _
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fig. 19

Q'max

wt
~

a max
I_. -'-'-'-'-'-'-'-'-'- ..- ·-u

a

fig. 20

1.2.3 Breedte van de ontsteekpuls

Gebleken is, dat bij toepassing van kortdurende ontsteekpulsen in het

hoge toerentalbereik van de machine, instabiliteit in het toerental

optrad, gepaard gaande men hinderlijk grote veranderingen in de ge

middelde stroom. Teneinde dit verschijnsel te verklaren, laten we in

gedachten de met konstante stroom bekrachtigde machine aanlopen met

een op konstante waarde begrensde ankerstroom I tot zijn maximaler
hoeksnelheid (n) . Ret elektromagnetische koppel T blijft hierbijm max e
konstant volgens:

.._.~.~--_._------------------------------------_--I
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T
e

=G(I)11
rs s r I . 2 . I

(waarin G(I) en machinekonstante is en I de konstante statorstroom
rs s

voorstelt). (L6).

Verder nemen we als belasting aIleen een konstant wrijvingskoppel T
w

aan. Voor de machine geldt dan de bewegingsrelatie:

•T - T - J~ = 0
e w m

1.2.2

(waarin J het traagheidsmoment van de machine voorstelt).

Onder deze kondities zal de hoeksnelheid ~ lineair met de tijd toe
m

nement daar:

~ =
m

T - T
e w

J
dt I .2.3

De rotatiespanning E verloopt evenredig met ~ volgens:rot m

Erot
= G(J} I ~

rs s m I .2.4

Veronderstellen we dat tengevolge van de traagheid van de machine

de rotatiespanning E t tijdens het opeenvolgen van twee ontsteekro
7T

pulsen vrijwel konstant blijft en dat de lijnspanning u = u sin(wt + 3)
als drijvende spanning fungeert t dan kunnen we voor het ankercircuit

(fig. 21) de volgende spanningsbetrekking opstellen:

il sin (wt + ~3) + E - iRrot

• 0

iL = 0
r

1.2.5

Hierin stelt R de som voor van de ankerweerstand R en de inwendige
r

weerstand van de gelijkrichter R..
1

Indien de stroom kontinu"vloeit t is de lijnspanning u gedurende 1/6 deel

van haar periode als drijvende spanning werkzaam en kan de gemiddelde

waarde van de ankerstroom gedurende dat tijdsinterval worden gevonden

door bepaalde integra tie van elk der termen van vergelijking 1.2.5 naast
7T c': iii ,c, ,', 7T

wt tussen de grenzen a en a + 3 en del1ng door 3:
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-
+

'" Q sin(wt+nf3)

R

1T

3

a+rr/3f U sin

a

fig.21

rr 1
(wt + 3) .d(wt) 1T

3

a+rr/3f Erot .d(wt) +

a

rr
3

a+rr/3

f iR.d(wt)

a
1T

3

= 0 1.2.15

a+rr/3

De term f ~Lr(wt) is automatisch nul, daar een zuivere zelfinduktie

a
geen gelijkspanning kan opnemen, zonder dat dit aanleiding geeft tot

een met de tijd lineair toenemende stroom.

Relatie 1.2.15 gaat over in:

1 U cos a - E - I R = 0
1T rot r

1.2.16

De gelijkstroomkomponenten z1.Jn weergegeven 1.n het ankercircuit van

fig. 22.

Teneinde de waarde van I r bij toenemende Erot konstant te houden, 1.S

een stroomregelsysteem aangebracht.

"----- -----------------------------------_._-
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Dit systeem zal de ontsteekhoek zodanig beinvloeden dat:

3 u cos Ci. - E
1T rot--------=----=1

R r 1.2.17

Bij toenemende E t en afnemende Ci. (tot Ci. = 0), zijn voor drie ge-ro
vallen de spanningen en stromen grafisch als funktie van de tijd voor-

gesteld (fig.23, 24, 25).

(Ret exakte verloop van de stroom is weerg~geven in L5).

Aangenomen is, dat het spanningsverlies in de weerstand R tengevolge

van de stroom I (I R) 4 % van de maximale gelijkrichterspanning
3 r r

(- u) bedraagt.
1T

In de figuren stellen de dikgetrokken lijnen de op de belasting

(E ,R en L ) geschakelde lijnspanning voor. Figuur 25 behoeft nogrot r
enige toelichting:

Op tijdstip t = 0 is het verschil tussen u en E t negatief. Dit ver-ro
schil bepaalt echter niet het ontsteken van thyristor 8

3
, doch de

anodespanning Vak (8 3) = w', welke na t = 0 positief wordt. (Zie

kommutatiecircuit van fig. 14).
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"0,9.3/1TU

IJ- --
L _
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I
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I
I
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I
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fig.25
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Zodra a de waarde nul bereikt, kan U =1 u niet meer toenemen,gem 'IT

terwijl de rotatiespanning Edit wel kan doen. De stroomregelingrot
zorgt er voor dat a = a blijft. De gemiddelde waarde van de stroom

(I ) neemt af, totdat de stroom afbreekt.
r

'ITDe thyristor die bij t = 3 werd ontstoken, blijft geleiden totdat

i = a (fig. 26 punt p).
Als bij Q (u sin (wt) > E ) de ontsteekpuls vanwege de korte duurrot
niet meer aanwezig is, kan deze thyristor niet weer in geleidende

toestand geraken.

7r/3 P Q

i

f

fig.26

De gelijkrichter wordt stroomloos en het elektromagnetische koppel

valt dientengevolge weg. Het toerental neemtdoor de invloed van het

wrijvingskoppel T af.
w

De stroomregeling zorgt er voor dat de ontsteekhoek a = a blijft.

1ndien E t gedaald is tot een waarde, die iets beneden de waarde van
ro I

de lijnspanning u op tijdstip t = a ligt (u sin 1 = -i u), kunnen de

thyristoren weer ontstoken worden (fig. 27).
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fig.27

De gemiddelde waarde van de stroom(I ) neemt weer toe tot de ge
r

wenste waarde en de machine wordt weer versneld tot een hoger toeren-

tal.

Deze oscillaties in toerental en stroom kunnen we voorkomen, door de

pulsduur voldoende groot te maken.

De betreffende thyristor kan dan herontsteken op het tijdstip waarbij

het verschil tussen WI en E ,nu als anodespanning, positief wordt
rot

(Q in fig. 28). De gelijkrichter wordt niet stroomloos, zodat het

systeem stabiel is.

In wisselrichterbedrijf treden bij kortdurende ontsteekpulsen eveneens

sprongsgewijze veranderingen in de gemiddelde stroom op, die het stroom

regelsysteem in de war kunnen sturen. Dit gebeurt bij ontsteekhoeken,

die in de buurt van a = TI liggen.

We nemen aan, dat bij overschakelen van gelijkrichterbedrijf naar wissel

richterbedrijf de hoeksnelheid ~ negatief is en dat de bijbehorende
m

waarde van E t = - ] ,0] 1 u(fig. 29).ro 1T
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u

-rr/3Q

y' u

i

1
fig.29
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Verder is een konstant belastingskoppel T werkzaam en de ontsteek
u

hoek a = a = n. Indien de gemiddelde waarde van de stroom (I r ) temax
groot is, draagt het stroomregelsysteem steeds zorg voor een ontsteek-

hoek a = n.

Indien T - T > 0, is n > 0 (vergelijking 1.2.11) en zal dien-e u m
tengevolge n en dus E Minder negatief worden (fig. 30).m rot

1r

1
u

-'IT!30
y" u

I

1

fig.30

De stroom breekt af en I neemt met een sprong af (fig. 30).
r

Ret verschil tussen T en T is nu negatief, zodat n < O. De hoek-
e u m

snelheid n en dus E nemen in negatieve richting toe. De gemiddeldem rot
waarde van de stroom neemt weer toe.

De stroomonderbrekingen worden van steeds kortere duur en zullen

voor een bepaalde waarde van E t geheel verdwenen zijn. Wanneer dero
stroom door de thyristor net niet meer nul wordt (punt R in fig. 31)

blijft de betreffende thyristor geleiden. De gemiddelde stroom neemt

met een sprong toe. Ret verschil (T - T ) is nu weer groter dan nule u
en het proces herhaalt zich.
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i

t

fig.31

Ook in wisselrichterbedrijf kunnen deze oscillaties in toerental

en gemiddelde stroom worden vermeden, indien we gebruik maken van

langdurende ontsteekpulsen. De pulsduur dient ~: sec. te bedragen.

Ret thyristorpaar 83 en T4 , dat op tijdstip P dooft, kan tengevolge

van de lange pulsduur op tijdstip R opnieuw herontsteken.(fig. 32).

Ret afnemen tot de gewenste waarde van de gemiddelde stroom (I ), kanr
nu kontinu plaats vinden.

1.3. Ontsteekpulsvergrendeling bij het overschakelen van de ene brug

naar de andere.

In het voorgaande is reeds enkele malen gesproken over het om

schakelen van gelijkrichterbedrijf naar wisselrichterbedrijf waardoor

de ankerstroom van richting kan omkeren. Dit omschakelen, wordt be

werkstelligd door de ontsteekpulsen van de werkende brug te ver

grendelen en aan de andere brug ontsteekpulsen toe te voeren.

----__J
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p H

fig.32

Aangezien de rotatiespanning E t tijdens het snelle omschakelenro
niet noemenswaard van grootte (en teken) wisselt, kunnen ongewenste

stroompieken worden voorkomen, indien we er voor zorgen dat de ge

middelde waarde van de spanning (U ) van de af te schakelen gelijk-gem
richtbrug in grootte en teken overeenkomt met die van de bij te

schakelen ~rug, m.a.w. U blijft konstant. Ret omschakelen mag eerst
a

dan plaatsvinden, wanneer de stroom van de werkende brug tot nul is

teruggebracht. 1ndien we deze voorwaarde niet aan het omschakelen ver

binden, zal zonder meer een lijnspanning worden kortgesloten door een

thyristor in de gelijkrichtbrug en een thyristor van de wisselrichter

brug. 8tel dat Brug (I) als gelijkrichter werkt (Tabel I) en dat twee

thyristoren 83 en T4 de lijnspanning u op de belasting schakelen. Op

het tijdstip P wordt het kommando overschakelen gegeven (fig. 33).

De ontsteekpulsen worden weI vergrendeld doch daar de stroom groter

dan nul is blijven 83 en T4 geleiden.

1ndien de omschakeling plaats vindt bij gelijkblijvende gelijkrichter

spanning, blijft de vergelijkingsspanning U konstant, zodat op tijd-a
stip Q (fig. 33) de lijnspanning w' op de belasting wordt geschakeld

via de thyristoren 8\ en R2 (Tabel I). Dit heeft tot gevolg dat de

lijnspanning v' wordt kortgesloten door de thyristoren T4 (Brug (I))

en R2 (Brug (II)). (fig. 5).
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fig.33

Een mogelijke vergrendelinrichting is weergegeven in fig. 34.

,...... .......
n... I .......w .....
-OO---f T RV- ",n I ,/
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fig.34
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De thyristoren van beide bruggen zijn schematisch weergegeven door

TB en TB • Verder stellen we dat de pulsoscillatoren vergrendeld
I 2

worden door een negatief signaal van de bistabiele multivibrator B.M.V.

en dat de schakelaar S wordt geopend door de schakelinrichtingen S.I'I

of S. 1. 2' zodra ~" O.

De richting van de ankerstroom wordt bepaald door het teken van

het verschil van het gewenste toerental n en het werkelijke toerenw
tal van de machine n • Dit verschil is geinverteerd aan de uitgangm
van de toerenregelversterker T.R.V. aanwezig. Stel dat het toerental

van de machine en de ankerstroom beide nul zijn, dan zal voor een

gewenst toerental n > 0 aan de uitgang van de schakelversterker
w

S.V. het signaal vs positief zijn. De B.M.V. vergrendelt de puls-

oscillator P.O',2en laat P.O. I vrij om ontsteekpulsen aan de thyristoren

van Brug (I) te leveren. De Brug (I) komt in werking en de stroom

komt op zijn gewenste waarde. Zodra \" 0, wordt de schakelaar S door

S.I'lgeopend en de B.M.V. blijft door de gemeten positieve stroom in

dezelfde stand. De machine looptaan en bereikt zijn gewenste toeren

tal. Wensen we nu een lager toerental op tijdstip P in fig. 35 dan

wordt het verschil n - n < 0, zodat vs kleiner dan nul wordt. Dew m
schakelaar S blijft echter nog geopend daar i nog niet nul is. Ret

stroomregelsysteem zorgt er voor dat de stroom afneemt. Zodra de

stroom voor het eerst onderbreekt (Q in fig. 35), wordt de schakelaar

in deze stroomloze periode gesloten en brengt het negatieve signaal

Vs de B.M.V. in tegengestelde positie.

De pulsoscillator P.O' I wordt nu door het negatieve signaal vergrendeld,

en P.O'
2

wordt vrijgegeven, zodat de Brug II als wisselrichter in

bedrijf komt.

1.4. Stroombegrenzing

Als laatste onderwerp zal nu de stroombegrenzing worden besproken:

am de nominale ankerstroom bij motorbedrijf te laten vloeien, behoeft

de gemiddelde spanning van de gelijkrichter U slechts enkele
gem

procenten (van de nominale spanning) boven de rotatiespanning E tro
te liggen. Bij spanningssturing kan E ,t.g.v. de traagheid van de

rot
machine, een snelle toename van U en dus U niet volgen, waardoor

Cl. gem
grote stromen kunnen optreden. Dit laatste kan ook plaatsvinden indien

--------------------------------------------_. -
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Q

E t.g.v. een toeneming in de belasting enkele procenten daalt.
rot

Om de thyristoren tegen overbelasting te beschermen is stroombe-

grenzing dus noodzakelijk. Deze begrenzing moet er voor zorgen, dat

het verschil tussen U en E nooit groter mag worden dan het bijgem rot
maximaal toelaatbare stroom behorende ohmse spanningsverlies:

U - E = (I) • R •
gem rot r max r

Voor gelijkStroom kunnen we nu het stroomregelsysteem opstellen,

welke is opgenomen in een toerenregelsysteem (fig. 36).

-- ,-,-,- ---.-----------------------------------
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Voor de stabiliteit en responsie van dit systeem zij verwezen naar L
5

•

De stroomregelversterker moet uitgestuurd kunnen worden tot een

spanning welke minstens even groot is als de topwaarde van de refe

rentiespanning (u f)' Dit houdt echter een groot gevaar in bijre
variaties in gewenst toerental. Stel dat het toerental nul is en dat

een bepaald toerental gewenst is. Ret verschil tussen n en n is nuw m
zo groot, dat de toerenregelversterker T.R.V. volledig wordt uitge~

stuurd en evenzo de stroomregelversterker,S.R.V. De spanningssprong

U = Q f kan in een schakelperiode (1/6 T) willekeurig voorkomen.
o re

Indien deze sprong echter optreedt op een moment waarbij de refe-

rentiespanning u f een hoge waarde heeft (0 klein), ontstaat een grotere
stroompiek (fig. 37), daar'de gelijkrichterspanning zeer groot is.

Gedurende de tijd dat het eerste geleidende thyristorpaar deze grote

stroompiek voert, kan de regeling niet ingrijpen. WeI steit deze

stroomimpuls voor de eerstvolgende ontsteking een grotere hoek O2 in,

waardoor de volgende stroomimpuls al vrijwel de nominale waarde

bereikt (fig. 37).

Ook bij overschakelen van gelijkrichterbedrijf naar wisselrichter-

bedrijf kan een U worden aangeboden, welke niet past bij degem
rotatiespanning E • Rierbij treedt eveneens een piekstroom op,rot
welke een veelvoud van de nominale stroom bedraagt.
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.~tr ~

o wt •

fig37

Dit is in verband met de overbelasting ongewenst en kan voorkomen worden,

door bij Iw' een blokvormig signaal van voldoende breedte (~) in tegen

gestelde zin aan en even groot als I op te tellen, op het moment
w

dat het signaal van de toerehregelversterker sterk verandert.

2. Modifikaties:

2. I. Netfilter

De oude schakeling was gevoelig voor piekvormige spanningen uit

het net, welke de thyristoren ongewild bij een positieve spanning
dVak

tussen anode en kathode Vak t.g.v. een positieve ~ konden ontsteken.

Verder vormde de gelijkrichter een bron van netstoringen, aangezien de

kommutatie uitsluitend via de spreidingszelfinduktie van de distri

butietransformator plaats vond.

Tijdens kommutatie werden de secondaire windingen kortgesloten,

zodat dit resulteerde in grote piekvormige spanningsdalingen (6 x

per periode). Door het opnemen van een L.C.-filter in de netleidingen,

kunnen bovengenoemde storingen in grootte worden begrensd (fig. 38).

N.B. Piekvormige spanningen met korte stijgtijd aan de distributiezijde,

worden via de windingskapaciteit ( 10000 pF) van de transformator

overgedragen. Er ontstaat een spanningsdaling met C
f

en de puIs

L I
wordt verder via Lf en Cf in amplitude e~ steilheid verzwakt.

,.._.__2__,
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fig. 38

2.2. Kommutatiecircuit

In de oude schakeling v~nd de kommutatie van de thyristoren plaats

via de spreidingszelfinduktie van de distributietransformator (zie 2.1.)

Daar de distributietransformator bij ieder bedrijf kan verschillen,

'd 'd' h' . b 'kb k di b1S e spre1 1ng 1ervan n1et rU1 aar voor een onstante dt e-

grenzing bij een universele elektronische Ward Leonard-schakeling.

Door nu iedere brugtak met de uitgang van het netfilter via een

aparte kommutatiesmoorspoel L te verbinden, vindt de ddi begrenzing
c t

en kommutatie gedefineerd plaats via de kommutatiespoel L en dec
kondensator C

f
aan de uitgang van het netfilter (zie fig. 39).

2

-----------------------

fig. 39

------------------------ .--1
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Het circuit wat bij kommutatie een rol speeIt, is weergegeven in fig. 40.

-
fig.40

van L en C
f

•
c 2

AIIereerst wordt aangenomen dat Lf vele malen groter is dan Lc ' zodat

bij eerste benadering een overgangsverschijnsel optreedt, wat hoofd

zakeIijk ')epaald wordt door het circuit bestaande uit de kondensator

met waarde 1C
f2

en de zelfinduktie met waarde 2Lc (zie fig. 41).

Hierin is L de spreidingszelfinduktie van de transformator. We zuIIen
a

nu een berekening opzetten ter bepaling

LJ
fig.41
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Voor het circuit van fig. 41 geldt de differentiaalvergelijking:

i -- + iL = 0 met beginvoorwaarden:
C

u (0) = w'(a); i(O) = 0 en met als oplossing:
c _. Vt Cf;

i = u.s~n a. 2L . sin(wot)
c

2.2.1.

waarin: wo 2.2.2.

1ndien de kondensator Cf oneindig groot zou zijn en de spanning

hierover de netspanning ~ou volgen t zou de waarde van L bepaald kunnenc
worden t zoals in de inleiding werd aangegeven (verg. 1.2.6.). Nu echter

zal in de eerste plaats Cf voldoende groot moeten zijn t om bij

minimale kor.mutatiespannin~u = V . t de stroom is een maximale
c m~n

waarde te laten bereiken t die minstens even groot m~et zijn als de

maximaal te kommuteren stroom (I) • De stroom is verloopt in eerster max
instantie sinusvormig totdat de waarde (I) ber~~kt is en streeft

r max
naar een topwaarde:

~s
3

(zie fig. 42).

, , ,,

"i I-~- - ----_-.
~-_._." ...

(Ir)mfV
tS3 '_'..:.,.\_

o t

fig.42

-.------~------------------------- _J
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De kondensatorkapaciteit Cf moet dus voldoen aan:
2 2

4 I max
C > - r L

f 2' - 3 V2, c
m~n

2.3.2.

De zelfinduktie L moet zo gekozen worden dat de maximaal toelaatbare
d' c

(dt~) van de thyristor niet wordt overschreden.max
Differentiatie naar de tijd van~ver• 2.2.1. leidt tot:

di 3
83 :::, "2 Cf2

dt = U.S1n a. 2L .wo·cos(wot)
c

diDe maximale dt treedt op bij t = 0 en a 1T/2, zodat:

2.2.4.

2.2.5.

(N.B. Dezelfde waarde die we vroeger vonden).

zodat L moet voldoen aan:
c

U
L ~-~--

c 2(di)
dt max

Bij deze waarde van L
c

kan men nu de waarde van Cf bepalen.

Gekonstateerd is, dat thyristoren welke bij maxima~l toelaatbare
didt bedreven worden, het na verloop van tijd begeven. Dit vermoeden,

wat nog niet is onderzocht, dwingt ons echter voorzichtig te zijn.

We kiezen de waarde van L dan ook faktoren hoger dan die, welke
c

voIgt uit vergelijking 2.2.5.
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2.3. Het opwekken van de referentiespanning.

Zoals in de inleiding onder paragraaf 1.2.2. (fig.IO) is aangegeven,

moet de referentiespanning, welke tezamen met de vergelijkingsspanning

U het ontateekmoment bepaalt, 300 voorijlen op de te schakelena
lijnspanning (fig.43). In de oude schakeling ontleende men de

referentiespanning via een Y-Y geschakelde transformator aan het

voedende draaistroomnet. Gezien de symmetrie van het draaistroom-

stelael, kan men de fasespanning (T' ) gebruiken als referentie-sec.
spanning (u f) voor de onmiddellijk ··daarna in fase volgende lijnre
spanning (u) (fig.43).

*

-... y- +
R S T

+-w- +-u--r
* * *

i
L.-...f--------*------i *1

t -

Tsec=Uref

S

v'

T

w

•S

#u---------.::=--------... u

fig.43

Q

In wisselrichterbedrijf zal bij konstant blijvende Ua(lua' $ r;f)

niet op tijdstip P doch op tijdstip Q een ontsteekpuls worden gevormd

(fig.446 waardoor grote stromen kunnen optreden. Voor waarden van

Iuai >~ treden helemaal geen ontsteekpulsen op, zodat gevaar

Indien echter een asymmetrie optreedt van het draaistroomsysteem

in de vorm van een onderbreking in een der fasen (R), zal de dan

werkende brug (Brug I) overgaan in een enkele brug (thyristoren

S3' T4 , S4 en T3 (fig. 5), werkzaam tussen de overblijvende lijn

spanning (u,u'), terwijl de hierbij behorende referentiespanning

(u f=T' ) van teken verandert en in amplitude 13 x kleiner wordtre sec.
(fig.44).

"..__..__._-------------------------------
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van kippen van de gelijkrichter bestaat (paragraaf 1.2.2.).

u
,

U

!Urel

._.1-._. _. -.-.._. -.l)gem
I
I

I
I.-,.-'_._._._.-
I

I
._~._.-.-._.

I
I

I I
I I_·_·_·-fo· _. _._. _._._.+.
I
I
I
I

+

_~._UQ
Q u P,\

ret " ' ....--
fig.44

Opdat de een-fasebrug veilig verder werkt, dient de opgewekte refe

rentiespanning 900 voor te ijlen op de te schakelen lijnspanning

(fig.46), zodat bij a = 0 de maximale gemiddelde gelijkspanning

(l u) ontstaat, terwijl de amplitude konstant blijft. Bovendien
'IT

moet in normaal drie-fasig bedrijf deze referentiespanning 30
0

voorijlen op de te schakelen lijnspanning. Door integratie van de

secundaire spanning (w ) van een op het draaistroomnet geschakeldesec.
6-Y transformator, kunnen we de gewenste referentiespanning (u f)re
verkrijgen (fig.45).

De spanning w • wordt door begrenzing tot een blokgolf met eensec
konstante amplitude omgevormd en door een integrator omgezet in een

driehoeksspanning. De driehoeksspanning wordt door een diodenetwerk

herleid tot de cosinusvormige referentiespanning u f're

~------------------------------------------
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v

fig.45

I
I
I

<1>E>
Wsec:

I

I
I
I
I
I
I

I

fig.46

-------------------------------------
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Bij het wegvallen van de fase R, zal de secundaire spanning w
O

see.
180 in fase draaien t.o.v. de spanning u, terwijl de amplitude

gehalveerd ~ordt (fig.47). nit laatste is echter vanwege het

begrenzen geen bezwaar. In fig. 46 is weergegeven hoe de referentie

spanning wordt opgewekt.

S u T+--

1~
+

fig.47

Bij een andere vorm van asymmetrie in het draaistroomsysteem,

tengevolge van een fasesluiting aan de secuadaire zijde van een naburige

distributietransformator, (fig.48) bleek bij dit systeem in wissel

richterbedrijf de ontsteekmomenten zodanig te verschuiven, dat dit

resulteerde in een groot verschil tussen Erot en Ugem, waardoor grote

stromen kunnen optreden.
---_... ---------- '-~---

u u EWL

fig.48

._--------------------------------------
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We hebben dus gezocht naar een schakeling die in beide genoemde

gevallen van asymmetrie de installatie veilig laat verder werken.

In verband met de netsluiting en de daarbij optredende spannings-

dalingen is het dus wenselijk, dat bij konstante U ,U nagenoeg
ex. gem

niet verandert.

Daar voor normaal bedrijf geldt:

3 UU_ =--...--U
bern 1T u . f exeo i"I!B

dient de amplitude van de referentiespanning U f evenredig met dere
amplitude van de te schakelen lijnspanning u te veranderen, terwijl

het faseverschil tussen beide spanningen konstant 30
0 bedraagt.

Indien we de secundaire spanning van een aan het draaistroomnet

gekoppelde ~-y transformator, welke in amplitude en met gelijke

fase de lijnspanning voIgt, met behulp van een filter 30
0 in fase

vervroegen, hebben we het gestelde doel bereikt. Bij de genoemde

onderbreking van een fase, zal de amplitude en de fase van de re

ferentiespanning ongewijzigd blijven, zodat het ontsteekmoment t.o.v.

de nuldoorgang van de lijnspanning niet van plaats verandert (fig.44),

waardoor geen grote stromen kunnen optreden. Verder kunnen de ont

steekpulsen niet wegvallen.

Nadat we nu een globale indruk hebben verkregen van de twee vormen

van asymmetrie, zal in het volgende een nader onderzoek worden in

gesteld naar de invloed van de netsluiting op het voedende spannings

systeem;op de referendespamlfng en op de werking van de-mutator.

Hierbij verwaarlozen we de in de ankerketen optredende ohmse

spanningsverliezen en stellen we in symmetrisch bedrijf E gelijk
rot

aan U •gem
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2.3.1. Ret opstellen van het vektordiagram van lijn- en fasespanningen

aan de zijde van de elektronische Ward Leonard-schakeling, voor

het geval dat aan de secundaire zijde van een naburige distri

butietransformator een fasesluiting optreedt.

Veronderstellen we dat aIle impedanties die bij kortsluiting een

rol spelen zuiver induktief zijn, dan verkrijgen we het circuit

volgens fig. 49 , waarin XI de som is van de (getransformeerde) gene

rator- en kabelreaktantie en X de kortsluitreaktantie van de trans-a
formator.

Rk

59L.-------- I---O----L....._...---'

fig.49

Ret circuit dat bij kortsluiting een rol speelt, is aangegeven met

de stroom i
k

• In dit circuit geldt de volgende spanningsrelatie:

Stellen we dat: u = 0,8 ug ' dan verkrijgen w~ het volgende vektor

diagram (fig. 50 ), waaruit we de lijnspanningen en fasespanningen

aan de secundaire zijde van de distributietransformator kunnen

aflezen.

-_ _ _--_._-------------------------
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2.3.2. Ret opwekken van de referentiespanning door middel van een

y-y geschakelde transformator.

In dit geval kunnen we bij genoemde netsluiting het volgende

vektordiagram opstellen (fig. 51 ).

Uitgaande van dit vektordiagram kunnen wevoor de stationaire toe

stand de spanningen en stromen als funktie van de tijd weergeven

(fig. 52 ). We nemen aan, dat over een halve periode van de lijn

spanning de rotatiespanning E t' alsmede de vergelijkingsspanningro
U konstant blijft. De spanning over de zelfinduktie L is aangegevena r
door de arcering. Uit de spanningstijdintegraal hiervan voIgt de

stroom:

-E
L rot).dt

r
2.3.1.

In gelijkrichterbedrijf blijkt de stroom na een halve netperiode

niet meer nul te worden. In wisselrichterbedrijf daarentegen vertoont

de stroom een kleine onderbreking.

"-,, -'-----------------------------------
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u
•

Dit wil zeggen dat bij dit systeem de absolute waarde van U
gem

iets groter is dan die van Erot

2.3.3. Elektronisch opgewekte referentiespanning

De lijnspanningen worden door een aparte ~-y transformator om

laaggetransformeerd en omgezet in blokspanningen met gestabiliseerde

amplitude. Iedere blokspanning wordt door een integrator omgevormd

tot een driehoeksspanning, welke door een diodenetwerk (funktiegene

rator) herleid wordt tot de gewenste referentiespanning. Bijvoorbeeld

de lijnspanning w wordt omgevormd tot de 900 naijlende referentie

spanning u f' met konstante amplitude (fig. 53).re

Ook hier kunnen we het vektordiagram herleiden tot het verloop van

spanningen en stromen als funktie van de tijd (fig •. 54 ).

Gebruik makende van vergelijking 2.3.1. zien we dat in gelijkrichter

bedrijf de stroomonderbrekingen vertoont, doch dat in wisselrichter

bedrijf de stroom onbegrensd wil toenemen. Hieruit konkluderen we dat

de absolute waarde van U veel kleiner is dan die van E tgem ro
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In de praktijk wordt het verschil van deze twee spanningen in wissel

richterbedrijf opgenomen door de weerstand in het ankercircuit. Des

ondanks moeten we in dit geval toch rekening houden met het optreden

van grote stromen.

2.3.4. Ret opwekken van de referentiespanning door middel van een

tJ.-y geschakelde transformator met daarachter een filter,

dat de secundaire spanning 30° in fase doet ·voorijiim.'

Ret hierbijbehorende vektordiagram is weergegeven in fig. 55 .

De span~~ngen en stromen als funktie van de tijd zijn weergegeven

in fig. 56 . Uit een globale grafische bepaling van de stroom (ver

gelijking 2.3.1.), blijkt de stroom niet te onderbreken, terwijl de

stroom over een halve periode ook niet aangroeit. We mogen dus stellen.

dat U ten opzichte van normaal bedrijf vrijwel niet verandert en dat
gem

dit veilig bedrijf garandeert.
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u....

Zoals in de inleiding onder paragraaf 1.2.3. reeds we~d uiteenge

zet,wordt in de nieuwe schakeling gebruik gemaakt van langdurende

ontsteekpulsen, zulks in tegenstelling tot de oude schakeling, waar

door inst~biliteit in het toerental in nullast en het optreden van

sprongvolmige stromen worden vermeden.

2.5. Ontsteekhoekbegrenzing

Zoals in de inleiding bleek, mag in verband met veilig kommuteren

in wisselrichterbedrijf de ontsteekhoek a een maximale waarde niet

overschrijden. In de oude schakeling werd dit bereikt door de verge

lijkingsslanning U met behulp van een zenerdiodeschakeling in grootte
a

te begrenzen. We wisten al dat de referentiespanning door middel van

een Y Y-geschakelde transformator werd verkregen (2.3.1.). Ret zal

blijken, dat dit systeem bij netspanningsdalingen niet veilig kommu

teert. Daartoe beschouwen we nogmaals de figuren 51 en 52 waarin

de te schake len lijnspanning gedurende het kommuteren wordt voor

gesteld door u en de kommutatiespanning door WI. De kommutatiespanning

is de spanning, die zorgt dat in het kommutatiecircuit de ene thyristor.

----- ------_..-------- ------------------------- --._----
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dooft en de andere thyristor de stroom overneemt. De bij de te

schakelen lijnspanning u behorerlde referentiespanning ~s u f' Voor
re

drie in fase opvolgende lijnspanningen z~Jn in Tabel II de bijbe-

horende kommutatiespanning en referentiespanning vermeld.

Tabel II: te schakelen
lijnspanning

bijbehorende
referentiespanning

bijbehorende
kommutatiespanning

VI

u

WI

,
vref u

uref
WI

WI
ref v
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De benodigde spanningstijdintegraal voor veilig komrnuteren is aan

gegeven met het oppervlak, dat zich binnen de fijne stippellijnen

bevindt.

De maximale waarde die de ontsteekhoek a mag aannemen is gesteld

op 145
0 om in het normale bedrijf voldoende spanningstijdintegraal

te hebben •

In dit geval zien we, dat steeds bij iedere komrnutatie de spannings

tijdintegraal aangegeven met de arcering (spanningsdriehoek), kleiner

is dan de benodigde. De te doyen thyristor voert nog stroom op het

moment, dat zijn vroeger geschakelde lijnspanning minder negatief

wordt dan de rotatiespanning E t' zodat de anode-kathodespanningro
van deze thyristor positief wordt en kippen van de wisselrichter

optreedt. (paragraafl.2.2.).

In de nieuwe schakeling is hierin verbetering gebracht, door de

kommutatiespanning te meten en deze in te voeren op een comparator.

Wanneer de komrnutatiespanning momentaan een bepaalde waarde U be-
c

reikt (zie fig. 58), zal de uitgangsspanning van de comparator van

teken wisselen en dit doet via een differentierend netwerk een mono

stabiele multivibrator een negatieve puls afgeven, welke bij de

korresponderende referentiespanning wordt opgeteld (zie fig. 58).

Zodra dan ook de konunutadi.espanningde waarde U bereikt,c
wordt bij maximaal mogelijke ontsteekspanning U, , onmiddellijk een

a
'ontsteekpuls afgegeven.

De oppenlakte van de gearceerde "driehoek" is nu in alle gevallen

groter dan de benodigde spanningstijdintegraal, welke is aangegeven

met de oppervlakte van de fijngestippelde driehoek, zodat altijd

veilig wordt gekommuteerd.
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fig. 58

-. _.__._--------------------------------
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2.6. Stroombegrenzing door middel van ontsteekhoekbewaking.

1ndien de vergelijkingsspanning U uitsluitend door de stroom-
a

regelversterker wordt geleverd, treden zoals in paragraaf 1.4. vermeld

bij inschakelen en omschakelen van de gelijkrichter op de wisselrichter

en v.v. grote stromen op, daar de aangeboden gemiddelde spanning van

de gelijkrichter teveel verschilt met de rotatiespanning E •rot
Deze grote stromen kunnen worden voorkomen, indien de gelijkrichter-

wisselrichter onder aIle omstandigheden een spanning afgeeft, welke

vrijwel gelijk blijft aan E t' Dit kan worden verwezenlijkt door dero
a-instelling (U ) hoofdzakelijk door de met een faktor a verzwaktegem
rotatiespanning E t te laten bepalen.ro
Bij reverseren blijft de vergelijkingsspanning U gelijk aan aE t'a ro
zodat de ui tgangsspanning U volgemi"de relatie:gem

U = A.Ugem a

aAE t bedraagt. Zorgen we ervocr dat aA = I, dan is het verschilro
tussen U en de rotatiespanning E t gelijk aan nul. Aan degem ro
vergelijkingsspanning Ua dient nog een relatief kleine spanning E~

te worden t'Jegevoegd ter dekking van het ohmse spanningsverlies 1.n

de ankerketen. Deze spanning wordt geleverd door de stroomregelverster

ker. Het stroombegrenzingssysteem, wat op positieve terugkoppeling

berust, is weergegeven in fig.59.

Bij kontinue ankerstroom i en in stationaire toestand kunnen we

afleiden dat:

EA.A = I (R. + R ) + E (I - aA)
w r 1. r rot

en met de aanname dat de rondgaande versterking aA

EA = a1 (R. + R )
w r 1. r

I, wordt:

---_._----------------------------
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Bij dit systeem met positieve terugkoppeling moet men er op letten dat

de faktor a ~o konstant mogelijk blijft. Uit de relaties:

E = kntacho m

voigt de betrekking

= GInrs s m

• De flux G I blijkt ondermeer afhankelijk te zijnrs s

kErot
E ... -=-----=-tacho G Irs s

k
zodat a ... G I

rs s
van de grootte en richting van de ankerstroom, hetgeen onmiskenbaar

wijst op de terugwerking van het ankercircuit op het statorcircuit.

Verder wordt I nog beinvloed door de temperatuurafhankelijke stator-s
weerstand R en door variaties in de statorspanning U = I R •s s s s
Om variaties in de faktor a zoveel mogelijk te vermijden wordt de

ankerklemspanning rechtstreeks gemeten met behulp van een hallgene

rator. De hallgenerator dient om het meetcircuit galvanisch te

scheiden van de ankerketen (fig. 60 ) •

We verkrijgen nu het stroombegrenzingssysteem volgens fig. 60).

-- ----------------------------- -------------------
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,
LrE~ +

JIr

a(Erot+ IrRr ) Erot -
fig.60

Hiervoor geldt in stationaire toestand de volgende spanningsrelatie:

A.E~

zodat voor aA 1:

E~ = a1 R.•
u r ~

De spanning E~ is in grootte begrensd door een zenerschakeling,

met daarachter een potentiometer. waardoor de maximale toegelaten

ankerstroom (I) ingesteld kan worden. De stroomregelversterkerr max
blijft er voor zorgen, dat de gewenste ankerstroom gaat lopen met

de gewenste nauwkeurigheid. mits deze stroom kleiner is dan de ingestel
E'

de maximaal toe te laten stroom: (I) = ~R . Er zij met nadruk
r max a.

stroombegrenzing (a ! bewaking) een lineair

essentieel is. En dit kan uitsluitend be-

op gewezen dat voor deze

verband tussen U en Ua gem
reikt worden indien met een cosinusvormige referentiespanning wordt

vergeleken (paragraaf 1.2.1.).

2.7. Vergrendelinrichting voor het veilig overschakelen van ge

lijkrichterbedrijf naar wisselrichterbedrijf en v.v•

....---_._-----------------------------



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

2.7. I. De stroom "i = 0" meting.

biz 58 van

rapport nr. EM 70-3

We eisen. dat op het ogenblik van overschakelen. de tot nu toe

werkende brug beslist stroomloos is. We weten dat een geleidende

thyristor (in statisch bedrijf) afschakelt zodra zijn stroom onder

de houdstroom i H komt. Deze houdstroom is van de orde van enkele

tientallen mAo Overschakeling kan dus plaatsvinden onder deze

houd.aroom. De maximale thyristorstroom kan echter weI een faktor

104 x zo groot zijn. Om in dit grote stroombereik toch nog een stroom.

welke klein is t.o.v. de houdstroom. te detekteren. wordt gebruik

gemaakt van een zenerschakeling (fig.

fig.61

) .

fig.62

De te meten stroom wordt omlaag getransformeerd. gelijkgericht

en door een zenerdiode gevoerd. De spannings-stroomkarakteristiek

van de zenerdiode is weergegeven in fig.62. De transformator

verhouding ~I : n) wordt zodanig gekozen. dat de getransformeerde
~H

houdstroom iN enkele malen groter is dan de lekstroom i L van de

zenardiode.

N.B.: ~ ~s temperatuurafhankelijk.
L

De zenerdiode moet bij maximale ankerstroom (I) een vermogen kunnenr max
dissiperen van:

-------- ..__ .._--------------~,.-------------------
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In de nieuwe schakeling wordt in tegenstelling tot de oude

schakeling de zenerdiode hoogohmig belast. De spannings-stroom

karakteristieken van een parallelschakeling van een zenerdiode

en een weerstand zijn geschetst in fig. 63. Bij konstante spanning

wordt het punt c samengesteld uit de stroom van de zenerdiode

(punt a) en de stroom door de weerstand (punt b op de belastinglijn

met hellingshoek ~ arctg R).

r~q..t!:..L_~ _

•

fig.63

We zien dat bij een laagohmige belasting, de houdstroom een veel

kleinere spanning opwekt, dan in het geval van hoogohmige be

lasting. De schakeling is dan ongevoelig voor detektie i = O.

2 3
di .

• 7•• dt met1.ng.

Wanneer de thyristorstroom onder de houdstroom komt, bevinden

zich in de middelste P.N. overgang van de thyristor nog vrije

ladingsdragers. Deze ladingsdragers worden geneutraliseerd en

geven aanleiding tot een stroom in sperrichting vanaf tijdstip P

tot tijdstip Q (fig.64). Gedurende deze tijd is de thyristor nog

--------------------------------------_.
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laagohmig. De vergrendelinriehting signaleert op tijdstip Peen

stroom i • O. De bruggen worden overgeschakeld, en er t~eedt net

sluiting op (zie paragraaf 1.3.) •

.-t

fig.64

We mogen dan ook pas oversehakelen na het tijdstip Q, waarna de

thyristor hoogohmig wordt. In de nieuwe sehakeling wordt dit verkregen

door ook de I:~I te meten, daar deze op tijdstip P juist maximaal is.

De thyristorstroom wordt door een smoorspoel gevoerd. Over deze spoel
. d' d" di V l' hontstaat een spann1ng, 1e evenre 19 1S met dt. oor ga van1se e

seheiding is een seeundaire wikkeling aangebraeht. De seeundaire

spanning wordt gelijkgericht en door een zenersehakeling gevoerd

(fig.6S).

De zenerspanning v, wordt opgeteld bij v (fig.66), zodat tot tijd-
. z2. .zl.

St1p Q steeds voldoende spann1ng aanwez1g 1S om aan de vergrendel-

inriehting toe te voeren (fig. 61).

Uit fig.67 blijkt dAt op tijdstip C overgesehakeld kan worden.

2.7.4. Tijdvertraging van de vergrendelspannirrg.

Nu kan het voorkomen, dat op tijdstip C (fig. 67) de volgende

thyristor net ontstoken wordt, terwijl de bruggen overgeschakeld

worden. Daar dit ongewenst is, wordt de tot nu toe niet werkende

brug B2 in het oversehakelen ea. T = 2 m.see. vertraagd, (fig.68 ).

Loopt er na deze tijd nog strooUl, dan blijft deze brug automatiseh

vergrendeld. We verkrijgen dan het beeld van fig. 69 .
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"V
2
O------;--+----~

-1 ------1--
fig.68

2

i rt~~__C2----""-/_--.....JIo......,_
~

I I
: I

-----~~I-------

I

I
I

'IV

---Hn....-__-----<M _
II --.J

fig.69

In fig. 69geeft de streep-stiplijn de spanning aan welke opgetreden

zou zijn t indien de vertraging niet ingevoerd zou zijn.
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4. Vermogensgedeelte. (fig.4.2.1.).

4. I. De parameters van de gebruikte elektrische machine.

De elektrische machine is een onafhankelijk bekrachtigde gelijk

stroommachine. De nominale waarden van spanning, stroom en toer~ntal

bedragen respektievelijk: 440V, 41A en 1500 omw/min.

Uit de nu~~astkromme, welke is opgenomen bij het nominale toerental

(fig.4.2.2.),bepalen we volgens: E t=G .I.n de parameter G .1.ro rs s rs s
Indien we de statorstroom I instellen op 0.425A vinden we voors
n • 2.~.1500/60 rad/sec een waarde van (E t) • 440V. zodat:nom ro nom

G I =(E t) In • 2,8V.sec.rs s ro nom nom

Het traagheidsmoment van de Ward Leonard-machine met de aandrijving

(Jtot ) volgt uit een aanloopproef met Konstante stroom I r - overeen-,

komstig het volgende principe:

De stroom I kiezen we zo groot mogelijk, zodat we het wrijvings
r

koppel T kunnen verwaarlozen. Neemt de hoeksnelheid n lineair als
. w . . 2~. 1000 . .

funkt1e van de t1J d toe van 0 tot n = 60:' 1n llt sec, dan 1S

volgens de koppelrelatie, bij I = 40A en llt· 2 sec: fig. 4.2.3.r

J =tot

I.G •Ir rs s
lln
llt

2
= 2,14 Kg.m •

E = GInrot rs sen

Voor berekeningen aan het regelsysteem is het eenvoudig om de traag

heid J tot te vertalen naar een elektrische kondensator Cr'

De relaties: n = GrsIsfi .dt
J rtot

resulteren in:

Erot

(G 1)2
__r_~_s_ fir.dt

tot

'---"-- ., _._--------------------------------------'
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fig. 4.2.3.

0,5 sec/em

Hetgeen overeenkomt met de integraalbetrekking van een kondensator

tussen spanning en oplaadstroom:

E =_1Ii .dtrot C r
r

De kapaciteit 1S 1n grootheden van de machine te schrijven als:

C
r

J
tot

(G I) 2
rs s

0,244F

van wisselspanningen

De ankerweerstand R vinden we door een stroom-spanning meting.
r

Bij een U = 16,6V en I = 40A is R = 16,6/40 = 0,415 ohm.gem r r
De ankerzelfinduktie L vonden we door een vergelijkende meting

r
over een bekende zelfinduktie en de te meten

zelfinduktie L , waarbij wL vele malen groter is dan de ohmse
r

weerstand van de spoel. We bepaalden: L = 12,5 mHo
r
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4.2. De thermisehe belastbaarheid van de gebruikte thyristoren.

8 ack 15

en omgevende lueht

2

RthlMl
("CIW)

1.5 I
I

,

In de nieuwe sehakeling is gebruik gemaakt van de door de N.V.

Philips gebouwde thyristorbrug. Rierin werd het thyristortype

BTX 49/1200R toegepast met het 15 em lange koellichaam van het

type 56231 (zwart) en geforeeerde koeling (2 m/sec), hetgeen

een thermisehe weerstand R = 0,4 °C/W heeft tussen koellichaamth h-a
(fig. 4.2.1.).

f
J

5 10 IS

fig. 4.2. 1•

W =diss

De thyristoren geleiden

We zullen bij deze konfiguratie nagaan welke waarde I maximaal
r

mag aannemcn, opdat de thyristoren niet thermiseh worden overbelast.

Ret gedissipeerde vermogen in de thyristor bedraagt:

T

{ !. Jvak.i ak •d t 4 . 2. 1.

o
1gedurende )T sec (fig. 4.2.2.) en dan geldt:

4.2.2.

Waarin V
sl

de spanning is, welke over de thyristor staat, indien

deze een kleine stroom voert, (fig. 4.2.3.).

Bij verwaarlozing van de verliezen in niet geleidende toestand,

-_.__....__ .... -----------------------------------------'
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J 1__l

r

,

o T/3 T

fig. 4.2.2.

1000 H-I-H-+-t-H-+-ir++++++-++-H

1-+-f-+1-+-+-+I~++-++-++-++-H
H-+++++£I+-H-I-HI-HI-H-H

~.

1-H++-+-'tt:ll-+-t-++++-1H-+++-I

500s:ammattmtES

fig. 4.2.3.

5 v,-(V) 10

gaat re1atie 4.2.1. onder in acht name van re1atie 4.2.2. en het

in fig. 4.2.2. aangegeven ver100p van i
ak

a1s funktie van de tijd

over in:

1W =
diss l'

1
+ 

T of:

1 2
Wd • = -3(V l· I + (I ) .R k)1SS S r r a 4.2.3.

Ret gedissipeerde vermogen Wd . v10eit a1s warmtestroom van de
1SS

junction m~t temperatuur T. naar de omgevende 1ucht met temperatuur
J

Tamb(fig. 4.2.4.).

-or Vamb

Vj -Vamb=

I xRj_a

-Vmb

Rmb-h 0,1

-Vh

Rh- a 0,4

fig. 4.2.4.

Rj-mb
o

0,3 C/W

-""---"------------------------------------------
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Voor het warmtetransport geldt de wet van ohm (fig. 4.2.4.)

4.2.4.

Kombinatie van de relaties 4.2.3. en 4.2.4. leidt tot:

We kiezen voor de veiligheid T. 0,8.T. = 100oC. Met T b= 50oC;
o J J max -3 am

(Rth)tot • 0,8 C/W; Vsl = 1,5V en Rak= 3,5.10 ohm, kunnen we de

maximaal toelaatbare thyristorstroom (I h) bepaIen:r t max

Waaruit voIgt: (I ) - 100A.r th max -

De thyristoren vragen dus om een ankerstroombegrenzing van 100A.

4.3. Thyristorbeveiliging.

4 3 I di b . I . . d d' d k ... d.•• dt eve~ ~g~ng. De waar evan e ~n u t~v~te~t van e

kommutatiespoel L •
c

De induktiviteit van de smoorspoel L moet volgens relatie 2.2.5.c
voidoen aan:

Voor

fi
L >

c - 2 (di)
dt max

fi = 38012V en (di) 5.10 7
dt max

A/sec, wordt (L ) . = 38012 7 H.
c m~n 2.5.10

Uit veiligheidsoverwegingen (paragraaf 2.2.) kozen we de waarde

van L 10 maal zo groot: L = 50 ~H.
c c

In het volgende zuIIen we het ontwerp van de smoorspoel met

induktiviteit L behandelen. Om kleine afmetingen van de spoel te
c

verkrijgen, maken we gebruik van een ijzerkern, opgebouwd uit

E- en I-blik. (fig. 4.3.1.).
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I,
I
I

I
I
I
I

I

,,,
I

I
I,
I,

fig. 4.3. 1•

Hiermee kan de luchtspleet 8 ter afregeling van de induktiviteit

eenvoudig gevarieerd worden. De afmetingen van de spoel worden

enerzijds bepaald door de maximaal toelaatbare induktie B i.v.m.max
verzadiging van het gebruikte ijzer en ander%ijds door de maximaal

toelaatbare stroomdichtheid Jeff in de koperdraad i.v.m. verwarming.

Uit de relatie voor de gekoppelde magnetische flux:

= L .i
c

voIgt bij een bepaalde waarde van de doorsnede Afe van de middenkern

een minimaal aantal windingen N • l dus een minimale hoeveelheid
m~n

koper, indien we bij maximale stroom (I) de induktie zo grootr max
mogelijk laten worden en weI gelijk aan de verzadiginginduktie B ,max
zodat:

L • (I )
N = _c__ r max
min Af .Be max

4.3.1.

gelijk aan:
~o

De luchtspleet is volgens de betrekking N .• (1) = H .28
m~n r max maxB .28max

-------------------------------------------~
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<5 =
fl.(l) .N.o r max m~n

2.Bmax
4.3.2.

Zij de oppervlakte van het venster van de E-kern Aeu ' dan weten we

nog niet of het aantal windingen hierin ondergebracht kan worden.

Voeren we een vulfaktor feu in en een doorsnede van de koperdraad aeu '

dan vinden we voor het maximale aantal windingen. dat in de beschik

bare ruimte kan worden geplaatst:

N .ae = f e .Aemax u u u 4.3.3.

De doorsnede van de draad wordt bepaald uit de maximale stroomdicht

heid Jeff en is te schrijven als:

De effektieve stroom is te berekenen uit het tijdsverloop van de

stroom door de spoel. (fig. 4.3.2.). Hieruit volgt:

VI 2 2 Vileff= -T·(l) ·-3· T = -3·(1) ,r max r max
zodat:

ae = (1) / \ !I
2
3

• J f fu r max V? e

r----------, 'r

4.3.4.

a li3

fig. 4.3.2.

T

- -~~- --- ~~._~~---~------------------------------------~
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Nmax

Kombinatie van de relaties 4.3.3. en 4.3.4.

Jeff·~·fcu·Acu
(1r)max

leidt tot:

4.3.5.

4.3.6 .•L
cN =

Indien we N en N. aan elkaar gelijkstellen ontstaat een vol-max m~n

gewikkeld-venster en heeft de induktiviteit de kleinst mogelijke af-

metingen en voldoet N aan:
~---------...,.

Jeff'VI· feu .Aeu
B .Lmax -"""Fe

Deze spoel behoeft geenszins de meest ekonomische te zijn.

Ret ekonomische aspekt is hier niet aan de orde en we zullen slechts

een tabel opstellen van verschillende E-kernen enhieruit een keuze

doen. Rierbij gaan we uit van de volgende gegevens en aannamen.

(I ) 100A,\j'I Jeff = 2 2
L = 50~H. = 7A/mm , B = Vsec/mc r max max

Type ~e
2

feu·Aeu
2

N • N o nnncm rom
m~n max

E
I 7 290 7, I 20 0,45

E2 8 350 6,3 25 0,5

E3 10 800 5 56 0,6

Daar type E
I

de kleinste kern heeft, die tot onze beschikking staat,

kiezen we deze. Ret aantal windingen N bedraagt: 7.

De koperen wikkeling bestaat uit bandmateriaal met een doorsnede

a - (I) /\ f3 J - 100 ..... 15 rom2 waarvan de afmetingen 0,45 x 34eu - r max V2 eff - --7--'~ ,

nnn bedragen. De luchtspleet 0 is afgesteld op cirka 0,4 mm.

4.3.2. I~ Overspanningsbeveiliging.

Bij kommutatie zal de stroom door de te doven thyristor afnemen tot

nul en zal tengevolge van het holestorage effekt gedurende een korte

-,'---- .__.----------------------------------------'
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tijd een stroom in sperrichting vloeien (fig. 4.3.3.).
----._.- -.-.... ,._--",<.•.

iok

1

_IRR

fig. 4.3.3.

De stroom breekt plotseling af bij een waarde I RR en de stroom

voerende zelfinduktie vormt een hoge induktiespanning over de thyris

tor, waardoor de thyristor kan doorslaan. De overspanning ~V kunnen

we verkleinen door over de thyristor een kondensator Cb te plaatsen

(fig. 4.3.4.).

fig. 4.3.4.

Er ontstaat nu een vrijwel ongedempte trilling. De spanning over Cb
bereikt een maximale waarde ~ak = I RR V2L/Cb (fig. 4.3.5.).

I

I
I
I

I L ....
RR

/
/

/
I,,

fig. 4.3.5.

\
\

, t
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Het gevaar bestaat, dat bij het positief worden van de spanning,

een hoge dV/dt optreedt. «:~)max = 1RR/Cb), waarop de thyristor

ongewenst kan ontst~ken.

Ter bepaling van Cb dienen we allereerst de waarde van 1RR te kennen.

Het gearceerde oppervlak in fig. 4.3.2. stelt de lading voor, welke

zich in de thyristor bevindt op het moment dat de stroom door nul

gaat. Deze lading Q mag bij iedere waarde van 1 vrijwel konstant
r r

worden verondersteld.

Nemen we aan, dat de stroom gedurende het afnemen lineair als funktie

van de tijd verloopt. dan geldt:

waardoor na eliminatie van T oritstaat:
r

1RR is maximaal voor Qr
dien dt

a
2L

c

Met (Q) = 35.10-6 C voor het meest ongunstige thyristorexemplaarr max
van de BTX 49 en bij T. 1250 C, L = 50.10-6 H en a = 380 V2v.

J c
wordt: (1RR) = 19,4A.max
De maximaal toelaatbare sperspanning bedraagt 1200V. Voor de veiligheid

laten we 750V toe (vak = 750V).

De waarde van Cb berekenen we uit:

[

(1) ] 2
C = R~ max .2L -::::: 6.6
b v ak c

De kondensator Cb wordt bi] het inschakelen van de thyristor door
dideze snel ontladen. Hierbij kan de maximaal toelaatbare dt worden

~~-- ._ ~-------~----------------~------__-'- ----J
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overschreden. Uit de inschakelkarakteristiek van de thyristor

(fig. 4.3.6.) lezen we aft dat de anodespanning Yak

van U naar nul terugvalt. Hieruit voigt dan. dat

groot is. De stroom verloopt volgens:

niet momentaan
di. , d'dt n1et one1n 19

(fig. 4.3.6.)

Door dit nogmaals grafisch te differentieren vinden we:

2
d v k

= Cb ~ (fig.
dt

4.3.6.)

De waarde hiervan is maximaal indien de Cb is opgeladen tot de

maximale waarde van de spanning (u).
Uit fig. 4.3.6. lezen we af:

~ 4 12C
b

• u. • 10 714.10 A/sec.

7Hetgeen de toelaatbare waarde van 5.10 A/sec te boven gaat.

Na het inschakelen treedt gevaar op van oververhitting in de

thyristor, aangezien gedurende een korte tijd de thyristor spanning

en stroomvoerend is. terwijl het geleidende oppervlak rondom de gate

dan nog naar over een klein gebied uitgebreid is.

De gevolgen van de drie genoemde verschijnselen. te weten:

I. overschrijden van (ddVt) ;max
di2. overschrijden van (--) endt max

3. dissipatie •

kunnen worden beperkt door een weerstand ~ in serie met Cb op te

nemen. De minimale waarde van de weerstand ~ kunnen we globaal uit

de inschakelkarakteristiek en maximaal toelaatbare ~~ bepalen.

Deze karakteristiek ligt wat betreft het steile gedeelte voor een

bepaald type thyristor vast. In eerste benadering kunnen we een

dergelijk spanningsverloop door een kunstschakeling volgens fig. 4.3.7.

verkrijgen. De spanning Yak verloopt volgens:

~ -tIT
UE waarin T = C.R.

------------------------------------- .... -- --
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t-

~~ecII
',' 1d'v ,.

_a,'"
d t

I

•I

I

o,9C f

,
I

'. ,
I I
i /
U fig. 4.5. L

L--__.._. .. _
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d------' Vt~
c +. tick Qb
-~ 0- IR ,:". Cb ,.

\
\

I \.
I .

k -- ___ .J
t=o T ----+ t

" fig. 4.3.7~

Wanneer ingeschakeld wordt, zijn beide kondensatoren opgeladen tot

een spanning u en aangezien Cb~ » T, zal gedurende een korte tijd

de spanning over Cb vrijwel konstant blijven (u).

De stroom -L
ak

verloopt gedurende deze tijd volgens:

Hieruit kunnen we (~~)max bepalen:

(di) .... /
dt max = u T.~

De minimale waarde van de weerstand ~ vinden we uit:

u
(~)min = --=-di:----=---

(dt) •Tmax
-6

Met T = 1,2.10 sec wordt:

(R) . ~9 Ohm.
-b m1n

4.3.10.

De maximale waarde van ~ vinden we uit de toelaatbare spannings

verhoging ~V = 750V op het moment dat de stroom in sperrichting

afbreekt biJ' een waarde (I) zodat:RR max '

(R ) = ~V 750 39 Ohm.
-b max (1

RR
) = 19,4 =
max

4.3.11.

,--- -,_.------------------------------------_.-.- .'---
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Voor ~ kiezen we de maximale waarde om bij een zo laag mogelijke
di -b
dt te werken.

De waarde van Cb vinden we door de seriekring (2Lc ; Cb ; 1\) kritisch

te dempen, onder de voorwaarde:

2 4.2L
(~) = __c
-b C

b

Met 1\ = 39 Ohm vinden we: Cb

We kiezen de praktische waarde

8.Lc -6
-~ = 0,26 10 F.
(I1,) 2

0,27 10-6 F.

4.3.12.

4.3.2.2. Beveiliging tegen overspanning tengevolge van het afschakelen

van de brug bij een stroomvoerende machine.

Bij het afschakelen van de brug bevindt zich in de zelfinduktie

in de ankerketen nog energie (L 12/2). Deze zal over de kondensa-r r
toren van het netfilter een hoge spanning veroorzaken t waarop de

overige thyristoren in de sperrichting kunnen doorslaan.

Om dit te vermijden wordt een elektrolytische kondensator C viae
een diodebrug op het voedende net aangesloten (fig. 4.3.8.).

-
~,-.L."_"'L.-+--------r.,....-l

fig. 4.3.8.

--------------------------------_ .. '---
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De energie L 1
2/2 wordt nu hoofdzakelijk opgeslagen in de elektro-r r

lytische kondensator. Energieen in het netfilter worden verwaarloosd.

Verder blijft binnen de beschouwde tijd de mechanische energie (!Jn2)

konstant. zodat uit de energiebetrekking luidt:

4.3.13.

u = 380 Viv, en V2 = 790Vwaarin Lr = 15 mH, 1r = 100A, VI

(maximaal toegestane spanning).

Relatie 4.3.13. resulteert in: C = 455~F. We stellen deze samen uite
elektrolytische kondensatoren van 100~F met een bedrijfsspanning van

450V.

Door twee van deze in serie te schakelen ontstaat een kondensator van

50~F en hiervan schakelen we er 10 stuks parallel. Om grote oplaad

stromen van de kondensator C bij inschakelen te voorkomen wordt eene
serieweerstand R opgenomen. Deze wordt zo gekozen, dat direkt na het

e
afschakelen van de brug, de spanning over deze weerstand het bedrag

V2 - VI = 250V niet te boven gaat.
V2 - VI

Dus Re = 250/100 = r = 2,5 ohm.
r

4.4. Het netfilter.

4.4. I. De waarde van de kondensator aan de gelijkrichtzijde.

Volgens betrekking 2.3.2. moet Cf voldoen aan:
(I )2 2

4 r max
Cf 2~ "":'"3-

V
""""2=-.-- Lc

m1.n

Met (I) = 100A; V. = 200V; Lr max m1.n c

Voar de veiligheid kozen we: Cf
2

50~H vinden we:

_._---_.__._--------------------------------
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4.4.2. De waarde van de zelfinduktie van het netfilter.

De waarde van Lf werd viermaal zo groot gekozen als die van de

zelfinduktie L , om het kommutatiecircuit van het net te scheiden.
c

We kozen Lf = 4Lc = 200 ~H. We stellen ook nu weer een tabel op van

mogelijke E-kernen onder aanname van de~elfde grootheden, die een

rol speelden bij de bepaling van L •c

Type ~e
2 .2 N • Ncm ACu·fCumm ml.n max

EI 7 290 29 20

E2 8 350 25 25

E3
10 800 20 56

E4 13 1200 15 84

is mm

1,57

1,25

0,94

Type E
I

voldoet niet. Type E2 biedt de kleinste afmetingen, maar

stelt meer eisen aan de verwerking van het koper. We kozen type E3.

Voor de wikkeling namen we bandmateriaal van 51 x 0,3 mm2•

4.4.3. De waarde van de kondensator aan de netzijde.

Deze waarde kozen we eveneens 25 ~F. Deze kondensator (Cf ) vormt

met de parasitaire wikkelingskapaciteit tussen het hoog- en l laag

spanningsdeel van de distributietransformator (ca. 10000 pF) een

spanningsdeler voor piekspanningen met kleine stijgtijd aan de hoog

spanningszijde. Deze hoogspanningspiek ondervindt hierdoor een ver

zwakking van 2500 maal.

5. Stuurelektronika.

5.1. Pulsoscillator.

Vanuit de stuurelektronika dienen de ontsteekkommando's aan de

thyristoren te worden gegeven. Gezien het grote variabele potentiaal

verschil tussen beide circuits, is galvanische scheiding gewenst. De

~ T sec durende ontsteekpulsen worden dan ook met behulp van puls-

....._-----------------------------------------_ .. -
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transformatoren overgebracht. Daar de ontsteekpuls van vrij lange

duur is en bovendien een gelijkstroomkomponent bevat, leidt dit tot

grote afmetingen van de pulstransformator. Om dit te vermijden

wordt gebruik gemaakt van een vergrendelde "h.f."-oscillator, welke

met een negatieve poortspanning gedurende t T sec vrijgelaten wordt

te oscilleren. De opgewekte h.f.-spanning wordt getranformeerd, ge

lijkgericht en gefilterd (fig. 5.1.1.).

o I T

LJII

------4-.----4QSCI-------1
poortspanl1lng

fi It. 1"""-......--

+ vergrendel
spanning

fig. 5.1. J•

In onze schakeling wordt gebruik gemaakt van een balansomzetter

waarbij de transformator deel uitmaakt van de oscillator. Ret

minimale vermogen door deze balansomvormer te leveren, wordt

bepaald door.de ingangkarakteristiek (fig. 5.1.2.) van de thyristor

BTX 49.
15 ~,~ . 7Z09063

la&te' ebaracteristicswlth curves PGAV·O.5W

VFG H-t+++-H--H-H-H---t-1H-t-+ti
(V) H-Ic-H-H++-++-+++++-+-H-H

6 1"'T"T"TT"'T"T"'l-.rrT"TTT-n7Z"-i°r=c90[-"6r-.4

VFGf-+-t-++;--+-1-r-H-t-++;---j-i-r-r-H

(V) H-I-H:=r.:-==~:'::":::':±-t=-t-t-Hmin. gate current to
trigger aU devices at Ti -

fbMmax=5W

~~~H_~~~lFGMmalC=!~
I" C"

.'

fig. 5. 1.2.

-_._-------------------------------------_. -
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De ingangkarakteristiek van de thyristoren is aan grote spreiding onder

hevig. Om bij -550 C nog met zekerheid het ontsteken van de thyristoren

te laten plaatsvinden, moet de stuurelektrodespanning V
FG

> 3V en de

stuurelektrodestroom I FG > 170mA. Hierbij moet men er op letten, dat

de toegestande dissipatie PGAV = VFG.IFG/3 niet wordt overschreden.

Dit wil zeggen, dat het werkpunt Wniet hoven de hyperbool

(VFG • 3,PGAV/IFG) mag liggen. Verder kiezen we bij voorkeur een

spanningsbron v. met een hoge inwendige weerstand R., zodat bij ver-
.11

andering van de ingangkarakteristiek de stroom I FG weinig verandert.

(stroombron). Om een redelijk kompromis te verkrijgen, wordt uitgegaan

van een gemiddelde ingangkarakteristiek met werkpunt W (VFG = 2V,

I FG = 400mA,) , waardoor we de belastinglijn (VFG = vi - IFG.Ri )

trekken, welke aan bovengenoemde hyperbool raakt. Hieruit bepalen we

grafisch: v. = 12V en R. = 25 ohm. In fig. 5.1.4. is de pulsoscillator
1 1

weergegeven. De beide transistoren schakelen om beurten de batterij-

TI af.

De waarde

spanning Eb , welke 12V bedraagt. We hebben gezien, dat de secundaire

spanning vi eveneens 12V is, zodat de transformatorverhouding

N1 : N2 = I. We leiden nu de oscillatorvoorwaarden af.

Stel, dat T
1

net in geleidende toestand is gebracht en dat de

volledige batterijspanning Eb over de wikkeling N1 staat, dan zal,
(I)

opdat Eb = NI d~dt = NIAfe.~~ , de induktie B en (indien geen ver-

zadiging optreedt) ook de magnetiseringsstroom i lineair als funktie
m

van de tijd toenemen. Vanaf 'het moment t
l

, dat B de waarde Bmax
bereikt, neemt i snel toe (fig. 5.1.3.).

m
De stroom i kan nog blijven toenemen, totdat de kollektorstroom i

lm (v - v )
de waarde (a' b he) bereikt (fig. 5.1.38.). Hierna schakelt

r
b

graalvorm
E

b
B = N A .t

I· fe

van t
l

vinden we door de spanningsvergelijking in inte

te schrijven: B = N .~ jfEb.dt; met als oplossing:
I fe E

b
+ C; op t = 0 is B = - B zodat: B N A .t - B

max I' fe max
2. B •N

I
.A

fmax e
Hieruit viriden we: t 1 = E •

b
Waardoor de frekwentievoorwaarde eveneens vastgesteld is:

E
bf = .-----:-=---:=----,----

4. N
I

• B .A
fmax e

--_ ...•_-----------------------------------------'
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Hm
~H

t 1,
t ,
I I

, I

I I

I I
. I

t------l--;
I I

fig. 5. I .3.

s.I.Z.N =
I

We kiezen voor de transformator een potkern zonder luchtsp1eet

(Philips: 26/16-3B7). Op tijdstip t
l

geldt bij verwaarlozing van de

basisstroom i b : NI.i l - NZ.i Z = im.N I ~H.dl = Hmax .1e , waaruit vo1gt:

H ".1max e
~I - i Z

We wensen in verband met de ruimte (isolatie en afscherming) N] zo

1aag moge1ijk te kiezen, waardoor tevens de frekwentie hoog is en het

filteren gepaard gaat met een zo klein moge1ijke tijdkonstante (Rs 'C 2).

Dit verkrijgen we door i
l

op tijdstip t] zo groot mogelijk te kiezen

(verge1ijking s.I.Z.) en wel:

~ I = (I )c max 5.1.3.

Mel H .1 = 12A; i 2 = 1FG = 0,4A; de transistor ASY80 waarvanmax e

(I) = 0,9A, vinden we NI = 0125 = 24.c max ,
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6
-12

0

~ R1 D
2

T D
"'R N10
.....

34
~ R

2

0

T 6snF

D
N

1

5
o

T= ASY 80

D= QA200

fig. S. 1.4.

I I I

N1'
I I

1 I I

I IN I

N3 '

21
I I
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Indien N3 • 8 , is vb 4V. 8tellen we vbe = 0,6V en a' • 85, dan is:

• a'
(vb - vbe ) 85.3,4 .• 320 ohm.r b =
(Ic)max 0,9

De frekwentie wordt: (A • 9,4 10-5 m2
fe B • 0,4 V.sec/m

2
)max

f. 12 •105 = 3 3 kH
4.24.0,4.9,4 ' z.

De oscillator wordt vergrendeld met een positieve spanning:

Deze spanning is zo groot gekozen om stoorspanningen te onderdrukken.

De afscherming 81 dient om spanningsveranderingen aan de hoogspannings

zijde het triggeren van de oscillator via de wikkelingskapaciteit

onmogelijk te maken. De afscherming 82 heeft tot doel de potentiaal

van de stuurelektrode G te allen tijde op het zelfde niveau te

houden als dat van de kathode K. (fig. 5.t.4.). Indien dit scherm

afwezig is :tal een spanningsdaling aan de kathode niet onmiddellijk

worden gevolgd door een even grote spanningsdaling aan de stuur

elektrode ten gevolge van de vertragende werking van de verdeelde

windingskapaciteit (fig. 5.1.5.). Het gevolg is een positief spannings

verschil tussen G en K, wat bij een positieve anodespanning aan

leiding aeeft tot een ongewenst ontsteken van de thyristor.

De isolatie is getest op een hoogspanning van 2000V. Overspanning,

spanningsvariaties en hoge werktemperatuur vereisen een zorgvuldige

keuze van het isolatiemateriaal en gunst~ge vormgeving van de

konstruktie.

5.2. Poortschakeling (fig. 5.2.1.).

Deze schakeling wekt.de neg. poortspanningen op om de vergrendelde

pulsoscillatoren tot oscilleren te brengen. De poortspanning wordt

geleverd door een bistabiele multivibrator. Deze bestaat uit een

positief teruggekoppelde differentiaalversterker (~709).

--------------------------------------------
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De terugkoppeling vindt plaats via de spanningsdeler R) en RZ' Door

het bedrag R R~ R groot te kiezen, wordt de storingsonderdrukking

d
• 1 Zevenre ~g groot.

Het opwekken van d~poortspanning gaat als voIgt (fig. 5.2.Z.).

8tel dat Brug I werkt (vy > 0 en v V. < 0) en dat 8
3

tot ontsteken

wordt gebracht. teneinde de lijnspanfiing u te schakelen. Hiertoe

beschouwen we de vergelijking van de spanningen U en u f in dea. re
komparator COu. wat aan de uitgang de blokspanning eCO tot gevolg

heeft. De~e spanning wordt gedifferentieerd (R4 en C1)uen de positieve

spanningspiek eD wordt door de diode D1 op tijdstip t = 0 aan de in

de positieve toe~tand verkerende BMV op de negatieve ingang toege-
u

voerd. waarop deze BMVu omschakelt naar de negatieve toestand (eBMV ).

Na ~. T sec wordt de komparatorspanning eCO positief. waardoor u

de positieve spanningspiek eD ontstaat, wXlke via de diode D4 en

de positieve ingang van BMV ,4deze laatste weer in de positieve
u

toestand terugbrengt. De vergrendelde bistabiele multivibratoren

y dienen voor de opwekking van de poortspanningen t.b.v. Brug II.

0 - _0 .____ 0_



c{l=m

+ I
c -... •Q.. nur I ••y'" , "4."" II :T
:::l :::J

+ OA200
191 53

lID C;;"
BMVu

Q.. n
+ 19

2 5. II :T
~ ~ I - ... .. •II

II :T,.... 0- CO..
0 •- (I)
II nn
:::l" :T
::J 0_.

2-II,....
•

I-tl

I ~B~~+ I H ~'~

I~
:s

t-<" 322 T. a.
OQ -- ~ I 1_£ :T.. 0
VI

I
Vref261~

~ I
. ~

I I~ n~ n 1 .. II~ I :1 ~ <•.
V~ef 262

'"0 ::sN - II

II,....-..0
3
IIn
:::l"

R
3

C
:::l

O2 R. n
c

--' f I~~~ I r'1 p!kJ-J II ...
Wref 2,

W;ef 22 ... ....... - I , --- I I I • , - . ...... I

~1 R 2

. j g gV 72 R 1

11
5!:

9 81 - I r N

Vv~ 5+----<:1 ex>
82 ex>

Vv 22,._.2d1 <
2 5 21

2
~

I
tr:l
::s::
'-I
0
I

W



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

... ::: .

biz 89 van

rapport nr. EM 70-3

..., . . .
~7~:":':'~":

':, .

.... "'Ii'c~'" ..:v,;.;;.. \ ., .. 'I'V ;i.l."" . '~i ." "" "ill I" ··1 'I I •'. ": I~:: i'l': f '::iFaf ::: I::: iHt 'I: lrtll"ll ii" 'il:::'!I! I' . ,: ;1 . i'.: ri, I': j

I:

v:·: X.'. i :. :)\::.:'11\.: Uii Uli: .~~. ::: ;11; .. ..:: II! iii jJ
.... I\: i:.':. /.j -;". ,:\:::::jf 'i:\I;::!':;1 .' ,1!' II

" ,,:
Ii.: :: ::L .i;,.. : ••• :j ilin i' . It:,' , II L[ 'i i! i , 1

I::: : .. '::: ." .. , ; :'::F' 'm iff dill

...• ,. . I ., 1 '11' ." •
. . ,. itL I t-= - j I !rt: ;:: i j : ;::

.:;l.-

.
... . , ,: t' ;;,:t "j': II:· I .. i' . ,i'
;- ; t i: I.:::n rip!: .: :! ;':

:0:::

e:;..; .
.. ::3 ,

.1

:.1

.... i'

I

'.' .

.,

" ..

.: .. '

I:,'

.. ,:: '::.

j' .

I:: :::.

:.. J-: ... I:: . ,II:' . ',; t:,' .• ". i:'. :: Ii:

.... ·····11 • !i:. 'ii :i'

....... Y I i:.: 'I. ' T' • j It If
"" " I"

'--

. !:HI w:t

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

,,'

_.-. ~.. ~- - . _.. _.

. ':.'

. ;,,: I': :1,

... :i: ::: d
•• _. + ••• - •••---- - - --- ._- -- -..-. " .... I::: :: :i:

:;

.::: ... :;:' :::. :: Ui£ • .::t if::
:i ::~: :::' .::.:.:::: i1 : L .... 11:: 111 ::11,;' ,: Jbf

.':: I:: I:::

b-t-~+--I--f"-+--t--+-j

fig. 5.2.2.
- ,-,,.. --' .._---------------------------------_.. _ .. ,



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 90 van

rapport nr. EM 70-3

Voor de vergrendeldioden D kozen we een snelle diode (BAY38). Bij
v

toepassing van de veel tragere diode OA200, bleek gedurende het

reverseren van de geleidende toestand naar de gesperde toestand,

tengevolge van het verstekte holestorage effekt een te grote

positieve spanningspiek vi over R5 (fig. 5.2.,3.) op te treden

(v. > 6V), waardoor de uitgangsspanning van de BMV vroegtijdig
~

negatief wordt en dit een onmiddellijk ontsteken van de thyristor

ten gevolge heeft.

1=0

+12 .--------

-~-

-~-

-------------- --- --_.._-- - --- -,,,.--

f
Dv
L -B.MY:r

i

- I
r Vv t Rs

V,
I

1
+

f

fig. 5.2.3.

5.3. Referentiespanning.

Voor de opwekking van de referentiespanning kozen we een

6 - Y tn.l'\iJformator (paragraaf2.3.~ met daarachter een 300


fasevoorijlend filter met integrerende werking ter onderdrukking van

piekvormige stoorspanningen (fig. 5.3.1. en 5.3.2.).

De uitgangsspanning wordt gegeven door:

-+u
-+ sec
u =

j(wRC - l!wRC)ref 3 +

--------------------------------------------------- ---
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usec=20V

c

c

Indien ~ = 30
0

, is

1
tg~ = 73 =

fig. 5.3.1.

1{- - wRC)wRC
3 zodat:

(f = 50 Hz).

W
ZR2CZ + I 3wRC - 1 -- 0 • •met als en~ge oploss~ng:

wRC 0,455

-6Indien we 'roor C = 1,5 10 F kiezen, vinden we voor R = 965 ohm

u
De verzwakking I seci bedraagt: 3,48.

uref

5.4. a-begrenzing (paragraaf 5.2.)

We beschouwen de bewerking van de kommutatiespanning u tot een

3 miliseconden durende blokspanning v f' welke bij de referent ie-m-re
spanning v f- wordt opgeteld. (fig. 5.4.Z.}.re
Het filter RI-C 1 (fig. 5.3.Z.) zorgt voor een fasedraaiing van -300

,

waardoor aan de po;;itieve ingang van de komparator CO b het signaal
a-

weer in fase is met de kommutatiespanning u.

Dit signaal wordt vergeleken met de gelijkspanning U , die ins tel
c

baar is met de weerstand RZ' Aan de uitgang van CO
a

_b ontstaat de

blokspanning ~ •

..... _.._.. _-_.._- ._-----------------------------
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fig. 5.3.2.
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Deze spanning wordt gedifferentieerd door het netwerk R3-C3 (fig.

S.4.3.). De negatieve spanningspiek ud aan de uitgang van dit filter

brengt op tijdstip t = 0 de in negatieve toestand verkerende mono

stabiele multivibrator MV (zenerspanning V < 0) in de positievez
toestand. Deze toestand wordt gehandhaafd door de positieve terug-

koppeling via R4-C4, De spanning v+ op de positieve ingang van MV,

springt naar de positieve spanning Eb /2 (Eb is batterijspanning) en

verloopt volgens een e+macht naar de spanning -Eb/2.(fig. S.4.1.).

Doch op het moment dat v+ negatiefwordt (v+ - v+ < 0), schakelt

de MV om naar de positieve toestand en blijft hierin tot de volgende

negatieve triggerpuls, Ret ontlaadcircuit is gegeven in fig. S.4.1.

e R4 Rs-11+
-e:::J--@"- +

-~ ~-ref V+ V2=~Eb
-'--

•
,
-

fig, 5.4. 1•

1 1., (O)-t/'.. ,T ,R
S
. - Vvo gens; v+ = z'De spanning v+ verloopt

(T = (R4 + RS) • C4)'E + e (0) + V
b c zDe waarde van i(O) = -------------R4 + RS

We kozen R4 = RS' zodat:

, waarin e (0) = V
c z

De waarde van t 1 laat zich berekenen uit v+
tiT= 0, zodat E: = 2.

_ ..- - ----.__._------------------------------ '---
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D~s T = t I!0,69. Met t I = 3 m~sec, wordt T = 4,3 m sec. Indien we

R
4

= R
S

= 104 ohm stellen, kan voor C
4

de praktische waarde

OtZZ.IO-6F gekozen worden. Transistor TI keert de spanning um-ref

van teken om en wordt aan de spanning v' f toegevoegd (fig. 5.4.Z.).re

5.5. Vergrendelinrichting.

De vergrendelinrichting werd reeds besproken in de paragrafen

1.3. en Z.7. Ret teken van het verschil tussen het gewenste toeren

tal nw en het toerental van de machine nm bepaalt bij een stroomloos

ankercircuit welke brug in werking treedt.

Indien geen der bruggen straam voert en n = 0, zal op t = 0 bij
m

n
w

> 0 het vergrendelsignaal Vv = +11 en het signaal Vv = - I

worden (fig. 5.5. I. en fig. 5.5~Z.). Z

Met deze voorwaarden kan Brug I in werking komen. De ankerstroom

wordt op zijn gewenste waarde gebracht. Wanneer op tijdstip t I een lager

toerental gewenst wordt, zal ondanks het feit dat n - n < 0 geenw m
overschakeling plaats vinden van Brug I naar Brug II, aangezien de

R3stroom ; 0 en daardaor het signaal vI het signaal • vB aan de
RZ + R3ingang van de kamparatoren CI I en COZ overheerst. R

3
Nadat de stroom nul geworden is zal na t = t z, vI < R

Z
+ R3.vB'

Rierdoor veranderen de komparataren van teken. Ret negatief worden

van Vc resulteert in een T sec durende positieve blokspanning vD aan

de uit~ang van de monostabiele multivibrator MVZ' zodat de bistabtele

multivibrator BMVZ gedurende deze tijd in de negatieve toestand wordt

gehouden. Dit heeft tot doel de Brug II te vergrendelen indien op

tijdstip t = t
3

nog een thyristor van Brug I tot ontsteking komt.

Indien na t = t
4

Brug I gedurende T sec stroomloos blijft, wordt

Vv = + I en komt Brug II in werking.
Z

De kondensator C
I

en de hysterese met behulp van de weerstand R1
dienen om de sciwkeling ongevoelig te maken voor fluktuaties in de

spanning vA tengevolge van de borstels van de tachogenerator. Indien

de machine het gewenste toerental heeft bereikt, is het signaal vA aan

de uitgang van de toerenregelversterker klein en is de rimpel op de

tachogeneratorspanning relatief groot en kan het signaal van teken

veranderen. Rierdoor ontstaat een instabiliteit in het toerenregel-
_______________________________________________-----.J
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Alternatief voor vergrendelinrichting.

+

___ . . ----l
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systeem.

De kondensator C2 is aangebracht om het signaal vD eerder aan de

BMV te laten aankomen dan het signaal vCJ vanwege het verschil

in de tijdkonstanten. die bij de overdracht een rol spelea.

___..~ J
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De ll-bewaking kwam tot stand door middel van de meting van de

ankerspanning. De regellus wordt gevormd door 04' A, ankercircuit

en ankerspanningsmeetcircuit (fig. 5.6.1.).

Met behulp van de weerstand R wordt de rondgaande versterking
v

(aA = 1) ingesteld. Het overbr~gd T-filter, onderdrukt de 300-Hz

grondgolf van de mutatorspanning en het laagdoorlaatfilter R Ca a
onderdrukt de resterende harmonischen.

Voor de responsie van de ankerstroom i tengevolge van een stap
r

E
6

, mogen we de gelijkrichter met pulsoscillator en comparator niet

enkel vervangen door een gelijkspanningsversterker met versterkings

faktor A. We zullen bewijzen. dat in eerste benadering,deze versterker

vervangen kan worden door een eerste orde hold circuit (overdrachts-

f k · A( sT/6). dun t1e: i 1 - e ,met aarvoor een sampler.

Hiertoe beschouwen we kleine veranderingen van U en de invloed hier
a

van op U • Op tijdstip t
1

heeft U een zekere waarde en hierbijgem a
behoort U = AU, wordt hierna een verandering in U (6U ) aangebracht,gem a a a
dan blijft U konstant tot het tijdstip t

1
+ T/6, waarbij U op-gem gem

nieuw ingesteld wordt op (U + 6U )A en blijft hierna weer konstant
a a

tot net tijdstip t
1

+ 2T/6 (fig. 5.6.2.). Dit konstant houden van de

spanning U gedurende T' = T/6 sec. komt overeen met de werking vangem
een eerste orde hold circuit voorafgegaan door een sampler (fig. 5.6.2.).

We kunnen de regellus voor de a-bewaking nu door het volgende ver

vangingsschema voorstellen (fig. 5.6.3.), we stellen E t = O.ro
We bepalen nu de bemonsterde waarden van de stroom i nadat een stap

r
spanning EA is toegevoerd. We stellen verder (R. + R + sL ) = R (s)

u 1 r r t
en (R + sL ) = R(s).r r
Voor U (s) geldt:

a

Hierin is i (s) te schrijven als
r

5.6.1.

:ItU (s) .A(s)
a 5.6.2.

,
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t 1

I

~em
I,
I
I

• •
~t

u

fig. 5.6.2.

E~ +

R·I

fig. 5.6.3.

--- ---------
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Indien we vergelijking 5.6.2. invullen in vergelijking 5.6.1.

verkrijgen we:

a(s).A(a).R(s).U *(s)
~

U~ (s) = Ell (a) + ----R.....t-(.,....S......)-~-

De bemonatering van U leidt tot:
~

zodat:

hetgeen ingevmld in

*a ~ R (a).U *(a)
t ~

*= Ell (a) +

*Ell (s)
U *(a) = ---=-----
~ *1 _ a A R (a)

R
t

oplevert:

U *(a)
~

. vergelijking 5.6.2.

_' A(s)
ires) - Rt(S) *1 ... a ~ R (s)

t

De bemonstering van ires) leidt tot:

.1.*

i *(s)
A* Ell (a)

r = R(s).
*

t 1 _ a A R (8)
Rt

hetgeen geschreven in z-notatie overgaat in

5.6.3.
*a ~ R (z)

t

• A*.; A(Z) ( )"'r = R z •
t 1-

a A R*
We bepalen eerst R (z). Dit wordt ala volgt bepaald:

(t)

5.6.4.a·'=--,---:::.---
T (_I + s)

a Ta

R + sLr r
R + aL

t r

a
I+STa

a(s) R(s)
R

t
(s)

Op de ingang van A wordt een diracstoot 8(s) aangelegd, welke op de

uitgang van A(s) een blok ter hoogte van A veroorzaakt en welke T' sec

duurt (fig. 5~6.4.).

A +aT'
Deze blokspanning -(I - e ) wordt gezet

s
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We wensen in de regeltechniek met het oog op eigentrillingen van het

systeem een minimum aan polen, zodat we kiezen:

L
r

T =a Rr

Verder stellen we

L r
T t = R

t

Vergelijking 5.6.4. is nu te schrijven als:

a

T (_I + s)
a T

t

Aan de uitgang bevindt zich nu het signaal:

5.6.5.

5.6.6.

5.6.7.

x(s)=~: { s (-.l + s)
T

t

sT'
e---

s I }
(n + s)

t

Hetgeen teruggetransformeerd naar het tijdsdomein geschreven wordt als

(N.B. aA= I)

x (t) = : t {I - e-tIT t _ I + e-tIT •eTr /T t }.
a
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We beschouwen nu het signaal x(nT') = x(n) op de tijdstippen nT'

waarin n > 0 en geheel:

en vanaf n = 2x(O) = 0; x(l) ~ ~ (1 • e-T'/T t )
T

a

x (n) = : t {-e-nT' IT t + e-nT' IT t. eT' IT t }
a

5.6.8.

We stellen b -T'/T= e t. 5.6.9.

Vergelijking 5.6.8. kunnen we nu terugtransformeren naar het z-domein

met behulp van

:

00

x(z) ~ x(n).z-n
=

ncO
00 00

tl -n}T
{ (1 -x(z) ...!. b) z"'l L n -n L bz

= - b z +T b
a n=2 n=2

Tt { - b 2 -2 -2

-1 }
b z + bz

= Ta: z -1 1 -1 - bz bz

T
t { 1 - b b2 b

b) } •=- z(z - b) + z(z -T Za

T
{ 1 - b } =

R

{~
- b }.t r

=~

T Z - b R. + R - ba ~ r
AX xWe bepalen verder -(z) = Y (z).
R

t

5.6.10.

5.6.11.

hetgeen

Ook hier voeren we een diracstoot toe op A(s), zodat op de uitgang

hiervan weer een blokspanning ontstaat welke door de impedantie Rt(s)

de stroom yes) veroorzaakt (fig. 5.6.5.)

yes) wordt dus':
sT'

(..1.. __e_)
Ass

Y(s) = L --=----=--
(_1 + s)
1't

overeenkomstig het voorgaande geschreven in het z-domein overgaat in
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'.A \
Y(z) = R. + R

1 r

fig. 5.6.5.

1 - b
z - b

5.6.12.

• (l - b)
(z - b)

Tenslotte bepalen we: E*(z) (fig. 5.6.6.)

! 1 [
0 T' 2T'

fig. 5.6.6.

co

E*(Z) E~ L: -n z 5.6.13.z = =-1 z -
n=O - z

Indien we de vergelijkingen: 5.6.11.,5.5.12., en 5.6.13. invullen

in vergelijking 5.6.3., vinden we:

z A (1 - b)
E~·(z - 1)·(R. + R )·(z - b)

1 r
i* (z) = -----,,---------

R
1 _ r

R. + R
1 r
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p = b +waarin

Ell.A.(1 - b).(z)
=....,......-.-.;::.---.,....--.,..........----,----,.-----.,--..,-

(R. + R ).(z - I).(z - b - p)
1 r
R

r (I - b)
R. + R

1 r

5.6.14.

5.6.15.

Door terugtransformatie naar de tijdstippen nT' vinden we:

i(n) =
A.Ell.(I -b)

R. + R
1 r

n
- p
- p

Nu is p
R

= b + r
R. + R

1 r
(I

R. + R
b) zodat 1 - b = -=1 ~r , waardoor

1 - P R.
1

i(n)
A.Ell (I n hetgeen voor T'= ----J.-- - P ), T t

»
R.

1

overgaat in:

i(n)
A.Ell (I - bn). (fig. 5.6.7.)=--R.

1

E~

f

__t

fig. 5.6.7.

5.6.16.

-----------------------------------------
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We bepaalden R.• 0,3n en L (tot) = 15 mH, en Rr = 0,4n zodat
15 1 r

Ta = 0,4 = 37,5 msec en T
t

= 21,5 msec.

5.7. Stroomregeling.

Bij een stap in de gewenste stroom Iw zal de begrensde spanning E6

A.E6 -tiT
ontstaan en groeit i aan volgens i = ---- (1 - e t), zodra hetr r R.

.. 1
verschil~.(Iw - Si~P(s) .y •. binnen de begrensde waarde komt, grijpt de

stroomregeling in en wordt de stroom geregeld naar de gewenste waarde

ir(oo) (fig. 5.7.1.) (fig. 5.7.2.) (fig. 5.7.3.).

Iw

f

___---A.EA
Ir ~ Ri

____f__---"~ir<oo)
o T'2T'

fig. 5.7.1.

Volgens L
5

wordt de waarde C
1

bepaald uit

2 ii 13 Y
C 1 = ---==--=~--!...--

U fW(R. + R )re 1 r

sin ~/m ii 13 Y
= U f • W(R. + R )re 1 r

5.7.1.

0,7; y= 0,5 wordt

0,5 ~ 2,2 llF.

Uref
102 .10-5 .106

2
10 .If 0,7

L rBovendien is R2C1 ==---~- = 21,5 msec +
R. + R

1 r

il -5
Met --'-- = 100; 13= 10 ; R. + R =

1 r

R
2

21,5 103 ~ 10k.
= ---z:z
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'Y;=- 0,35

------I•• 2 omsecem
fig. 5.7.2.

40

j~
o

'Y =0,5

fig. 5.7.3.
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De stroomnauwkeurigheid vinden we uit

5.7.2.

met de rondgaande versterking:
A.RI ·I3·y

R.
1

5.7.3.

Met RI = 100 k~ vinden we een regelnauwkeurigheid van:

A.RI ·I3·y
1/ R. x 100

1

5.8. Toerentalregeling.

102
% = --=-2--=5:-----=-5-- = 0,6 %.

10 .10 .10 .0,5
0,3

Ret elektromagnetische koppel T van de gelijkstroommachine wordte
gegeven doer de betrekking:

Te = G .1.1rs s r

Bij belasting T van de machine in motorbedrijf, zal het toerental
u

n zover dalen~totdatm

1 =r

U - Egem rot
R. + R

1 r

en een T ontstaat welke evenwicht maakt met T (wrijvingskoppel T
e u w

verwaarloosd).

We willen nu het verband tussen T ::1 en n vastleggen.e r m
Voor de gelijkstroomregeling vanden we:

5.8. I .

Verder leiden we af voor gelijkstroom:

5.8.2.

De tachospanning kan als volgt uitgedrukt worden:
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E = ..!...E
tacho 5 rot

I
G .1 .2rr.nrs s m= -5' G • I • ~ = -..:...--::--=-=-~rs s 5.60 5.8.3.

Wanneer we de twee bovenstaande relaties invullen in vergelijking

5.8.1. ontstaat een betrekking, die het verband aangeeft tussen

I r en nm' te weten: (fig. 5.8.1.).

R4•0 •G •I • 2rr •rs s
-R-

3
"""'.R=-7-.-=5=-.-:6"""0-.-(3--nm 5.8.4.

or
De steilheid onF kan vergroot worden door R4 te vergroten en kan

mgeschreven worden als:

or
r

on =
m

R
4

.o.G .1 .2rrrs s 5.8.5.

In figuur 5.8.1. is het resultaat van de meting weergegeven van het

verb and tussen de grootheden I en n .r m
Hiertoe brachten we de machine onbelast op een toerental van

1000 orow/min, stelden de stroomregeling in op een bepaalde waarde

en gingen vervolgens de machine belasten (motorbedrijf) totdat

stroombegrenzing optrad en het toerental onbegrensd kan afnemen.

Hetzelfde doen we door de machine aan te drijven (generatorbedrijf).

In het gebied waar geen stroombegrenzing optreedt, werden I en nm• r
gemeten.

Ter kontrole berekenen we de waarde tm tot de begrensde waardem • lOOk;I = 41 A optreedt met de volgende waarden: l\ = 0 = 0,4;r
10-5 ;G .1 = 2,8; R3 = 10k; R7 = 30k; (3 = 61 = 40 A, zodat:rs s r

6nm

4 4 -5= 10
5

.3.10 .5.60.10 .40 =
10 .0,4.2,8.2rr.

51 orow/min.

Hetgeen goed overeenkomt met de gemeten waarde van 50 orow/min bij

I r = 40 A. Bij vergroting van R4 tot 470k, blijkt de afwijking van

het toerental bij I = 40 A inderdaa~ een faktor 4,7 kleiner te
r

worden (fig. 5.8.1.).

De grote 'waarde ~n R4 heeft een grote versterking van 01 tot gevolg,

waardoor bij een gering verschil tussen n en n steeds het begrensdew m
signaal ! E6 aanwezig is, zodat geen stroomregeling optreedt.
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----R4 look

_._._._._'\ 470k

I
r

A

950

_.- ._._'""\

\,
\

I
\

60

40

20

\
\
\

\
\1-.-.-._-

1050

o/min n
... m

fig. 5.8. I •

I

......__. . .J
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We verkrijgen dan het volgende vervangingsschema (fig. 5.8.2.),

waarin Cr de vervangingskapaciteit van de machine voorstelt en

L
r

T '" -::-----",--
t R. + R

~ r

+

1
5

fig. 5.8.2.
Een kwalitatieve beschouwing laat zien, dat een instabiliteit in

de toerenregeling bestaat (fig. 5.8.3.),

I

-''CPv'-
nm

o

fig,S, 8.3.

We kunnen de gevoeligheid van 01 voor spanningsvariaties kleiner

maken door 01 het karakter van een PI-regelaar te geven door een

serieschakeling van R.s en C2 te plaatsen parallel aan R4' waarbij

R5 « R4•

__________________________________________________--1
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We nemen nu aan dat de begrensde spanning niet meer optreedt

en dat de stroomregeling weer mee doet, zodat:

i
r

I
w

=-
6

5.8.6.

N.B.: Hetstroomregelsysteem is vele malen sneller dan het toeren

regelsysteem,zodat we de tijdkonstanten hiervan kunnen

verwaarlozen.

We kiezen verder R4 = 5.R5 = 500k en stellen

Voor I geldt de uitdrukking na Laplaae tranformatie:w

E E (ST + 1)
I Q {n rot} R'....,...",._5:---,.~
w = R

3
' R

6
- 5. R

7
' 4' (ST 4 + 1) 5.8.7.

en voor E t kunnen we schrijvenro

i
E = __r_
rot S.C

r
5.8.8.

Kombinatie van bovenstaande vergelijkingen leidt tot:

5.8.9.=Erot

En' O. R4 (St5 + 1)

R3·R6·X

2 o.R4·T5 Q.R4
= S .Cr ·T4 + S(Cr + ) + --Q""""-::5=-=-R

3
•B•5 . R7 R3 . I,J • • R7

Waarin X

5.8.10.

Opdat geen eigentrillingen optreden moet de diskriminant D = 0 zijn,

waardoor
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c =
2

5.8.10.

5Indien R5= 10k, c = 0,25 F, wordtr
4 -5 4 64.0,25. 10 •10- • 5.3 •.10 • 10

0,4 10
10 =

oMet behulp van de bodegrammen en het 45 fase marge kriterium

zullen we onderzoeken of dit systeem stabiel is. De rondgaande ver

sterking voor dit systeem bedraagt:

waarin:

5.8.11.

35 d B 5.8.12.

2,5

Het eerste knikpunt vinden we voor wA

Het tweede knikpunt vinden we voor wB

1 1
= '4 = 2,4 = 0,4 •

1 I
=-=--=

'5 0,4

We zien in fig. 5.8.4. dat waar de 6dB lijn de OdB as snijdt,
ohet arg van H, - 106 bedraagt, zodat het systeem inderdaad

stabiel is.
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l{)

IoI-------...-==:::::::::..--t---------+--------------I

I

I I'-'-'-' -'r'-' _. -.-._.-. -'," _._._._.
I I
I angH I

'-'-'-'-'-'-'- ._._._.-.;-._.
I
I
I
I

I
I

I"",
I '"
I \'"
I ....,, "',

I ".
35 ····· ·· ..· ···..•··..·..··· _· ·· ..· ·T--· • ~

I ~
I .
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dB

fH
""------.....------........----_----1-"'-------...............=----_

o
_145

w 0,1
---_.~ r'/sec

O,A 1

fig. 5.8.4.
2,5
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6. Konklusies en suggesties.

De ingevoerde modifikaties hebben inderdaad tot een verbetering

van de Philips schakeling geleid.

- Door het netfilter worden de netparameters niet beinvloed door de

kommutatie. (2.1.; 2.2.; 4.4.)

De referentiespanning, die van de netspanning is afgeleid, wordt

aan de netzijde van dit filter onttrokken. Deze spanning vertoont

nu geen spanningsdeuken, zodat vroegtijdig ontsteken van de thyris

toren wordt voorkomen. (2.2.)

- De zelfinduktie van het anker bedraagt 12,5 mH, zodat de reeds

aanwezige zelfinduktie van 2,5 mH te verwaarlozen is. De gewenste

waarde van de zelfinduktie dient echter in verband met de

machinekommutatie nog te worden bepaald. (BIz. 10; L7)

- De opwekking van de referentiespanning geschiedt door een drie

hoekstertransformator met daarachter een filter, welke de secun

daire spanning 300 in fase doet naijlen. Deze manier leidt theore

tisch tot een betrouwbaar bedrijf van de mutator bij optredende

a-symmetrieen van het voedende draaistroomnet, doch dit dient

praktisch nog te worden onderzocht.(2.3.; BIz. 43; 2.3.4.)

- Door toepassing van lange ontsteekpulsen wordt instabiliteit van de

schakeling bij hoge waarden van het toerental voorkomen.(1.2.3.; 2.4.)

- De toegepaste ontsteekhoekbegrenzing dient de schakeling bij net

spanningsdalingen voor kippen van de mutator te behoeden, hetgeen

nog praktisch moet worden beproefd.(1.2.2.; 2.5.)

- Ret meten van de ankerspanning ten behoeve van de ontsteekhoek

bewaking (stroombegrenzing) heeft inderdaad het gewenste gevolg, dat

bij het overschakelen van gelijkrichterbedrijf naar wisselrichter

bedrijf en v.v. geen hoge stroompieken meer optreden.(1.4.; 2.6.)
di "d d I" k- Door een dt -met1ng san . e .. stroomvergren e 1ng toe te voegen, an

vrij snel van het ene bedrijf naar het andere worden geschakeld

(ca. 6 l.l sec. ). ( 1•3.; 2. 7•3 • )

- Een van de knelpunten in het ontwerp was de elektrolytische kon

densator (C ), die in het overspanningsbeveiligingscircuit is op
e

genomen.

Deze kondensator is via een gezekerde diodebrug op het voedende

draaistroomnet achter het netfilter aangesloten•

._---_._-------------------------------------------'
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Bij het doorslaan van een zekering is de kondensator buiten bedrijf

en zal bij het afschakelen van de stroomvoerende machine een hoge

induktiespanning optreden, welke de thyristoren doet doorslaan.

De zekeringen dienen traag te zijn en aIleen door te slaan bij een

kortsluiting. (4.3.2.2.)

- Een ander knelpunt in het ontwerp was de isolatie van de puls

transformatoren, welke bij een optredende overspanning van het net

doorsloeg. (5.l.; BIz. 86)

De isolatie dient bij hoge bedrijfstemperatuur (900 C) 2 kV tussen

primaire en secundaire zijde te kunnen weerstaan.

De steilheid van de koppeltoerenkromme kan men door variatie van

een weerstand (R4) varieren, hierbij de stabiliteit van het toeren

regel systeem (R5.C2) onder ogen ziende. (5.8.)

- De kontinu geleidende mutator werd allereerst opgevat als zijnde
3 Ueen gelijkspanningsversterker met versterkingsfaktor A = --~-

1T U fredoch de verwachte responsie van de stroom was niet in

overeenstemming met de metingen.

Daarna werd als rekenmodel aan de versterker een eerste orde hold

circuit toegevoegd, voorafgegaan door een schakelaar welke op de

ontsteekmomenten in een oneindig korte tijd wordt gesloten. Een

berekening van het ontsteekhoekbewakingscircuit (stroombegrenzing)

met behulp van de theorie van de intermitterende regelsystemen, waarin

dit hoJdcircuit is opgenomen, leidde tot een uitkomst, welke in

overeenstemming was met de metingen.

Deze berekening is eenvoudiger dan die welke is aangegeven 1n L5 ,

doch minder exact. (5.6.)

De a-bewaking (stroombegrenzing) wordt gevormd door een regellus

met positieve terugkoppeling en rondgaande versterking ter grootte

een. In deze Ius werd aanvankelijk de rotatiespanning gemeten met be

hulp van een tachogenerator. Dit had evenwel het bezwaar, dat door

terugwerking van het rotorcircuit op het statorcircuit en door varia

ties van de statorstroom (t.g.v.temperatuursvariatie en statorspannings

variatie ) de rondgaande versterking teveel aan verandering onderhevig

was. Een meer konstante rondgaande versterking werd verkregen door

rechtstreekse meting van de ankerspanning met behulp van een hall

generator. (2.6.)
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T ::0:

H =

cI> (1)=

N =

uf
=

ul
=

a =

U =
gem

U =

E ::0:

rot
R ::0:

r
L =

r
I ::0:

r
u =

r
U =

a
L =

c
di

(dt)max=

a =
max
(I) =r max
Q =m
T =

e
G =rs
I =

s
T =
w

J =

n =
w

n =
m

I =
w

)J =

netperiode

magnetische veldsterkte

magnetische flux

aantal windingen

fasespanning

u,v,w = lijnspanning

ontsteekhoek

gemiddelde spanning van de gelijkrichter

maximale waarde van de lijnspanning

rotatiespanning van de machine

weer stand van de ankerketen

zelfinduktie van de ankerketen

stroom in de ankerketen

u f' v f' w f = referentiespanningre re re
vergelijkingsspanning

kommutatiezelfinduktie

maximaal toegestane waarde van de thyristorstroom

verandering naar de tijd

kommutatiehoek

maximaal toegestane waarde van de ontsteekhoek

maximaal toegestane waarde van de thyristorstroom

hoeksnelheid van de machine

elektromagnetisch koppel van de machine

machinekonstante

statorstroom

wrijvingskoppel

traagheidsmoment van de machine

gewenst toerental

toerental van de machine

gewenste ankerstroom
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verzwakkingsfaktor

V
ak

=
C =

f
1

C
f

=
2

L
f

=

ug;vg;Wg =

Xl =

Xa =

A =

a

Etacho
k

U =
s

R
s

R.
~

~H

i
L

=

C =
r

R
th

=

i
ak

Wd · =
~ss

V =
sl

T. =
J

T =
amb

R =
ak

(I )
r th max

~ =

spanning tussen anode en kathode van de thyristor

netfilterkondensator aan de netzijde

netfilterkondensator aan de mutatorzijde

netfilterzelfinduktie

generatorspanning

som van de getransformeerde generator- en kabelreaktantie

kortsluitreaktantie van de distributietransformator

versterkingsfaktor van de mutator als gelijkspannings
versterker

spanning van de tachogenerator

tachogeneratorkonstante

statorspanning van de machine

statorweerstand van de machine

inwendige weerstand van de mutator

houdstroom van de thyristor

lekstroom van de zenerdiode

vervangingskapaciteit van de machine

thermische weerstand

thyristorstroom

gedissipeerd vermogen in de thyristor

de spanning over de thyristor in geleidende toestand

bij lage stroomwaarden

temperatuur van de "junction" van de thyristor

temperatuur van de omgeving buiten het koellichaam

spanningsverandering naar de stroom van de thyristor

in geleidende toestand

= maximaal toelaatbare thyristorstroom

gekoppelde magnetische flux
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B =

A =Cu

A =fe
o =
lJ o =

magnetische induktie

doorsnede van de middelste ijzerkern

afstand van de luchtspleet

permeabiliteit

oppervlakte van het E-kernvenster

a =Cu

fCu

J eff=

I RR =

=

doorsnede van de koperdraad

vulfaktor

maximaal toelaatbare stroomdichtheid

stroomwaarde waarbij de stroom van de in sperrichting

geschakelde thyristor afbreekt

overspanningsbeveiliging kondensator over de thyristor

T
r

T

Ce

R
e

=

=

=

tijd. die verloopt tussen de momenten. waarop de stroom

door nul gaat en de stroom de waarde I RR bereikt

de lading die zich in de thyristor bevindt op het moment.

waarop de stroom van richting verandert van positief

naar negatief

weerstand in serie met Cb

inschakeltijdkonstante van de thyristor

elektrolytische kondensator

weerstand in serie met C
e
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, UNITED STA~ES' PATENT OFFICE.

" \
HARRY WARD LEONARD. OF NEW ',YORK, N. Y.
, ' " \ '}

, £LECTRIC ELEVATORr

SPJiCU'la.t."rIOJr toriAhta JIU\ ef Lettvl Pako\ No. .88,100,cl&W:r~·SI,llOL

.lnUca\l.Il.. hpft Sl.1881. ~ I .. 4Ot.ll1'r. ~.-.JelJ

2baU 10M"" IJ 7n4Yeonu,.,..:
De itknown tbat I, HARRY ,VARD LEONARD, '

a citlzon of t.he United StAtes, 1'eSi~ingAt. New
York city, in the eounty and State-,of New

5 York, have iut'ente<\ a certain new.iAnd use
fill Improvement in Electrio Elevatort',' of
which the following is a specification.

This in\'enUon relates mainly to t.he oper
ation of elovators by electric motors. And my

10 objects ore mainly to enable the speeQ of the
el6vato~rto be YArled withont vArying the
torqne or rotary effect of its an'latnre so 10Dg
as the Wtsight Is not varied and 'ri~houtvary
log t.he etbchmcy of the rr.otor, l\nd Also to

15 enable tho 8peod And direction of movement
to be controlled from the CAr itseU iu A sim
ple and convenIent mnnner, To accomplish
this I mechaniCAlly e.onned the opcrat.ing
motor wltb the t>levator-car In Any suitable

10 manner. and I so An'auJ;6 and connect said
motor that the st.rength of ita field.magnet re
mains com,tRot, Its speed being l'Brled by AI
terhl~ the electro-moth'e (orce OD tbe circuit
80PPl¥lng the lDoto"'RrmAture by mcans of a

is controlling del'IcG situated in or npoll -the
-elevator-ear, 8ucb device Also serving to re

, verse the direction of rotation of the motor:
By this arrangement" tl,Je principle 'of 'l'boee
operation Is more fuUy explained 10 my Ap-

30 plicatlon, filed Aug-'Jst 14, 1891, S<lrial ~o,

.02.<:51, Lho m~tl)l' i3 me.de to CM"8 t.he same
efficiency at different speeds And tbe sI\me
to1"C).ne atdil!erents~it the ~eightmoved
remAins the ImfOe. Thill is A feoatureof great

.J5 ImportnaceIn elol'stor work. Sinoe L.18 t1.eld
is kept at. a oonttant 8trenG~\, DO. eparking
oeoure &tthecommt1tAtor-brU!lb~ !ortha non
8p."rking point doos not change DULterhuly.

In the acoom"penyfng dm'lrings, Figl1re lis
40 a diAgram illuntr~tingmy invention in con

nection. with an FAiiaon tlJree-wire eystem,
and Fig, 2 a diagram showing itausewithan
!solated two-wiro plant.

Referring first to Ii ig-,,1, P. n, and c repre-
45 sont conductOrs of the three-wire aystem. A

circuit 1 g from the ontere<tndactorssupplles
the field and arml\tut1t of a shant~'lIrouod elec
tric motor A, whicb I t~m t.ho •• inteormed.iate
motor," Aml which is mechanicaIly coDnectetl

50 yith the armature of a dynamo-eleoctrio gen-
o a,rator 11, which I call ~he "iotenDeqiategen

era~r,"And which 8un)l1ies the annatnre' f)f

tbe working motor C. which is soitably gUred
tb the elevator-car D to operate the lame.
'fho field of the motor Oissupptioo byamnl- 55

,t1pl~'nrc circuit from ,tho Ulreo-wire aJ'8~m. 0

Within lohe elevator-car is the controlling
device consisting of t\,"o sets of Adjustable roe
8~stanc~colls a and a', And betweoQ them A'
swlt<;h-bAtndle b. to which Is p"rmaneotly 60
cooneotod the wire 3,whlcb PI\SSeS l(> the field
mftgnet. of the generator D and thence to tbe
neutral wire of thelhrc&wlresJstem, From
the extremity of tlJo~lstnnce-collsn"wire'
,extends to the positi\"econductorofthe three- 65
"'hoe circuit, ond (rom resistance a' wire IS e..,;-

'tt'ilds to the nGga~ive tbt'oe·wire conductors.
To stnrt the ele-rator, the 8witch~hAndleb

Is Dlovod upon either ~16tauceaora'Jwhere
upon tbe field-lunguet of generator B is eatr- 70
gized, And Mid ,::enerator suppHes the arma
(ure' of motor C, so' AS to start. tbe earj but
the electro-motive (orce supplied to, the mo
tor-armnturo is {ow on account of the resist
Anoo a In tbe fleld-clrcult of thei1J~rmedlatl7S
generator. '1'0 increasetbe speed. the s"ltch
arm ts mo\'ed· so as to ont out l1lf'1~t.AnOJe,

which va.rles simply tbe ,electro-rnoth"e force
supplied to tbe annature of the work1ng mOo
tpr Rnd does not. ..,fleet the field-magnet there- 84 '
of. 60 tbat \'Arlationa tn spood Are produced
for:. any given ,"eight. Jno'ied wltbont. materi
ally varying the torque or efGolency and with-
out altering the non-.5parking point.. To ron,
the motorln theoppoeitodlrectioQ, theawitch- Ss
aNn is moved to t,hft adjustAble resistance a'i
,,,hlch reverses the tleld-ml\gne~of the gen
~rator D, and eo reversos the'rotation of the
motor C.

In Fig, 2 E Is an. engine or motor of Any go
kiu\1 mechAnioally connected withtbe arma
tore of tbe generator n to run the tlAme.
Gcn~ratOl" D supplies armature of motor C, .
which Ie connected witb tbe elevator-caJ".

G Iaan e:xcltfDg-mMhire, ran, preferably. 95
by the' same power I\S the generator D, ADd ,
80pplying by 8epArate multlple-arc cin::uita
the fields of the generator n ADd motor C.
The field~lreult cjf the :enerator B I'iUlS to
the elevator-car And is there conn~tedwith 100,

a suitable reversing and mistance-coutrol-
ling switoh II, by iDeI\WJ of"\Yhicb tbe field
mquelo of the generator n- is 1!tl'engt.hened.
'Weakened, or: re\"ersed to J'Ai~ lower, an4~

I

"I
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.eise the- electro-mollye force oD tbe arm...
tOre4UpplyiDg circuitof ~he 'motorO with tbe
result hereinbefore described. Itwill be HeD.
that la both the nrrangementa desertbOO. the'

5 ~veraal of lhe.electro-molive fo~ 18 &CCOm
pUshed at. A t1me when the um•.1s atamlnl
mom and that. to nvers8 the lUOtD'l' the eleo
L-o-motlve foroe of t.he supplying generator

. Is tint grAduaUy redaced to a minimum
10 potne, ~D. fQvel'8ed, and then graduaUy

rafs.ed to the point desired.
What I claim le-
I. The combination of·an eleotro'-dyuamio

motor and" dynamo-electrlo generator hav-
1$ Ing their armah.r08 electrically connected to·

~~ber anel both hlwlng 8(lpara~ly-eJ[oited

field·m~nets,means for v&r)'ingthestrength
of the. field -masnet of the generator, and
llleAnS for reversing the fi~ld-ml\gnetof the

~o gonemtor, substantially as sot forth.
.2. The cOD1binl\lion of an elevator-car, an

electric motor connecteel ~ith sniel car to IDOVe
the same, ad,)'Damo-cll',::trlc gonerll.tor.sllpply
ing the arrT)l\ture of enid· motor, the' field of

'I 25 SAid motor being separatel}' energiz.ed, an Pod
just~ble resistance on the elevll.tor-cnr in tbe
field~ircnit.of BRid genorator. and meaDS for
reversing tho sa.ld generator, 5ubstanUaHy as
set forth. . '

. 30 3. ·The oomblnl\t1ol1 of p.n ('lc,"ator·cllr, Rn
electric motor connected w:th said cnrto mOve
the Mine, a dynPomo·electr1.c gencflltor supply
ing"the I\t"lndt.ure of Baid motor, tho field or
Mid motor beinlt separately energized, l\nel

35 tho ficld-clr(;uit.of Bl\lel {':cpemtol" 1)oing led to
the clo\'ator~l\r nnd contRloing thertat i\n
Adjustnblo I'f'8lstnnct) ...nd l\ ciredt -'revenJel',
.ub6tantially a~ set forth.

... The combinaUon, "Ith a tbree-wlrU'clr-
40 cuit,-of a workln~ motor,", ~eneratorsnpply

iog the armature of said motor, an t".lectrle
Inolornl nn ingsaid soner!i.tor, Mid last-tU\lneel
motor lxlingsuppIled from thesl\id three-wire
circ~it. a branch froll\ t;le three-wire circuit

Inclndlng the fteld.m-..gnet of tbe worklDIC 45
motor, and a oontrolling.tnritcb eonsiating of
bro adjustable re6iBtaDeEl8 and all arm mo\"..
able from One to the ether, said Arm behlg~n
Mcteel with theo8utraCwiro of the three-wire
systems, and the aal'1 resistances belDg COD- SO
~ect<>d, reepectlTely,. with the poslUve and
Deg"tlve wires tbe~f, !IubstPontlaU, as eet
forth. .

6. '.rhe method of ~versIng tbe motioD. of
anelectrlo lDotor, oonsisting in reversing the 55
field-magnet of the generator snpplylng the
armatnre of uld motor, sab:stAutlaUy as Bet
forth.

G_ The met.bod of reversing the dlreeUon of
rotation of A motor having a aeparately-ex- 60
cited ftelc1-mAKnet" which oonsistsin revM'8ing
the electro-motive force of tbe ftenerator sop
plying the armature of the motor, 8ubat.an
HaIl.r: Ro't set forth.

7. The met.hod pf ret'eraing the directtoD of 6S
rotation of an .elect-ric moto!", whic~ CODsists
10 grl\dul\Ily reducin~t.heelectro-motive force
of t.he generator supplying the motor to a
nllnhnum, then l'(weraing the electro-motivo
{orco of tho genera.tor,Rnd then gl'n.doally In- let
crel\Sing it, substant.ially as set for.th.

8. The method. of opcrati ng and regulAting
an electric motor, cOD:sillot.ing -in supplying Its .
fleld-mngnet and its armature from sepsu1lte
sources, varying lhe electro-motive force of 7S
the genef1\tor Blipplytng the arma.ture of lbe
motor to vtl.ry the Apeed of !laid motor, "oel
reversing the electro-motl'V6 force of the said
armf\ture-8upplring geD~rator to reV81"l1e t·be
direction of rotatioll of &lid motor, sub6t.ftn- 80
UaUy as !let forth.

This speclfleatlon aigned ~l1d witnessed
this 25th d"l' of Augn!lt" 1891•

If: WARD LEONARD.

Wltne8SeS:
ARPAD VON Ib.RDIC!!,
W. l~I.7.II:JL

t
[.
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