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An analysis of an electronic chopper-system to control the

current of a d.c. series machine has been made. The system

has been experimentally realised to establish the correla

tion between theory and experiment.

The thyristor-chopper acts as a high-frequency-switch 1n

ser1es or in parallel with the electrical machine. As the

ser1es machine is operated both as a motor as well as a

generator, the chopper-system has been developed for these

two operating conditions .•

When the direct current in the machine reaches an upper

level, an electronic command opens the switch. The current

value decreases till a lower level is reached, whereupon

an electronic command restores the switch to its conduc

ting condition again. The current increases to the higher

level and the cycle is repeated. By changing the value

of upper and lower level in the same sense, the average

direct current can be adjusted. As a certain relation

between this current and the torque of the machine exists,

the machine may be controlled electronically.

The above mentioned analysis resulted in an electronic

chopper-system to control the P.C.C.-car both in motor

and generator operating condition.

------------------------------------- __________________J
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Oorspronkelijke afstudeeropdracht:

Het realiseren van een elektronische chopper-installatie,

waarmee het elektrisch remmen van de P.C.C.-car geregeld

c.q. gestuurd kan worden.

Gewijzigde afstudeeropdracht:

Het ontwerpen en realiseren van een stuureenheid ten be

hoeve van een elektronische chopper-installatie, waarmee

het rijden resp. elektrisch remmen van de P.C.C.-car ge

regeld c.q. gestuurd kan worden; het realiseren van het

hoofdstroomcircuit van voornoemde elektronische chopper.



1 • Inleiding.

1.1. Algemeen.

Ret openbaar vervoer 1n de grote steden heeft, gezien de

ontwikkelingen in de laatste tijd, behoefte aan een steeds

toenemende transportcapaciteit.

Vooral op het gebied van woon-werk-verkeer zal in de nabije

toekomst een explosieve ontwikkeling van deze behoefte te

verwachten zijn.

Om aan deze vraag naar toenemende vervoerscapaciteit te kun

nen voldoen, zal het openbaar vervoer van - ten opzichte van

het overige verkeer - gescheiden rijbanen gebruik moe ten gaan

maken. Denkt men bovendien aan geprogrammeerd rijden, hetgeen

noodzakelijk zal worden door de hoge frequentie waarin de

voertuigen elkaar moeten gaan opvolgen, dan zal direkt ge

dacht moeten worden aan een railvervoersnet (vaste baan, die

van plaats tot plaats precies bekend is).

Voor de toe te passen motor kan men denken aan een verb ran

dingsmotor of een elektrische machine. Juist de elektrische

machine heeft bepaalde voordelen:

- Een elektrische machine produceert geen afvalgassen;

- Elektrische traktie eist in vergelijking met andere traktie-

vormen vrij weinig onderhoud;

Een elektrische machine kan zowel in motorbedrijf (optrek

ken) als in generatorbedrijf (afremmen) gehanteerd worden;

- Indien de voeding van een elektrisch traktie-voertuig via

een bovenleiding of derde rail tot stand komt, zal een (in

theorie) onbeperkt vermogen aan elektrische machines geIn

stalleerd kunnen worden, zonder de aktieradius in ongunstige

zin te beinvloeden.



Elektrische traktie kan gezien toe te passen voedings

systeem en machinetype op verschillende manieren bedre

ven worden. In het licht van het afstudeeronderwerp zal

slechts een bepaalde combinatie worden beschouwd:

- Als toegepaste elektrische machine wordt de gelijk

stroomseriemachine genomen;

- Als toegepaste voeding wordt een gelijkspanningsvoe

ding genomen, welke via een bovenleiding of derde rail

verkregen wordt.

Dat hiermee een beperking opgelegd wordt aan de algemeen

heid van dit verslag, is duidelijk. Kijken we echter rond

in de Rijn-Maas-Schelde delta, dan zal men kunnen waarne

men, dat juist de elektrische traktie, die aan bovenstaan

de uitgangspunten voldoet, de meest toegepaste is.
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1.2. Motorbedrijf.

1.2.1. Overzicht.
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Ret optrekken van een met gelijkspanning gevoed elektrisch

traktie-voertuig, voorzien van een gelijkstroomseriemotor,

geschiedt al meerdere decennia op dezelfde wijze.

Ret optrekken gebeurt met een (indien mogelijk) konstant

koppel, hetgeen met zich meebrengt, dat de motorstroom ge

durende de aanloop konstant blijft.

Daar bij lage toerentallen van de motor (lage snelheden van

het voertuig) de door de motor opgewekte e.m.k. en de voe

dende konstante spanning niet gelijk zijn, is een weerstand

in het circuit opgenomen, die bij toenemend motortoerental

dusdanig wordt teruggeregeld, dat de motorstroom konstant

blijft. Als de weerstand volledig lS teruggeregeld verloopt

de koppel-toerenkrornrne volgens de natuurlijke karakteristiek;

men gaat dan nog vaak over op veldverzwakking om grotere

koppelwaarden, dan aanwezig zouden zijn zonder veldverzwak

king, te realiseren. (Zie fig. 1.2.1.1.)

.....1 1
v41dveyzwa kkinC3

'2.onaltr

fig. 1.2.1.1.

Bij deze W1Jze van sturing kunnen we onmiddellijk een groot

nadeel herkennen, namelijk:

- Tijdens het optrekken wordt er elektrische energie omgezet

1n warmte door de stroom in de voorschakelweerstand.

Door toepassing van een elektronische chopper kan dit verlies

nagenoeg tot nul worden teruggebracht.
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1.2.2. Principe van de rijchopper.

Het optrekken van een elektrisch voertuig kan ook geregeld

worden met behulp van een chopper-installatie. Uitgegaan

wordt daartoe van de situatie, zoals geschetst is in fi

guur 1.2.2. 1•

s

fig. 1.2.2.1.

De schakelaar S is in werkelijkheid de elektronische

chopper, samengesteld uit diodes en thyristoren, die

zodanig zijn geschakeld, dat met elektronisch opgewek

te pulsen van laag vermogen de schakelaar isolerend of

geleidend gemaakt kan worden.

Als S geleidend is, loopt er een toenemende stroom i
b

door de motor. Een gedeelte van de door de voeding ge

leverde energie wordt omgezet in mechanische energie;

het andere gedeelte wordt in de zelfinduktie van de mo

tor opgeslagen als magnetische energie.

Als de schakelaar nu isolerend wordt gemaakt, zal de

opgeslagen magnetische energie worden omgezet in me

chanische energie. De motor wordt dan doorlopen door

de afnemende stroom i terwijl het elektrische circuit
v

wordt gesloten door de vrijloopdiode D .
v

._. .. ._. _._ . ._.. _. .. _. ._. . .._.__._ _.._. __ _.._ _ ..__ _ ._J
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Laten we aannemen t dat het spanningsverloop over de

motorklemmen er uitziet als in figuur 1.2.2.2.

fig. 1.2.2.2.

Het verloop van de motorstroom 1.S dan als geschetst

in figuur 1.2.2.3.

fig. 1.2.2.3.

De spanningsvorm t zoals geschetst in figuur 1.2.2.2.

1.S die van een "gehakte gelijkspanning"t of om de

amerikaanse uitdrukking te gebruiken een "chopped

d.c. voltage"t een uitdrukking waaraan de elektro

nische schakelaar zijn naam "chopper" ontleent.



1.2.3. Toepassing van de rijchopper.

Een regeling van een elektrisch traktievoertuig met be

hulp van een chopperinstallatie levert meerdere voorde

len ten opzichte van de regeling met een weerstand, dan

de reeds genoemde energiewinst.

- Een weerstand zal in het algemeen niet kontinu, maar

stapsgewijs geregeld worden. De regeling geschiedt der

halve in een eindig aantal stappen, waardoor de koppel

toerenkromme bij aanloop niet een rechte lijn zal zijn,

maar zaagtandvormig verlopen.

De chopper zal een nagenoeg oneindig aantal stappen

kunnen bezitten en bovengenoemd bezwaar dus niet hebben.

- Tijdens de aanloop met behulp van een voorschakelweer

stand zal een konstant vermogen uit het net worden op

genomen. Dit kan moeilijkheden opleveren, indien er een

situatie ontstaat, waarbij meerdere voertuigen vrijwel

gelijktijdig willen optrekken en vanuit een onderstation

gevoed moe ten worden.

Een chopper kunnen we opvatten als een transformator.

Hij transformeert een bron van konstante spanning en va

riabele stroom naar een bron van variabele spanning en

konstante stroom.

Bij gebruik van een chopper zal tijdens het optrekken de

opgenomen stroom vanaf nul toenemen. Het nagenoeg gelijk-.
tijdig optrekken van meerdere voertuigen zal voor de voe-

ding dan geen moeilijkheden opleveren. Bij toenemende

snelheid zal het opgenomen vermogen weliswaar stijgen,

maar de kans is groot, dat de voertuigen zich dan reeds

in het toeleveringsgebied van andere onderstations be

vinden.

- Een chopper wordt langs elektronische weg gestuurd. Ret

1S dan ook vrij eenvoudig de chopper te laten reageren

op foutoorzaken, die niet direkt betrekking hebben op het

met konstante stroom aanlopen van het voertuig.

We kunnen daarbij denken aan ijsafzetting op de rails,

waardoor niet met maximaal koppel aangelopen mag worden.

De chopper kan het aanloop koppel op elk gewenst n1veau
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konstant houden.

Geprogrammeerd rijden ~s bij toepassing van een chopper

op een elegante manier mogelijk.

Aan de andere kant kunnen we ook enkele nadelen van de

chopper opnoemen.

- Betrouwbaarheid. De elektronische chopper wordt gestuurd

met pulsen. Eventuele stoorpulsen in het voedende net

kunnen startpulsen van de chopper worden, hetgeen kata

strofale gevolgen kan hebben. (Hoge aanloopstroom bij

stilstand)

- Kostprijs. Op het ogenblik is de kostprijs van een chopper

installatie hoger dan die van een conventionele installatie.

Deze hogere kosten zijn een gevolg van netontstoringscon

densatoren en een doorgaans gecompliceerde installatie.

- Gewicht. Het gewicht van een chopper-installatie is voor

vermogens tussen 400 en 1000 kVA ongeveer anderhalf maal

zo groot als dat van een conventionele installatie. Een

groter gewicht impliceert meer optrekvermogen, dus meer

remvermogen, dus meer verliezen, tenzij rembedrijf met

recuperatie wordt toegepast.

Samenvattend kunnen we stellen, dat gezien de reeds in gang

zijnde ontwikkelingen, aan te nemen is, dat de nadelen min

der zwaar wegen dan de voordelen. De mening lijkt dan ook

gerechtvaardigd, dat in de nabije toekomst de chopper zijn

plaats in het traktiebedrijf zal opeisen.
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1.3. Rembedrijf.

1.3.1. Overzicht.

Ret remmen van een elektrisch traktie-voertuig kan in

principe op drie manieren geschieden.

- Mechanisch remmen.

Als het voertuig afgeremd of tot stilstand gebracht

moet worden, worden de mechanische remmen bekrachtigd.

Zuiver mechanisch remmen vinden we bij de voertuigen

van de N.V. Nederlandse Spoorwegen.

Nadelen van deze methode zijn:

- Onderhoud. De wielbanden en remblokken z~Jn tijdens

het remmen aan slijtage onderhevig, hetgeen een re

gelmatige kontrole en revisie nodig maakt.

- Energieverlies. De tijdens het optrekken opgebouwde

kinetische energie gaat volledig verloren.

- Elektrisch remmen zonder recuperatie.

Ret elektrisch remmen van een voertuig geschiedt in

feite op een soortgelijke manier als het optrekken.

De elektrische machine fungeert tijdens het remmen

als generator.

Ret remmen gebeurt met een (indien mogelijk) konstant

koppel, hetgeen een konstante generatorstroom impli-

ceert.

Daar bij hoge toerentallen van de generator de opge

wekte e.m.k. hoog is en bij lage toerentallen laag,

zal de generator met een variabele weerstand moeten

worden afgesloten. De waarde van deze weerstand zal

met het generatortoerental teruggeregeld moe ten wor-

den. Als de weerstand volledig tot nul ~s teruggere-

geld zal de generator nog niet tot stilstand gekomen

z~Jn, daar de machine zelf ook een inwendige weer-

stand heeft. Ret laatste gedeelte wordt dan ook in

de praktijk mechanisch geremd. (fig. 1.3.1.1.)
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Het punt A geeft het toerental aan t waaronder mechanisch

geremd wordt.

Daar de mechanische remrnen slechts weinig gebruikt behoeven

te worden t is er in feite nog slechts een groot nadeel aan

deze manier van remrnen te vinden.

- Energieverlies. De tijdens het optrekken opgebouwde ki-

netische energie gaat volledig verloren.

Elektrisch remrnen met recuperatie.

Hiervoor geldt hetzelfde als voor remrnen zonder recuperatie,

aIleen is nu ook het laatste grote nadeel niet meer aanwezig.

Opgemerkt dient te worden, dat teruglevering van elektrische

energie in het net onmogelijk is indien de voedende spanning

via gelijkrichters wordt verkregen. Recuperatie is slechts

dan nog mogelijk, indien het remrnende voertuig zijn energie

v~a de voedingslijnen aan een optrekkend voertuig kan toe-

voeren.

Een kombinatie van beide elektrische remsystemen vinden we on

der meer in Zuid-Afrika (L6) waar de voedende spanning uit het

net verkregen wordt met gelijkrichters. In de onderstations

wordt de stroom door de gelijkrichters gemeten. Daalt de stroom

onder een bepaalde minimum waarde (met andere woorden er z~Jn

meer voertuigen in het verzorgingsgebied aan het remrnen dan er

aan het optrekken zijn) dan wordt in het onderstation een weer

stand over de voedende spanning geschakeld. Indien dus remrnen

met recuperatie onmogelijk wordt, wordt automatisch overgegaan

op weerstandsremmen, waarbij de remweerstand zich in het onder

station bevindt.



technische hogeschool eindhoven

afdel ing der elektrotechni ek groep elektromechanica

biz 10 van

rapport nr. 70-1

1.3.2. Principe van de remchopper.

Zoals al eerder is gesteld, kan de als generator ge

schakelde gelijkstroomseriemachine elektrisch geremd

worden, door een variabele weerstand over de genera

torklemmen aan te sluiten. De waarde van deze weer

stand moet dan met het generatortoerental omlaag wor

den geregeld. In de praktijk gebeurt dit met schake

laars, die een gedeelte van de weerstand kunnen kort

sluiten. (fig. 1.3.2.1.)

'"' ... ~o
~ reo <: 0

/,
/

fig. 1.3.2.1.

Een soortgelijk effekt kunnen we bewerkstelligen met

behulp van een elektronische chopper, (fig. 1.3.2.2.)

s

c..

___ u"" ,>0
':. re. <0,

/,
/

/

fig. 1.3.2.2.

De schakelaar S is ook hier in werkelijkheid de elek

tronische chopper.

Door nu de schakelaar S gedurende zekere tijd T. te
1.

sluiten en gedurende zekere tijd T te openen, kunnen
u

we de effektieve waarde van de weerstand veranderen.

Er valt eenvoudig in te zien, dat er geldt:

R.
T

U

T.+T
1. U
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De generator wordt dus ook nu afgesloten met een variabele

weerstand, waarvan de effektieve waarde door de chopper ge

regeld kan worden.

In werkelijkheid is deze beschrijving niet helemaal eerlijk.

Er wordt namelijk ~n de situatie zonder chopper een zuivere

gelijkstroom door de variabele weerstand gestuurd, terwijl

er in de situatie met de chopper een wisselstroom door de

vaste weerstand wordt gestuurd. Een energiebeschouwing zal

voor de situatie met de chopper een juister beeld geven van

de werking.

Daartoe gaan we uit van een situatie, waarin S geleidend is.

De generator is dan kortgesloten. Daar de machine draait,

zal er een snel aangroeiende stroom in het kortgesloten cir

cuit gaan lopen en de mechanische (kinetische) energie van

het voertuig wordt opgeslagen als magnetische energie in de

zelfinduktie van de generator.

Wordt nu S isolerend gemaakt, dan zal de opgeslagen magne

tische energie worden omgezet in elektrische energie, waar

door er stroom vloeit door de weerstand. Deze elektrische

stroom neemt maar langzaam af, als de zelfinduktie groot ~s.

We moeten de zelfinduktie van de machine in de keten dus z~en

als een wisselstroombuffer. Het betoog zal dan ook niet ver

anderen, indien de weerstand wordt vervangen door een batterij •

.....

...::I:..
-r

I
I
I
~

's

s

fig. 1.3.2.3.

De batterij zal nu bij isolerende schakelaar S worden opgeladen,

doordat de opgeslagen magnetische energie wordt omgezet in elek

trische energie.

Met een chopper kan dus zowel rernmen met, als rernmen zonder re

cuperatie bedreven worden.



Laten we het spanningsverloop over de generatorklernmen

aannemen als geschetst in figuur 1.3.2.4.

----+ ~~d

fig. 1.3.2.4.

Ret verloop van de generatorstroom ~s dan als geschetst

in figuur 1.3.2.5.

--+ byd

fig. 1.3.2.5.



1.3.3. Toepassing van de remchopper.

Vanzelfsprekend kan met een remchopper slechts elektrisch

geremd worden, al of niet met recuperatie.

Bij remmen zonder recuperatie is ook hier sprake van ener

gieverlies, maar daar dit de essentie van het weerstands

remmen is, zal op dit punt geen winst te boeken zijn. De

volgende voordelen kunnen genoemd worden:

- Precies als bij het optrekken zal ook nu een vlakkere

koppel-toerenkromme worden verkregen bij toepassing van

een remchopper, daar de chopper in een nagenoeg onein

dig aantal stappen geregeld kan worden.

- Een chopper kan eenvoudig zodanig geregeld worden, dat

een remkoppel op elk gewenst niveau verkregen wordt.

Met een remchopper ~s het derhalve mogelijk, het elektrische

remkoppel dichter bij het adhesiekoppel te leggen, dan al

leen met een weerstand mogelijk zou zijn.

Joist bij rembedrijf met recuperatie heeft een remchopper

nog een groot voordeel, terwijl de hierboven genoemde voor

delen onverminderd van kracht blijven:

- Met een remchopper kan in een veel breder toerengebied

elektrisch geremd worden. Dit is een gevolg van het feit,

dat de machine zichzelf gedurende een zeker gedeelte van

de cyclustijd van de chopper bekrachtigt, waardoor ook

bij lage toerentallen van de machine nog een hoge waarde

van de remstroom te realiseren is.

Elektrisch remmen met recuperatie is dus het specifieke ge

bied van de remchopper. Recuperatie levert echter maar onder

bepaalde condities voordelen:

- Indien er vaak geremd moet worden (Korte halte-afstand of

veel hellingen). Hoe korter de afstanden, die het voertuig

aflegt, hoe groter de energiebesparing (procentueel) ten

opzichte van weerstandsremmen.

- Indien er grote kans bestaat, dat er in het toeleverings

gebied van de voeding een voertuig aan het optrekken is.

---- .__ .. - - -- ---- -- ------._---_.- -_._-- _.- .._------.--------_.-------------------_.-- ---_._------------_._-.------- --_.-. - -_ ..
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2. Motorhedrijf.

2.1. Algemeen.

2.1.1. De gelijkstroomseriemachine.

Voor traktie geniet de gelijkstroomseriemachine de voorkeur,

vanwege de koppel-toerenkromme (vlak lopende eindkromme.

waardoor verschillen in wielhanddiameter geen rol meer spe

len) en het gedrag hij kortstondige spanningsonderhrekingen.

Om een mathematische heschrijving van deze machine te kun-

nen geven, gaan we uit van de situatie, zoals die geschetst

is in figuur 2.1.1.1.

\
\

\,,! T••"t?Or.>o
'-'...70

+

v.l

fig. 2.1.1. I.

Voor een dergelijke configuratie krijgen we een koppel-hoek

snelheidskromme als afgeheeld in figuur 2.1.1.2.

r
Te..

---

T___ - lOll:

fig. 2.1.1.2.
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De bewegingsvergelijkingen voor een dergelijke machine

luiden:

d(<f> +<f> )
U (R +R )i + s ru

b
+

dt
+ e

0 s r rot.

waarin:

e = k.<f> .wrot g m

dw
T k.<f> m.~ J.---crt + Te g last

Deze betrekkingen zijn overgenomen uit 14 (diktaat elek

tromechanika II).

Ret koppel

groter dan

Ret koppel

T is bij stilstand van het voertuig maximaal en
e

het met de adhesie-grens corresponderende koppel.

moet derhalve tijdens de aanloop begrensd en uit

oogpunt van comfort konstant gehouden worden, zodanig,dat

het adhesiekoppel niet overschreden wordt.

Zoals in de inleiding is beschreven kan dit gebeuren met be

hulp van een voorschakelweerstand of met een elektronische

chopper (verliesarme sturing:).

2.1.2. Ret voedende net.

Indien de voeding van het traktievoertuig door middel van

een bovenleiding of derde rail tot stand komt, zal vanaf

het voertuig bezien, de voedingsbron een zekere inwendige

zelfinduktie bezitten. De gevolgen hiervan bij toepassing

van een chopper zijn uitvoerig beschreven ~n 13 (Boers en

Goemans) en 11 (Kaptein). Opgemerkt dient te worden, dat

indien een grote condensatorbatterij over de voedingslij

nen in het voertuig wordt aangebracht, de voeding als na

genoeg ideale gelijkspanningsvoeding mag worden opgevat.

I_ ,__ ,__ _ _ _ , , _



technische hogeschool eindhoven

groep elektromechanicaafdeling der elektrotechniek

-----·1biz 16 van

rapport nr.70-1
--·---·-----------------·----------....L....-----------il

2.2. De elektronische chopper.

2.2.1. Hoofdstroomcircuit.

2.2.1.1. Theoretische berekening.

Het hoofdstroomcircuit van een gelijkstroomchopper wordt

in de litteratuur op verschillende manieren aangegeven.

Uitgegaan wordt van de schakeling, zoals is aangegeven

in fig. 2. 2. I . 1.

fig. 2.2.1.1.

Deze schakeling, verder aangeduid met "basisschakeling",

is ontwikkeld door L. Abraham, K. Heumann en F. Koppel

mann (L2).

Allereerst zal een globale beschouwing gegeven worden van

de werking van deze schakeling. (Zie ook de figuren

2.2.1.2. A,B,C en D.)

De geleidende schakelaar (T I geleidend, fig 2.2.1.2.D)

wordt isolerend gemaakt door parallel met de hoofdthy

ristor TI een spanning te schakelen, waardoor deze dooft.

Dit geschiedt door het ontsteken van de doofthyristor T2
en de condensator C met een condensatorspanning u - U

c 0

(zie fig. 2.2.1.2.A)

De condensatorspanning u = - U wordt verkregen tijdens
c 0

het geleidend zijn van de hoofdthyristor TI • Uitgaande van

een condensatorspanning u = + U wordt, na het ontsteken
c 0

van de hoofdthyristor TI , de condensator omgeladen van

u = + U naar u U vanwege de slingerkring condensa-
c 0 c 0

tor C - hoofdthyristor T
I

- zelfinduktie L1 - diode DI .

(zie fig. 2.2.1.2.C)
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T

U·I -

A

+

B

+

U·l -

+

U~

c

D

fig. 2.2.1.2.
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Bereikt de condensator C de spanning u
c

de diode D
I

gaan sperren, omdat de stroom

gaat. AIleen de hoofdthyristor T
I

geleidt

fig. 2.2.1.2.D)

- U , dan zal
o

i L door nul
Idan nog. (zie

De condensatorspanning u = + U wordt verkregen tijdens
c 0

het geleidend zijn van de doofthyristor T2 . (fig. 2.2.1.2.A)

Dan wordt de condensator omgeladen van u = - U naar
c 0

u + U . Ais de condensatorspanning u gelijk wordt aan
c 0 c

u + U gaat de vrijloopdiode D geleiden.(fig. 2.2.1.2.B)
c 0 v

De motorstroom is dan gecommuteerd van de schakelaar naar

de vrijloopdiode Dv ' De doofthyristor T2 heeft hierdoor een

natuurlijke doving.

Een doorlopende werking van de in-uit-schakelaar vereist

dus als voorbereiding het geleidend zijn van de doofthy

ristor T2 , opdat een condensatorspanning Uc = + Uo ver

kregen wordt.

Vervolgens zal een nadere beschouwing van de diverse stappen

in dit aan-uit-schakelproces gegeven worden.

a. Het omladen van de condensator evan een spanning u = + U
c 0

naar u U kan wiskundig als voIgt beschreven worden.
c 0

We beschouwen daartoe de kring gevormd door condensator C -

hoofdthyristor T
I

- zelfinduktie L
I

- diode D
I

.

In het rekenproces vervangen we de thyristor T
I

, de diode D
I

en de bedradingsweerstanden door een weerstand R ,daar hetes
omladen van de condensator C een stroom vereist, die zowel

voor T
I

als voor D
I

in de doorlaatrichting loopt. Er komt dan

het volgende elektrische vervangingsschema voor de slinger

kring. (fig. 2.2.1.3.)

'Res

fig. 2.2.1.3.

De schqkela~r S sluit op t = 0 •
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\bor deze kring kunnen we de volgende differentiaalverge

lijking opstellen:

waarin:

-I

i
du

c
= - C. dt

Invullen levert:

d2u du
L).C. dt~ + Res·C· d/ + U c 0

Delen door C levert:

De beginvoorwaarden luiden:

( ) )

+ U
o

I
du I-C __c

'dt t=o = 0

De algemene oplossing voor de differentiaalvergelijking is

van de vorm:

u
c

A pt
.e

Invullen van deze oplossing levert:

Deze vergelijking levert 2 oplossingen voor p.

/R
L)

,
-R ± 2 - 4·Ces es

p 2. L)1, 2

- R Ges .U ± ) - 4.C } (2)
2.L) R 2

es
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We voeren nu ~n de kwaliteitsfaktor Q door:

met

Vergelijking (2) gaat daarmee over in:

-w
p 2Qo { ] ± j 14Q2 - (}

1 ,2

We voeren nag als hulpvariabele in:

Q' = 14Q2 - l' (N.B. Q' is alleen een functie van Q)

en verkrijgen aldus:

-w
p a {] ± jQ'}

1,2 2Q

De algemene oplossing voor u luidt nu:
c

u
c

-w
a

2Q {] + jQ'} t
A.e

-w
a
~ {J - jQ'}t

+ B.e (3)

De coefficienten A en B volgen uit de beginvoorwaarden.

+ U levert:
a

U A + B of A U - B (4)a a
du

2) Ii I -1-c~1 0 levert:t=o - dt t=o

w wa
+ jQ'}A +

a - jQ'}Bc. 2Q{J C.zQf I 0

Invullen van (3) en uitwerken levert:
U

B = !.U + !.~
a jQ'

en

A !. U -a

U
a!._-

jQ'



De totale oplossing voor u luidt nu:
c

u
c Ou - ~o

-w
U ~{I-jQ'}t
o 2Q

jQ' }.e

Ultwerken van deze formule geeft:

u
c

U
o

=
w

1 . (0 ') }+ QI.S1n 2Q. Q t (5)

De oplossing voor i (= i L =
van figuur 2.2.1.1.) luidi nu:

w

1 volgens de tekenafspraak
c

1

o
du , Wo ~t 1 W

-C· dt
C

= C. Lo • 2Q .e I{qr + Q'}.sin(2~.Q')tl (6)

Deze oplossing voor u en i heeft slechts beperkte geldig
c

heid, namelijk alleen voor die waarden van i waarvoor geldt:

i>O.

Het is interessant om na te gaan, in hoeverre de aanname,

dat de condensator C wordt omgeladen van u
c

+ I naar
o

u U juist is.c 0 u
Daartoe is de waarde van c berekend als functie van Q

U
ovoor die t, waarvoor geldt, dat de stroom i juist van te-

ken omkeert, dus voor:

t = 'IT • ~
W • Q'o

tabel aangegeven

dings spanning U
o

uitgerekend voor

De procentuele waarde van u In staat in de nu volgende
c 0

voor variabele Q. \bor een gegeven voe-

= 300 volt werd bovendien de spanning u
c

bovengenoemde waarde van t. (L = 350 ~H,

C = 250 ~ F.)



Q

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

u / TI u (U =' 300 V. )c 0 c 0

% volt.

- 16 48,7

- 44 - 133,2

- 59 - 176,3

- 67 - 201,7

- 73 - 218,4

- 77- - 230,2

- 80 - 239,1

- 82 - 245,9

- 83,7 - 251,3

- 85,2 - 255,7

- 86,4 - 259,4

- 87,5 - 262,5

- 88,4 - 265,2

- 89,2 - 267,5

- 89,8 - 269,5

- 90,4 -271,2

- 90,9 - 272,8

- 91,4 - 274,2

- 91,8 - 275,5

- 92,2 - 276,7

Uit deze tabel blijkt, dat de spann~ng u = - V niet
c 0

volledig bereikt wordt. In de praktijk nemen we door-

gaans genoegen met een iets lagere spanning van u danc
u =' - U • Een afwijking van 10 % wordt in het algemeenc 0

toelaatbaar geacht. Hieruit volgt dan onmiddellijk, dat

de kwaliteitsfaktor Q dan groter moet zijn dan 15.

b. Het omladen van de condensator evan een spanning u =' - I
c 0

naar u = + I is eenvoudig te beschrijven als we aannemen,
c 0

dat de induktiviteit van de motor zo groot is, dat de stroom

door de doofthyristor T2 als konstant kan worden beschouwd.

De condensatorspanning verloopt dan lineair van u -Uc 0

naar u = + U .
c 0

-----_._--.._--------_._----
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1T 1
I'wo

t =
1

t
l

Ii L
1

.co
en

uPi L sinw t i L .sinw t
1 o L1 0 1 0

T. de tijd gedurende welke achtereenvolgens de hoofd
1

en doofthyristor geleiden.

T de tijd gedurende welke de vrijloopdiode geleidt.
u

c.u
o

102

waarin U en I 2 door de toe te passen machine worden
o 0

bepaald, voIgt uit de bovenstaande voorwaarde een mi-

nimale waarde voor C.

c.u
o

1
02

De tijd t 2 wordt gegeven door:

De tijd t
l

wordt gegeven door:

In figuur 2.2.1.4. is het verloop van de spanningen en

stromen grafisch weergegeven voor een quasi-stationair

bedrijf, waarbij de motorstroom tussen twee grenzen

101 en 102 wordt geregeld.

De tijden T. en T gedurende welke de in-uit-schakelaar
1 u

respektievelijk geleidend en isolerend is, komen over-

Voor de praktische verwezenlijking van de in-uit-schake

laar dient het volgende in acht te worden genomen.

- De tijd t 2 mag nooit kleiner zijn dan de hersteltijd

van de hoofdthyristor T1.

Omdat geldt:

- De tijd t
l

kiezen we graag zo klein mogelijk. Er geldt:

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

de motorstroom als door de stroom ~L

]

Een kleine t
l

impliceert dus een lage waarde van de

zelfinduktie L1•

Een lage waarde van de zelfinduktie L] impliceert een

hoge waarde van i
L

.
]

a. De maximale waarde i L mag een bepaalde waarde niet
]

te boven gaan, daar de diode D] een bepaalde maxi-

maal toelaatbare stroomwaarde heeft.

Door voor diode D] een type te kiezen, dat meer

stroom kan verwerken, verslechteren vaak de ei

genschappen, daar een kleine diode meestal snel

ler kan schakelen dan een grate. Gezocht moet dus

worden naar een compromis, waarbij de dynamische

eigenschappen van de diode worden afgewogen tegen

de maximale stroomwaarde, die toelaatbaar is.

b. Elke thyristor heeft een maximaal toelaatbare ~~

In het geval van de gelijkstroomchopper kunnen we

de ~~ van de hoofdthyristor T] opsplitsen in twee

gedeeltes, daar de hoofdthyristor T] direkt na het

geleidend maken van de in-uit-schakelaar zowel door

doorlopen

In serie met de hoofdthyristor T] wordt een zelf-
. d k . d di d h .
~n u t~e Le ] opgenomen am e dt van e t yr~stor

te begrenzen.

Stel, dat de spanning aan de kathode-zijde van T]

stijgt van 0 tot U . Deze spanningssprong zal oak
a

in werkelijkheid optreden, omdat D nag geleidt op
v

het moment, dat T] ontstoken wordt.

Er geldt dan:

di
s

dt
( konstant)

---------------_.._-_.-----~--------- ------------------'
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Voor de stroom i L geldt:
]

I
diL I
~max I

ULO.COSW t\
] 0 max

Deze maximale waarde treedt op voor t 0, dus direkt na het

geleidend maken van de hoofdthyristor T].

Uiteindelijk komt er dus:

I
diT I
~ max

+

Daar L] de in het slingerkring-circuit aanwezige zelfinduktie

voorstelt, rekene men met Li' waarbij Li gelijk is aan de som

van L] en Le ]. Daar echter in de praktijk geldt Le]«L] mag men

voor de berekening eenvoudigheidhalve L] gelijk stellen aan Li .

Een kleine waarde van de zelfinduktie L] impliceert dus een gro

te waarde van de ~~ van de hoofdthyristor T].

c. Een kleine waarde van de zelfinduktie L] impliceert een lage

waarde van de kringkwaliteitsfaktor Q. Om de tot nu toe gehan

teerde formules geldig te laten blijven, moet gelden:

Met:

Q) ]5

,jyC
Q = ----,--

Res

leidt dit tot:

totale, in het slingerkringcircuit aanwezigedewaarin R
es

ohmse weerstand is.

- Een direkte elektrische verbinding van de kathodes van hoofd- en

doofthyristoren is gunstig voor de gelijktijdigheid van de ont

steking. Vanwege stroomverdeel- en beveiligingselementen is dan

geen direkte elektrische verbinding tussen de anodes (koellicha

men!) mogelijk.
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aan u + - U blijven, maar langzaam
c 0

isolerend maken van de schakelaar door het ontsteken van de

- Indien de aan-uit-schakelaar gedurende langere tijd blijft

geleiden, zal de condensatorspanning u niet konstant gelijk
c

verminderen, zodat een

doofthyristor T
Z

onmogelijk wordt.

Het is dus noodzakelijk van tijd tot tijd de condensator bij

te laden. Dit kan geschieden met behulp van een externe span

ningsbron of door een omlaadproces van de condensator C met

een interval van enkele secondes.
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2.2.1.2. Hoofdstroomcircuit (praktische uitvoering).

De praktische uitvoering van een chopper, zoals die hier

gegeven zal worden, is bedoeld voor toepassing bij de

P.C.C.-car opstelling, welke in de hal voor elektromecha

nika aanwezig is.

In deze opstelling bevinden zich twee gelijkstroomserie

machines, die parallel geschakeld zijn. De nominale voe

dingsspanning U bedraagt 300 V=, de maximaal toelaatbareo
stroom bedraagt 200 A= per machine. De chopper moet dus

een stroom kunnen regelen tussen 0 en 400 A=.

Voor de toegepaste thyristoren en diodes in de chopper

zijn de volgende gegevens van belang:

Maximale sper- en
blokkeerspanning

Maximale gemiddelde/
effektieve waarde
van de stroom

Maximale waarde van
een herhaalde (50 Hz)
piekstroom

Na het geleidend ma
ken van de thyristor

. 1 di- max~ma e Cit
- t

on
Na het isolerend ma
ken van de thyristor

- toff (tijdens welke
u

T
0)

Maximale tablet temp.

BTX41/800R

800 V

200/315 A

1200 A

30 A/Ilsec

8 Ilsec

BYX33/1600R

1600 V

250/325 A

1250 A

180°C

+) Bij :: = 5 V/Ilsec en Tj = 110 °C.

Voor de BTX41/800R geldt bij benadering:
-3 .

uT = 1,05 + (0,8.10 )'~T

Voor de BYX33/1600R geldt bij benadering:
-3u

D
= 0,90 + (0,8.10 ).iD

(7)

(8)
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De maximaal optredende motorstroom (400 A) is groter,

dan de maximaal toegestane gemiddelde waarde van de

stroom door de thyristoren en diodes.

Toch is voor deze componenten gekozen en wel om de

volgende redenen:

- Ret gedrag van parallelgeschakelde thyristoren en

diodes kan nu aan een praktische opstelling nage

meten worden.

- De hier toegepaste thyristoren hebben een relatief

vrij lange hersteltijd toff. Deze voor de praktijk

ongunstige omstandigheid maakt het mogelijk, veran

deringen van toff door temperatuurverhoging, over

belasting e.d. met eenvoudige hulpmiddelen vast te

stellen.

- Indien met deze relatief (ten opzichte van andere

in de handel verkrijgbare) slechte componenten een

goed werkende elektronische chopper kan worden op

gebouwd, zullen bij toepassing van betere componen

ten in de praktijk nauwelijks meer moeilijkheden

ondervonden worden.

In verband met de hoge motorstroom worden thyristoren

en diodes parallel geschakeld.

Voor de hoofdthyristor T) (fig. 2.2.1.).) worden drie

thyristoren parallel geschakeld.

Voor de doofthyristor T2 worden twee thyristoren paral

lel geschakeld. (Door de doofthyristoren vloeit alleen

de maximale motorstroom, door de hoofdthyristoren de

maximale motorstroom + de stroom in de slingerkring.)

Voor de vrijloopdiode D worden twee diodes parallel
v

geschakeld.

De slingerkring-diode D) blijft een enkelvoudige diode.

----------------------------------------------_..-
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De problemen, die optreden bij parallelschakeling van

thyristoren en diodes zijn door Kaptein (Ll) behandeld.

Op deze plaats wordt volstaan met het schema van twee

en drie parallel geschakelde thyristoren met hun stroom

begrenzings en beveiligingselementen. (fig. 2.2.1.5.)

d~ . T H
~ = en -beg..,n 'llt'l5 ... '; 8f

Rl2> =5 \;t't)om fe.re:tcel Wee.rs~
Rt!>:: 2,85 .... .n.

I=" '" .. mell: Vc.ili~he..a

r::: 1'h'lrl\~o", ~Tll.41/8oofZ

~I c ~ 3 .n-

c•• 1.t10h1=

fig. 2.2. I .5.

Het totale schema voor de praktische uitvoering van de

hoofdstroomchopper is getekend in figuur 2.2.1.6.

De condensator C is opgebouwd uit Bosch MPK condensatoren,

elk met een capaciteit van 5 ~F en geschikt voor 350 V~ ;

de condensatoren kunnen groepsgewijs parallel geschakeld

worden. De maximaal bereikbare capaciteit is 300 ~F.

De zelfinduktie L
1

is opgebouwd uit 6 luchtspoelen.

Door serieschakeling van enkele spoelen, kan de gewenste

waarde van L
1

verkregen worden.

Een tabel met te verkrijgen waarden van C en L
1

1S 1n de

appendix opgenomen.

Van de in het schema van fig. 2.2.1.6. voorkomende compo

nenten zijn er nog twee niet beschreven:

R Deze weerstand is opgenomen om tijdens het experimen-
e

teren een eventueel optredende kortsluitstroom te be-

grenzen. R is opgebouwd uit drie parallel geschakelde
e

weerstanden a - 5 ohm, 50 A elk.

L - Deze extra zelfinduktie is aangebracht om bij gelijk
e

blijvende stroomgrenzen het frequentieniveau, waarop
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de chopper werkt te verlagen. De motorstroom neemt

nu minder snel toe en af, dan zonder deze extra zelf

induktie het geval zou zijn.

De dimensionering van de schakeling kan nu als voIgt ge

schieden:

1. t z moet groter Z1.Jn dan de hersteltijd t off van de

hoofdthyristor T
1

•

Z. C moet dan groter z1.Jn dan:

= ZOO pF.400.150.10-6

300
(IoZ)max· t off

U
o

Gekozen werd een waarde voor C van Z50 ~F.

De daarbij behorende t z is:

u .C
o 300.Z50 10-6

400 • 188 ~sec.

360 ~H.

3. i
L

moet kleiner of gelijk zijn aan de maximaal toe
Ilaatbare waarde van de stroom door de diode D

I
.

Er geldt: VE_ C

1.
LI

= Uo. ~

Dus: uZ
o

L
I

> -- C

(iD);ax

De bij deze waarde van L1 behorende t
l

is:

t J 1'~ = 471 ~sec.

38,3 A/~sec.

u
o

De controle op de dimensionering geschiedt als voIgt.

di
I. Controle op dt

diT
I

dt max

Daar voor T
I

drie thyristoren parallel geschakeld zijn,
di

is deze waarde van 38,3 A/~sec., bij een toelaatbare dt

per thyristor van 30 A/~sec., voldoende klein.
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2. Controle op de kringkwaliteitsfaktor Q.

De kwaliteitsfaktor moet groter zijn dan 15.

Dit is het geval, indien geldt:

R <
es

Met behulp van de formules (7) en (8) is uit te re

kenen, dat bij 1
02

= 400 A de totaal vervangende weer

stand van de drie hoofdthyristoren parallel en de diode

D
I

een waarde van 7,236 mQ heeft (stroombegrenzings-

en verdeelelementen meegerekend).

De bedrading van de slingerkring mag dus nog een weer

stand bezitten van 32,764 mQ.
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2.2.2. Ontsteking van thyristoren.

Door het aanleggen van een pulsvormige spanning tussen

gate en kathode wordt een thyristor ontstoken, wanneer

de spanning van de anode positief is ten opzichte van

die van de kathode. De fabrikant van de thyristoren ver

strekt gegevens over de minima van gate-stroom en gate

spanning, die moeten worden aangeboden, opdat de ontste-
I

king plaats vindt.

A4n deze pulsvormige spanning moe ten bepaalde e~sen ge

steld worden. Bij de BTX41/800R moet men denken aan een

puls met een steilheid van tenminste 10 A/~sec. en een

eindwaarde van tenminste 2 A. De meest geschikte puls is

de zogenaamde "kerktorenpuls", die in fig. 2.2.2.1. is

geschetst.

o So
" ~c.

fig. 2. 2 •2 . 1. LO'C""
':-IJO

/0 flsCC

Een schakeling, die een zodanige puls kan afgeven, is

in figuur 2.2.2.2. weergegeven .

.------r-------r--------.-----.-----ll + 30 V

~____'___-'--___'__ _'___ ___'_ ...L_ __o 0

fig. 2.2.2.2.
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Een ingangspuls met een stijgtijd van circa 1 ~sec. wordt

hierin versterkt tot een puIs met een stijgtijd van 50 nsec.

en een maximale hoogte van 2 A. De stroomsterkte daalt daar

na weer, opdat de gate-dissipatie niet te groot wordt.

De pulsvorm ontstaat, doordat de gate-spanning u in de scha
g

keltijd van de transistor T3 aangroeit tot de voedingsspanning

onder aftrek van de verzadigingsspanning U van deze tran-
ces

sistor:

u = 30 - U = 28 V.g ces

Intussen wordt de collectorcondensator via de collectorweer-

stand opgeladen, zodat u exponentieel daalt met de RC-tijd
g

van de collectorbelasting:
- t

R C
u = 30 - U - R i (1 - e c c)

g ces c c

Deze tijdconstante is gelijk aan:

-7R C = 15.10 = 1, 5 ~sec.
c c

De gate-spanning wordt weer gelijk aan nul, als de ingangs

spanning beneden de basis-emitter overgangsspanning van de

eerste transistor zakt.

Om de gewenste stroomvorm op de gate-kathode aansluiting te

realiseren moet de thyristor met een spreidingsarme verbinding

aan de pulsversterker worden gekoppeld. Daartoe krijgt eike

thyristor een eigen pulsversterker, welke zo dicht mogelijk

bij de thyristor geplaatst wordt. Een pulstransformator, die

zorgt voor de galvanische scheiding tussen hoofdstroom- en

stuurstroomcircuit is aan de ingang van een pulsversterker

geplaatst.

Elke tak met parallel geschakelde thyristoren verkrijgt zijn

ingangsspanning voor de pulsversterkers van een wikkeling van

de betreffende pulstransformator: De ingangen van bijvoorbeeld

de drie pulsversterkers behorende bij de drie hoofdthyristoren

zijn doorverbonden met de uitgangswikkeling van een puIs trans

formator. (Merk Schaffner, type IT 234, afgeisoleerd voor 2 kV)

De pulsversterkers krijgen hun voedingsspanning via een spe

ciale transformator (220/30 V, 50 Hz, 3-voudig afgeschermd,

afgeisoleerd voor 2 kV.) en een gelijkrichtcel met elektroly

tische condensator.
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2.2.3. Stuurstroomcircuit.

2.2.3.1. Algemeen.

Voor de algemene beschrijving van het stuurstroomcircuit

is de configuratie van het hoofdstroomcircuit van direkt

belang. Er wordt uitgegaan van de configuratie van figuur

2.2.3.1.

~l

+

fig. 2.2.3. 1.

In deze figuur is S de elektronische chopper.

In principe kan de in-uit-schakelaar op twee manieren be

dreven worden.

- Pulsfrequentiesturing.

Het geleidend maken van de chopper vindt plaats in een

variabele frequentie. Het isolerend maken gebeurt nadat

een vaste tijd is verstreken sinds de chopper geleidend

werd gemaakt.

Dat hiermee de gemiddelde waarde u van de spanning ugem
over de motorklemmen gevarieerd kan worden. moge blijken

uit fig. 2.2.3.2. waar de spanning u is uitgezet als

functie van de tijd met als parameter de frequentie f

waarop de chopper bedreven wordt.

-{z '"
fig. 2.2.3.2.

r-- .....- ~ ~ ~ ~ ~ ~ .--- ..--

'I H

"
L._......L.--.l.....-...L---'----L-~ _

.., f, '.

U. f--
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t,

Er geldt: f
3

> f 2 > f) en er valt derhalve eenvoudig

in te zien, dat:

{u }f > {u } > {u }
gem 3 gem f 2 gem f)

Pulsbreedtesturing.

Het geleidend maken van de chopper vindt plaats in een

konstante frequentie. Het isolerend maken gebeurt nadat

een variabele tijd is verstreken sinds de chopper ge

leidend werd gemaakt.

Dat ook met deze sturing de gemiddelde waarde u van
gem

de spanning u over de motorklemmen gevarieerd kan worden.

blijkt uit figuur 2.2.3.3., waar de spanning u is uitge

zet als functie van de tijd met als parameter de tijd t

tussen het geleidend en isolerend maken van de chopper.

1/

".~--_.

fig. 2.2.3.3.

Er geldt: t
3

> t 2 > t} en dus ook:

{u } > {u } > {u }
gem t

3
gem t 2 gem t}

In de praktijk worden beide sturingen toegepast, terwijl

ook een combinatie van beide systemen van sturingen in

diverse varieteiten wordt aangetroffen.

In het kader van dit afstudeerwerk is slechts een van deze

varieteiten beproefd en wel de zogenaamde "tweepuntssturing".

- Het isolerend en geleidend maken van de chopper wordt ge-

daan op het moment. dat de motorstroom een ingestelde

maximum- respectievelijk minimumwaarde passeert.

--------------------------------------------_._-
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Om een dergelijke tweepuntssturing te verwezenlijken, is

het noodzakelijk de motorstroom te meten en deze meetwaarde

aan het stuurstroomcircuit toe te voeren.

In het hier te beschrijven systeem wordt de motorstroom ge

meten met behulp van een hall-generator, welke in de lucht

spleet van een - om de motorstroomgeleider aangebrachte 

mumetalen kern ~s aangebracht. Deze hall-generator geeft een

bepaalde spanning af, die binnen zekere grenzen recht even

redig is met de motorstroom.

Daar de spanning nogal laag is (groottorde enkele tientallen

millivolts) wordt deze eerst lineair versterkt, waarna een

spanning verkregen wordt van enkele volts: de motorstroom

meetwaarde.

Voor de stuureenheid ten behoeve van de tweepuntssturing bij

motorbedrijf is deze motorstroommeetwaarde de enige ingangs

variabele, die na vergelijking met de bovenste en onderste

stroominstelwaarden de gegevens levert omtrent een geleidend

of isolerend maken van de in-uit-schakelaar.

Het blokschema van het stuurstroomcircuit voor de tweepunts

sturing bij motorbedrijf is opgetekend in figuur 2.2.3.4.,

waarbij de letters in de blokken de betekenis hebben, zoals

die op pagina 40 is vermeld.

De werking van de automatische tweepuntssturing ~s als voIgt.

De schakelaar S staat ~n de "uit"positie. Omdat de som van

de ingangsspanningen van C.B.S. met inachtname van het teken

positief is, staat C.B.S. ingeschakeld, P.O.D. geeft pulsen

af, die via de pulstransformator en de pulsversterkers op

de gate's van de doofthyristoren (fig. 2.2.1.6.) komen, zo

dat de condensator C wordt opgeladen naar u = + U (start-
c 0

voorwaarde).

De som van de ingangsspanningen van C.O.S. is ook positief.

maar daar C.O.S. nog geen voedingsspanning krijgt, kan deze

niet inschakelen; P.O.H. geeft dus geen pulsen af.
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Legende bij figuur 2.2.3.4. (Zie ook de figuren 2.2.1.4.

en 2. 2. 1. 6 . )

v
h

Spanning evenredig met de motorstroom
motorstroommeetwaarde: v

h
k.i

V Onderste stroominstelwaarde: V k. I
010 0

Vb Bovenste stroominstelwaarde: Vb k.I
02

C.O.S.

C.B.S.

B.S.

Comparator Onderste Stroominstelwaarde.

Comparator Bovenste Stroominstelwaarde.

Een comparator is een verschilversterker met een
hoge tot zeer hoge versterkingsfaktor.
Is de som van de ingangsspanningen met inachtname
van het teken groter dan nul, dan is de uitgangs
spanning gelijk aan de positieve voedingsspanning:
De comparator staat dan ingeschakeld.
Is de som van de ingangsspanningen met inachtname
van het teken kleiner dan nul, dan is de uitgangs
spanning gelijk aan de negatieve voedingsspanning:
De comparator staat dan uitgeschakeld.

Bi-Stabiele eenheid.

(3 kHz)

(3 kHz)

Dit is een versterker met een zeer hoge verster
kingsfaktor, die een positieve terugkoppeling heeft.
Is de som van de ingangsspanningen met inachtname
van het teken kortstondig positief, dan is de uit
gangsspanning gelijk aan de positieve voedingsspanning
en blijft zoo Is de som van de ingangsspanningen
met inachtname van het teken kortstondig negatief,
dan wordt de uitgangsspanning gelijk aan de negatieve
voedingsspanning en blijft zoo

PuIs Oscillator Hoofdthyristoren

PuIs Oscillator Doofthyristoren

P.O.H.

P.O.D.

I. P.O.

2.P.O.

V.2.M.

Pulsoscillator met pulsherhalingstijd van sec.

Pulsoscillator met pulsherhalingstijd van 2 sec.

Het hart van elke pulsoscillator is een zogenaamde
relaxatieoscillator. Dit heeft bijvoorbeeld voor
2.P.O. de consequentie, dat de voedingsspanning
2 seconden zonder onderbreking aanwezig moet zijn
geweest voordat 2.P.O. een puIs afgeeft.

Vertrager 2 milliseconden.

Een positieve puIs aan de ingang wordt 2 msec. later
aan de uitgang doorgegeven.

P.V. Pulsversterker.

Dikke lijnen zijn voedingslijnen, dunne lijnen zijn signaal
of pulslijnen.
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Zet nu de schakelaar S in de stand "aan".

Daar de machine nog geen stroom voert is v
h

(i) gelijk aan

nul. C.O.S. zal dus inschakelen en C.B.S. uitschakelen, waar

door V1a P.O.H. de chopper geleidend gemaakt wordt.

De motor zal nu worden doorlopen door een toenemende stroom

waardoor vh zal gaan toenemen. Stijgt v
h

(i) boven V
o

(1
01

)

dan zal C.O.S. afschakelen en er zullen geen ontsteekpulsen

meer op de gate's van de hoofdthyristoren komen. De chopper

blijft echter nog geleidend, waardoor v
h

(i) nog verder toe

neemt. Stijgt vh (i) boven Vb (102 ) dan wordt C.B.S. inge

schakeld waardoor de chopper V1a P.O.D. isolerend wordt ge

maakt. De machinestroom daal dan weer, en v
h

(i) neemt ook

af. Daalt vh (i) tot onder Vb (io2 )' dan zal C.B.S. weer af

schakelen en er zullen geen ontsteekpulsen meer op de gate's

van de doofthyristoren komen. De chopper blijft echter isole

rend waardoor vh (i) nog verder afneemt. Daalt vh (i) tot

onder V (I 1) dan wordt C.O.S. weer ingeschakeld en de hier-
o 0

beschreven cyclus wordt herhaald.

De motor zal nu steeds sneller gaan lopen, waardoor de rota-

tiespanning e van de machine stijgt. Dit heeft tot gevolg,rot
dat vh (i) bij een bepaald toerental niet meer boven Vb (102 )

zal kunnen stijgen.

De chopper zal dan kontinu geleidend blijven en de motorstroom

zal een afnemend karakter hebben, bij verder toenemend toe

rental. Daardoor daal v
h

(i) ook en zal onder V
o

(1
01

) zakken.

Nu wordt C.O.S. ingeschakeld en zal ingeschakeld blijven.

Ret samenstel I.P.O.-B.S.-2.P.O.-V.2.M zal nu in aktie komen.

Nadat C.O.S. I seconde lang ingeschakeld is geweest, geeft

I.P.O. een puIs af, waardoor B.S. inschakelt en via de diode

C.O.S. afschakelt. Als B.S. 2 seconden ingeschakeld 1S ge

weest geeft 2.P.O. een puIs af, waardoor in eerste instantie

de chopper isolerend wordt gemaakt.

Deze puIs wordt twee milliseconden later gevolgd door een

puIs uit V.2.M., die B.S. afschakelt, waardoor C.O.S. weer

aan kan schakelen en via P.O.H. de chopper weer geleidend

kan maken. Is C.O.S. gedurende I seconde ingeschakeld geweest,

dan geeft I.P.O. weer een puIs af en ook deze cyclus wordt

herhaald.
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Ret samenstel I.P.O.-B.S.-2.P.O.-V.2.M. zorgt er aldus

voor, dat bij kontinu geleidende chopper, de condensator C

een spanning u = - U handhaaft, door elke drie seconden
c 0

de condensatorspanning u een volledige oms lingering te
c

laten uitvoeren.

Ret verloop van de diverse spanningen in het stuurstroom

circuit is in figuur 2.2.3.5. als functie vande, tijd

weergegeven.

Vb
Va

v~ t
I

~
Vir I I

I I

{IDf

I I
I I
I,
II

Vir I

I

@l
I I
I I

I I

I I
I
I I

~
I
I I

I:

t01 I I
I
I I

I I
I
I I I

I I
I I

V®I
I I
I
I I
I I
I I

j

~!icL

fig. 2.2.3.5.
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a. De motorstroommeetwaarde.

De motorstroommeetwaarde wordt verkregen via een hall

generator (fabr. 8iemens J type EA 218).

Voor toepassing van de hall-generator wordt deze in

een van de twee luchtspleten van een mumetalen kern

(fabr. Vacuums chmelze, type 8M 42) aangebracht; de

kern wordt om de motorstroomgeleider aangebracht.

fig. 2.2.3.6.

Voor deze kern geldt:

I = lengte ijzerweg = 0,098 m.
m

~ = magnetische permeabiliteit = 50.000 voor B<OJ6 Wb/m
2

m -6 2
A = oppervlakte van de dwarsdoorsnede = 90.10 m.

6 = luchtspleetlengte voor een luchtspleet = 10-3 m.

Voor de grootte van de inductie in de luchtspleet van het

magnetisch circuit kan worden afgeleid, dat

~

+ I I~m m

B = 1.l .------
o 26

omdat I I~ «26m m

In deze formule stelt ~ de sterkte van de stroom door de

geleider voor.

Invullen van de gegevens samen met i = 500 A levert:max
2B = 0,31416 Whim.max
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Voor de hall-generator ge1dt:

'ilall = ~.

I •Bs

d

waarin:

~ = ha11konstante = 10-4 m3/As

d = dikte ha11p1aatje = 10-4m.

I = stuurstroom = 0,1 A.
s

B = aanwezige magnetische induktie.

A1s B = B = 0,31416 Wb/m2 1evert dit:max

uh 11 = 31,4 mV.a max

Voor de stuurstroom (I = 100 rnA) van de ha11generator
s

wordt gebruik gemaakt van een rege1bare stroombron, die

op 100 rnA wordt afgerege1d; het schema van deze stroom

bron is gegeven in figuur 2.2.3.7.
+ I:l.VO-- r- -,- -o

Z20

-u V o----L----------------'

fig. 2.2.3.7.

De ha11spanning wordt in een tweetraps versterker tot de

gewenste waarde versterkt (fig. 2.2.3.8.).

vc"o
h a II '3e",,,~,,,~,,(

'0 4

'0

+12V .. Il.V

fig. 2.2.3.8.
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De waarde vh kan op de meter (0-1 rnA d.c.) worden afge

lezen. De schaal van de meter is daartoe afgeijkt op

o - 500 A, de werkelijk optredende motorstroomwaarde.

b. De comparatoren.

De comparatorschakelingen zijn opgebouwd met behulp

van integrated circuits. De schakeling is als geschetst

in figuur 2.2.3.9.

De letters in deze figuur corresponderen met de overeen

komstige letters in het blokschema (fig. 2.2.3.4.).

De stroominstelwaardes Vo en Vb worden met behulp van

de potentiometers PI en P2 ingesteld en met de meters

M
I

en M2 afgelezen. De schalen van deze meters zijn

ook afgeijkt op 0 - 500 A.

c. De pulsoscillatoren.

AIle pulsoscillatoren zijn opgebouwd volgens het schema,

zoals dat in figuur 2.2.3.10 is weergegeven.

_ I~V 0----,,------,,..-----,---......-------,-----.,--0

t- I:l. V O-----'------~'------'---------'--__l___~

o

fig. 2. 2 .3. I 0 •

Het hart van deze schakeling wordt gevormd door de uni

junction-transistor T3 , die samen met de condensator C

een relaxatie-oscillator vormt.

De condensator C wordt opgeladen met een stroombron, be

staande uit de transistoren T
I

en T2 ; de grootte van de

stroom kan ingesteld worden met de potentiometer PI'
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f"1.g. 2.2.3.9.
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Daar de unijunction-transistor bij een vaste spanning

doorslaat en de condensator sneller op een hogere po

tentiaal komt naarmate de stroom groter iS t kan met

deze potentiometer de frequentie van de oscillator in

gesteld worden.

Als de unijunction-transistor doorslaat t wordt de con

densator ontladen via de weerstand R1 . De condensator

spanning daalt weer en de unijunction-transistor zal

bij een bepaalde condensatorspanning weer gaan sperren.

De condensatorspanning en de spanning over de weerstand

R1 zien er dan als in figuur 2.2.3.11. uit.

--....,.... /;-~·01

fig. 2.2.3.11.

De spanning over de weerstand wordt met T4 en TS verder

versterkt.

d. De bistabiele eenheid is samengesteld uit een integrated

circuit en twee transistoren (fig. 2.2.3.12.1.

~.2.V ¢----r---------------,

fig. 2.2.3.J2.

Door de positieve terugkoppeling van het integrated

circuit zal een bepaalde uitgangsspanning blijven be

staan~totdat een hernieuwde instruktie aan de ingang

door middel van pulsen gegeven wordt.
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e. De pulsvertrager is een gewone monostabiele multivi

brator, waarbij met behulp van een differentierend

netwerk en een diode op de tweede (positieve) flank

gedetecteerd wordt. (fig. 2.2.3.12. a en b)

v~ 0-0-----11 M. S.

a

fig. 2.2.3.12.

De schakeling van de monostabiele multivibrator is ge

geven in figuur 2.2.2.13.

-'lV _------,,....------y-------.....

I,B",F

v~ --1

rllVo-------_-"'---_----' oO

fig. 2.2.3.13.
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Rembedrij f •

3. I.

3.1.1.

Algemeen.

De gelijkstroomseriemachine.

Een mathematische beschrijving van de als generator ge

schakelde gelijkstroomseriemachine kan gegeven worden

aan de hand van de schakeling, zoals die geschetst is

in figuur 3. 1 • 1 • 1 •

" ",r"$~)o
~_')o

T.>o

fig. 3. I. I. I.

De bewegingsvergelijkingen voor een dergelijk machine

type luiden:

- i.R = (R + R ).i +
Fe.- S r

waar1n

d(~ + 4> )
_--=s=----_--=-r_ _ e

dt rot

e rot

T
e

k.1> .Wg m

- k.1> .i
g

dw
J ~+ T. dt last

We krijgen dan een koppel-hoeksnelheidskromme als afge

beeld in figuur 3.1.1.2.
____ tv.....

o,...=~ ~__

_ oGihes ie9 Fen,!,
koppe-I.

fig. 3.1.1.2.
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3.1.2.

Het koppel T is bij maximaal toerental van de generator
e

maximaal en kan groter zijn dan het met de adhesiegrens

corresponderende koppel, indien de weerstand R voldoende

klein; dit is in de praktijk de werkelijk optredende si

tuatie. Het koppel moet derhalve tijdens het remmen begrensd

en uit oogpunt van comfort konstant gehouden worden. Zoals

In de inleiding is beschreven, kan dit geschieden met be

hulp van een variabele weerstand of met een elektronische

chopper.

Keuze van de remweerstand., -

De grootte van de remweerstand IS bij toepassing van een

remchopper afhankelijk van een tweetal faktoren.

- Het produkt van remstroom en remweerstand mag een be

paalde waarde niet te boven gaan, daar deze spannings

waarde over de thyristor-chopper komt te staan ( zie

fig. 1.3.2.2.) en de diverse componenten in de chopper

een maximaal toelaatbare spanning hebben.

- De remchopper kent twee toestanden. Indien de chopper

geleidend is wordt de generator doorlopen door een

toenemende stroom; om een regelbare remstroom te ver

krijgen zal de stroom door de generator bij isolerende

chopper een afnemend karakter moeten bezitten. Boven

dien zal een explosieve situatie ontstaan, indien de

generatorstroom bij isolerende chopper nog toeneemt.

Om bij isolerende chopper een afnemende stroom te ver~

krijgen is het noodzakelijk, dat het produkt van rern~

weerstand en momentane waarde van de remstroom groter

is dan de rotatiespanning e t van de generator. Indienro
derhalve een lage remstroom gewenst is, moet een hoge

waarde voor de rernweerstand gekozen worden.

Dat deze faktoren tegenstrijdig werken op de grootte van

de remweerstand, is duidelijk. Een compromis zal dus ge

vonden moeten worden. Door Kaptein (L 1) is berekend, dat

een waarde van de remweerstand van 1,8 a 1,9 ohm een op

timale aanpassing levert voor de p.e.e.-car.
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3.2.

3.2.1.

De elektronische chopper.

Hoofdstroomcircuit.

3.2.1.1. Theoretische berekening.

Het hoofdstroomcircuit van een gelijkstroomchopper voor

rembedrijf wordt in de litteratuur op verschillende ma

nieren aangegeven. Uitgegaan wordt van de schakeling,

zoals die door Kaptein (LI) is aangegeven. (fig. 3.2.1.1.)

-~.

~r,

'.9

fig. 3.2.1.1.

Allereerst zal een globale beschouwing gegeven worden van

de werking van deze schakeling. (Zie ook de figuren

3.2. I .2. A, B, C en D.)

De geleidende schakelaar (T1 geleidend, fig. 3.2.1 .2.D)

wordt isolerend gemaakt door parallel met de hoofdthy

ristor T
I

een spanning te schakelen, waardoor deze dooft.

Dit geschiedt door het ontsteken van de doofthyristor T2
en de condensator C met een condensatorspanning u U

c 0

(Zie fig. 3.2.1.2.A).

Omdat voor rembedrijf dezelfde componenten gebruikt worden

als bij motorbedrijf is ook hier een spanning U gekozen
o

als maat. Deze spanning U , die bij het motorbedrijf als
o

de voedingsspanning naar voren kwam, is hier dus slechts

een keuze; elke andere spanningswaarde kan ook als uit-

gangs punt dienen. Door deze keuze, kan de remchopper met

een condensator C van dezelfde grootte worden opgezet, als

bij de rijchopper het geval was.
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A

B

L.ci-

R

c

------Bt----------'-----J
D

fig. 3.2. 1 .2.

------------------------------------------------
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De condensatorspanning u = - U wordt verkregen tijdens
c 0

het geleidend zijn van de hoofdthyristor T
1

. Uitgaande

van een condensatorspanning u = + U wordt, na het ont-
c 0

steken van de hoofdthyristor T
1

de condensator C omgeladen

van u + U naar u = - U vanwege de slingerkring con-
e 0 c 0

densator C - hoofdthyristor T1 - Zelfinduktie L
1

- diode D
1

.

(Zie figuur 3.2.1.2.e)

- U , dan zal
o

dan door nul

Bereikt de condensator C de spanning u
c

de diode'D 1 gaan sperren, omdat de stroom ~L

1gaat. Alleen de hoofdthyristor T
1

geleidt dan nog. (Zie

figuur 3.2.1.2.D)

De condensatorspanning u = + U wordt verkregen tijdens het
c 0

geleidend zijn van de doofthyristor T2 (fig. 3.2.1.2.A).

Dan wordt de condensator omgeladen van u = - U naar
c 0

u + U . Als de condensatorspanning u gelijk wordt aan
c 0 c

u + U wordt de geleidingsthyristor T ont~token. Decog
generatorstroom commuteert dan van de schakelaar naar de

geleidingsthyristor T
g

. De doofthyristor T
2

heeft hierdoor

een natuurlijke doving.

Een doorlopende werking van de in-uit-schakelaar vereist

dus als voorbereiding het geleidend zijn van de doofthy

ristor T2 , opdat een condensatorspanning Uc = + Uo ver

kregen wordt.

Een nadere beschouwing van de diverse stappen in dit aan

uit-schakel-proces zal volledig parallel lopen aan de be

schrijving, zoals die in hoofdstuk 2.2.1. gegeven is. Ook

diverse afleidingen blijven onverminderd van kracht. De

nu optredende strooIIlvormen zijn getekend in figuur 3.2.1.3.

waarbij zeker de overeenkomst met figuur 2.2.1.4. moet

opvallen ..

Voor de praktische verwezenlijking van de in-uit-schake

laar dient behalve het reeds in hoofdstuk 2.2.1. gestelde

het volgende in acht te worden genomen.
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Indien het produkt van ~
g

oplevert welke kleiner is

en R een spanningswaarderem
dan de rotatiespanning erot

van de generator, dan zal de stroom i een toenemende
g

stroom z~Jn, inplaats van een afnemende. Dat dit onge-

wenst is moge blijken uit het feit, dat de generator-

stroom bij isolerende chopper nog verder zal toenemen.

Deze ongewenste situatie kan vermeden worden door het

aanbrengen van een extra thyristor T I (fig. 3.2.1.4.)
g

fig. 3.2.1.4.

over T I

g
dert. Is de rotatiespanning

T I wordt gelijk
g

e t kleiner dan hetro
een spanning

ontstoken met T . Is de rotatiespanning
g

produkt van i en R ,dan zal erg rem
staan, die geleiding van T I verhin

g
e t groter dan het produktro

van i en R ,dan zal er een voorwaartsspanning overg rem
T I ontstaan en T I zal gelijk met T gaan geleiden, waar-

g g g
door het veld van de generator wordt kortgesloten.

Er treedt dus veldverzwakking op, waardoor de rotatie-

en i ; T I zal dan doven en de oorspron
g g

is wederom bereikt.

spanning e t zal dalen, totdat deze gelijk wordt aan hetro
produkt van Rrem
kelijke situatie

- Op het moment, dat een remming moet worden ingezet, kan

de rotatiespanning e t weI eens te laag zijn, om via dero
doofthyristor T

2
de condensator C op te laden tot een

spanning u = + U . Om dit te ondervangen, kan gedacht
c 0

worden aan veldinjectie, alvorens de remming in te zetten.
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3.2.1.2. Praktische uitvoering.

Voor de praktische uitvoering van de remchopper wordt ge

bruik gemaakt van dezelfde componenten, als vermeld in

hoofdstuk 2.2.1.

Volstaan wordt daarom op deze plaats met het totaal schema,

zoals dat is opgetekend in figuur 3.2.].5.

,
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3.2.2. Stuurstroomcircuit.

3.2.2.1. Algemeen.

Het stuurstroomcircuit voor een elektronische chopper voor

toepassing in rembedrijf ~s identiek aan dat beschreven in

hoofdstuk 2.2.3.

Ais enige toevoeging ~s nu een eenheid aangebracht, die

T en T' (fig. 3.2.1.4.) ontsteekt op het moment, dat de
g g

condensator C de spanning u = + U bereikt. Het blokschema
c 0

van deze eenheid wordt gegeven door fig. 3.2.2.1.

v
u--

c.c. ~ P.O.G

fig. 3. 2 . 2 • 1 •

'L=1 pv. ~r,

fl1pv ~ r,

v
c

condensator referentiespanning: v
c

k.u
c

v instelwaarde referentiespanning: V k.U
u u 0

C.C. = Comparator Condensator referentiespanning.

P.O.G. = PuIs Oscillator geleidingsthyristoren.

P.V. = Pulsversterker.

De werking van deze eenheid ~s als voIgt.

v wordt verkregen via een hall-generator, welke in de
c

luchtspleet van een ferromagnetische kern is aangebracht.

Het veld in deze luchtspleet is een maat voor de conden

satorspanning u ; dit veld wordt opgewekt door een spoel
c

om de kern; deze is via een hoogohrnige weerstand aan de

condensatorklemmen aangesloten. De stroom door deze spoel

is hierdoor ongeveer recht evenredig met de condensator

spanning en dus is het luchtspleetveld evenredig met de

condensatorspanning.
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uit de hallgenerator verkrijgen we een spanning van enkele

tientallen millivolts, die na versterking tot ongeveer enkele

tienden van volts de condensator-referentiespanning levert.

Stijgt v hoven Vu' dan zal C~C. inschakelen en P.O.G zal
c

pulsen afgeven, die via de pulstransformator en de pulsver-

sterkers op de gate's van T en T' komen.g g
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3.2.2.2. Praktische uitvoering.

a. De condensator referentiespanning.

De condensator-referentiespanning wordt verkregen met be

hulp van een hallgenerator, welke compleet met een ferro

magnetische kern geleverd wordt. (fabr. Siemens, type SBV514)

Om deze kern werd een spoel aangebracht met tienduizend

windingen, welke in serie met een weerstand van 27 kohm

aan de condensatorklernrnen is aangesloten.

De stuurstroom voor deze hallgenerator wordt verkregen

uit de 24 volts voeding via twee weerstanden, van elk 39 omn.

Daar het hall-plaatje een eigen weerstand bezit van ongeveer

4 ohm, verkrijgen we op deze manier een stuurstroom van

300 rnA, de nominale waarde voor dit type.

De hallspanning, welke verkregen wordt, wordt dusdanig ver

sterkt, dat een stroom van I rnA door de spoel overeenkomt

met een spanning v = 0,6 volt. Een stroom van I rnA komt
c

namelijk vrij goed overeen met een condensatorspanning

u = 270 volt.
c

De instelwaarde-referentiespanning wordt nu verkregen als

doorlaat-overgangsspanning van een germaniumdiode, die

ook op 0,6 volt overgangsspanning is uitgezocht.

Stijgt de condensatorspanning u dus boven 270 volt, dan
c

zal v boven 0,6 volt stijgen en groter zijn dan v , waar-
c u

mee de gevraagde situatie bereikt is.

b. Comparator C.C.

De comparator is opgebouwd uit 2 integrated circuits en

twee transistoren in een gelijke schakeling, zoals ook

C.O.S. en C.B.S. zijn opgezet. Volledigheidshalve is

het schema gegeven in fig. 3.2.2.2., waarbij de letters

wederom overeenkomen met de letters in het blokschema

van fig. 3.2.2.].
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.-------------,-------,,..------------,-----------.------0 + '.2. V

L- ---L L-_---.l._....I-o _I ~ i/

fig. 3.2.2.1.

c. De pulsoscillator.

De pulsoscillator ~s van hetzelfde type, als de puls

oscillator, zoals die in hoofdstuk 2, figuur 2.2.3.10

is getekend.
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4. Omschakeling van rij- naar rembedrijf.

De omschakeling van rij- naar rembedrijf kan op verschil

lende manieren geschieden. De hier beschreven schakeling

beoogt met een minimum aantal schakelaars de omschakeling

van rijbedrijf naar rembedrijf mogelijk te maken. De scha

keling is gesch~tst in figuur 4.1.

'"lorcoco .....,

~-+--......----------,.l '"""... p'" .. f-

..
u.!

L..- ~_1i_b------------r--

Rrun

fig. 4.1.

I = Motorbedrijf.

II = Rem(generator)bedrijf.

Dat deze schakeling inderdaad de vereiste configuraties

levert voor motor- en rembedrijf. kan het best worden

nagegaan aan de hand van detailtekeningen t waarbij de

schakelaar 8 1 (met sec ties a.b en c) achtereenvolgens

in de stand II en I wordt geplaatst.

- 5chakelaar 51 in de stand II (Rembedrijf). We krijgen

nu het volgende schema (fig. 4.2.).

ero~1

fig. 4.2.
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Diode D zal bij geleidende chopper een stroom in de
a

voorwaartsrichting voeren. en derhalve de goede wer-

king van de remchopper niet beinvloeden.

Fig. 4.2. is nu identiek aan fig. 3.2.1.4., indien de

in die figuur voorkomende thyristoren T en T' wordeng g
vervangen door resp. Ta en Tb .

Schakelaar SI in stand I (Motorbedrijf). We krijgen nu

het volgende schema (fig. 4.3.)

,I:-II'OCt"r!

)4--+--.------.:...------..1 ""'....~p.."'~

...:I
fig. 4.3.

Daar in motorbedrijf de rotatiespanning e van derot
machine altijd kleiner is dan de voedende spanning U ,

o
zal er een tegenspanning over diode D staan. waardoor

a
deze spert.

We zien hier een grote overeenkomst met de in hoofdstuk 2

behandelde configuratie (fig. 2.2.1.1.); in dit schema

bevindt de thyristor T zich op de plaats van de vrij-
a

loopdiode D in fig. 2.2.1.1.
v

Voor motorbedrijf is het derhalve noodzakelijk, dat

thyristor T continu ontsteekpulsen krijgt, zodat dea
thyristor T zich gedraagt als een diode.

a

Met de schakeling van figuur 4.1. is omschakeling van rij

naar rembedrijf dus zonder meer mogelijk. Het stuurstroom

circuit, zoals dat in hoofdtuk 2 beschreven is. behoeft

echter een kleine aanvulling, behalve de aanvulling, welke

reeds in hoofdstuk 3 voor rembedrijf werd beschreven.

Het stuurstroomcircuit zal er nu voor moeten zorgen. dat

in motorbedrijf de thyristor T continu ontsteekpulsen
a

ontvangt.
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Daar de thyristor T ~n rembedrijf de plaats inneemt van
a

de in hoofdstuk 3 beschreven thyristor T en deze thyristor
g

dan via C.C. en P.O.G. (fig. 3.2.2.1.) wordt ontstoken,

wordt in rij-bedrijf de thyristor Took via C.C. en P.O.G.
a

ontstoken, waarbij C.C. dusdanig wordt geschakeld, dat

P.O.G. continu pulsen afgeeft.

Voor de praktische uitvoering wordt voor SI b gebruik
a, ,c

gemaakt van magneetschakelaars. Deze schakelaars worden

door een sectie van een dubbelpolige omschakelaar bediend.

De andere sectie wordt gebruikt om C.C. ~n het stuurstroom

circuit om te schakelen. (Schakelaar S2 ~n fig. 4.4.)

Figuur 4.4. geeft nu het blokschema van een stuurstroom

circuit, dat een tweepuntssturing bewerkt voor zowel

motor(rij)- als generator(rem)bedrijf.
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5. Appendix. ,
5.1. De condensator C.

De condensator C wordt gevormd door een aantal parallel ge

schakelde Bosch MPK 5 ~F, ±10 % condensatoren type K05W4A6.

De gegevens voor deze condensatoren zijn:

500 V.

12 A.

3770 Var.

Notatie: I + 2 + 3/4 - 5

Deze condensatoren kunnen groepsgewijs parallel geschakeld

worden. De volgende groepen zijn aanwezig:

5 ~F - 10 ~F - IS ~F - 20 ~F - 100 ~F - 150 ~F

Deze groepen kunnen elk door het aanbrengen van een koperen

strip in de opstelling ingeschakeld worden.

5.2. De zelfinduktie LI~

De zelfinduktie L
I

is opgebouwd uit 6 luchtspoelen, die

boven elkaar gemonteerd zijn. Elke spoel bevat 20 windingen;
2

de windingen zijn vervaardigd van koperband 25 x 2 rom

De spoelen kunnen in serie en/of parallel geschakeld worden.

De volgende configuraties zijn door Kaptein (LI) opgemeten,

waarbij de notatie duidelijk wordt gemaakt aan de hand van

figuur 5. I .
" dJ ¢ ti>--.-.. --. ---. ---
~ flY1 rmJ no

I ..t .3 "

fig. 5. I.

Spoelen ~H

50

2 42,5

3 42,5

4 41

5 42,5

6 43

+ 2 146

2 + 3 134

3 + 4 128

4 + 5 131

5 + 6 138
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Spoelen Ze1£ induktie

~H.

50

+ 2 - 3 99

+ 4 107

+ 3 I )9

+ 2 - 3 + 4 143

+ 2 146

+ 2 + 3 - 4 205

+ 2 + 5 214

+ 2 + 4 229

+ 2 + 3 260

+ 2 + 3 + 4 - 5 340

+ 2 + 4 + 5 350

+ 2 + 3 + 5 365

+ 2 + 3 + 4 403

+ 2 + 3 + 4 + 5 - 6 470

+ 2 + 3 + 4 + 6 5J5

+ 2 + 3 + 4 + 5 555

+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 725

1/2 + 3/4 + 5/6 207

--------------------- -----1
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In deze bijlage zijn foto's opgenomen van de praktische uit

voering van de chopperinstallatie, zoals die bij de P.C.C.

car-opstelling is opgebouwd.

Foto I. Overzicht met op de voorgrond de chopperinstallatie.

Hierin bevinden zich van onder naar boven:

- De zelfinduktie L1
- De condensator C

- De ventilator

- Een rek met de componenten voor het hoofdstroom-
gedeelte

- De elektronische stuureenheid.

Foto 2. Overzicht, met op de voorgrond het draaistel van de

P.C.C.-car.

Foto 3. Detailfoto van het bedieningspaneel. De meters op dit

paneel hebben de volgende betekenis:

- Links boven: Netstroom;

- Links onder: Motorstroom;

- Rechts boven: Ingestelde waarde van de stroom-bovengrens;

- Rechts onder: Ingestelde waarde van de stroom-ondergrens.

Met de twee drukknoppen uiterst links kan het commando

"aan" (bovenste knop) en "uit" (onderste knop) gegeven

worden; de twee draaiknoppen tussen de meters zijn voor

de ins telling van de stroomgrenzen.

Foto 4. Detailfoto van het rek met de componenten voor het hoofd

stroomcircuit.

Foto 5. Detailfoto van een thyristor met RC-lid en pulsversterker

met voeding. Bovertdien is nog een genummerde (4) mume

talen kern te zien, waarmee via een hallgenerator de

stroom door deze thyristor gemeten kan worden.
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