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Samenvatting

Binnen de seetie Elektromechanica en Vermogenselektronica van de TU Eindho
ven is een sneldraaiende permanent-magneet generator ontwikkeld voor direete
koppeling aan een gasturbine. Ret idee is ontstaan om deze generator te ge
bruiken in een elektriciteitsopwekeenheid op basis van een tweetakt-dieselmotor.
Aan de tweetakt-diesel is een gewone synchrone generator gekoppeld (de hoofd
generator). De permanent-magneet machine wordt nu direct gekoppeld met een
compressor/turbine-unit die v66r de dieselmotor is geschakeld. Tijdens het opstar
ten van het systeem zal de machine deze unit moeten aandrijven. Ais het systeem
op toeren is, zal de machine energie aan het net leveren.

Dit is eenvoudig te realiseren met een stroomconvertor. Deze convertor koppelt
de machine via een stroomtussenkring met het 50 Rz net. De netvervuiling die
ontstaat als gevolg van de blokvormige stromen, vormt hier geen beperking omdat
de convertor parallel aan de hoofdgenerator staat (het vermogen van deze generator
is ca. 20 maal groter dan dat van de permanent-magneet machine).

De convertor is opgebouwd met GTO's en wordt optisch aangestuurd door een
digitaal systeem dat als hart een Digitale Signaal Processor heeft (een TMS320C30
van Texas Instruments). De faseverschuiving tussen tegen-EMK en fasestroom van
de machine kan ingesteld worden. Met deze faseverschuiving en de spanning in
de tussenkring kan een willekeurige bedrijfstoestand van de machine gerealiseerd
worden. In motorbedrijf kan hiermee tevens veldverzwakking toegepast worden bij
de permanent-magneet machine. Om de faseverschuiving te realiseren wordt de
rotorpositie ingelezen met behulp van een positieopnemer op de as van de machine.
De timing van de ontsteekmomenten van de GTO's wordt berekend door de DSP,
maar uitgevoerd door een logische schakeling. Op deze manier worden ongewenste
variaties in de ontsteekmomenten geminimaliseerd.

De commutatie van de stroom in de convertor is gesimuleerd op een PC. Rierbij
is met name gelet op de invloed van de snubbers van die GTO's, die niet mee doen
aan het commutatieproces. Een commutatiehulpcircuit zorgt ervoor dat aanlopen
met hoge stroom mogelijk is. Ret commutatiehulpcircuit bestaat uit een diode
gelijkrichter en een spanningsbron parallel aan de machine.

Er zijn metingen gedaan aan het ontwikkelde digit ale systeem en aan de convertor
zonder commutatiehulpcircuit. Ret systeem werkt betrouwbaar en de faseverschui
ving tussen tegen-EMK en fasestroom kan van de machine nauwkeurig ingesteld
worden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

De laatste jaren wordt er steeds meer decentraal vermogen opgesteld in het Neder
landse elektriciteitsnet. Ret merendeel van deze opwekeenheden zijn systemen met
gasturbines of dieselmotoren.

Door NOVEM is een programma gestart dat als doel heeft het rendement van
kleine opwekeenheden met gasturbines te verhogen. Ret rendement wordt onder
andere verbeterd door het weglaten van de overbrenging tussen turbine en generator.
Ret optimale rendement van een gasturbine ligt bij een toerental dat hoger is dan
3000 rpm. De generator zal dan ook op dit hoge toerental moeten draaien. Riervoor
is een geheel nieuw ontwerp nodig van de generator. Binnen de sectie EMV1 van de
Technische Universiteit Eindhoven is zo'n sneldraaiende generator ontwikkeld met
een vermogen van 1400 kW. De rotor van deze generator is uitgerust met permanente
magneten.

Voor de grotere tweetakt-dieselsystemen (orde van grootte 30MW) zou deze ge
nerator ook van toepassing kunnen zijn. Deze wordt dan niet toegepast als hoofdge
nerator, maar als aandrijving van een compressor/turbine-unit tijdens het opstarten.
Als het systeem op toeren is kan de generator energie gaan leveren aan het net. Voor
een dergelijk systeem is een opzet getekend in figuur 1.1

De dieselmotor is een tweetakt diesel, deze onderscheidt zich van de viertakt
variant onder andere door het feit dat het zuurstof/diesel-mengsel een compressie
ondergaat voordat het in de cilinders wordt ingespoten. Rierdoor is er naast het
motorblok in ieder geval nog een compressor nodig. Doordat de restgassen van de
verbranding nog een hoge druk en een hoge temperatuur hebben kunnen deze met
behulp van een turbine gebruikt worden om de compressor aan te drijven. De tur
bine levert pas vermogen als de dieselmotor draait. De permanent-magneet machine
wordt gebruikt om het systeem op te starten vanuit stilstand2 . Als het systeem
eenmaal draait zal de turbine meer vermogen leveren dan nodig is voor de compres
sie. Dit te veel aan vermogen kan dan via de permanent-magneet machine aan het
elektriciteitsnet worden geleverd.

In dit verslag wordt de ontwikkeling beschreven van de elektronica waarmee de
permanent-magneet machine als motor en als generator gebruikt kan worden. De

1EMV = Elektromechanica en Vermogenselektronica
2Zonder de motor/generator zal voor het opstarten gebruik gemaakt moeten worden van pers

lucht oj.d.
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elektronica zal de wisselspanningen met variabele frequentie van de machine via een
DC tussenkring aan het net koppelen3 . Er is hierbij in eerste instantie alleen gekeken
naar de koppeling tussen machine en DC tussenkring.
De convertor moet aan de volgende eisen voldoen:

• bidirectionele energiestroom moet mogelijk zijn,

• hoge betrouwbaarheid,

• hoog rendement,

• machine moet kunnen starten vanuit stilstand,

• permanent-magneet machine moet met geringe verliezen worden belast.

Een driefasige brug verbindt de DC-tussenkring met de elektrische machine. Voor
de aansturing van de halfgeleiderschakelaars in de brug is de benodigde hardware
ontwikkeld. De schakelaars worden optisch gestuurd vanuit een digitaal systeem dat
als hart een Digitale Signaal Processor (DSP) heeft. De tijdkritische acties worden
niet door de DSP zelf verricht maar door een logische schakeling in een EPLD4

. Op
deze manier blijft de benodigde processorsnelheid voor de aansturing van de machine
beperkt.

Voor een hoog rendement is het gewenst de permanent-magneet machine met tra
peziumvormige stromen aan te sturen. Als de machine energie aan het net levert zijn
sinusvormige stromen in principe ook niet noodzakelijk. De vermogenselektronica
staat immers parallel aan de hoofdgenerator zodat netvervuiling door de trapezium
vormige stromen niet snel merkbaar zal zijn (het vermogen van de hoofdgenerator
is ca. 20 maal grater dan dat van de vermogenselektronische convertor).

50Hz
net

hoofd-generator

l~--'M-----13 fasige brug

compressor

lucht

uitlaat
gassen

Figuur 1.1: De opzet van een dieselsysteem voor de opwekking van elektriciteit.

3Yanwege het hoge toerental van de machine is de toepassing van cycloconvertors e.d. niet
mogelijk.

4EPLD = Erasable Programmable Logic Device
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De machine

2.1 Inleiding

Om een hoog rendement van het totale systeem te verkrijgen wordt er een ma
chine gebruikt met permanent-magneet bekrachtiging. Permanent-magneet machi
nes (P.M. machines) kenmerken zich door een hoog rendement en een hoge vermo
gensdichtheid. Het hoge rendement ontstaat doordat er geen energie aan de machine
toegevoerd hoeft te worden om een magnetisch veld te creeren. Het grote vermogen
per volume-eenheid in vergelijking met andere machinetypen dankt de machine aan
het feit dat er weinig warmte in de rotor ontwikkeld wordt 1 . Er bevinden zich im
mers geen stroomvoerende geleiders in de rotor (aIleen in de stator). De warmte die
in de geleiders ontwikkeld wordt, kan daardoor direct, zonder een luchtspleet over
te hoeven steken, via het statorhuis worden afgevoerd.

Machines met permanente magneten beschikken tevens over een grote koppel
traagheidsverhouding. Systemen die door deze machines aangedreven worden, kun
nen dus een hoog dynamisch gedrag vertonen. Hoog dynamisch gedrag is voor de
toepassing als motor/generator gekoppeld aan een compressor/turbine-unit echter
niet van groot belang. De dynamica van het totale systeem zal toch in hoofdzaak
bepaald worden door de dieselmotor.

Permanent-magnetisch bekrachtigde machines kunnen verdeeld worden in twee
categorieen: machines die aangestuurd worden met een sinusvormige stroom en
machines die aangestuurd worden met een trapeziumvormige stroom. De eerste
groep wordt ook weI borstelloze AC machines genoemd en de tweede borstelloze DC
machines. Beide typen machines kunnen in principe gezien worden als machines van
het synchrone type. De vermogenselektronica moet er voor zorgen dat de machine
synchroon met de rotor wordt geexciteerd. Hiervoor zal meestal een positieopnemer
op de rotoras aanwezig zijn.

De machines die met sinusvormige stromen worden aangestuurd hebben als voor
deel dat koppelpulsaties zeer klein gehouden kunnen worden. Hier staat echter
tegenover dat de positieopnemer zeer nauwkeurige informatie moet geven over de
momentane hoek van de rotoras. Bij de machines die geexciteerd worden met trape
ziumvormige stromen is de positieopnemer veel eenvoudiger (om de 60°el. een ander
signaal is voldoende bij een driefasige machine), maar hier staat tegenover dat kop-

1Er is dus geen groot oppervlak nodig om deze warmte af te voeren.
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pelpulsaties moeilijker te onderdrukken zijn. Een dergelijke machine levert onbelast
tegenspanningen die ook trapeziumvormig zijn.

Ais de positieopnemer van laatst genoemde machine direct gebruikt wordt om
de stroom in de statorfasen in of uit te schakelen, wordt de machine ook weI een self
commutating synchronous machine genoemd.

De machine die in dit project gebruikt wordt, is al eerder binnen de sectie EMV
ontwikkeld (zie [16] en [23]).

2.2 Machine met trapeziumvormige tegen-EMK

De machine die voor de aandrijving van de compressor gebruikt wordt, is een driefa
sige machine die aangestuurd moet worden met trapeziumvormige stromen. Dit type
machine is zo ontworpen dat bij deze stroomvorm een koppel met zo min mogelijk
rimpel wordt geleverd. De permanente magneet bevindt zich op het oppervlak van
de rotor waarbij iedere magnetische pool een zo groot mogelijke booglengte heeft.
In tegenstelling tot de meeste andere machine typen, bestaan de statorspoelen uit
geconcentreerde wikkelingen. De (nullast) tegenspanningen die de machine opwekt,
hebben een trapeziumvormig verloop.

Een positieopnemer op de rotoras geeft ieder 60 oel. een andere code. Deze infor
matie kan worden gebruikt om direct de stroom door de juiste fasen te sturen (self
commutating synchronous machine). De combinatie vermogenselektronica en rotor
positieopnemer verricht dan samen dezelfde taak als de mechanische commutator
van een gelijkstroommachine. Ret gedrag van de machine zal dan ook vergelijkbaar
zijn met dat van een gelijkstroommachine.

Een groot verschil met een DC machine is dat fluxverzwakking niet eenvoudig
mogelijk is; de flux die wordt opgewekt door de permanente magneet is immers
niet regelbaar. Om toch hogere toerentallen te kunnen bereiken kan een faseverschil
tussen de statorstroom en de nullastspanning worden ingevoerd (zie figu ur 2.1).
Rierdoor omvatten de statorspoelen van een bepaalde fase, op het moment dat die
fase stroom voert, een kleinere flux in de directe richting waardoor ook veldverzwak
king wordt verkregen. Ret koppel neemt dan dus af zodat bij hetzelfde vermogen
een hoger toerental mogelijk is.

Figuur 2.1: De fasever
schuivingshoek a en de
gei"dealiseerde curves van de
tegen-EMK en de fasestroom.
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Om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de machine zal het een en ander
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iets verder worden uitgewerkt voor een geYdealiseerde machine. Eerst zal gekeken
worden naar de situatie dat de statorstromen en nullast-tegenspanningen van de
machine in fase zijn (0: = 0). Daarna wordt gekeken naar de gevolgen van het
introduceren van een faseverschil tussen deze grootheden (0: i- 0, fluxverzwakking).

De ijzer- en de koperweerstand worden nul verondersteld en dus de verlieshoek
6 = arctan( RLs ) van de machine ook. De rotor is cilindrisch en heeft geen licha-

W s

melijke polen2 . De luchtspleet is dus constant. De machine wordt geexciteerd met
rechthoekige stromen (de vermogenselektronica voor de aansturing zal in het vol
gende hoofdstuk worden behandeld).

We kunnen nu voor stationair bedrijf uitgaan van een eenvoudig machinemodel
zoals in figuur 2.2 getekend is (zie [3]). Dit is een eenfasig model in motorconventie.
In de andere fasen treden dezelfde spanningen en stromen op maar dan 120°el.
verschoven. De drie machinefasen zijn in ster verbonden. Ondanks dat het hier
een driefasige machine betreft is er geen spanningsbron die de koppeling met de
andere fasen voorstelt. De andere fasen worden met blokstromen bekrachtigd en de
opgaande flank van de ene fase valt samen met de neergaande flank van de andere
(zie figuur 2.3 ). Hierdoor is er in het ideale geval net to geen invloed van de fasen
op elkaar en lijken ze magnetisch ontkoppeld.

#ase

+

Utase

1
Figuur 2.2: Eenfasig vervangings
schema van een permanent-magneet
machine in stationair bedrijf.

Eu
Iu,Eu

Iu 1\ /1
\1 1/ t--+

Iv,Ev

Figuur 2.3: De geYnduceerde spannin
gen in de drie fasen en de stromen in
motorbedrijf.

De hoofdveldinduetiviteit wordt door L s voorgesteld en de lekinductiviteit door
LS(J" (deze vormen samen de synchrone reactantie). De spanningsbron E stelt de
trapeziumvormige tegenspanning voor die de machine genereert. Hoe de vorm van
de tegenspanning tot stand komt is te zien in figuur 2.5. Dit zijn gestileerde grafieken
van 1) het magnetisch veld van de rotor, 2) de door de magneet geproduceerde
flux omvat door een geconcentreerde winding en 3) de in een winding geYnduceerde
spanning.

In figuur 2.5a is uitgegaan van een permanente magneet waarvan de polen 1800 el.
beslaan. Figuur 2.5b geeft de situatie weer waarbij de magneet een booglengte
van 1200 el. heeft. Voor de eenvoud is hierbij de overgang van B max naar B min

lineair getekend. De flux die gekoppeld is met een fase, voIgt uit integratie van
het magnetisch veld over de breedte die de geconcentreerde wikkeling beslaat. De

2De permanente magneten op het rotoroppervlak verstoren dit beeld niet omdat voor het mag
neetmateriaal geldt: J1r ~ 1
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gebruikte symbolen staan in figuur 2.4 (hier is de situatie getekend met magnetische
polen van 180oel.).

+f3k

Wgek,u(e) = NkJB((3 - e)la d((3)

-f3k

Hierin is:

(2.1)

a

= het aantal windingen van de wikkeling
= de hoek in elektrische radialen
= de hoek in el. rad die de wikkeling beslaat
= het magnetisch veld ter plaatse (3 als

de rotor zich in positie ebevindt
= de (magnetisch actieve) lengte van de rotor
= de straal van de statorboring

De luchtspleetflux heeft zijn maxima midden boven de magnetische polen.
geYnduceerde spanning voIgt uit de afgeleide van de flux naar de tijd:

E
oW gek oWgek oe oWgek= -- = --- = --Wat oe at oe r

De amplitude van E wordt geschreven als:

A oWgek IE=~ wr=kowr
max

De

(2.2)

(2.3)

De spanningsbron levert een trapeziumvormige spanning waarvan de amplitude
evenredig is met de maximale gradient van de gekoppelde flux (machine constante
ko) en de rotor-hoeksnelheid (zie grafiek (3) in figuren 2.5 a en b).

Als de blokvormige fasestroom en de tegen-EMK met elkaar in fase zijn (a = 0
in figuur 2.1), wordt er door die fase gedurende 120oel. een constant koppel geleverd
van:

P EI
Tel =-=-

W r W r

Hetgeen samen met formule 2.3 levert:

Tel = koI

(2.4)

(2.5)

Deze uitdrukking is identiek aan de koppelvergelijking van een onafhankelijk be
krachtigde DC machine. Het koppel kan lineair ingesteld worden met behulp van
de amplitude van de blokstroom. De hogere harmonische stromen leveren hierbij,
dankzij de geconcentreerde wikkelingen, weI een bijdrage aan het koppel (zie [3]).
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(J

magnetische as "'(------"'--~)'

van wikkeling u v

Figuur 2.4: Schematische voorstelling machine met magnetische polen van 180o el ..

2".

IJ=wt ->

\119&, min(2)

11 Em••
Eu(IJ)~ ~

(3) \~__E_m'_'n_"._~/ IJ=wt -> 2~

B({3-IJ;r---\~--------;;-~~~ (J-IJ =:;;;~
(1) , ,\~__B-",m=in,-----~/ .

1
'IfJek,u(IJ)

B~_l B_m._.---".----(J---IJ-->-----,2~
(1~ I wg'*, m.. B

min

'IfJek,u(IJ)~ IJ=wt->

~~~
(2) I Em.. Wg'k, mm Em••

Eu(IJi
1----- I

". IJ=wt-> 2".
(3) Em--"i--,," _

a: Machine met B veld van 180oel. b: Machine met B veld van 120D el.

Tcl(a)T Tcl(a)l

-7[' a---+7[' -7[' a---+7['
generator- motor- motor- generator- ~enerator- motor- motor- ~enerator-
bedrij bedrijf bedrijf bedrijf edri' bedrijf bedrijf edrijf

c: Elektrisch koppel bij B veld van 180°el. d: Elektrisch koppel bij B veld van 120°el.

Figuur 2.5: (1) B veld als gevolg van de permanente magneet. (2) Met fase u gekoppelde
flux bij geconcentreerde wikkelingen. (3) In fase u ge'induceerde spanning
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Het totale koppel is tweemaal zo groot omdat er steeds twee fasen tegelijk stroom
voeren (sterschakeling van de machine).

Voor a =I- 0 kan het elektrische koppel berekend worden uit formule 2.1 verme
nigvuldigd met I en geYntegreerd over de periode dat I positief is. Dit levert formule
2.6. In de figuren 2.5c en 2.5d is het koppel getekend als functie van het faseverschil
a. Voor 0 < lal < ~ werkt de machine in motorbedrijf en voor ~ < lal < 7f werkt
de machine in generatorbedrijf. Doordat de weerstanden van de machine verwaar
loosd zijn is er geen dissipatorbedrijr. Doordat het koppel ontstaat uit een dubbele
integratie wordt de invloed van de hogere harmonische verzwakt (deze is echter niet
nul). De vorm van de grafiek lijkt hierdoor op cos(a).

(2.6)

De permanent-magneet machine kan ook vergeleken worden met de gewone syn
chrone machine. Hiervoor verwaarlozen we de invloed van de hogere harmonische
velden en tekenen een fasordiagram van de grondharmonischen. Nu is eenvoudiger
in te zien hoe het koppel tot stand komt.

In figuur 2.6 zijn de grondharmonischen van spanning, flux en stroom te zien in
een fasordiagram. AIle fasoren zijn betrokken op fase u. De spanning tussen machi
neklem u en sterpunt wordt weergegeven door Uu en de grondharmonische stroom
door fase u wordt weergegeven door Is,u' In de figuur is tevens de met deze fase
gekoppelde rotorflux te zien. De ankerreactie3 wordt door \]Is,u voorgesteld en de
resulterende luchtspleetflux door (\]I y,u)' Als van de klemspanning van de machine
(Uu ) de spanningsval over de lekreactantie wordt afgetrokken levert dit de tegen
spanning (Ei,u, interne tegenspanning) op van de machine in belaste toestand. Als
men daar weer de spanningsval over de hoofdreactantie (L s ) van aftrekt, resulteert
dit in de nullast-tegenspanning (Eo). Tussen de luchtspleetflux en de rotorflux kan
de koppelhoek 61 getekend worden (deze hoek is ook te vinden tussen Ei,u en Eo).
Het elektrische koppel is evenredig met de sinus van deze hoek en met beide fluxen.
Het koppel is dus4 ook evenredig met de sinus van hoek 62 , met \]Ir en met \]Is'

De positie van de fasor \]Ir komt overeen met de gegevens van de positieopnemer.
Deze opnemer heeft echter een resolutie van slechts 600 el. Als de snelheid bekend
is kan de positie met een hogere resolutie berekend worden. Met dezelfde gegevens
kan ook de positie van Eo berekend worden (deze ijlt immers 90° voor op \]Ir)'

In het fasordiagram zijn tevens twee grenzen al en a2 aangegeven. Deze geven
aan waar de grondharmonische van de stroom de helft van de topwaarde bereikt (ze
maken dus een hoek van 60° graden met de fasor Is). Voor de blokstroom geven al
en a2 het in- en uitschakelmoment van de positieve helft van de stroom. Als al op

3De met fase u gekoppelde flux die door alle drie de statorfasen wordt geproduceerd.
4Dit blijkt uit de eerstgenoemde evenredigheid. Deze is te schrijven als het vectorproduct van

beide fasoren (Tel ex IJIr . IJI9 . sin 61 = IJIr x IJI g). De grootte hiervan komt overeen met het
oppervlak van een parallellogram opgespannen door IJI r en IJIg' De fasoren IJIs en IJI r spannen een
parallellogram op met een even groot oppervlak (IJIr x IJI 9 = IJIr x (IJIs+IJIr) = IJIr x IJIs+ IJIr x IJIr =
IJIrxlJIs)
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Figuur 2.6: Fasordiagram van grondharmonische van U,I en \Ii (motorconventie).
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de positieve reele as ligt, wordt de gelijkstraom ingeschakeld, als a2 op de positieve
reele as ligt wordt deze uitgeschakeld. Door deze grenzen te verplaatsen ten opzichte
van de fasor Wr kan een andere koppelhoek 62 gekozen worden. Het verplaatsen van
de grenzen betekent in de praktijk het eerder of later exciteren van de betreffende
fase. Als beginnend met a = 0, a wordt vergroot, dan zal de hoek 62 toenemen en
61 afnemen (62 = 90° + a).

Het vergroten van a zorgt er tevens voor dat de hoek <p (tussen spanning Uu

en stroom) waarbij de machine werkt, vergroot wordt. De cos <p wordt dan kleiner.
Als de machine geen lekreactantie had (Lsa = 0), dan zou gelden <p = a - 61. De
aanwezigheid van de lekreactantie maakt <p kleiner bij een gegeven a en 61.

Als er een kortsluiting optreedt in de machine zullen er stromen gaan lopen die
een veld maken dat in tegenfase is met het rotorveld (zie [14]). Bij een permanent
magneet machine wordt dan het risico gelopen dat de magneet (gedeeltelijk) wordt
gedemagnetiseerd. Hoe grater de lekinductiviteiten van de machine zijn, hoe kleiner
de kortsluitstroom zal zijn, en dus hoe geringer de bedreiging van de permanente
magneet is. Toch zal ter bescherming van de magneet een kortsluiting op de klemmen
van de machine te allen tijde voorkomen moeten worden.

Als het dynamisch bedrijf van de permanent-magneet machine nauwkeurig be
schreven moet worden, zal er rekening gehouden worden met de hogere harmonische
stromen, spanningen en velden (als gevolg van de trapeziumvorm van het veld en
de stroom). De verschijnselen die aan de elektrische zijde optreden tijdens commu
tatie van de exciterende straom, worden in het volgende hoofdstuk beschreven in
combinatie met de convertor.

2.2.1 Koppelpulsaties

De machine kan in een ideale situatie een rimpelloos koppel leveren. Hiervoor moe
ten de Hanken van de tegenspanningen oneindig steil zijn zodat de maxima van
de nullastspanning 1800 el. breed worden. Bovendien moet de machine geexciteerd
worden met blokstromen van 1200 el. (ook met oneindig steile Hanken).

Door de aanwezigheid van spreidingsvelden, lokale verzadiging en wervelstromen
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zullen de velden niet de vorm hebben als in figuur 2.5a. Hierdoor zal de nullast
spanning ook geen rechthoekig verloop hebben. Een geheel constant koppel is dus
niet mogelijk. Er geldt echter weI dat steilere flanken van de tegen-EMK ervoor
zorgen dat er minder rimpel aanwezig zal zijn in het geleverde koppel (zie ook [3]).
Bij vergroting van a zal vanaf een bepaalde waarde, de rimpel in het koppel toene
men (zie [9]). Dit gebeurt vanaf het moment dat een flank van de tegen-EMK (van
een fase) valt op het moment dat die fase stroom voert. Als a pas vergroot wordt
bij hoge toerentallen zullen de harmonische koppels natuurlijk minder storend zijn
omdat het traagheidsmoment van het roterende systeem een grotere rol gaat spelen.

Het is overigens zo dat er steeds maar twee van de drie fasen stroom voeren en dus
voor koppelproductie zorgen. Hierdoor wordt ook maar twee-derde van de stator
stroombelegging gebruikt. Er bestaat een andere mogelijkheid dan deze stroomvorm;
door aIle drie de fasen stroom te laten voeren (stroomblokken van 180oel. waarbij
de fasen in driehoek zijn geschakeld). Dan kan de permanente magneet 120o el. van
de rotor beslaan om de machine (eveneens in een ideale situatie) een rimpelloos
koppel te laten leveren. De geleidingsverliezen (12R) zullen nu 1.5 keer groter zijn,
maar het blikpakket van zowel stator als rotor kunnen 1.5 keer dunner zijn. In de
driehoekschakeling moeten de fasen ook een hogere spanning kunnen verdragen dan
in de sterschakeling (zie [14]).

2.3 De opstelling

Tijdens de ontwikkeling van de convertor is geen gebruik gemaakt van een machine
met permanente magneten, maar van een 'gewone' synchrone machine met een la
ger vermogen dan de PM-machine. Deze machine is gewoon in die zin dat er een
normale rotorwikkeling aanwezig is (en dus sleepringen). De machine mag echter
ook geexciteerd worden met trapeziumvormige stromen zodat er voor de convertor
weinig verschil merkbaar is met een PM-machine5 .

De synchrone machine levert in nullast een tegen-EMK die bij benadering si
nusvormig is (zie figuren 2.7 en 2.8). Als deze machine met blokvormige stromen
geexciteerd zal worden, zullen er grotere koppelpulsaties optreden dan bij de 1 MW
permanent-magneet machine. De synchrone machine heeft een nominaal vermogen
van 37.5 kVA. Bij een elektrische frequentie van 600 Hz draait de machine op een
toerental van 3000 tpm. De machine beschikt dus over p = ~ = 12 poolparen. De

Wm

gegevens van deze machine staan in tabel 2.1. Op de as van de synchrone machine
bevindt zich een positieopnemer. In figuur 2.9 is de codering van de positieopnemer
te zien samen met de spanning tussen Uv en sterpunt. De signalen van de opnemer
worden naar de digitale elektronica gezonden door middel van drie glasvezels om
storingen door magnetische velden en dergelijke te vermijden.

Om een belasting te kunnen simuleren is de as van de synchrone machine direct
gekoppeld aan een gelijkstroom machine (figuur 2.10). Bij deze gelijkstroommachine
kan de spanning over de rotor met de hand geregeld worden. De synchrone machine
kan zo naar wens belast worden met een koppel tegen de draaizin in of juist met de
draaizin mee (voor generatorbedrijf). De gelijkstroommachine heeft een nominaal

5De rotor van de synchrone machine wordt bekrachtigd met een constante stroom.
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Tabel 2.1: De specificaties van de synchrone machine
fabrikant Lech motoren
nom. vermogen 37.5 [kVA]
nom. stroom 57 [A]
nom. spanning 380 [V]
freq.el. 600 [Hz]
nom. toerental 3000 [tpm]
poolpaartal 12
I Bekrachting 7.5 [A]
Isol.klasse IP23

Tabel 2.2: De specificaties van de belastingsmachine
nom. vermogen 12 [kW]
nom. stroom 54 [A]
nom. spannmg 220 [V]
nom. toerental 1500 [tpm]

toerental van 1500 [tpm]. Er zal niet op een hoger toerental getest worden. Het
nominale vermogen van de gelijkstroommachine is kleiner dan dat van de synchrone
machine.(12 kW, zie tabel 2.2).
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Figuur 2.7: De fasespanning bij 1471 tpm en 7.5 [AJ rotorbekrachting.
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Figuur 2.8: De gekoppelde spanning bij 1471 tpm en 7.5 [AJ rotorbekrachting.

Figuur 2.9: De signalen zoals die van de positieopnemer komen.
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Figuur 2.10: De opstelling in het laboratorium.



Hoofdstuk 3

De convertor

3.1 Inleiding

Ret is om verschillende redenen noodzakelijk de machine via een convertor aan het
net te koppelen. De machine wordt gebruikt om het dieselsysteem op te starten. Dit
betekent dat de machine autonoom moet kunnen aanlopen. De gebruikte machine
beschikt niet over een aanloopkooi of andere aanloopmiddelen. Bovendien is het
de bedoeling dat de machine op dezelfde as komt als de compressor en de turbine.
Deze draaien op een vele hoger frequentie dan de netfrequentie. Ten derde is het,
om een hoog rendement te verkrijgen, gewenst de machine aan te sturen met tra
peziumvormige stromen. Ret zal dus duidelijk zijn dat een convertor noodzakelijk
is. Deze convertor moet ervoor zorgen dat de frequentie van de statorstromen aan
gepast wordt aan de rotorsnelheid. Er wordt hier aIleen gekeken naar de koppeling
tussen DC-zijde en machine.

3.2 Type convertor

De convertor moet uiteindelijk zorgen voor de koppeling tussen het 50Rz/660V net
en de machine. Er zijn verschiIlende mogelijkheden voor deze flexibele koppeling
tussen machine en net. Bij de keuze van het type convertor moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:

• De convertor moet een hoog rendement hebben.

• De stromen moeten afgeschakeld kunnen worden zonder hulp van de tegen
spanningen van de machine (in verband met het aanlopen van de machine).

• De convertor moet eenvoudig zijn in verband met de betrouwbaarheid.

• Een bidirectionele energiestroom moet mogelijk zijn.

Een bidirectionele energiestroom is bij een stroominvertor eenvoudiger te realiseren
dan bij een spanningsinvertor. Als de aan te drijven machine in generatorisch bedrijf
moet gaan werken wisselt de spanning in de stroom-tussenkring van polariteit. De
stroom blijft in dezelfde richting lopeno
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Om de convertor eenvoudig te houden is er gekozen voor een stroomconvertor.
Het voordeel van een stroomconvertor is dat deze vrij ongevoelig is voor kortsluitin
gen. De permanent magneet machine is ontworpen om met een blokvormige stroom
aangestuurd te worden. Dit is met een stroomconvertor eenvoudig te realiseren. Een
nadeel is dat een analoge stroomvorm ook aan de netzijde zal ontstaan en er dus veel
hogere harmonische stromen in het net zullen optreden. In het diesel-opweksysteem
staat de convertor echter parallel aan een grote (30MW) generator. Hierdoor zullen
de harmonische stromen, veroorzaakt door de stroominvertor, nauwelijks terug te
zien zijn in het net.

Doordat de uiteindelijke machine een vermogen van 1 MW heeft zullen er grote
stromen door de convertor gestuurd moeten worden. Het snel schakelen van zo'n
grote stroom levert bij een stroomconvertor een grote spanningsval over de lekreac
tantie van de machine. Als er geschakeld wordt met hoge frequentie zullen er vele
spanningsdips ontstaan; deze zorgen dan voor een beperking van het totale over
zetbare vermogen. Hierdoor is het niet mogelijk met een hoge frequentie een groot
elektrisch vermogen om te zetten naar mechanisch vermogen (of in tegengestelde
richting). Hoewel de convertor op schaal wordt gemaakt moet er natuurlijk weI
rekening gehouden worden met het uiteindelijke doel. Om deze reden zal de scha
kelfrequentie zo laag mogelijk gehouden worden (er wordt dus geen pulsmodulatie
oj.d. gebruikt).

3.3 De halfgeleider-schakelaars

Bij de keuze van het type halfgeleider-schakelaar moet op een aantal eigenschap
pen gelet worden. De schakelaar moet een voldoende hoge spanning in voorwaartse
richting kunnen blokkeren. Als de schakelaar in geleidende toestand is moet deze
een voldoende grote stroom kunnen voeren en afschakelen, hierbij moet natuurlijk
gelet worden op de schakel- en geleidingsverliezen. Omdat er gekozen is voor een
stroomconvertor moet de schakelaar ook een hoge spanning in tegenwaartse richting
kunnen sperren. Dit in tegenstelling tot de schakelaars in een spanningsconvertor
die bij een spanning in tegenwaartse richting moeten gaan geleiden (om een pad te
bieden aan inductieve motorstromen). Dit wordt dan mogelijk gemaakt door een
(parasitaire) diode, antiparallel aan de schakelaar, op hetzelfde silicium als de scha
kelaar. De meeste halfgeleiderschakelaars zijn zo opgebouwd. In principe kan zo'n
element dan weI gebruikt worden in een stroomconvertor, maar er zal een diode in
serie met het schakelelement opgenomen moeten worden om de tegenwaartse span
ning op te nemen. Dit serie-element leidt, wanneer de schakelaar normaal stroom
voert, weI tot een extra spanningsval en dus ook tot extra geleidingsverliezen.

De elementen die in aanmerking kunnen komen voor een stroomconvertor zijn:

1. de Thyristor met doofcircuit

2. de GTO, Gate Turn Off thyristor

3. de IGBT, Insulated Gate Bipolar Transistor

4. de IGeT, Integrated Gate commutated Thyristor
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De MCTh (Mos Controlled Thyristor) is niet genoemd in deze opsomming omdat
deze voor het benodigde vermogen niet commercieel beschikbaar is.

In principe is de thyristor erg geschikt vanwege het grote vermogen waarvoor dit
element beschikbaar is. Deze halfgeleider kan in beide richtingen een hoge spanning
opnemen en de maximaal te voeren stroom is erg groot. Ret grote nadeel is dat
uitschakelen, als er een voorwaartse spanning over de schakelcel staat, aIleen mogelijk
is met behulp van een doofcircuit. Ret doofcircuit brengt de stroom naar nul zodat de
thyristor kan uitschakelen. Voor de doofcircuits zijn weer extra thyristoren nodig die
het geheel complexer maken. Dit is de reden dat er niet gekozen is voor thyristoren
als schakelaars.

De GTO is eveneens beschikbaar voor grote vermogens. Ret element is uit
schakelbaar, maar heeft een lage versterkingsfactor waardoor een grote gate-stroom
nodig is om het daadwerkelijk uit te schakelen. Verder is de GTO gevoelig voor
snelle spanningsveranderingen, zeker op het moment dat de vele parallelgeschakelde
thyristoren uit geleiding worden gebracht (tijdens het uitschakelen dus). Daarom
is er weI een redelijk grote snubber nodig om de schakelaar te beschermen. Er zijn
twee soorten GTO's: de symmetrische en de asymmetrische. De symmetrische ver
sie kan weI een spanning sperren, de asymmetrische kan dit niet. Rierdoor is de
asymmetrische (hoewel op het moment weI de meest geproduceerde) niet geschikt
om zonder seriediode gebruikt te worden in een stroomconvertor.

De IGBT wordt verder ontwikkeld voor steeds grotere vermogens. Op dit moment
zullen IGBT's nog parallel geschakeld moeten worden om een 1 MW convertor te
realiseren. In de (nabije) toekomst zullen er IGBT's zijn die voldoende grote stromen
kunnen schakelen. De aansturing van de IGBT is veel eenvoudiger dan die van de
GTO. De spanningsval in geleidende toestand is over het algemeen echter iets hoger
dan bij een GTO. Daarbij komt dat de IGBT geen spanning kan sperren zodat er
ook nog een seriediode noodzakelijk is. Rierdoor wordt de genoemde spanningsval
verder verhoogd zodat de geleidingsverliezen van de totale schakelcel toenemen. De
schakelverliezen zijn weliswaar laag, maar de schakelfrequentie van de convertor zal
ook laag zijn zodat hiermee in vergelijking met de GTO geen groot voordeel wordt
verkregen.

De IGCT1 is eigenlijk een verbetering van de GTO. De IGCT beschikt over een
gate-stuurcircuit dat optisch wordt geactiveerd. Na het inschakelen gedraagt de
IGCT zich hetzelfde als een gewone thyristor; de geleidingsverliezen zijn laag. De
gehele2 gate-aansturing heeft een zeer lage inductantie « 4nH) zodat in zeer korte
tijd de gehele anodestroom naar de gate gecommuteerd kan worden. Vervolgens
schakelt het device af in de transistor mode. Door deze manier van schakelen blijft de
stroom homogeen verdeeld tijdens de schakelactie. Hierdoor is de IGCT ongevoelig
voor de hoge ~~ 's die dan optreden en is er geen snubber nodig. Ook kent deze
schakelaar geen staartstroom zoals de GTO. De IGCT kan geen spanning sperren.
De on-state spanningsval is echter erg laag zodat een totale schakelcel bestaande
uit een IGCT en een seriediode, een spanningsval kent die slechts een volt hoger
is dan die van een symmetrische GTO. Hier staat natuurlijk tegenover dat er geen

I De schakelaar is een GCT (Gate commutated Thyristor) waarbij de gate-aansturing is
gei"ntegreerd in het device.

2Van aanstuurcircuit plus verbinding tot de micro-GCT's op een silicium plak.
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Tabel 3.1: De specificaties van de GTO
item waarde eenheid

~oorwaarts (herhaaldelijk)
~egenwaarts (herhaaldelijk)
I a! schakelbaar,max

Inominaal
dv I
dt max

to!!

1600
1600
350

160
1000

0.8

v
V
A
A (RMS)
V
JiS

j.J>S

snubberverliezen zijn en dat er minder energie nodig is voor de gate-aansturing
van de IGCT. Op dit moment3 wordt de IGCT mondjesmaat geproduceerd, maar
de verwachting is dat zowel de productie als het aantal verkrijgbare types snel zal
toenemen.

(a) (b) (c) (d)

Figuur 3.1: De halfgeleiderschakelaars zonder de snubbercircuits:(a) de thyristor (b) de
GTO (c) de IGBT met serie diode (d) de IGCT met serie diode

Uiteindelijk is gekozen voor het gebruik van symmetrische GTO's. De grote gate
stroom die nodig is om de halfgeleider te doven is geen probleem aangezien er binnen
de sectie EMV al eerder versterkers ontwikkeld zijn die optisch gestuurd kunnen
worden. Hiermee is dan een eenvoudig stuurbare halfgeleider verkregen met goede
elektrische eigenschappen. De specificaties van de gebruikte GTO staan in tabel
3.1 (meer details zijn te vinden in bijlage I). Dit type GTO is voor veel zwaardere
toepassing te gebruiken, maar is hier gebruikt omdat het reeds voorhanden was. In
de toekomst zou gebruik gemaakt kunnen worden van IGCT's met een seriediode.

3.4 De werking van de stroomconvertor

Een driefasige stroomconvertor is getekend in figuur 3.2. De aan te drijven machine
is hier voorgesteld door drie in ster geschakelde spanningsbronnen en drie spoelen.
De spoelen (L~a) stellen de commutatiereactanties4 van de machine VOOL De grootte
van deze reactantie is ongeveer gelijk aan die van de lekreactantie. Voor de synchrone
test-machine worden deze reactanties geschat op 80 [j.J>H]. De bronspanningen zijn

3maart 1998
4Bij snelle overgangsverschijnselen moet niet gerekend worden met de synchrone reactantie van

de machine maar met de commutatiereactantie. De grootte van deze reactantie is afuankelijk van
de snelheid waarmee de flux in de machine kan veranderen.
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ook ongeveer gelijk aan de spanningen 'achter' de lekreactanties (Ei in het vorige
hoofdstuk). Om aan te geven dat het hier niet om exact dezelfde grootheden gaat
is er een accent aan de symbolen toegevoegd.

De convertor aan de netzijde en de spoel in de tussenkring zijn hier voorgesteld
door een stroombron. In deze figuur zijn nog geen snubbercircuits getekend. De
stroom Ide loopt via een van de GTO's G1 , G3 of Gs, door de machine en vervolgens
door een van de GTO's G2 , G4 of G6 terug naar de bron. Er is dus altijd maar een
GTO met een oneven index en een GTO met een even index ingeschakeld. Twee
GTO's in een tak (recht onder elkaar) behoren niet tegelijk ingeschakeld te zijn.

Iedere schakelaar geleidt in stationair bedrijf steeds 120°. Om de 60° wordt de
stroom gecommuteerd naar een andere GTO. De schakelvolgorde ligt hierbij vast.
Dit wordt in figuur 3.3 verduidelijkt. Hierin zijn de fasespanningen van de machine
te zien met daaronder de stroomvormen wanneer de convertor de machine met een
coscp van een zou voeden. Als gevolg van de commutatiereactanties stijgt de stroom
door een machinefase met beperkte snelheid. Tijdens het stijgen en dalen van de
stroom ontstaat er een spanning over de reactanties (de afgeleide van de stroom is
nu immers niet nul). Hierdoor worden de klemspanningen van de machine enigszins
verminkt. De 'gaten' in het spanningsplaatje beperken het vermogen dat gecon
verteerd kan worden tussen mechanische en elektrische zijde (deze worden groter
naarmate de stroom groter wordt). Wil het vermogen van de machine zo volledig
mogelijk benut worden, dan moeten de commutatiereactanties van de machine klein
zijn en de schakelfrequentie laag. In figuur 3.4 is de gekoppelde spanning tussen twee
machineklemmen te zien, met daarin de verstoring als gevolg van de commutatie.

Door het veranderen van het ontsteekmoment is de bedrijfstoestand van de ma
chine snel te varieren tussen motorbedrijf (spanningen en stromen in fase) en ge
neratorbedrijf (spanningen en stromen in tegenfase). Als de machine als generator
werkt, heeft het voordeel deze te laten werken met een Icos cpl die iets kleiner is dan
1. De machinespanningen hebben dan een gunstige waarde voor de commutatie. Dit
wordt in de volgende paragraaf duidelijker gemaakt.

Iv 2
'----~-+----'I

I w 3
'--+--+----1----"1

Figuur 3.2: De stroomconvertor met het vervangingsschema van de machine.
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Figuur 3.4: De spanning tussen de knooppunten 1 en 2 in figuur 3.2.
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Zoals reeds opgemerkt is zullen de GTO's te allen tijde beschermd moeten worden
tegen te snel veranderende spanningen tussen anode en kathode. Om na te kun
nen gaan welke eisen aan de beschermingsmiddelen gesteld moeten worden, zal de
commutatie in de stroom-invertor nader bekeken worden. In eerste instantie zal dit
analytisch gedaan worden, maar later wordt overgestapt naar simulaties.

In de beginsituatie loopt de stroom als weergegeven door de dikgedrukte lijn in
figuur 3.5. Op dit moment is Iu > 0 en Iv < O. Na de commutatie zal de stroom
via knooppunt 3 lopen in plaats van knooppunt 2 (de gestippelde lijn). Tijdens de
commutatie moet de magnetische energie die opgeslagen is in de stroomvoerende
commutatiereactantie (vVcom = ~L~ai2) worden afgevoerd. Eenzelfde hoeveelheid
energie moet worden toegevoerd aan de commutatiereactantie die de stroom gaat
voeren5 .

Uit tabel 3.1 blijkt dat de GTO's in staat zijn om een stroom van 160 Ampere
af te schakelen in 0.8 J-LS (De staartstroom van de GTO wordt nu niet meegerekend
omdat het hier om de maximale ~~ gaat). Als de nominale stroom van de syn
chrone machine (57[A] zie tabel 2.1) in 0.8 [J-Ls] wordt afgeschakeld, levert dit een
spanningsstijging over de commutatiereactantie van:

di 57
/::::,.U = L' _v = 80.10-6 = 5.7[kV]

sa dt 0.810-6
(3.1 )

De maximale spanning over de GTO mag slechts 1600[V] worden. Bovendien is
de snelheid waarmee de spanning stijgt veel te groot voor een GTO. De GTO zal
zonder bescherming dus defect raken.

5De mogelijkheid bestaat dus om de energie uit een commutatiereactantie eerst naar een ex
terne bron af te voeren en die vervolgens vanuit de bron weer toe te voeren aan de volgende
commutatiereactantie (zie [15])

4
r---..,..----,---------,

i , ,
i Ei,w Lsa I: . "+ ..... ..... ..... ..... w 3
L :::-(::::::::} J 0 e; :~ \ ~ ··· ·..··..·1

G ·t.~:'1

G4 ~~:~~.
·~"'··1

L--_-L..-_-'-- ---' 0

Figuur 3.5: Commutatie van de stroom door G6 naar G4·
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3.5.1 Commutatie met snubbers

De grote ~~ en de hoge spanningspiek uit de vorige paragraaf kunnen verkleind
worden door middel van een snubber. Over een GTO wordt meestal een snubber
geplaatst die bestaat uit een weerstand, een condensator en een diode (een RCD
snubber).

Ret snubbercircuit werkt als voIgt (zie inzet): als de GTO ge
leidt, is de spanning over de condensator nul. Op het moment
dat de GTO begint met uitschakelen zal de stroom via de diode
de condensator opladen. Rierdoor wordt de snelheid waarmee
de spanning over de GTO stijgt, beperkt. Als de GTO is uit-

3.6: ReD-Snubber geschakeld zal de spanning over de condensator blijven stijgen
totdat de stroom nul wordt. De condensator blijft dan opgela

den tot de GTO weer gaat geleiden. Op dat moment zal de condensator zich via
de weerstand ontladen. De weerstand beperkt de stroom zodat de GTO die nu de
normale stroom voert, niet te veel belast wordt door de ontlaadstroom (de inscha
kelverliezen nemen immers toe door de snubber). Als de condensator ver genoeg
ontladen is, mag pas weer uitgeschakeld worden.

De condensator bepaalt dus de snelheid waarmee de spanning toeneemt over de
GTO en de maximale spanning die over de GTO komt te staan (bij een gegeven
stroom). De snelheid waarmee de condensator zich ontlaadt, en daarmee ook de
vorm van het uitschakelverschijnsel, wordt bepaald door de weerstand. Deze vormt
immers de demping in de LC-kring die tijdens het uitschakelen ontstaat.

Uit het bovenstaande blijkt ten eerste dat er een minimale in-tijd bestaat voor

de GTO. Deze wordt bepaald door de tijdconstante T = RsCs (na t ~ 5T[8] is
de condensator voldoende ontladen). Ten tweede blijkt dat na het inschakelen van
de GTO de energie die opgeslagen was in de condensator, volledig wordt gedissi
peerd in de weerstand (onafhankelijk van de grootte van de weerstand). Voor de
inschakelverliezen in de snubber kan dus geschreven worden:

I'" 2
Ps = 2CsUs is (3.2)

In deze formule is is de schakelfrequentie en Us de spanning over de condensator
op het moment dat de betreffende GTO ingeschakeld wordt. Om de inschakelverlie
zen in de snubbercircuits klein te houden is een kleine condensator gewenst (bij een
kleinere condensator nemen de uitschakelverliezen in de GTO weI iets toe).

Als er RCD-snubbers over de GTO's staan kan de commutatie van figuur 3.5
geanalyseerd worden in twee gedeeltes. Ret eerste gedeelte is het begin van de com
mutatie totdat de stroom voor het eerst nul wordt (de spanning over de condensator
is dan maximaal). Gedurende deze periode is de stroom te berekenen met behulp
van contour 81 in figuur 3.7. Tijdens het tweede gedeelte geleidt de diode niet meer
en moet er rekening gehouden worden met de weerstand (de stroom loopt in de
tegengestelde richting volgens contour 82). In figuur 3.7 en de berekening is de si
tuatie vereenvoudigd door ervan uit te gaan dat de snubbers over de overige GTO's
geen invloed hebben op de commutatie. De berekeningen zijn verder uitgewerkt in
bijlage B.



3.5 Commutatie

Figuur 3.7: De commutatie met snubbers.

21

De stroom door de afschakelende tak (indices v) kan, gedurende het eerste deel
van de commutatie, berekend worden met behulp van de Kirchhoff spanningswet.
Als gekeken wordt naar de contour 81 geeft dit de volgende vergelijking:

Deze differentiaalvergelijking is te schrijven als:

2L' d
2
iv ~ = dE:,wv = 0

sa dt2 + C4 dt

Hieruit kan de stroom opgelost worden:

(3.3)

(3.4)

E: wv
~v = - 10cos wt + ' sin wt

2wL~a
met (3.5)

Deze formule is geldig totdat de stroom iv positief wordt. Als de stroom (voor het
eerst) nul is geworden, is de spanning over de condensator het hoogst. Deze spanning
voIgt uit:

met

10 . E' ( )UC4 = --C Slllwte + iwv 1 - coswte
w 4 '

(3.6)

{

1. arctan I Io
t - W E i wvWC4

e - ,
11"

2w

als E:,wv =f:. 0,

als E: wv = O.,
(3.7)

Uit formule 3.5 voIgt dat het verloop van de stroom niet alleen afhankelijk is van
de componentwaarden en de beginwaarde van de stroom, maar ook van de spanning
E: wv' Het verloop van de commutatie is dus afhankelijk van de hoek tussen interne,
spanning en stroom (deze hoek wordt Ii genoemd, voor Ii geIdt: Ii = 0: - 61 , zie
figuur 2.6). Als de spanning E: wv maximaal negatief is zal de commutatie het moei
Iijkst (langzaamst) verlopen. De beide termen in formule 3.5 hebben dan hetzeIfde
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Figuur 3.8: Boven: (interne) gekoppelde machinespanningen, midden: (interne) fase
spanningen, onder: in-tijd GTO G4 voor li=O (motorbedrijf), Ii = 90,
Ii = 180 (generatorbedrijf).

teken zodat de stroom eerst zal aangroeien voordat deze gaat afnemen. De com
mutatie duurt daardoor langer en de spanning over de snubbercondensator wordt
hoger.

Dat de commutatiesnelheid afhankelijk is van de hoek Ii is ook te zien in £1
guur 3.8. Hierin zijn de grondharmonische interne machinespanningen te zien. De
blokken onder in de £1guur geven de tijd aan dat G4 geleidt afhankelijk van de wer
kingstoestand van de convertor. Gedurende de tijd dat E: w > E: v kan de GTO in
principe als gewone thyristor uitschakelen6 . De machinespanningen zorgen ervoor
dat de stroom door de commutatiereactantie afneemt. Buiten dit gebied zullen de
machinespanningen zorgen voor een spanning over de commutatiereactanties die de
stroom wil laten toenemen. Het afschakelen van de stroom is nu geheel afhankelijk
van de gate-stroom van de GTO. De snubbercondensator zal worden opgeladen en
zo voor een spanning zorgen die hoog genoeg is, om de stroom door de reactantie af
te laten nemen.

In principe kan de invertor voor generatorbedrijf met kleinere snubbers worden
uitgerust als de ontsteekhoek kleiner dan 1800 blijft. Dit betekent dat de generator
werkt bij Icos rpl < 1. Voor motorbedrijf levert dit echter een probleem op bij het
aanlopen (de rotatiespanning van de machine is dan nul).

GBij een gewone thyristor moet nog weI rekening gehouden worden met een grotere commutatie
hoek
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Ais de machinespanningen trapeziumvormig zijn, hebben de gekoppelde span
ningen een vorm als in figuur 3.4. Er is dan een langere tijd per periode dat de
gekoppelde spanning nuf is.

De stroom laat zich na t = te berekenen door de Kirchhoff spanningswet te
nemen over contour s2. Dit geeft (zie formule B.18 in de bijlage) drie mogelijke
stroomvormen:

1. een aperiodiek uitschakelverschijnsel R s > J8~:(T

2. een kritisch gedempt uitschakelverschijnsel R s = J8~:(T

3. een periodiek uitschakelverschijnsel R s < J8~:(T

In de praktijk zal er ook altijd een parasitaire inductiviteit in het circuit aanwezig
zijn. Deze wordt voornamelijk bepaald door de parasitaire inductiviteit van de con
densator en de lengte van de bedrading tussen GTO en snubbercircuit. Doordat de
GTO zo snel uitschakelt zal de ~ in het snubbercircuit groot zijn. De parasitaire
inductiviteiten zorgen ervoor dat de spanningspiek in de praktijk hoger zal zijn dan
de hier berekende waarde. Om te zorgen dat de spanning in de praktijk niet hoger
wordt dan de maximaal toelaatbare spanning zal er in de volgende berekeningen
een veiligheidsmarge gebruikt worden. Ret zal duidelijk zijn dat de bedrading tus
sen GTO en snubber zo kort mogelijk gehouden moet worden om de parasitaire
inductiviteiten klein te houden.

Een eerste waarde van de condensator kan worden bepaald met behulp van de
maximale ~~ en de stroom. In de berekening hieronder is een veiligheidsmarge van
50% gebruikt.

dvl V- = 500[-]
dt max tLS

I 57
dv I = 500 ~ O.I[p,F]
dt max

(3.8)

(3.9)

Er moet echter ook gekeken worden naar de maximale spanning die over de
condensator (en dus de GTO) komt te staan. Deze is te berekenen uit de formules
3.6 en 3.7. In figuur 3.9 is de maximale spanning uitgezet tegen de interne spanning8

van de machine tijdens de commutatie (E~wv in figuur 3.7). Rier is uitgegaan van
L~(J = 80[ttH ], 10 = 57[A]. '

Ais Os een waarde heeft van O.I[ttF] wordt de spanning over de GTO altijd
te hoog. Bij een condensator van 1[ttF] blijft de spanning voldoende laag. Een
nog grotere condensator zou voor een nog lagere spanning zorgen. De hoeveelheid
energie die opgeslagen zou worden in de snubbercondensator zou dan verminderen

7 Of de gekoppelde spanning enige tijd nul wordt als in figuur 3.4 is afhankelijk van de breedte
van het 'dak' van de fasespanningen. Deze is weer afhankelijk van de booglengte die de magneet
op de rotor beslaat.

8De situatie dat de spanning maximaal negatief is, is extreem. Het systeem zal in de praktijk
niet zo gebruikt worden. Het geeft echter wei inzicht in het probleem.
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Figuur 3.9: De maximale spanning over de snubbercondensator als functie van de interne
spanning (voor vereenvoudigde commutatie).

(de opgeslagen energie is immers evenredig met het kwadraat van de spanning). De
verliezen tijdens het inschakelen worden dan echter weer groter.
De weerstand moet voldoende demping geven in de LC-kring, maar de minimale
inschakeltijd (5T = 5RsCs [s]) mag niet te groot worden. Bij een elektrische frequentie
van 300[Hz] duurt een 1200 stroomblok 1.11 [ms]. Als maximaal 30% van deze tijd
gebruikt mag worden voor het uitschakelverschijnsel levert dit 5Tmax = 333[p,s].

Tmax ]
Rs,max = c: = 66[D (3.10)

De minimale waarde van de weerstand wordt bepaald door de piek van de ontlaad
stroom van de condensator, na het inschakelen van de GTO. Als de GTO 20% extra
belast mag worden (bovenop de 57 [A] nominale fasestroom), geeft dit een piek van
de ontlaadstroom van 11.4 [A]. Bij een condensatorspanning9 van 300[V], wordt de
minimale weerstandswaarde Rs,min = ;~.~ = 26[D]. De grens tussen aperiodiek en
periodiek inschakelverschijnsel ligt bij een weerstandswaarde van:

f8IJ:: V8 . 8 . 10-5

Rs,kritisch = V---t: = 10-6 = 25.3[D] (3.11)

Als de condensator op 1 [p,F] wordt gekozen zal dus altijd voor een aperiodiek
uitschakelverschijnsel gekozen worden.

3.5.2 Commutatie tijdens het aanlopen

Tijdens het opstarten zal de faseverschuiving tussen tegen-EMK en stroom ex nul
zijn (bij een zeer laag toerental zijn andere waarden niet nauwkeurig te berekenen).
De tegenspanningen van de machine zullen dan ook nul zijn. De GTO's zullen dan
moeten afschakelen zonder hulp van deze tegenspanningen terwijl de stroom groot

9De hoogte van deze spanning is de maximale gekoppelde spanning van de machine (zie figuur
2.8)
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Figuur 3.10: De stroominvertor met een commutatiehulpcircuit voor het aanlopen van
de machine.

is (voor een groot aanloopkoppel). De snubbers zullen gedimensioneerd moeten
worden op deze situatie.

De bedrijfstijd van de convertor bestaat echter maar voor een zeer klein gedeelte
uit het aanlopen van de machine. Draait de machine eenmaal dan zullen de tegen
spanningen ervoor zorgen dat de GTO's makkelijker afschakelen. Als de snubbers
gedimensioneerd zijn op het aanlopen zullen de snubberverliezen tijdens normaal
bedrijf erg groot zijn (zie formule 3.2). De snubbercondensator is dan groot en de
schakelfrequentie is, als de machine op toeren is, ook hoog.

Voor een convertor van meer dan 1 MW is een dergelijke oplossing niet wenselijk.
Een hoger rendement wordt verkregen door de snubbers klein te houden en een
commutatiehulpcircuit te gebruiken tijdens het aanlopen. Een mogelijk circuit is
getekend in figuur 3.10. Er zit nog een tweede voordeel aan het verkleinen van de
snubbers. De snubbers die over de GTO's staan die niet aan de commutatie mee
doen, bieden een parallelpad aan de stroom geleverd door de stroombron (tenminste
voor de hogere frequenties die ontstaan tijdens de commutatie). Hierdoor verliest
het systeem iets van zijn stroombron-karakter lO . Door het gebruik van kleinere
snubbercondensatoren wordt dit effect verkleind (zie ook paragraaf 3.5.3).

Als in figuur 3.7 een kleine snubbercondensator wordt gebruikt dan zal de span
ning over deze condensator erg hoog worden als een grote stroom wordt afgeschakeld.
Deze spanning zal begrensd moeten worden om de GTO te beschermen. De diode
brug en de spanningsbron in figuur 3.10 zorgen er samen voor dat deze spanning
niet hoger kan worden dan Ucom ' De spanning Ucom zorgt ervoor dat de stroom
door de commutatiereactantie uiteindelijk zal afnemenll . Deze bron hoeft alleen
vermogen te dissiperen en kan dus bestaan uit een inschakelbare weerstand parallel
aan een condensator. De weerstand wordt dan ingeschakeld als de spanning over

lOHet probleem ontstaat nu dat de stroomverdeling door de parallelpaden niet eenvoudig geregeld
kan worden bij een stroombron.

II In feite is de taak van de diodebrug en de spanningsbron vergelijkbaar met die van de vrijloop
diodes in een spanningsinvertor.
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de condensator hoger wordt dan een ingestelde waarde12 . De energie in de commu
tatiereactanties wordt tijdens het aanlopen dus niet meer volledig in de snubbers
gedissipeerd, maar voor een gedeelte in de commutatiebrug. De hoeveelheid ener
gie die tijdens het aanlopen gedissipeerd wordt, wordt berekend met behulp van
vergelijking 3.12.

(3.12)

Het verlagen van de spanning Ucom zorgt er voor dat er meer vermogen in de
commutatiebrug wordt gedissipeerd en minder in de snubber. De GTO's hoeven
dan een lagere voorwaartse spanning te kunnen blokkeren. Maar de commutatie zal
dan weI langer duren (de spanning die de stroom door de spoel naar nul drijft is
immers lager). De stroom door de machine krijgt dan een verloop dat de blokvorm
minder goed benaderd.

Door het gebruik van het commutatiehulpcircuit kunnen de snubbers volledig
gedimensioneerd worden op stationair bedrijf.

3.5.3 Sinaulaties

Omdat het schema in figuur 3.10 wat ingewikkeld is om met de hand na te rekenen,
is het gesimuleerd op een PC. De simulaties zijn uitgevoerd met het programma
CASPOC. De circuitbeschrijvingen in de inputfiles voor dit programma zijn verge
lijkbaar met die voor SPICE (de inputfiles zijn gegeven in bijlage H).

De schakeling die is ingevoerd om een commutatie te simuleren is getekend in
figuur 3.11. In de simulatie is GTO G1 steeds in geleiding, terwijl de stroom van G4

naar G6 commuteert. De GTO's die sperren tijdens deze commutatie zijn niet in het
programma ingevoerd. De brannen E: u' E: v en E: w hebben een constante spanning, , ,
gedurende de simulatie. Voor E: wv is de gekoppelde spanning van de testmachine
genomen bij ca. 1500 [rpm] (300[\1]); dit is dus de spanning tijdens het uit-schakelen
van de GTO). Er zijn drie situaties gesimuleerd:

• ELwv = +300[V]. Dit komt overeen met Ii = 90 0
,

• E:,wv = O[V]. Dit komt overeen met Ii = 00
, Ii = 1800 of met de eerste fase

van het aanlopen van de machine.

• ELwv = -300[V]. Dit komt overeen met Ii = 2700

De componentwaarden zoals die gebruikt zijn tijdens de simulaties, zijn gegeven
in tabel 3.2. De condensator is kleiner gekozen dan de eerdergenoemde 1 [fLF].
De grote weerstandswaarde en de kleinere condensatorwaarde zorgen ervoor dat de
invloed van de snubbers van G2 , G3 en Gs op de stroom iu iets kleiner wordt.
Hierdoor is de demping grater geworden.

In de schakeling is aan de DC-zijde van de commutatiebrug nog een spoel van
l[fLH] opgenomen. Deze beperkt de stroomsteilheden in de commutatiebrug zodat

12Deze waarde moet hager zijn dan de maximale nullastspanning van de machine.
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het simulatieprogramma niet in de fout gaat. In de praktijk zal hier in ieder geval
een grotere parasitaire inductiviteit aanwezig zijn dan in de snubbercircuits, omdat
de commutatiebrug hoogst waarschijnlijk niet zo dicht op de GTO's gemonteerd kan
worden als de snubbers.

In figuur 3.12 zijn de stromen door de drie machinefasen in een plaatje te zien
(bij E: wv = +300[V]). Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de drie,
situaties zijn spanningen en stromen uit de simulaties steeds in een figuur getekend.

De stroom iv neemt af van -57 tot 0 Ampere. In figuur 3.13a is te zien dat dit
sneller gebeurt naarmate E:,wv groter is. Zoals verwacht verloopt de commutatie
sneller als de machinespanning hoger is en de juiste polariteit heeft. Verder is te
zien dat de stroom eerst nog positief wordt voordat deze nul wordt. Hier wordt later
op terug gekomen (zie punt 6 hieronder).

In de figuren 3.12 en 3.13b valt op dat de stroom iu niet constant blijft gedu
rende de commutatie. De stroom door de snubbers van de sperrende GTO's is dus
niet verwaarloosbaar. De stroominvertor verliest hierdoor iets van zijn stroombron
karakter. Dit effect wordt sterker naarmate de commutatie langzamer verloopt.
De berekening in de vorige paragraaf moet dus gezien worden als een kwalitatieve
beschouwing.

Voor de situatie dat E: wv = +300[V] zal het ontstaan van de stroomvormen
nader bekeken worden (de ~ommutatiebrug kan buiten beschouwing blijven omdat
de stroom hierdoor nul blijft). Als de spanning op een knooppunt genoemd wordt,
dan wordt de spanning op het sterpunt van de machine als referentie bedoeld. De
polariteit van de spanningen over de condensatoren is hier genomen als in figuur
3.11.

Voordat de commutatie begint zijn de spanningen op de punten 1, 2 en 3 gelijk
aan de spanningen E: u' E: v en E: w' Als G1 en G4 geleiden zijn de spanningen
over Osl tim Cs6 resp.' 0, liS0, 150, 0, -150, 300 Volt. Op het moment dat de GTO
G6 inschakelt (en G4 uitschakelt) wordt de spanning op punt 3 gelijk aan die op
knooppunt 2 (afgekort: kp2). Het volgende zal zich afspelen:

1. Doordat de spanning op kp3 een stap maakt van 300[V] zal Cs5 zich gaan
ontladen via D s6 , G6 en de stroombron.

2. Als gevolg hiervan neemt de stroom door G1 en dus iu af (De stroom geleverd

ihulp

i u
LCDm

i v 2

i w
Ucom

3 i Ide

Figuur 3.11: De schakeling zoals deze is ingevoerd in het simulatieprogramma.
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door de stroombron verandert immers niet).

3. De flux in spoel L~(J u zal zich in eerste instantie verzetten tegen iedere veran-,
dering zodat de spanning op kp1 zal afnemen.

4. De dalende spanning op kp1 zal ervoor zorgen dat Cs3 en Cs2 zich (deels) zullen
ontladen.

5. Ondertussen is de spanning over Cs4 aan het stijgen (deze zorgt ervoor dat de
stroom iv naar nul gaat en iw negatief wordt).

6. Als Cs4 zijn maximale waarde bereikt heeft zal de stroom iv nul zijn. Deze
condensator gaat zich dan via L~(J,v en L~(J,w weer langzaam (gedeeltelijk) ont
laden.

7. Inmiddels heeft Cs5 bijna de juiste spanning gekregen. Hierdoor is het aandeel
van de ontlaadstroom in de Ide afgenomen, zodat Cs2 (via Gd en Cs3 (via L~(Jv'

L~(J,w en G6 ) weer worden opgeladen en de stroom iu weer gaat toenemen. '

Als de commutatie is afgelopen zullen de spanningen op de knooppunten 1, 2 en
3 weer gelijk zijn aan de respectievelijke machinespanningen. De condensatoren Csl

tim Cs6 zijn nu opgeladen tot resp. 0, 150, 150, 0, -150, 0 Volt.
De spanning over Cs4 neemt snel toe als de stroom afneemt (zie figuur 3.13c).

De spanning stijgt in 1.33 [fiS] van 1 tot 150 volt. De maximale ~~ is hier in alle
drie de situaties ;.~~ = 112 [VI fiS]. Dit is voor de GTO's in de opstelling nog zeer
laag. Als de machinespanningen de commutatie versnellen, komt de spanning tussen
punt 5 en punt 6 niet boven de 700 [V]. Er loopt dan (zie figuur 3.13d) geen stroom
door de commutatiebrug. De convertor lijkt dan op een normale lastgecommuteerde
convertor; alleen schakelen de halfgeleiders hier 'harder'.

Als de machinespanningen de commutatie niet versnellen dan wordt de spanning
tussen de punten 5 en 6 weI hoger dan 700 Volt. De stroom loopt dan volgens figuur
3.13d door het commutatiehulpcircuit (bij E: wv = -300[V] zijn er drie stroompieken
omdat de spoel Learn en de condensator Cs4 in resonantie gaan).

Op ca. 100fiS na het begin van de commutatie zijn alle stromen binnen een 5%
band rond hun eindwaarde. Bij een elektrische frequentie van 300 [Hz] is dit 3% van
de periode tijd en 9% van de tijd die een blokstroom inneemt. De aanname dat de
spanning E: wv constant is gedurende de commutatie levert weinig afwijkingen op in,
de resultaten.

Om het stroombron-karakter van de invertor te verbeteren kunnen de snubber
condensators nog verder verkleind worden. Het gevolg hiervan is dat de commu
tatiebrug altijd stroom zal voeren tijdens een commutatie (de spanning over de
snubbercondensatoren zal immers hoger worden). Om een vergelijking te maken is
de simulatie voor E:,wv = 300 [V] over gedaan met condensatoren van 50[nF]. De ~~

zou voor de GTO's in de laboratorium-opstelling te hoog worden (1140 VI fiS). De
simulatie is hier enkel gedaan om het principe te verduidelijken. De resultaten staan
in figuur 3.14. Dit plaatje is vergelijkbaar met figuur 3.12, alleen is hier de stroom
door het commutatiehulpcircuit er nog bij getekend.
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Figuur 3.14: De stromen door de ma
chine bij E: wv = +300[V'] , bij ver-,
kleinde snubbers.

3.6 De rimpelstroom aan de DC-zijde

De convertor moet een blokvormige stroom genereren. In de vorige paragrafen is de
DC-zijde voorgesteld door een ideale stroombron. In de praktijk wordt de stroom
bron gerealiseerd met enkel een spoel. Als er aan de DC-zijde een stroomrimpel
aanwezig is, zal deze terug te vinden zijn in de blokstroom. De blokvorm krijgt
hierdoor een golvend 'dak'.

Als de machine in generatorisch bedrijf is, kan het systeem beschouwd worden
als een gestuurde gelijkrichter. In stationaire toestand moet de gemiddelde span
ning over de spoel aan de DC-zijde constant zijn. Hierdoor kan de amplitude van
de rimpelstroom berekend worden door de spanning te integreren over de tijd dat
deze groter is dan de gemiddelde spanning. Voor deze berekening moet het exacte
spanningsverloop van de machine bekend zijn. Een indicatie kan gekregen worden
door de rimpelstroom te berekenen ervan uitgaand dat de machinespanningen sinus
vormig zijn.
De gemiddelde spanning van een volledig stuurbare brug voIgt uit:

2; +EQ

Ude = ~ Jusin (wt)d(wt) = ~ucos(Ea)
K K

%+EQ

(3.13)

Voor deze EO geldt: EO = 180 - <po In figuur 3.15 is te zien dat de spanning vanaf E1
tot E2 hoger is dan de gemiddelde spanning. Voor deze grenzen geldt:

K
E1 = "3 + EO

. (Ude)E2 = K - arcsIn U = K - arcsin (~cos(EO))

(3.14)

(3.15)
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Figuur 3.15: De spannings
variatie rond Udc die zorgt voor
de rimpelstroom.

De amplitude van de rimpelstroom i kan nu berekend worden met behulp van de
volgende vergelijking:

(3.16)

(3.17)

Substitutie van Udc met formule 3.13 levert:

(3.18)

De amplitude van de i is in figuur 3.16 uitgezet tegen de ontsteekhoek. Hier
is i genormeerd volgens i* = W~dc i. Bij een ontsteekhoek van 900 is de rimpel het

u
grootst. Als de Icoscpl maximaal is, is de rimpelstroom het kleinst.
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Figuur 3.16: De amplitudeo"------'------'--_----'---_---'----_-'-_'-------'-_------L_--'

o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 van de genormeerde rimpel-
Co [0] ( = 180 - 'P) stroom als functie van EO
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3.7 Alternatieve invertoren

De convertor in dit hoofdstuk is uitgerust met GTO's. Deze zouden, zoals eerder
is beschreven, vervangen kunnen worden met de veel modernere IGCT's met een
seriediode. Er zijn echter nog andere mogelijkheden. In principe kunnen de GTO's
en de commutatiebrug ook vervangen worden door thyristoren en een gezamenlijk
doofcircuit. In figuur 3.17 zijn twee reeds lang uitontwikkelde mogelijkheden gete
kend. Beide convertoren gebruiken een doofcircuit dat voor meerdere thyristoren
gebruikt wordt. Als de machine voldoende hoge tegenspanningen Ievert worden de
doofcircuits niet meer gebruikt.

De convertor in figuur 3.17a is overgenomen uit Iiteratuur [4]. Deze schakeling
is aIleen mogelijk als het sterpunt van de machine ook echt beschikbaar is. De
condensator Ccom wordt hier bij het aanlopen steeds met alternerende polariteit
opgeladen. De commutatie verloopt als voigt:

In de beginsituatie loopt de stroom door Th} en Th2 . De stroom moet commu
teren van Th} naar Th3 . De condensator moet aan het begin van de commutatie
negatief geladen zijn. Om Th 1 te doven, wordt Thcom+ ontstoken. De spanning over
Th 1 wordt dan negatief zodat deze uit geleiding kan gaan. De condensator Ccom

wordt nu (als gevoIg van de stroom door Thcom+ en Th2) met een positieve polari
teit geladen. Als nu Th3 ontstoken wordt, wordt de spanning over Thcom+ negatief
zodat deze kan gaan sperren. De commutatie is hiermee voltooid. De condensator
is nu positief geladen zodat deze klaar staat voor een commutatie van thyristoren
met een even index. Voordat de motor kan gaan draaien moet eerst de condensator
met de juiste polariteit geladen zijn. De spanning over Ccom moet dus goed bewaakt
worden. Gedurende de tijd dat een commutatie-thyristor geleidt, Ioopt de stroom
door maar een machine fase. Ret koppel wordt dus even gehalveerd.

De convertor in figuur 3.17b is een ontwerp dat is overgenomen uit [19]. In de
beginsituatie is de condensator positief geladen. Om een commutatie te bewerk
stelligen wordt thyristor Thcom ontstoken. De condensator in het doofcircuit zal
zich resonant ontladen over de spoel. Als de spanning over de condensator negatief
wordt kan een thyristor in de hoofdbrug gedoofd worden. Op het moment dat de
slingerende stroom de condensator weer oplaadt (de diode antiparaIleI aan T hcom

geleidt nu) kan de thyristor Thcom zelf gedoofd worden. De condensator wordt nog
iets verder opgeladen door de stroombron en is weer gereed voor een volgende com
mutatie.

Gedurende de commutatie wordt de spanning in de gehele tussenkring bepaald
door het doofcircuit. Er wordt gedurende die tijd geen vermogen geleverd aan de
machine.
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Figuur 3.17: Twee alternatieven voor de invertor met GTO's.



Hoofdstuk 4

Het besturingssysteem

4.1 Inleiding

De convertor wordt bestuurd door een digitaal systeem. De voordelen van een digi
tale besturing zijn de hoge betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en de flexibiliteit.
Door de grote flexibiliteit kan een eenmaal ontwikkeld systeem op vele plaatsen in
gezet worden. De kosten zullen dan ook veellager zijn dan van een analoge variant.
Door de steeds sneller wordende processoren kunnen regelingen steeds geavanceerder
gemaakt worden.

Toch werken de meeste functies analoog sneller dan digitaal. In analoge syste
men worden alle fundies immers parallel uitgevoerd, terwijl een digitaal systeem
alles sequentieel moet doen (met maximaal de snelheid van de processorklok). Een
geavanceerde regeling die analoog wordt uitgevoerd, is echter veel complexer dan bij
digitale uitvoering.

De vermogenselektronica van de convertor wordt Teal time aangestuurd. De
ontsteekmomenten van de GTO's worden on the fly berekend. Er wordt dus geen
gebruik gemaakt van vooraf berekende waarden in tabellen en dergelijke.

Als de microprocessor de timing in het systeem verzorgt, is de nauwkeurigheid
hiervan afhankelijk van de snelheid van de processor. Er zullen dan onregelmatig
heden in de timing ontstaan als de processor een interrupt moet afhandelen op het
moment dat deze bezig is met een tijdkritische actie.

De opzet van het digitale besturingssysteem is zo gekozen dat er geen snelle
processor nodig is voor een nauwkeurige timing. De timing is in handen van een
logische schakeling die in een EPLD1 is geprogrammeerd. Hierdoor wordt er iets
van de flexibiliteit ingeleverd (het programma in een EPLD is minder makkelijk te
veranderen dan het programma dat op een processor draait).

Er is gekozen voor een eenvoudige digitale signaal processor (DSP) als hart van
het systeem. Deze beschikt over ruim voldoende rekenkracht voor de uit te voeren
taken. Ook als er in een later stadium een geavanceerde regeling doorgerekend moet
worden, is daarvoor waarschijnlijk voldoende rekenkracht aanwezig.

1EPLD = erasable programmable logic device
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4.2 De werking van het besturingssysteem

De taak van het besturingssysteem is het ontsteken van de GTO's in de convertor.
Welke GTO's ontstoken moeten worden en op welk moment, moet afgeleid worden
uit de rotorpositie en de ingestelde ontsteekvertraging.

In het kort is de werking van het systeem als voIgt. Na iedere verdraaiing van
60 oel. komt er een interrupt binnen bij de DSP. De DSP geeft vervolgens data door
aan de outputkaart (welke GTO's de ontstoken moeten worden en hoelang daarmee
gewacht moet worden). De outputkaart zorgt voor de juiste vertraging en geeft het
'GTO-patroon' door aan de gate-stuurcircuits.

De rotorpositie wordt ingelezen met behulp van een positieopnemer op de as
van de machine. De 3 bits code die de opnemer genereert, verandert steeds op het
moment dat de gekoppelde nullastspanning van de machine een nuldoorgang maakt.
Als op ditzelfde moment de GTO's ontstoken worden, werkt de machine als motor (0:
is dan nul, zie hoofdstuk 2). Door het ontsteekmoment over een hoek rd te vertragen
kan het faseverschil tussen spanning en stroom veranderd worden (rd wordt later
precies gedefinieerd).

Het faseverschil tussen tegen-EMK en stroom (0:) wordt met een potmeter in
gesteld. De spanning op de loper van de potmeter vindt via een analoog/digitaal
convertor zijn weg naar de digitale besturing. Om dit faseverschil om te kunnen
rekenen in een ontsteekvertraging moet de omlooptijd2 van de rotor bekend zijn. De
DSP meet de omlooptijd met behulp van de informatie van de positieopnemer.

Het schakelpatroon van de GTO's (welke ingeschakeld zijn en welke niet) wordt
door de outputkaart via glasvezel doorgegeven aan de gate-drivers van de GTO's.
De volgorde van de verschillende schakelpatronen is aIleen afhankelijk van de om
looprichting van de machine en verandert niet. Ze zijn vastgelegd in het programma
van de DSP.

Iedere keer als de rotorpositiecode verandert, wordt er een interrupt gegenereerd.
Zodra deze optreedt wordt de omlooptijd bepaald door de DSP. Dit is de enige
tijdkritische taak die de DSP heeft.

Nadat er een interrupt is gekomen, worden de tijdvertraging en het schakelpa
troon van de GTO's aan de EPLD op de outputkaart doorgegeven. In deze EPLD
bevindt zich een teller die begint met aftellen op het moment dat de volgende inter
rupt komt. Als de teller bij nul is gekomen, wordt het patroon aan de stuurcircuits
van de GTO's doorgegeven. De data die de DSP na een interrupt aan de EPLD
geeft, wordt dus pas na de volgende interrupt gebruikt.

In figuur 4.1 zijn vier situaties getekend, die zullen voorkomen als de tijdver
traging wordt vergroot. Figuur 4.1a geeft de situatie weer als de vertraging klein
is. De schuine lijn stelt hier de afiopende teller in de EPLD voor. De assen zijn in
deze figuur niet op schaal (de teller telt altijd met dezelfde snelheid af, ondanks het
verschil in steilheid in de tekening).

Er komt een interrupt van de inputkaart en de teller begint te lopeno Als deze
nul bereikt worden de GTO's geschakeld. Dit is de situatie die tijdens het aanlopen
voorkomt. De DSP geeft de nieuwe data direct na de interrupt, maar de EPLD is

2Met de omlooptijd wordt de tijd bedoeld die de rotor nodig heeft om 360 elektrische graden
verder te draaien.
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Figuur 4.1: De verschillende volgorden van de signalen bij het vergroten van de ontsteek
vertraging.
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eerder klaar met tellen (de vertraging is immers zeer klein).

Als de vertraging vergroot wordt, zal de EPLD nog niet klaar zijn met tellen
als de DSP nieuwe data geeft (figuur 4.1b). Deze nieuwe data mag echter niet
direct gebruikt worden. Er moet gewacht worden tot de eerstvolgende interrupt
komt. Daarna moet weer gewacht worden tot de teller nul is, voordat het nieuwe
GTO-patroon gebruikt wordt.

Als de ontsteekvertraging precies zestig elektrische graden is, valt het ontsteek
moment samen met de volgende interrupt(figuur 4.1c). Is de machine echter aan het
versnellen, clan zal het interrupt signaal komen voordat de teller nul is geworden.
Om deze situatie te ondervangen worden de GTO's ook geschakeld als de volgende
interrupt komt. Vervolgens wordt de nieuwe data in de teller geladen en wordt direct
begonnen met aftellen.

Deze aanpak leidt ertoe dat de EPLD het ontsteekmoment slechts tussen de nul
en zestig elektrische graden kan laten vallen. Moet de ontsteekvertraging nu bijvoor
beeld 90 graden worden, dan zorgt de DSP ervoor dat dit goed verloopt. Op het
eerstvolgende ontsteekmoment wordt hetzelfde GTO-patroon geschreven (er wordt
dus niet geschakeld). Daarna wordt er zestig graden van de wenshoek afgetrokken
en de nieuwe tijdvertraging met het goede GTO-patroon wordt doorgegeven aan de
EPLD. De ontsteekhoek rd kan nu gedefinieerd worden als rd = (60 - a) mod 60.
Op deze manier is de ontsteekvertraging praktisch onbeperkt groot in te stellen.
Ook kan de ontsteekvertraging op eenzelfde manier negatief gemaakt worden. Dit
komt overeen met een positieve a; de stromen lopen voor op de spanningen. De
voorwaarde voor alle geschetste situaties (behalve bij ontsteekhoek nul) is dat de
machine snel genoeg draait zodat de periodetijd gemeten en de ontsteekhoek in de
juiste ontsteekvertraging omgerekend kan worden.

De maximale tijdvertraging die met de schakeling gerealiseerd kan worden is
afhankelijk van de klokfrequentie van de EPLD op de outputkaart (het aantal bits
dat de teller gebruikt is niet eenvoudig te veranderen). Hier wordt in paragraaf 4.3.6
op terug gekomen.

4.3 De hardware

Een overzicht van het systeem is gegeven in figuur 4.2. Als deze figuur van boven
naar beneden doorlopen wordt, ziet men als eerste de PC. Deze wordt gebruikt om
de besturingssoftware te ontwikkelen. Daaronder staat de kaart met de DSP en
het geheugen. Dan de outputkaart die de GTO's aanstuurt (en zelf voor de timing
zorgt). Vervolgens de inputkaart die de rotorpositie inleest van de positieopnemer
op de as van de machine (in deze kaart bevindt zich ook een eenvoudige beveiliging).
Dan een kaart die zorgt voor de analoog/digitaal conversie. Daaronder een analoge
kaart om de waarde van a in te stellen. Als laatste de voeding. De +15[V] en -15[V]
voedingsspanningen zijn nodig voor de analoog/digitaal-convertor.

Het digitale besturingssysteem is ondergebracht in een 19"behuizing. Hierin is
een achterwand gemonteerd met daarop 14 connectoren van 96 polen (DIN 41612).
De polen van deze connectoren zijn allemaal een op een met elkaar verbonden en vor
men samen de databus van het systeem. Op deze databus bevinden zich adreslijnen,
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datalijnen, controle lijnen, interruptlijnen en enkele analoge signalen3 . De analoge
lijnen worden van de digitale gescheiden door geaarde lijnen zodat de koppeling tus
sen beide verkleind wordt. Er zijn twee lijnen gereserveerd voor de beveiliging van
het systeem. Deze lijnen moeten allebei hoog zijn om de outputkaart te laten wer
ken. Er zijn verder geen lijnen die een hardware-specifieke taak hebben. Hierdoor
is het systeem eenvoudig uit te breiden.

De DSP is het enige component dat een adres op de adresbus kan zetten. De
andere componenten kunnen de adresbus aIleen uitlezen. Op de databus bevindt
zich geen kloksignaal. De kaarten die een klok nodig hebben, beschikken over een
eigen oscillator. Deze klokken werken op verschillende snelheden en lopen allemaal
asynchroon.

Eerst zal nu de opbouw van de DSP zelf beschreven worden, vervolgens worden de
overeenkomstige kenmerken van de schakelingen in de EPLD's beschreven. Daarna
wordt de werking van de verschillende kaarten verder beschreven. De schema's van
de kaarten staan in bijlage E.

4.3.1 De Digitale Signaal Processor

In het systeem wordt een digitale signaal processor van Texas Instruments gebruikt
(type TMS320C30). Deze DSP beschikt over een instruetie-cache van 64 words en
twee blokken RAM geheugen van 1024 words (een word is hierbij 32 bits breed).
Er zijn twee timers aanwezig die naar wens een interrupt kunnen genereren als ze
aflopen. Deze timers zijn 32 bits breed en lopen op een kwart van de processor
klokfrequentie. Ook kan er gereageerd worden op vier externe interrupts.

Voor de koppeling met het geheugen is er een 32 bits brede primary-bus die
beschikt over 24 adreslijnen. Er is een speciale bus (de expansion-bus) aanwezig
voor de koppeling met andere hardware. Deze bus beschikt over 13 adreslijnen. Als
er in het geheugengebied Ox0804000h tot Ox0805FFFh geschreven of gelezen wordt,
wordt de expansion-bus actief. De twee bussen kunnen gelijktijdig benaderd worden.

De DSP kan aIle instructies in een enkele klokcyclus afhandelen. AIleen wanneer
er een (conditionele) sprong gemaakt moet worden, duurt de afhandeling vier klok
cycli. De oorzaak hiervan is het feit dat de processor steeds lineair vier instructies
'vooruit' kijkt en deze al begint te verwerken. Als er een sprong gemaakt moet wor
den, moeten de instructies die al in deze decodeerfase zijn, niet uitgevoerd worden.
De pipeline wordt geleegd4 . Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van
delayed branches. De spronginstructie wordt dan drie instructies eerder in de pro
gramma code gezet, zodat de drie instructies die op de spronginstruetie volgen, weI
uitgevoerd moeten worden.

Met deze processor kan op assembler-niveau met floating-point-getallen gerekend
worden. Hij beschikt hiervoor over een 40 bits brede ALU (Arithmetic Logic Unit).
Parallel aan deze ALU staat nog een aparte vermenigvuldiger. Hierdoor kunnen een
floating-point-vermenigvuldiging en een ALU instructie in een klokslag uitgevoerd
worden. Verder beschikt de processor over acht registers die een (40 bits) floating
point getal en acht registers die een 32 bits integer kunnen bevatten.

3De precieze toekenning van de signalen is te vinden in bijlage D.
4De TMS320C30 beschikt niet over een branch prediction-mechanisme.
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In het besturingssysteem worden meerdere EPLD's gebruikt. Een EPLD is een IC
dat met een logische schakeling geprogrammeerd kan worden. Er zijn verschillende
varianten EPLD's. De soort die tijdens de ontwikkeling van het besturingssysteem
gebruikt is, kan met een elektrische puIs gewist worden. In het device bevindt zich
een EEPROM-achtige structuur. Er bestaan ook varianten die met UY-licht ge
wist moeten worden (EPROM-structuur), en die niet gewist kunnen worden (Mask
Programmed Logic Devices).

Yoor het programmeren van logische schakelingen bestaan verschillende talen.
AIle IC's in dit project zijn geprogrammeerd in AHDL (Altera Hardware Description
Language). In de AHDL-ontwikkelomgeving kan van een deeI van een programma
een subdesign-blok gemaakt worden. De ingangen en uitgangen van deze subdesigns
kunnen met een grafische editor met elkaar verbonden worden. De schema's van
deze subdesigns en de programma's staan in bijlage F.

Er zijn twee types EPLD's gebruikt: de EPM7032 en de EPM7160. De eerste
is een 44 pens IC met 32 IO-pennen. Er kunnen naast 32 flipflops, maximaal 600
logische poorten gebruikt worden5 . De EPM7160 is een 84 pens IC met 60 10
pennen. Intern bevinden zich 160 voorgeprogrammeerde flipflops en 3200 logische
poorten. Beide type IC's kunnen klokfrequenties van meer dan 50[MHz] aan. Door
de flexibele opzet van de EPLD's, zijn ze zeer geschikt voor de ontwikkelingsfase van
een project. Yoor sommige toepassingen kan het energieverbruik echter wat hoog
zijn (dit kan voor de EPM7160 oplopen tot 4 [Watt] per IC!).

AIle EPLD's in het systeem (behalve die op de DSP-kaart) worden gebruikt
als addressdecoder. Dit betekent dat een gedeelte van de logische schakeling in
het device permanent kijkt of het adres van de betreffende kaart6 op de adresbus
verschijnt. am dit op een betrouwbare manier te doen moet ervoor gezorgd worden
dat het adres op de bus pas vergeleken wordt als de bus tot rust is gekomen. In
theorie verandert er niets meer op de bus op het moment dat het iostrobe-signaal
laag is. In de praktijk moet echter voor het zover is nog enige tijd gewacht worden
nadat de iostrobe laag is geworden. Deze vertraging wordt verkregen met behulp
van flipflops en de klok (zie figuur 4.3).

De uitgang van de eerste flipflop wordt hoog als de iostrobe laag-actief wordt.
Door de tweede flipflop wordt het signaal gesynchroniseerd met de globale klok7 .

De logische "1" wordt vervolgens door iedere flank van de klok een flipflop verder
'opgeschoven'. De eerste flipflop wordt gereset door de uitgang van een van de
volgende flipflops. Hoe meer flipflops achter elkaar worden gezet hoe langer de
vertraging is.

De adressdecoder vergelijkt het adres op de bus pas als de uitgang van de derde
of vierde flipflop (het aantal is afhankelijk van de klokfrequentie van de EPLD)
hoog is. Als de kaart inderdaad wordt aangesproken, wordt er een signaal gegene-

5Hoeveel poorten er in de praktijk gebruikt kunnen worden, hangt voornamelijk af van de
complexiteit van de schakeling.

6Een kaart kan meerdere adressen hebben.
7Het is bij het programmeren van EPLD's van groot belang om er voor te zorgen dat zoveel

mogelijk signalen synchroon lopen met de klok. Een betrouwbare werking kan anders niet worden
gegarandeerd.
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Figuur 4.3: Een synchrone delay-line met flipflops.

reerd waarmee andere delen van de schakeling data van de bus naar binnen kunnen
klokken.

De EPLD's genereren ook het enable-signaal voor de transcievers (buffers) op aIle
kaarten. Dit signaal zorgt ervoor dat een transciever op de databus kan schrijven (de
tri-state uitgang krijgt een lage impedantie). Dit mag aIleen als de DSP het adres
van de betreffende kaart gaat uitlezen (het R/W-signaal op de bus wordt hoog).

4.3.3 De DSP-kaart

Ais nogmaals naar figuur 4.2 gekeken wordt, ziet men bovenin een yak met MS
DOS PC. Op deze PC bevindt zich ontwikkelsoftware en een crosscompiler. De
gecompileerde code kan vervolgens via de JTAG-verbinding8 in het geheugen van
de DSP-kaart worden geschreven. Hierdoor is het eenvoudig om software in het
systeem te testen. Ais het programma uitontwikkeld is, kan het in een EPROM
gebrand worden. De verbinding met de PC kan dan verbroken worden.

Op de kaart zijn drie jumpers aanwezig waarmee de kaart ingesteld kan worden
op EPROMs of statische RAMs. Het SRAM, 128[Kb] groot, is georganiseerd als
32k words van 32 bits breed. Dit geheugen wordt met behulp van de primary-bus
benaderd. De databus waarmee de rest van het systeem werkt, is gekoppeld aan de
secondary-bus. Van deze bus worden aIleen de 16 minst significante bits gebruikt.
Omdat de rest van het systeem op lagere klokfrequenties werkt dan de DSP, wordt
het aantal waitstates voor deze bus in het programma op vijf gezet.

De processor werkt op een klokfrequentie van 20 [MHz]. In principe kan deze
frequentie nog verhoogd worden9 , mits het aantal waitstates voor de secondary-bus
ook vergroot wordt.

De DSP heeft naast de inputpen voor de externe klok (van 20 [MHz]), twee
pennen waarop de klok door twee gedeeld weer naar buiten wordt gevoerd. De
EPLD op de DSP kaart loopt synchroon met zo'n klok.

De binnenkomende interrupts lopen niet rechtstreeks naar de DSP, maar komen
binnen op de EPLD. Deze zorgt ervoor dat er een interrupt naar de DSP wordt
gegeven die niet langer dan vier klokcycli duurt (om precies te zijn twee klokcycli van
de door twee gedeelde processorklok). Ais dit niet gebeurde zou de DSP meerdere

8JTAG = Joint Test Action Group.
9De processor kan op maximaal 40 [MHz] werken.
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keren reageren op dezelfde interrupt.

4.3.4 De inputkaart
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De rotor-positieopnemer is via glasvezels met de inputkaart verbonden. Op de in
putkaart zit een EPLD die drie hoofdtaken verricht: de besturing van de buffers naar
de databus, het doorgeven van de rotorpositie aan de DSP en het genereren van een
interrupt als de rotorpositie is veranderd. Deze taken kunnen op de volgende wijze
als een opcode omschreven worden:

1. Kijk op de adresbus of de inputkaart wordt uitgelezen, als dit zo is genereer
dan het enable signaal voor de buffers.

2. Lees de rotor-positie, vertaal de code naar een gewone 3 bits binaire code, en
zet de code op de bus als de DSP daar om vraagt.

3. Vergelijk de gelezen code met de vorige code en genereer een interrupt als deze
niet gelijk zijn.

De code die van de positieopnemer op de as van de machine wordt verkregen, is
een soort 3 bits GraylO code (zie figuur 2.9). Het gebruik van Gray code heeft als
voordeel dat de timing tijdens het vergelijken van de oude met de nieuwe code niet
belangrijk is. Ais er een gewone binaire code gebruikt werd, zou de overgang van
bijvoorbeeld "001" naar "010" een probleem kunnen opleveren. Ais bit 0 (LSBll) en
bit 1 niet exact tegelijk veranderden zouden er twee interrupts worden gegenereerd.
Bij het gebruik van Gray code speelt dit probleem niet 12 . In de EPLD wordt de
code omgezet in een gewone binaire code (zie omrekentabel 4.1). am ruis op de
signalen te verzwakken zijn de optische ingangen op de kaart via Schmitt-triggers
met de EPLD verbonden.

Tabel 4.1: Tabel in EPLD om positieopnemer code om te zetten in binaire code
code opnemer Binair

001 001
011 010
010 011
110 100
100 101
101 110

Tijdens het opstarten van het digitale systeem verricht de EPLD nog een vierde
taak. am de outputkaart te laten werken moeten twee speciale lijnen hoog-actief ge
maakt worden. De DSP moet om dit te bereiken de code Ox10 naar adres Ox0804008
schrijven (zie tabeI4.2, adres ALL_OK). Ais er een nul naar dit adres wordt geschre
yen worden de twee lijnen weer laag (alle GTO's gaan dan uit). Deze twee lijnen

lODe code kan gezien worden als een Gray code waarbij geteld wordt volgens 1,2,3,4,7,6.
11 LSB = Least significant bit
12Eigenschap van de Gray code is dat er bij het verhogen van een teller altijd maar een bit

tegelijk verandert.
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worden in figuur 4.2 samen system-OK genoemd. Deze functie is ook in deze EPLD
gelmplementeerd. Dit vormt een eenvoudig stukje beveiliging waarmee voorkomen
wordt dat er GTO's worden ingeschakeld terwijl de inputkaart niet is aangesloten
(of defect is).

4.3.5 De ADC-kaart en de analoge kaart

Ret faseverschil a wordt ingesteld op de analoge kaart met een (10-slagen) potmeter.
Op deze kaart bevindt zich een spanningsstabilisator met een -10[V] uitgang. Soft
warematig is ervoor gezorgd dat O[V] op de loper overeenkomt met a = 00 (stromen
in fase met tegen-EMK), en -10[V] overeenkomt met a = 1800 (stromen in tegen
fase met tegen-EMK). De spanning die met de potmeter wordt verkregen, wordt
op de ADC-kaart geconverteerd. Op deze kaart bevinden zich een EPLD (voor de
adres-decodering) en een analoog-digitaal-convertor met twee buffers. In principe
kunnen er nog drie AD-convertors bijgeplaatst worden (met de twee bijbehorende
buffers per ADC).

De logica in de EPLD zorgt ervoor dat de AD-convertor gestart wordt als er een
schrijf-opdracht naar de ADC-kaart plaats vindt. De waarde die geschreven wordt,
is niet van belang (een zogenaamde dummy-write).

De 12 bits convertor is een ADS7800 van Burr-Brown. De conversietijd bedraagt
maximaal 2. 7[/1s]. Er is een sample&hold schakeling gelntegreerd in het device. De
ADS7800 werkt volgens de weegmethode (successieve approximatie). Dit betekent
dat er in het IC uit een digitale code een vergelijkingsspanning wordt gemaakt (een
soort DA-conversie). Van de digitale code wordt beurtelings een bit hoog gemaakt.
Wordt de vergelijkingsspanning nu hoger dan de ingangsspanning, dan wordt deze
bit weer laag gemaakt. Door te beginnen bij het MSB13 en te eindigen met het
LSB kan de vergelijkingsspanning in 12 stappen worden benaderd. Dit type AD
convertors kenmerkt zich door een hoge snelheid en een hoge nauwkeurigheid.

De analoge spanning wordt ingesteld met de potmeter tussen de -10 en 0 Volt.
Voor het voIledige bereik van de ADC is een spanning tussen de +10 en -10 Volt
nodig. Doordat aIleen een negatieve spanning wordt gebruikt, geeft het MSB geen
informatie; er worden 11 bits gebruikt.

De convertor beschikt over tri-state-uitgangen. De uitgang wordt hoogohmig als
cs hoog is (niet actief). Om een conversie te starten moet cs echter altijd laag zijn.
Om ervoor te zorgen dat deze convertor toch gestart kan worden zonder dat de bus
bezet gehouden wordt, zijn er twee gewone buffers bij geplaatst. De pen waarop het
cs-signaal moet komen, is met aarde verbonden.

4.3.6 De outputkaart

De outputkaart heeft zes optische uitgangen. Deze zijn via glasvezels met de stuur
circuits van de GTO's verbonden. Een GTO geleidt gedurende de tijd dat er een
lichtbundel in de betreffende glasvezel aanwezig is. In een EPLD zit logica die zorgt
voor de juiste timing van de ontsteekmomenten. De optische uitgangen werken aIleen
als de twee system-OK signalen aanwezig zijn (zie ook paragraaf 4.3.4).

13MSB = Most Significant Bit
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De twee system-OK signalen komen uit op de c1r-ingang en de klokingang van
een flipflop14(zie figuur 4.4). Een signaal moet altijd hoog blijven, het andere moet
voor korte tijd hoog zijn om de optische transmitters vrij te geven. De optische
transmitters worden aangestuurd door de uitgang van een 'and'-poort (deze poort
kan 300[mA] leveren). Deze uitgang vormt de logische 'and' tussen de uitgang van de
flipflop en de uitgang van de EPLD. Op deze manier kunnen de optische transmitters
geen signalen versturen als er geen system-OK is gegenereerd. De beveiliging werkt
buiten de EPLD om zodat deze nog functioneert als de EPLD defect zou raken.

De GTO's worden ingeschakeld door een 6 bits code naar de uitgang van de EPLD
te sturen. Deze code (en dus het patroon van de GTO's die ingeschakeld moeten
worden) krijgt de EPLD van de digitale signaal processor. De ontsteekvertraging
wordt door de processor geleverd in aantal cyc1i van de EPLD-klok. De EPLD
reageert op de interrupt van de inputkaart, wacht het voorgeschreven aantal klokcyc1i
en stuurt de code naar de uitgang.

De logische schakeling in de EPLD is opgebouwd in vier delen:

1. de adresdecodering

2. een state machine die zorgt voor de timing

3. een aantallatches, deze zijn noodzakelijk omdat de data afkomstig van de bus
niet direct verder verwerkt kan worden.

4. een state machine voor het opstarten

Bet aantal toestanden van beide state machines is te schrijven als 2N (met N
een geheel getal). Er is dan een N-bits register dat het nummer van de huidige
toestand bevat. Ieder getal dat in dit register kan staan, komt dan ook overeen met
een gedefinieerde toestand. Op deze manier wordt voorkomen dat de state machine
in een niet-gedefinieerde toestand terecht kan komen (een zogenaamde illegal state).

De state machine die gebruikt wordt voor de timing, vormt de kern van het geheel.
De latches stellen de data aan deze state machine ter beschikking als deze de data
nodig heeft. Voor de uitgangen naar de GTO's bevindt zich ook een latch. Deze
krijgt vanuit de state machine het commando het GTO-patroon naar de GTO's te
sturen.

Bet stroomdiagram van deze state machine is getekend in figuur 4.5. De functie
van de vier states die de machine doorloopt, is als voIgt:

1. Wacht op nieuwe data van DSP.

2. \iVacht op een interrupt

3. Tel af tot teller nul is of wacht op nieuwe interrupt

4. Geef toestemming om GTO patroon naar uitgang te sturen

14Deze flipflop is level triggered.
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De eerste toestand wordt verlaten op het moment dat de DSP de nieuwe data naar
de outputkaart gestuurd heeft. Deze data bestaat uit een 6 bits GTO-patroon en
cen nieuwe beginstand voor de teller. Het GTO-patroon wordt naar een latch voor
de uitgang gestuurd.

In de volgende state gebeurt niets, deze state wordt verlaten als er een interrupt
(van de inputkaart) komt.

State 3 bestaat uit twee paden die parallel uitgevoerd worden. In het linker
pad in figuur 4.5 wordt afgeteld beginnend met de tellerstand die de DSP heeft
gegeven. Ais de teller nul wordt, wordt de state verlaten. Het rechter pad zorgt
ervoor dat state 3 ook wordt verlaten als er een nieuwe interrupt komt. Voordat de
state op deze manier verlaten mag worden, wordt eerst 16 klokcyc1i gewacht. Op
deze manier wordt voorkomen dat op dezelfde interrupt wordt gereageerd waarmee
de state 2 verlaten werd15.

In state 4 wordt een puIs naar de latch voor de uitgang gestuurd. De uitgangen
van de latch vormen de uitgang van de EPLD. Daarna begint de state machine weer
in state 1.

De teller die in state 3 aftelt, is 16 bits breed. Samen met de klokfrequentie van
8[MHz] levert dit een maximale vertraging van 8~;~6 = 8.196[ms]. Ais de rotor
8.196[ms] (ofminder) nodig heeft om 60oel. verder te draaien kan de ontsteekvertra
ging op iedere gewenste waarde worden ingesteld. De elektrische frequentie van de
machine is dan ca. 20[Hzj16 . Deze frequentie kan verlaagd worden door een lagere
kloksnelheid te kiezen17. Er moet echter weI rekening gehouden worden met het fei t
dat de juiste timing voor de communicatie met de DSP ook afhankelijk is van deze
klok.

Wordt de elektrische frequentie lager dan 20[Hz], dan zal er rekening mee gehou
den moeten worden dat de maximale waarde van de ontsteekhoek kleiner wordt.

De kaart is zo opgezet dat een tweede outputkaart in het systeem gebruikt kan
worden. De reden hiervan is dat er uiteindelijk ook een brug tussen DC-link en net
zijde aangestuurd zal moeten worden. Hiervoor kan dan een identieke kaart gebruikt
worden. De maximale tijdvertraging is zo gekozen dat de ontsteekhoek bij een 50 [Hz]
(of 60 [Hz]) netsinus ook over het volledige bereik kan worden ingesteld (hiervoor is
een maximale ontsteekvertraging nodig van minimaal tdelay,50Hz = 5~.6[S] = 3.34[ms];
tdelay,60Hz = 6~'6 [s] = 2.78[ms]). Er moet dan nog weI een tweede inputkaart gemaakt
worden (deze moet een interrupt genereren iedere keer als de gekoppelde netspanning
door nul gaat).

Om het gebruik van meerdere kaarten mogelijk te maken, zijn er een aantal in
stellingen aanwezig die de output kaart flexibeler maken. Zo heeft de kaart twee
interrupt ingangen. Softwarematig kan ingesteld worden op welke interrupt(s) gere
ageerd moet worden (ingang 1, ingang 2, beide of geen van beide). Op dit moment
wordt maar een ingang gebruikt. De outputkaart reageert op drie adressen. Naar
adres 0 moet de beginstand van de teller worden geschreven. Naar adres 1 wordt het

15Dit zou kunnen gebeuren als de flanken van het interrupt signaal niet steil genoeg zijn.
16De 24-polige testmachine in het laboratorium draait dan 100 [tpm]
17In principe wordt er dan iets van de nauwkeurigheid ingeleverd.
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GTO-patroon geschreven. De twee minst significante bits van de data die naar adres
2 worden geschreven, bepalen op welke interrupt ingang moet worden gereageerd.
Deze drie adressen kunnen met behulp van jumpers op de kaart veranderd worden.
De jumpers stellen een twee bits getal voor dat vermenigvuldigd met drie bij het
adres wordt opgeteld (adres 0 kan dus veranderd worden in 3,6 of 9; adres 1 in 4,7
of 10 enz.). Het is hierdoor mogelijk om maximaal 4 outputkaarten in een systeem
te gebruiken.

4.3.7 De gate-stuurcircuits

De schakelingen die zorgen voor een goede aansturing van de GTO's, staan, samen
met de GTO's, gescheiden opgesteld van het besturingssysteem. Het digitale ge
deelte wordt zo strikt gescheiden van de vermogenselektronica. De gate-stuurcircuits
hebben als taak het omzetten van de optische pulsen van het besturingssysteem in
een stroom door de gate van de GTO.

Voor het schakelen van GTO's is een bepaalde stroomvorm door de gate gewenst.
Als een GTO ontstoken moet worden is er een grote stroom nodig door de gate (de
gate in). De GTO gaat dan in geleiding. Als de anode-stroom afneemt kan een
gedeelte van de GTO echter uit geleiding gaan. Om dit te voorkomen moet er
een stroom door de gate blijven lopen zolang als de GTO moet geleiden. Deze
houdstroom is lager dan de eerste ontsteekpuls. Om het device te doyen is een
negatieve stroompuls gewenst.

De gate-stuurcircuits zijn globaal opgebouwd als in figuur 4.6 is getekend. Als er
een optische puIs binnenkomt, wordt deze eerst verlengd als deze niet lang genoeg is
(in verband met de minimale inschakeltijd van de GTO, zie 3.5.1). Vervolgens wor
den de schakelaars A en B ingeschakeld. Dit veroorzaakt de ontsteekpuls. Daarna
wordt schakelaar B uitgeschakeld. Gedurende deze tijd loopt de houdstroom door
de gate van de GTO. Tot slot wordt schakelaar A ook uitgeschakeld en schakelaar C
ingeschakeld. Hierdoor wordt de gate via een spoel met de negatieve voedingsspan
ning van het stuurcircuit verbonden. Er gaat dan een stroom lopen van de anode
door de gate (de gate uit) naar de -12[V]. Deze stroom wordt door de smoorspoel
begrensd. De stroom door de spoel wordt uiteindelijk vanzelf weer nul als gevolg
van de spanning over de gate-kathode-overgang (over deze overgang staat dan de

Tabel 4.2: de adressen van de externe kaarten met de namen zoals ze in het programma
zijn gebruikt.

omschrijving naam adres

Periode van teller in opt.output kaart
Patroon v. thyristoren na volgende interrupt
reageer op intO of intI
uitlezen rotor sensor
Geef opt.output transmitters vrij
lees waarde/start ADCO

COUNT
LATCH
CNTRL
ROTOR
ALL_OK
ADC_O

Ox0804000h
Ox0804001h
Ox0804002h
Ox0804006h
Ox0804008h
Ox080400Ch
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De software voor het besturingssysteem is ontwikkeld in de programmeertaal c.
Er is gekozen voor een hogere programmeertaal om de ontwikkeltijd te verkorten.
Bovendien levert een hogere programmeertaal een beter leesbare programmacode
op. In principe zou een c-programma ook eenvoudig op een ander systeem overgezet
kunnen worden (waarin bijvoorbeeld een andere processor wordt gebruikt). Dit gaat
in dit geval maar in beperkte mate op. Er worden in het programma namelijk veel
instructies gebruikt die zeer specifiek zijn voor de hardware zoals die nu aanwezig
is. Met hardware wordt niet aIleen het ontwikkelde systeem bedoeld, maar ook de
DSP zelf (de gebruikte registers staan in tabel 4.3).

Voor de ontwikkeling van de software is gebruik gemaakt van de
standaard ontwikkeltools van Texas Instruments. Het betreft hier een
(ANSI) c-compiler/optimizer, een assembler/linker en een debugger (voor de
TMS320C30/C40). Met de debugger kunnen de registers van de DSP op ieder
moment bekeken worden. Deze worden rechtstreeks uit de processor gelezen met

Tabel 4.3: Enkele belangrijke adressen in de DSP.
omschrijving naam adres

Controle register interne timerO
teller 0
periode teller 0
waitstates en bus controle primary bus
waitstates secondary bus / expansion bus

TOCONTROL
TIMERO
PERIODO
PBUSCNTRL
XBUSCTRL

Ox0808020h
Ox0808024h
Ox0808028h
Ox0808064h
Ox0808060h
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behulp van de JTAG-interface. De debugger kan, met behulp van deze interface,
de controle over het DSP-systeem volledig overnemen. Ret programma kan dan
stap voor stap doorlopen worden (dit kan zowel met de assembler-code als met de
c-source-code) .

Door de opbouw van de hardware is het programma erg eenvoudig (de c listing
staat in bijlage G). Er zijn geen routines die de machine zelf laten opstarten of
uitschakelen. Dit is op dit moment nog niet mogelijk omdat de stroom door de
DC-link niet door het besturingssysteem geregeld kan worden.

Ais het programma gestart wordt, voIgt een initialisatie. Daarna voIgt een ein
deloze Ius waarin de processor niets doet. Deze Ius kan onderbroken worden door
interrupts. De interrupts komen van de inputkaart. De machine is dan 60 oel. verder
gedraaid en dus moet de outputkaart van nieuwe data voorzien moet worden. De
interruptroutine zorgt hiervoor. De berekening van de ontsteekvertraging vindt ook
in deze routine plaats. De frequentie waarmee de interruptroutine wordt uitgevoerd
(en dus de processorbelasting), neemt toe naarmate de machine sneller gaat draaien.

4.4.1 Initialisatie

Voordat het echte programma begint, wordt eerst een aantal geheugenadressen gede
finieerd. Ret adres dat gebruikt zal worden voor een variabele, kan in c zelf bepaald
worden met behulp van het volgende commando:

#define NAAM CCint *)Ox804000)

Op deze manier worden namen toegekend aan de adressen van de verschillende
kaarten in het systeem. In het bovenstaande voorbeeld is het adres Ox804000 gekozen
omdat dit het beginadres van de secondary-bus is. De hardware kaarten hebben
allemaal een adres tussen de Ox804000 en Ox80400F. Er kan vervolgens een waarde
naar dit adres geschreven worden met:

*NAAM = waarde;

Een adres uitlezen gebeurt door het commando:

variabele = *NAAM;

Op deze manier wordt ook het controle-adres van de timer gemanipuleerd. Om
interrupts aan en uit te kunnen zetten, moeten CPU-registers veranderd worden.
Riervoor wordt teruggegrepen op assembler. Er zijn drie registers die van invloed
zijn op de interrupt-afhandeling (Interrupt Enable, Interrupt Flag en het Status
register).

Ret eerste wat gebeurt in de initialisatie-routine is het onmogelijk maken van
interrupts. De initialisatie-routine moet namelijk volledig worden afgerond voordat
het systeem goed kan werken. Daarna wordt het aantal waitstates voor beide bussen
ingesteld.

Ret starten van de analoogjdigitaal-convertor gebeurt ook in het begin van de
initialisatie-routine. De eerste waarde kan dan worden uitgelezen als de initialisatie
voorbij is. De conversietijd van 2.7[tls] moet immers eerst verstreken zijn. Dit komt
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overeen met 54 assembler instructies18 .

In de initialisatie-routine worden de eerste waarden naar de outputkaart geschre
ven. Voordat dit gebeurt, worden eerst de signalen system-OK actief gemaakt.

4.4.2 De hoofdroutine

Na iedere interrupt wordt nieuwe data naar de outputkaart gestuurd. Vervolgens
worden de waarden bepaald die na de volgende interrupt gestuurd moeten worden.
Hiervoor wordt de rotorpositie bepaald door de inputkaart uit te lezen. Er wordt
gecontroleerd of de gelezen positie een geldige waarde heeft. Is dit niet zo dan wordt
de inputkaart nog eens uitgelezen. Is de waarde weer niet goed dan worden alle
GTO's uitgeschakeld19 .

De mogelijke GTO-patronen staan in een array (GTO_comb []). De huidige rotor
positie wordt als index van het array gebruikt. Als de gewenste ontsteekvertraging
meer dan 60oel. bedraagt, is het eerstvolgende GTO-patroon gelijk aan het laatste
patroon. Om dit te bereiken wordt de index met een verhoogd. Bij een ontsteek
vertraging van meer dan 120o el. wordt de index met twee verhoogd.

Een van de timers (TIMERO) in de DSP wordt gebruikt om te bepalen hoe
lang een elektrische periode duurt. Deze timer werkt op 5 [MHz] (i van de DSP
klokfrequentie). Als de rotor zich voor de tweede keer (of vaker) in positie 4 bevindt,
wordt de timer-inhoud bewaard en de timer gereset. De periodetijd wordt met i
vermenigvuldigd om de tijdsduur voor een verdraaiing van 60oel. te bepalen (t60).
Als deze bekend is, wordt de uitgelezen 0: omgerekend in de juiste vertragingstijd
(tdelay = (60-a~ mod 60). De vertragingstijd wordt omgerekend in het aantal cycli van

60

de klok van de outputkaart.
De variabele die de periodetijd bevat, en de timer zijn begrensd op een maximale

waarde (in het programma MAX_T genoemd). Als dit niet gedaan wordt, kunnen er
twee problemen optreden.

• De teller kan een waarde bereiken waarbij het meest significante bit" I" wordt.
Als de tellerinhoud nu in een variabele wordt overgenomen, wordt deze varia
bele negatief (in een register geeft het MSB het teken van een getal aan20

) .

• De teller kan zijn fysisch maximale waarde (alle bits zijn "1") bereiken en weer
bij nul beginnen.

Beide situaties moeten voorkomen worden. De begrenzing is geprogrammeerd door
MAX_T in het timer period register te zetten. Draait de machine nu zo langzaam
dat deze maximale periodetijd wordt overschreden, dan zal de processor een timer
interrupt genereren. In de interrupt-routine wordt de timer gereset en een flag
(tim_ov_fl) gezet. De variabele period krijgt nu de waarde MAX_T toegewezen in
plaats van de waarde van de timer.

18Voor het schrijven van een waarde naar een adres zijn twee assembler instructies nodig.
19Doordat in het laboratorium op een laag vermogen getest wordt, is het mogelijk alle GTO's

uit te schakelen ondanks het stroombron-karakter van de convertor. Voor grotere vermogens zal
tevens een alternatief pad voor de stroom geboden moeten worden.

20Er wordt gerekend met signed integers.
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TIMERl is nog ongebruikt. Als er in een later stadium ook stromen en/of
spanningen gemeten worden, kan timerl bijvoorbeeld gebruikt worden voor het op
equidistante tijdstippen starten van de andere analoog/digitaal-convertors.
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Metingen

Als eerste zijn een aantal eenvoudige metingen gedaan aan het digitale besturingssys
teem. Daarna is er gemeten aan de GTO-convertor (en de synchrone testmachine)
terwijl deze wordt aangestuurd door het besturingssysteem.

5.1 Metingen aan het digitale systeem

Bet digitale systeem is zo opgezet dat er geen variaties in de ontsteekvertraging
voorkomen als gevolg van taken die de processor moet uitvoeren. Deze tijdsvariaties
(in digitale systemen jitter genoemd) zijn gemeten met een logic analyser. De tijd
tussen de opgaande flank van de interrupt (gegenereerd door de inputkaart) en de
opgaande flank van het fire signaal naar de GTO's is gemeten. Om een vergelijking
te maken met een systeem waarbij de timing volledig1 door de DSP wordt verricht is
ook de jitter gemeten tussen de opgaande flank van de interrupt en de eerste reactie2

op de expansion-bus van de DSP.

• Jitter tussen tlntO en tFireGTO 350[ns] «3 klokcycli van EPLD-klok)

• Jitter tussen tlntO en -!-iostrobe 400[ns] (= 8 klokcycli van DSP-klok)

Ondanks het feit dat de klokfrequentie van de EPLD op de outputkaart 2.5 maal
lager is dan die van de DSP, is de jitter op het door de DSP gegenereerde signaal
toch groter. Dit terwijl er in het programma dat op de DSP draait, geen andere
interrupts worden gebruikt dan de externe interrupt van de inputkaart. Als er in de
toekomst ook andere interrupts gebruikt worden, zal het verschil veel groter worden.
Bet ontsteekmoment kan dus, door de gekozen opbouw van het systeem, ongeacht
veranderingen in het programma tot 350[ns], nauwkeurig ingesteld worden.

De processorbelasting is gemeten door aan het eind van de interrupt-routine
een dummy-write naar de expansion-bus toe te voegen. Door het iostrobe-signaal
te meten kan gezien worden wanneer de DSP klaar is met de interrupt-routine

1Eigenlijk wordt hier ook de eventuele jitter meegerekend die geYntroduceerd wordt door de
EPLD op de DSP-kaart (deze verkort de interrupt). Deze EPLD zal echter in een volledig DSP
getimed systeem ook aanwezig zijn.

2De eerste (geldige) reactie is het (laag-)actief worden van de iostrobe als gevolg van een schrijf
actie naar de outputkaart.
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(de laatste opgaande flank van de iostrobe). De tijd tussen het begin van de
interrupt-routine (de opgaande flank van de interrupt) en de laatste dummy-write is
35.6[/Ls]. Bij het hoogste toerental van de machine (de elektrische frequentie is dan
300[Hz], met 6 commutaties per elektrische periode), wordt de processor dus voor
35.6 . 10-6

. 300 . 6 . 100% < 6.5% belast. Hieruit blijkt dat er voldoende rekentijd
over is voor toekomstige uitbreidingen.

5.2 Metingen aan de convertor

De convertor in de testopstelling is eenvoudiger dan de convertor in hoofdstuk 3.
Er is namelijk geen commutatiehulpcircuit aanwezig. Verder zijn de snubbers op
gebouwd uit een condensator en een weerstand (zonder diode). Bij het afschakelen
van een stroom wordt de condensator opgeladen via de weerstand. Hierdoor komt
er direct een spanning I . R over de GTO te staan. Bij een ideale schakelaar3 zou
dit een oneindig grote ~~ over de schakelaar veroorzaken. Doordat de GTO niet
abrupt uitschakelt, kan deze snubber gebruikt worden mits de kathodestroom niet
te groot is. De snubberweerstand is 10 [n] zodat deze ~~ niet te groot wordt. De
snubbercondensator heeft een waarde van O.l[/LF].

Door de eenvoudigere snubbers (en het ontbreken van de commutatiehulp) kan
het aanlopen van de machine niet getest worden. Voor het besturingssysteem is er
echter geen verschil merkbaar.

De GTO's zijn (in tegenstelling tot bijvoorbeeld thyristoren) vrij kwetsbaar.
Een kortsluiting in de testopstelling zal al gauw het defect raken van een GTO tot
gevolg hebben. Er is zelfs een redelijke kans dat de GTO eerder defect raakt dan een
smeltpatroon in serie met de GTO. De GTO's zijn toch met behulp van zekeringen
beveiligd. Door gebruik te maken van snelle zekeringen met een nominale stroom die
ver onder de nominale stroom van de GTO ligt, is geprobeerd toch een doeltreffende
beveiliging te verkrijgen4

. De gebruikte zekeringen hebben een nominale stroom van
25 Ampere.
De testopstelling van de convertor bestaat uit de volgende componenten (zie
figuur 5.1):

• het DSP-besturingssysteem,

• de GTO-brug,

• een smoorspoel,

• twee gelijkspanningsbronnen,

• de synchrone machine,

• de gelijkstroombelastingsmachine.

De gelijkspanningsbron bestaat uit een gelijkstroommachine die gekoppeld is aan
een synchrone machine. De synchrone machine wordt gevoed uit het openbare net.

3Met "ideaal" wordt hier "oneindig snel schakelend" bedoeld
40£ de smeltveiligheden nu snel genoeg zijn is moeilijk in te schatten; de [2t-curve van een

zekering mag niet gebruikt worden bij smelttijden onder de lOO[ms].
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Figuur 5.1: De testopstelling in het laboratorium.

Door de spanning over de bekrachtiging van de gelijkstroommachine te regelen kan
de (anker- )klemspanning gevarieerd worden. De spanning over de bekrachtiging
wordt handmatig met een gewone voeding geregeld. De op deze manier gecreeerde
gelijkspanningsbron kan vermogen aan de opstelling leveren, maar ook vermogen uit
de opstelling opnemen.

Op deze manier zijn er twee spanningsbronnen aanwezig (een voor de DC-zijde
van de convertor en een voor de gelijkstroombelastingsmachine). Beide DC-machines
zijn gekoppeld aan een synchrone machine. De opstelling ziet er dan uit als in figuur
5.1.

Tijdens het testen zijn de maximale stromen, de maximale spanning over de
GTO's en de maximale spanningsverandering over de GTO's steeds goed gecontro
leerd. De eerstgenoemde is hierbij de beperkende factor geweest.

De meetwaarden zijn verzameld met een 4 kanaals digitale scoop. Bij de metin
gen waarbij gekeken is naar een hele elektrische periode (of meer), is er gesampled
met een frequentie5 van 50 of 100 [kS/s]. Doordat de tijd tussen twee samples 20[/1s]
of 10[/1s] is kan er een spanningspiek optreden die maar een maal wordt gesampled.
De hoogte van de piek is dan niet nauwkeurig gemeten. In de figuren met een milli
secondeschaal kunnen pieken weI met elkaar vergeleken worden, maar een uitspraak
over de exacte hoogte mag niet worden gedaan.

Er zijn verschillende stroommetingen gedaan. Als er langs een as I gto staat,
wordt hiermee de stroom door de gehele schakelcel bedoeld (GTO plus bijbehorende
snubber). Van de stroom aan de DC-zijde van de convertor zijn geen figuren ge
maakt. Door de grote smoorspoel en het lage vermogen is de stroom aan DC-zijde
vrij van rimpels.

5De samplefrequentie (fsample) wordt uitgedrukt in [kS/ s] (= kilo samples per seconde).
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5.2.1 Generatorbedrijf

De convertor is eerst getest in generatorbedrijf (90 < CY ~ 180). Omdat het DSP
systeem niet de mogelijkheid heeft de stroom te regelen, moet het systeem met
beleid ingeschakeld worden. Eerst wordt de belastingsmachine op toeren gebracht.
Vervolgens wordt de spanning aan de DC-zijde van de convertor opgeregeld en wordt
de GTO-aansturing ingeschakeld (bij cy = 900

). Vervolgens wordt de bekrachtiging
van de synchrone testmachine verhoogd. Daarna kan de ontsteekhoek vergroot wor
den totdat de maximale stroom gaat lopeno Als het systeem eenmaal in bedrijf is,
wordt de bekrachtiging van de synchrone machine constant gehouden. Wanneer het
toerental constant gehouden wordt, kan de stroom met de hand geregeld worden
middels de ontsteekhoek en de spanning aan DC-zijde.

Het uitschakelen gaat in de omgekeerde volgorde: eerst de bekrachtiging afre
gelen of cy naar 900 tot de stroom aan DC-zijde nul is, dan de GTO-aansturing
uitschakelen, tenslotte de machines en de DC-spanning uitschakelen.

In gelijkrichterbedrijf is er gemeten bij een toerental van ca. 1470 [tpm]. Dit
komt overeen met een elektrische frequentie van 294[Hz]. De rotorbekrachtiging van
de synchrone machine is ingesteld op 7.35[A].

In de figuren 5.2 en 5.3 staan respectievelijk de fasespanning en de gekoppelde
spanning van de machine. De fasespanning heeft een amplitude van 170[V] (Ueff =
120[V]). Er zijn duidelijk pieken te zien als gevolg van de commutatie. De slingering
na iedere spanningspiek geeft aan de demping kleiner is dan de kritische demping. De
commutaties nemen maar een klein deel van periodetijd in zodat ze het overzetbare
vermogen slechts in geringe mate beperken.
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Figuur 5.2: De fasespanning bij generatorbedrijf (fsample = 50[kSjs]).
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Figuur 5.3: De gekoppelde spanning (fsample = 50[kSjs]).
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De driefasenstramen van de machine zijn te zien in figuur 5.4. De stramen
hebben een mooi rechthoekig verloop, de amplitude is ca. 14.9[A] (Jeff = 12.2[AJ).
Ret driefasige vermogen6 is 4.8[kW]. Er is doorschot te zien bij de flanken, en in het
midden van ieder blok is de invloed te zien van de snubbers over de niet-schakelende
GTO's. In figuur 5.5 zijn de stramen te zien tijdens de commutatie (rand de 2.4[ms]
in figuur 5.4). De commutatie duurt ca. 65[ps] (gemeten vanaf het begin van de
straomverandering totdat de straom binnen een band van 5% van de amplitude rand
de eindwaarde blijft).

6Dit is in MATLAB met de volgende integraal berekend: P = 3~ ftt
o
o+

T
ufi fdt (met T de perio

detijd en uf en if resp. de gemeten fasespanning en fasestroom).
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Figuur 5.5: Uitvergroting van de commutatie rond 2.4[ms] III figuur 5.4
(fsample = 2.50[MSjs]).

De spanning, gemeten over een GTO in fase u, is in figuur 5.6 getekend (polariteit:
Ukathode - Uanode)' Daaronder is de stroom door dezelfde fase getekend. De spanning
over de GTO is erg klein als deze in geleiding is. Bij het in geleiding gaan is, door de
gekozen ontsteekhoek, de spanning ook erg laag. De dissipatie tijdens het inschakelen
zal dus zeer klein zijn. De spanningspiek die ontstaat door het uitschakelen, is
duidelijk te zien. Dit is het moment dat de grootste dissipatie in de schakelcel
(GTO plus snubber) plaatsvindt.
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Figuur 5.6: De spanning over een GTO (fsample = 50[kS/s]).

Ais de GTO niet geleidt, ontstaat er iedere 600 el. een spanningsrimpel over de
schakelcel. Dit komt overeen met de momenten dat een andere GTO in de con
vertor schakelt. De piek rond de 1.5[ms] is (na de piek rond 3.2[ms]) het grootst.
Dit is het moment dat de andere GTO in dezelfde tak afschakelt. Tijdens al deze
spanningspieken wordt er ook energie gedissipeerd in de snubber.

Bij het verkleinen van a wordt de faseverschuiving tussen stroom en spanning
kleiner (zie figuur 5.7). In deze figuur is de a eerst verkleind tot 130°, vervolgens is de
spanning aan DC-zijde teruggeregeld totdat er weer een stroom met een amplitude
van ca. 15 [A] gaat lopeno De hoek tussen spanning en stroom is nu <p = 48° (voor de

grondharmonischen geldt dus cos <p = 0.67). De arbeidsfactor is A = I~I = ~:~~~ =
0.62. De machine levert nu behalve wattvermogen tevens blindvermogen.

De GTO wordt nu ingeschakeld op het moment dat de spanning op de anode
hoger is dan die op de kathode. De stroom neemt hierdoor sneller toe; de overshoot
op de stroom is op dit moment groter dan bij a = 180. Ret uitschakelen vindt plaats
op een moment dat de kathode-spanning meer dan 200[V] hoger is dan de anode
spanning. De commutatie verloopt nu sneller (in ca. 50[p,s]) en de spanningspiek
over de GTO is kleiner.
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Figuur 5.7: Fasespanning, fasestroom en spannmg over een GTO bij a ~ 130
(fsample = 100[kSjs]).

In deze situatie is de verandering van de fasestroom v gemeten7 in het begin van
de commutatie. Dit geeft ~ = 1.7[A/j.ls]. Tijdens deze stroomverandering ontstaat
er een piek van 201[V] op de gekoppelde spanning. Als de stroomverandering in
fase w wordt verwaarloosd en de interne machinespanningen gedurende deze meting
constant worden verondersteld, kan de commutatiereactantie berekend worden:

, di
Uuv = 2Lsa 

dt
, 201 _[ ]L sa = -- = 59..1. j.lH

2·1.7
(5.1)

Dit is een afwijking van 27% van de geschatte waarde (80[j.lH]). De berekening met
de geschatte waarde geven dus een goed beeld van de situatie tijdens de commutatie.

Voor beide situaties (0: = 180° en 0: = 130°) is de dissipatie in de snubbers
gemeten bij een stroom van ca. 12[A]. De resultaten staan in tabel 5.1. Gezien
het lage vermogen waarop getest is, zijn de absolute waarden niet erg belangrijk.
De waarden zijn hier gegeven om een indruk te geven van de verhoudingen van de
verliezen. De figuren die gebruikt zijn om deze tabel samen te stellen zijn te vinden
in bijlage C.

Tabel 5.1: Verliezen in de snubbers van de afschakelende GTO en de niet-schakelende
GTO in een tak.

180
130

afschakelende GTO
[mJ]
6.1
5.5

niet-schakelende GTO
[mJ]
0.60
0.24

7Bij een samplefrequentie van 5[MS/s]
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Als de machinespanningen de commutatie versnellen worden de verliezen in beide
snubbers van een tak kleiner.

5.2.2 Motorbedrijf

Het systeem wordt bij motorbedrijf anders ingeschakeld dan bij generatorbedrijf.
Als eerste wordt de belastingsmachine op toeren gebracht. Vervolgens wordt de
bekrachtiging van de synchrone testmachine helemaal opgeregeld. Daarna wordt
de GTO-aansturing ingeschakeld (a = 0°). Dan wordt de spanning aan DC-zijde
opgevoerd (met omgekeerde polariteit vergeleken met generatorbedrijf). Het koppel
kan nu vergroot worden door de spanning aan DC-zijde op te voeren. Met de
potmeter op het DSP-systeem kan nu bij de synchrone machine veldverzwakking
worden toegepast. Hierbij zal de stroom toenemen.

Er zijn geen metingen gedaan aan de pulsaties in het motorkoppel. Door het
lage vermogen waarmee getest is, werden de pulsaties overheerst door andere fac
toren (met name de externe ventilator die gemonteerd is op de machine). Het is
overigens interessanter deze pulsaties te meten bij de machine met trapeziumvor
mige tegenspanningen (en een convertor met commutatiehulp e.d.).

De spanningen en stromen zijn voor het motorbedrijf gemeten bij een toerental
van 1352 [tpm] (elektrisch 270 [Hz]). De bekrachtiging van de synchrone machine
is ingesteld op 7.4[A]. Als eerste zijn de fasespanning en de gekoppelde spanning
gegeven (figuren 5.8 en 5.9). De spanningspieken als gevolg van de commutatie zijn
vergelijkbaar met die in figuur 5.2, maar dan gei"nverteerd. De stroom loopt nu
immers in tegengestelde richting, zodat een opgaande stroomflank bij motorbedrijf
valt op het moment van een neergaande flank in generatorbedrijf.
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Figuur 5.8: De fasespanning bij motorbedrijf (fsample = 25[kS/s]).
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Figuur 5.9: De gekoppelde spanning (fsample = 25[kS/s]).

De stramen die bij de spanningsplaatjes horen zijn getekend in figuur 5.10. Ook
hier is de overshoot na de flanken te zien en er is een rimpel aanwezig in het midden
van ieder straomblok. Een uitvergrating van de commutatie rand 2.5 [ms] is te zien
in figuur 5.11.
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Figuur 5.10: De fasestromen bij motorbedrijf (fsample = lOO[kS/s]).
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Figuur 5.11: Uitvergroting van de commutatie rond 2.5 [ms] III figuur 5.10
(fsample = 2.5[MSjs]).

De spanning over een GTO is getekend in figuur 5.12. De spanning aan de
DC-zijde heeft nu, vergeleken met generatorbedrijf, een omgekeerde polariteit. De
spanning over de GTO wordt nu oak negatief als deze niet geleidt (gemeten als
Ukathode - Uanode)' De grootste spanningspiek is weer te zien als de GTO moet
uitschakelen. AIle pieken in dit plaatje zijn hager dan in figuur 5.6 omdat er hier
een grotere stroom wordt geschakeld (ca. 20 [A]).
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Figuur 5.12: De spanning over een GTO (fsample = 50[kSjs]).

Door het vergroten van de hoek a wordt veldverzwakking toegepast. De rota-
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tiespanning in een machinefase is gemiddeld over de tijd dat die fase stroom moet
voeren, kleiner. Hierdoor wordt de gemiddelde spanning over de tussenkring-spoel in
eerste instantie groter. De fasestromen zullen hierdoor gaan toenemen. Een nieuw
evenwicht (gemiddelde spanning over de spoel nul) ontstaat dan bij een hoger toe
rental. In de huidige opstelling moet er voor gewaakt worden dat de stroom niet
boven de 25[A] komt (in verband met de zekeringen). Met behulp van de spanning
aan DC-zijde is ervoor gezorgd dat de stromen niet te groot worden.

In figuur 5.13 is de hoek a vergroot (ca. 42°); de stroom loopt ca. 40°el. voor
op de spanning. De fasestroom heeft een amplitude van 16[A] (Ijase,ejj = 13.1[A]).
De amplitude van de fasespanning is 160[V] (Ujase,ejj = 113[V]). Het driefasige
schijnbare vermogen is dus ca. 4.4[kVA]. Het wattvermogen is 3.24 [kW] zodat de
arbeidsfactor uitkomt op A = I~I = 0.73. Ook nu levert de machine blindvermogen.

Doordat de kathode-anodespanning op het moment dat de betreffende GTO moet
uitschakelen groot is, verloopt de commutatie nu ook sneller (in ca. 55 [l1s]) dan bij
a = O.
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Figuur 5.13: Fasespanning, fasestroom en spanning over een GTO bij veldverzwakking
(a = 40° (fsample = 100[kSjs]).
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COl1.clusies

Er is een convertor gerealiseerd voor een permanent-magneet motor. Het is een
stroomconvertor die bestuurd wordt door een DSP-systeem. De stromen worden
door middel van GTO's geschakeld. Het systeem is getest met een eenvoudig GTO
convertor en een synchrone machine. Het systeem werkt betrouwbaar. De gewenste
blokvormige stroom wordt goed benaderd, de snubbers van de convertor kunnen nog
verbeterd worden.

Met het DSP-systeem kan de ontsteekhoek vanaf 100[tpm] op iedere gewenste
waarde ingesteld worden. Hierdoor kan bij een permanent-magneet machine veld
verzwakking toegepast worden en kan de machine zowel in motorbedrijf als in ge
neratorbedrijf werken. Op dit moment is de ontsteekhoek softwarematig beperkt
tussen de 0 en 180°. Op de rotor is een positieopnemer aanwezig die iedere 60°el.
een digitale code genereert. Deze code en de instelling van de ontsteekhoek vormen
de enige input van het systeem.

Het DSP-systeem is zo opgezet dat de timing van het ontsteekmoment in hard
ware buiten de DSP om verzorgd wordt. Hierdoor is de timing onafhankelijk van
de software of het type DSP geworden. Ongewenste tijdvariaties in de ontsteking
blijven zo altijd kleiner dan 350[ns]. De DSP verricht slechts een tijdkritische actie:
het meten van de omlooptijd van de rotor. Er is rekening gehouden met verdere
uitbreiding van het systeem met een convertor aan de netzijde. Hiervoor kan een
identieke kaart voor de timing van het ontsteekmoment gebruikt worden. Er moet
hiervoor aIleen nog een kaart gemaakt worden die een puIs geeft op het moment dat
de gekoppelde netspanning door nul gaat. De rest vergt aIleen het insteIlen van een
dipswitch en het uitbreiden van de software.

Er is gekeken naar de commutatie van de stroom en wat het effect van de snub
bers hierop is. Omdat de snubbers gedimensioneerd moeten worden op het aanlopen
van de machine, is er voorgesteld een commutatiehulpcircuit te gebruiken. Dit cir
cuit wordt aIleen gebruikt tijdens het aanlopen. Ais de machine op toeren is, kan het
hulpcircuit worden uitgeschakeld. Hierdoor kunnen de snubbers kleiner gedimensi
oneerd worden. Er zijn simulaties gedaan van de commutatie in een convertor met
hulpcircuit. Tevens is de mogelijkheid aangestipt om het commutatiehulpcircuit ook
in stationair bedrijf te laten werken. Dit kan een interessante optie zijn als er in de
toekomst IGCT's, in plaats van GTO's, worden gebruikt1

.

1De steilheid van de spanning is voor een IGCT geen probleem. De maximale spanning moet
echter weI beperkt worden. Ais er een commutatiehulpcircuit gebruikt wordt, kunnen gewone
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Er is nog geen convertor die de netkoppeling van de machine moet verzorgen.
Als deze aanwezig is kan de stroom in het systeem geregeld gaan worden.

snubbers waarschijnlijk achterwege blijven. Dit resulteert dan in een nog beter stroombronkarakter
van de convertor en een nog hoger rendement.
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Bijlage A

Literatuurstudie

De opdrachten

Samenvatting afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht bestaat uit het ontwerpen en bouwen van een convertor voor
een permanent-magneet-machine. Deze machine moet gebruikt kunnen worden als
motor en als generator en zal op een hoog toerental draaien. Ret systeem moet
bovendien autonoom kunnen opstarten. In eerste instantie zal aIleen gekeken worden
naar de koppeling tussen machine en DC-tussenkring. Yoor het convertorontwerp
moet een optimum gezocht worden tussen de verliezen in de permanent-magneet
machine enerzijds en eenvoud en uitvoerbaarheid anderzijds.

Toelichting: De keuze is gemaakt om de machine aan te sturen met trapezium
vormige stromen. De machine is reeds in het laboratorium aanwezig en heeft een
nominaal vermogen van 37 kW. De machine zal met een elektrische frequentie van
ca. 300[Rz] aangestuurd moeten worden. Er zal een stroominvertor (current source
inverter, CSI) gebruikt worden met GTO's (Gate Turn Off thyristors) als schake
lende halfgeleiders. De aansturing van de GTO's zal digitaal geregeld worden met
een DSP.

Literatuurstudie

De literatuurstudie heeft als doel wetenschappelijke publicaties te zoeken over ver
gelijkbare onderzoeken als de afstudeeropdracht. Er zal gekeken worden naar de
verschillende (te verwachten) knelpunten en mogelijke oplossingen hiervoor (indien
aanwezig). Ret is niet de bedoeling om alles wat te maken heeft met de afstudeerop
dracht te vinden (dit zou overigens ondoenlijk zijn in een paar maanden), weI moeten
er enkele belangrijke documenten naar boven komen. Yoor de afstudeeropdracht zijn
de volgende onderwerpen interessant:
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• Eerder gedaan onderzoek naar CSI's. Voornamelijk praktische toepassingen
zijn interessant.

• Machines die met trapeziumvormige stromen worden aangestuurd. Rierbij zijn
machinevarianten niet interessant, regelalgoritmes weI.

• Ret beschermen van GTO's tegen overspanningen en overstromen. Ret gaat
dan voornamelijk om theorie, maar praktische artikelen zijn ook interessant.

• De combinatie van de eerste twee punten.

Concept inhoudsopgave afstudeerverslag

1. Inleiding

2. De elektrische machine

3. De convertor

4. De aansturing van de convertor

5. Metingen

6. Conclusies

bijlagen: literatuuronderzoek
informatie machine
informatie GTO's
informatie DSP
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Zoektermen

De zoektermen die gebruikt zijn om de artikelen op te sporen staan in de twee ta
bellen hieronder. In de linker kolom staan de termen die zorgen voor het juiste type
machine, in de rechter staan termen die zorgen voor de juiste aansturing van de ma
chine. De termen rectangular en trapezoidal hebben betrekking op de stroomvorm
waarmee de machine wordt aangestuurd en de term concentrated heeft betrekking
op de wijze waarop de stator gewikkeld is (in het geval van een synchrone machine).
Tussen de termen in iedere kolom kan een logische OR zoekactie gedaan worden.
Vervolgens wordt er een logische AND selectie gedaan tussen de twee verkregen re
sultaten. Op deze manier kan snel gezocht worden door INSPEC en ETDE ENERGY
DATABASE.

Machine Aansturing
PM machine trapezoidal
permanent magnet machine rectangular
synchronous machine concentrated
BLAC
Brushless AC

SCSM
Selfcontrolled synchronous machine

BLDC
Brushless DC

Convertor Halfgeleider
Converter GTO
Inverter Gate turn off thyristor
CSI
Current source inverter
Current converter
Stromrichter
Wechselrichter

In het boekenbestand van de bibliotheken van de universiteit (VUBIS) is gezocht
met minder gerichte trefwoorden zoals:

• elektrische aandrijvingen; machines

• vermogenselektronica; elektrische aandrijvingen
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Selectiecriteria

Bijlage A: Literatuurstudie

Er is uit de gevonden resultaten een selectie gemaakt met behulp van de volgende
criteria:

• geen pulsbeedte modulatie (PuIs Width Modulation)

• geen sensorless drives of back emf sensing

• het artikel moet geen betrekking hebben op kleine motoren

• geen machine ontwerp

• geen machines met axiale flux

• het artikel moet geschreven zijn in het engels, nederlands of duits. Als de
samenvatting echter veelbelovend is kan er nog gezocht worden in JOURNALS

IN TRANSLATION.

• het artikel moet in Eindhoven te verkrijgen zijn
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Geraadpleegde bronnen

Bron totaal geselecteerd
Begeleiders - 3
Vubis online cat. TUE-bibliotheek 46 4
Inspec (CD '90-'97) 75 5
ETDE Energy database (CD '88-'97) 40 0
Sneeuwbal-methode - 8
Citatie-methode (CD '91-'97) - 0
Citatie-methode (Boek '94-'91) - 4
Journals in translation 6* 0

.. zes maal een artikel opgezocht, nul gevonden

Sneeuwbal-methode

[9]

[8]

-
[20]

[21

[18]

/
[13]

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1975

1972

De sneeuwbal zoekmethode is een methode waarbij nieuwe publicaties worden ge
zocht met behulp van referenties in een reeds gevonden publicatie. Hier worden
slechts die artikelen opgezocht die ook echt interessant lijken voor het onderzoek.
Deze artikelen zijn hierdoor altijd ouder dan het eerst gevonden artikel. Er wordt
dus in de tijd terug gekeken. De beginartikelen moeten voldoende diepgang hebben,
zodat artikelen die er aan voorafgegaan zijn waarschijnlijk ook interessant zijn.

[17] [12] [1]

I
[5]
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Citatie-methode

Bijlage A: Literatuurstudie

De citatie-methode is een zoekmethode waarbij gebruik gemaakt wordt van de
Science Citation Index. Dit is een "lijst" waarin bijgehouden wordt welke (tijdschrift
) artikelen per jaar geciteerd zijn, en in welk nieuwer tijdschriftartikel. Zo kunnen
dus artikelen gevonden worden die naar een bepaald start-artikel verwijzen. De
gevonden artikelen zijn dus recenter dan het start-artikel. In de Science Citation
Index zijn als ingang nauwelijks artikelen uit congresverslagen opgenomen. Met de
sneeuwbal- methode zijn echter weI interessante artikelen gevonden uit congresver
slagen. Deze kunnen dus niet gebruikt worden bij de citatie-methode.

Bij het zoeken is er begonnen met artikel [9]. Dit is een artikel waarin het
gedrag van de P.M.machine beschreven wordt. Er wordt weliswaar geen invertor
in beschreven, maar weI veel over het gedrag aan elektrische zijde. Dit artikel was
gevonden met de sneeuwbal-methode.

1993 [1] [7] [21H22]

1992

1991

1990

1989

1988

1987 [11] [10]

1986

1985

1984 [~

Rangschikking resultaten

Overzichtsartikelen/boeken

[1], [3]

Stroomconvertoren

[17], [5]

Machines met trapeziumvormige stromen

[9], [10], [7], [12], [8]

Bescherming GTO's

[18], [2]' [13], [20]
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Machines (met trap.stromen) aangestuurd door CSI's

[4], [11], [15], [21], [22]

Conclusies en aanbevelingen

Er is een aantal zeer interessante artikelen gevonden over permanent magneet ma
chines en stroominvertoren. Er zit tussen de verschillende artikelen wei wat overlap,
maar het geheel vormt een goede aanvulling op de behandeling van deze onder
werpen in boeken. Over beide onderwerpen is veel te vinden, maar als er op de
genoemde beperkingen geselecteerd wordt, blijft er weinig over. Vooral de eis dat de
stroominvertor met GTO's moet werken, maakt dat veel artikelen afvallen. Hetzelfde
gebeurt als er in meer details (trapeziumvormige stromen, hoog vermogen enz) naar
permanent-magneet machines gezocht wordt. Artikelen waarin beide gecombineerd
worden zijn er zeer weinig. Het onderzoek is zeker de laatste jaren, vooral gericht
geweest op spanningsinvertoren.

In veel artikelen en boeken wordt gerefereerd naar [9] van de hand van T.M.Jahns.
Hij was werkzaam bij Gould laboraties en is later bij General Electric gaan werken.

Er is ruim voldoende informatie gevonden over de bescherming van de GTO's.
Hier is erg veel over gepubliceerd. Vooral de oorspronkelijke artikelen zijn zeer
waardevol. Er volgen daarna nog veel artikelen, maar die zijn vaak te veel gericht
op het ontwerp van GTO's zelf. Bijna alle artikelen refereren vroeg of laat naar
[13] geschreven door W.McMurray. Hij is werkzaam bij General Electric Company
(Corporate Research and Development, New York).

Als er nog meer documenten nodig zijn, zou nog gezocht kunnen worden in
Compendex, ISTP en PASCAL en eventueel in de patent-registers.
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Bijlage B

berekening spanning over GTO

De stroom door de afschakelende tak van de convertor wordt berekend aan de hand
van figuur 3.7. Eerst wordt de Kirchhoff spanningswet over contour 81 genomen:

, ,div ,diw ,
-Ei,v - L saill - UC4 + L sa dt + Ez,w = 0

L' d(iw - iv ) _ ~ I' d - U
sa dt C 2v t - vw

4 •

Als deze formule eenmaal naar de tijd gedifferentieerd wordt levert dit na substitutie
van -iw = 10 + iv de volgende (homogene) differentiaalvergelijking (d.v.):

2L' d
2
i v ~ = dEI,wv = 0 ( )

sa dt2 + C
4

dt B.3

Omdat de commutatie veel sneller verloopt dan de veranderingen in de machine
spanningen Uw en Uv , wordt de rechter term nul gesteld. De d.v. heeft de volgende
randvoorwaarden:

en div I EI wv,
- --
dt t=o 2L~a

Want op t = 0 is de condensator nog spanningsloos.
karakteristieke vergelijking:

(B.4)

De d.v. heeft de volgende

(B.5)

Voor iv kan dus geschreven worden:

iv = ae>.t + be - >.t

De randvoorwaarden geven voor a en b:

a - -~I E:,wv
- 2 0 + 4' L'JW sa

1 E'b = --1
0

_ i,wv

2 4jwL~a

(B.6)

(B.7)

(B.8)
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De oplossing iv van de differentiaalvergelijking wordt hiermee:

E: wv
Zv = -10 coswt + -'- sinwt

2wL irr

Voor de spanning over de snubbercondensator C4 geldt:

UC4 = ~4 Jiv(t)dt

U
10 . E: wv

C4 = --- Slllwt - 2L', C coswt + K o
wC4 2w srr 4

Met UC4 (0) = 0 voIgt voor de integratieconstante Ko = E:,wv'

10 . '( )UC4 = --C Slllwt + Ei wv 1 - coswt
w 4 '

(B.9)

(B.lO)

(B.ll)

(B.12)

De maximale spanningsverandering over de GTO is te berekenen uit de stroom
iv (formule B.9) ingevuld in de formule voor de spanningsverandering over de con
densator:

dUC41
dt max

Zv,max (B.13)

Deze is maximaal op t 0 omdat dan de stroom iv het grootst is (in absolute
waarde).
De voorgaande afieiding geldt totdat de stroom door nul gaat. Daarna moet ook
de weerstand in rekening worden gebracht. De stroom-nuldoorgang vindt plaats op
t = t e = tiv=o:

{

l arctan I 10
t - w E i wv WC4
e- ,

7r

2w

als E: wv =I- 0,,

als E:,wv = O.
(B.14)

Daarna moet de Kirchhoff spanningswet over contour 82 genomen worden. Dit
levert:

Naar de tijd differenW~ren en substitutie van -iw = 10 + iv geeft:

2L' d
2
iv R div ~ = dELwv = 0

srr dt2 + dt + C4 dt

(B.15)

(B.16)

(B.17)
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De randvoorwaarden kunnen bepaald worden uit de vorige d.v. omdat de stroom
continu moet verlopen. Hier zal aIleen gekeken worden naar de vorm van de stroom.
De randvooorwaarden zijn dus niet nodig.
De d.v. heeft de volgende karakteristieke vergelijking:

Er zijn dus drie gevaIlen te onderscheiden:

(B.I8)

a)

b)

c)

= - 4:; ± ~
S<7

R
- 4L~0"

R .
).1,2 = - 4L' ± ~

80"

~
L'voor R > -------MLC4

~
L'

VO 0 r R = -------MLC4

~
L'voor R < -------MLC4

(B.I9)

Mogelijkheid a) levert een aperiodiek uitschakelverschijnsel en c) een periodiek uit
schakelverschijnsel. Voor beide gevaIlen wordt de stroom geschreven als:

(B.20)

Bij a) zorgen beide e-machten voor demping, bij c) zorgt het imaginaire deel voor
een slingering en het reele deel voor de demping. Mogelijkheid b) levert een kritisch
gedempt uitschakelverschijnsel. De stroom wordt dan geschreven als:

iv = (at + b)eAt

Ook hier zorgt de e-macht voor de demping.

(B.2I)



Bijlage C

Figuren commutatie

In iedere figuur geeft het bovenste plaatje de spanning over de schake1cel weer (hierin
is de invloed van de snubberweerstand te zien als de eerste snelle spanningsverande
ring aan het begin van de commutatie). Ret plaatje in het midden laat de stroom
door de schake1cel zien (dus de stroom door de snubber als de GTO niet geleidt).
Ret onderste plaatje is geeft het momentane vermogen weer (vermenigvuldiging van
de twee plaatjes erboven). De gedissipeerde energie is berekend door PCTO over de
tijd te integreren.

200

f

2:,~'•••o ~..~~~. - ... ... ..... .•.. . .. .• :.

t 200 •... .•. . .•
__----L'_----'----=-----'_---''-----_'-----_'-----_-'--_-'-,_----'-,_---'
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

;;;:10~..........•.........•............•.....•......•............•

: 0 ..: ......•... '. .•.. .....• . ..•. .•.. .' .
~ " .:. .
~ .

H-10~=

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

i_:~§1;;: . ! : : .;
o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

tijd [)ls]

Figuur C.I: a = 180, afschakelende GTO !sample = 5.0[MSjs]
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tijd EllS]

Figuur C.2: a = 180, niet-schakelende GTO fsample = 5.0[MSjs]
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Figuur C.3: a = 135, afschakelende GTO fsample = 5.0[MSjs]
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Bijlage D

Signalen databus



Tabel D.l: De signalen op de databus met nummering naar DIN 41612
pm nr. A B C

1 +15V +15V +15V
2 GND GND GND
3 -15V -15V -15V
4 system_OKO GND
5 system_OKl GND
6 GND
7 analog GND
8 analog GND D8
9 GND D9

10 GND DI0
11 GND D11
12 GND D12
13 GND D13
14 GND D14
15 GND D15
16 intO GND AO
17 GND Al
18 GND A2
19 GND iostrobe
20 GND R/W
21 GND A3
22 GND A4
23 GND DO
24 GND Dl
25 GND D2
26 GND D3
27 GND D4
28 GND D5
29 GND D6
30 GND D7
31 +5V +5V +5V
32 GND GND GND
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De DSP-kaart
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De outputkaart

B~jlage E: Schema '5 hardware
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De inputkaart

Ii: Ii: Ii:

87



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

'\ "',.OG <5V

""/

~~(
OAIA

~I
C" ------< B;

~( CZ4 }-- ,
A' t> yV

18 __ E __ E

cz' }-- 4

'" Yl
16

6 " LL 24
AJ '" - - IN' "'"( )- • " ~CZf, M Y4 I , IN2 V30 -15V
141\lS2MA OND REF -....

( C27 }-- =11 N:i1''llJ /BUSY 21

~~~ B; 011 IC'~ r----( cz' }-- DID RIC
11

AI t> yV • 7
D'1 HO'

18 GND

~( Cl9 }-- 13
A2 Yl

1
08 00 11

15
AJ '"

5 • 01 01

( }-- 17
A4 Y4

, ,n
D6 D, "CJlJ

/4MS2MA D6 OJ GND
( 01 }- " D4 DGND "

-..1c: B;
ADS71lOO

C9 }- , 18
A' t> yV

C10 }--
4

A2 Yl
16

6 14

ClI }-- • AJ '" "A4 Y4

'\
Jo{) 74N.S244A

CI.

'\ R/_W

GiINI--'/GCU< ~=} GlV INP/OEI GND

'\
INP/GCLR INP/OE2

CI.
4 4'

'\ A' 5 /0' 1/032

~C17

II

6 /02 1/031

(
AJ L-..2..

103 1/030

C21 /lOSmose • 104 I/O;z9

~
( • /05 1/028

CI8 11 /06 1/027 ~
A2

~"
/07 1/02(,

/08 1/025

E ~#--
/0. 1/024

1010 1/023

~ ~
~

1011 1/012

~
1/012 1/021

~>?
?

1013 11020

1/014 11019

>? ~1015 1/018

~ 1016 1/017 ~
GNIJ

2... ~- \eel GNOI

.'v ~ '-CCl Gl<n E...-
- E... '-CC3 GNIlJ 2!2...

~ leC4 GN04 .!L

EPM7032 ~..c~l

.'v tt'M1lW.. KlI
Gi'f)

AD-convertor - -
------- --- - - ---- ~~_._----_._--------- ----- - ------------------- -------- ------- ----------

_OG
i'll

~

E

Analoog

t:J
(l)

>
t:J
Q
I

@
P'
I-j
M-

C/:J
C/:J

tJ::j...................
>ll

~

~

g:
(1)

S
>ll
crt
b-'
>ll...,
a..
~...,
(1)



Bijlage F

Programma's EPLD

Van iedere EPLD wordt eerst het schema gegeven. Daarna voigt de AHDL-code van
de subdesign-biokken in het schema.
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CONSTANT opt_adress = B"0110";
CONSTANT alLok = B" 1000";

SUBDESIGN opt_adr
(

clk
a[3 .. 0]
read
iostrobe

: INPUT;
: INPUT;
: INPUT;

la : INPUT;
: OUTPUT;

: OUTPUT;
)

VARIABLE
gO_high
go_low
gO_high_b
gO_low_b
go_high_c
go_low_c
go_high_d
go_low_d

:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;

BEGIN
gO_high.d = VCC;
go_low.d = go_high.q;
go_high_b.d = go_low.q;
go_low_b.d = go_high_b.q;
gO_high_c.d = go_low.q;
gO_low_c.d = go_high_b.q;
gO_high_d.d = go_low.q;
go_low_d.d = go_high_b.q;

!iostrobe_la;
!clk;

clk;
!clk;
clk;
!clk;
clk;
!clk;

go_high.clk =
go_low.clk =
gO_high_b.clk
go_low_b.clk
go_high_c.clk =
go_low_c.clk =
go_high_d.clk =
go_low_d.clk =

go_high.clrn=!(go_low.q);
go_low.clrn =! (go_high_b.q);
go_high_b.clrn=! (go_low_b.q);
go_low_b.clrn =!(go_high_c.q);
go_high_c.clrn=! (go_low_c.q);
go_low_c.clrn =!(go_high_d.q);
go_high_d.clrn=! (go_low_d.q);
go_low_d.clrn =!iostrobe_la;

cs = (a[3 .. 0] == opt_adress) & (read == 1);
cs_2 = (a[3 .. 0] == all_ok) & (read ==0) & (iostrobe_la == 0) & (go_low_d.q);

END;

SUBDESIGN bcd2bin
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i[2 .. 0]

clock
reset
0[2 .. 0]

int
)

VARIABLE
ff [2 .. 0]
ffn [2 .. 0]

BEGIN

:INPUTj
:INPUTj
:INPUTj
:OUTPUTj

: OUTPUT;

:DFFj
:DFFj

Bijlage F: Programma's EPLD

i []) ;

B"OOl"
B"Oll"
B"010"
B"110"
B"100"
B"101"
B"OOO"
B"lll"

END;

CASE i[] IS
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN
WHEN

END CASE;
ff [J . clk=clock ;
ff [] .prn=VCC ;
ffn[] .clk=clockj
ffn[] .prn=VCC;
ffn[] .clrn=!reset;
ff[] .clrn=!reset;
ff[] . d=i[] j

ffnl] .d=ff [] .qj
int = (ffn[].q !=

=> o[]=B"OOl"j
=> o[]=B"010"j
=> o[]=B"Oll"j
=> 0 [] =B" 100" j
=> o[]=B"101";
=> o[]=B"110";
=> o[]=B"OOO";

=> 0 [] =B"OOO" ;

CONSTANT init
CONSTANT stop

B"10" ;
B"OO" ;

SUBDESIGN all ok
(

cs_2
data[4 .. 3]
ok
failure
clock
reset

: input;
: input;

:output;
:output;
:inputj
: input;

VARIABLE
cs_edge
delay
d[l. .0]

cnt [1. .0]
ss

:DFFj
:DFF;
:DFFj
:DFF;

:MACHINE OF BITS (ddl, ddO)
WITH STATES(sl=B"OO",

s2=B"01",
s3=B"10" ,
s4=B"11");



%failure = VCC;%
AND (d[J .q==stop) THEN

BEGIN

END;

ss.elk = clock;
ss.reset= reset;

es_edge.elk = es_2;
es_edge.d = vcc;
es_edge.prn = VCCj
es_edge.elrn = !delay.q;

delay.elk = clock;
delay.d= es_edge.q;
delay.prn = VCC;
delay.elrn = VCC;

d[J .elk = es_2;
d[J.d = data[4 .. 3J ;
d[J .prn VCC;
d[J .elrn= VCC;
failure = (ddl # ddO);
CASE ss IS

WHEN sl =>
ok = GND; %f ailure = GND; %
ent[J.d = B"ll";
IF (es_edge.q) AND (d[J .q==init) THEN

ss=s2;
END IF;

WHEN s2 =>
ok = GNDj %failure VCC;%
ss= s3;

WHEN s3 =>
ok = GND; %failure VCC;%
ent[J.d = ent[J .q-l;
ent[J .elk = clock;
IF ent[J.q == B"OO" THEN

ss = s4;
END IF;

WHEN s4 =>
ok = VCC;
IF (es_edge.q)

ss= sl;
END IF;

END CASE;
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EPLD outputkaart
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INCLUDE "lpm_compare";

SUBDESIGN cnt mach
(

nl
long_it
ww [1. .0]
data[15 .. 0]

reset
clk
fire1
int
cs
d_prsnt

)

VARIABLE

% FFs gesynch'ed met klok, 8 states in sm%

: OUTPUT;
: OUTPUT;
: OUTPUT;
: INPUT;
: INPUT;
: INPUT;
: OUTPUT;
: INPUT;
: INPUT;
: OUTPUT;

ss :MACHINE OF BITS(ww[2 .. 0])

WITH STATES (wait_dataO,
wait_data,
wait_intO,
wait_int,
countO,
count,
wait_a_goO,
wait_a_go);

int_edge
int_edgeO
int_edge2
int_edge3
cnt [15 .. 0]
wait_cnt [3 .. 0]
data_prsnt
wait_high
wait_low
wait c zero
wc_synch
compare 1
compare2
delay1
delay2
delay3
delay4
delay5
delay6
delay1d
delay2d
delay3d
delay4d
delay5d
delay6d
long

Lit
it

:DFFE;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;

:NODE;
:NODE;

:DFFEj
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFF;
:DFFE;
:DFFE;
:DFF;
:DFF;
:DFFE;
:DFF;
:lpm_compare WITH (LPM_WIDTH=16,ONE_INPUT_IS_CONSTANT="YES");
:lpm_compare WITH (LPM_WIDTH=16,ONE_INPUT_IS_CONSTANT="YES") j
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BEGIN

clr_wcz
cnt_ena
wc_ena
wc_prn
load
zero_cross
cnt_is_O

:NODE;
:NODE;
:NODE;
:NODE;
:NODE;
:NODE;
:NODEj

Bijlage F: Programma's EPLD

compare1.dataa[15 .. 0] cnt[15 .. 0];
compare1.datab[15 .. 0] 0;
compare2.dataa[3 .. 0] wait_cnt[3 .. 0];
compare2.datab[3 .. 0] 0;
zero cross compare2.aeb;
cnt_is_O = compare1.aeb;

vcc;
wc_synch.qj

wait_cnt [] . q
clk;

d_prsnt = data_prsnt.q;
ss.clk clk;
ss.reset= reset;
wait_cnt [] . d
wait_cnt[] .clk =
wait_cnt[] .ena =
wait_cnt[] .clrn =
wait_cnt[] .prn

wc_synch.d
wc_synch.clk
cnt[] .clk=clk;
IF load THEN

cnt[].d = data[];
ELSIF cnt_ena THEN

cntD.d cnt[].q - 1;
ELSE

cnt[].d = cnt[] .q;
END IF;

%state machine needs
% .. and is resetable

- 1;

clock %
%

ena_synch.clk
load_synch.d
load_synch.clk=
int_edgeO.clk
int_edgeO.d

int_edge.ena
int_edge.clk
int_edge.d
int_edge.prn
int_edge.clrn

int_edge2.d
int_edge2.clk
int_edge2.prn
int_edge3.d
int_edge3.clk

delay1.ena
delay1. clrn

clk;
load;
clk;
clk;
inti

vcc;
int_edgeO.q;
vcc;
vcc;
!int_edge3.q;

int_edge.q;
clk;
VCC;
int_edge2.q;
clk;

vcc;
!delay1d.q;

%Flip-flip to detect rising
% .. edge of interrupt signal

%
%
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it;
vcc;
clk;
delay!.q;
elk;
delay1d.q;
clk;
delay2.q;
clk;
delay2d.q;
clk;
delay3.q;
clk;
delay3d.q;
clk;
delay4.q;
clk;
delay4d.q;
elk;
delay5.q;
clk;
delay5d.q;
clk;
delay6.q;

GND;
GND;
!delay!. q;
!delay6.q;

long.q;
l_it;

delay1.clk
delay1.d
delay1d.clk
delay1d.d
delay2.clk
delay2.d
delay2d.clk
delay2d.d
delay3.elk
delay3.d
delay3d.clk
delay3d.d
delay4.clk
delay4.d
delay4d.clk
delay4d.d
delay5.clk
delay5.d
delay5d.elk
delay5d.d
delay6.clk
delay6.d
delay6d.clk
delay6d.d
long.d
long. elk
long.prn
long.clrn
1 it
long_it

data_prsnt.ena =
data_prsnt.clk
data_prsnt.d
data_prsnt.prn
data_prsnt.clrn=

cs;
clk;
VCC;
vcc;
! inti

wait_high.clk
wait low.clk
wait low.d

clk;
!clk;
wait_high.q;

wait_c_zero.ena
wait_c_zero.clk
wait_c_zero.d
wait c zero.clrn =
wait_c_zero.prn

zero_cross;
clk;
VCC;
!clr_wcz;
vcc;

cnt[] .prn
cnt [J . clrn

vcc;
!reset;

CASE ss IS
WHEN wait_dataO =>

it=(wait_c_zero.q & int_edge.q)j
load VCC;
cnt ena GND;
fire1 GND;
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clr wcz
wc_prn
wc ena

GND;
GND;
GND;

Bijlage F: Programma's EPLD

wait_high.d=GND;
ss=wait_dataj

WHEN wait_data =>
it=Cwait_c_zero.q & int_edge.q);
load VCC;
cnt ena GND;
fire! GND;
clr wcz GND;
wc_prn GND;
wc ena GND;

wait_high.d=GND;
IF Cdata_prsnt.q # l_it) THEN

ss = wait_intO;
END IF;

WHEN wait_intO =>
load GND;
cnt ena GND;
fire! GND;
clr wcz VCC;
wc_prn VCC;
wc ena GND;

wait_high.d=GND;
ss=wait_int;

WHEN wait_int =>
load GND;
cnt ena GNDj
fire! GNDj
clr wcz VCCj
wc_prn VCCj
wc ena GNDj

wait_high.d=GNDj
IF Cint_edge.q # l_it) THEN

ss = countOj
END IFj

WHEN countO =>
it=Cwait_c_zero.q & int_edge.q)j
load GND;
cnt ena VCC;
fire! GNDj
clr wcz GNDj
wc_prn VCC;
wc ena VCCj

wait_high.d=GND;
nl=Ccnt_is_O) j

ss=count;
WHEN count =>

it=Cwait_c_zero.q & int_edge.q);
load = GNDj



END;

cnt ena VCCj
fire! GND;
clr wcz GND;
wc_prn VCC;
wc ena VCCj

wait_high.d=GNDj
nl=(cnt_is_O);
IF (cnt_is_O) # (wait_c_zero.q & int_edge.q) THEN

ss = wait_a_goO;
END IFj

WHEN wait_a_goO =>
it=(wait_c_zero.q & int_edge.q)j
load GNDj
cnt ena GNDj
fire! VCCj
clr wcz GNDj
wc_prn VCCj
wc ena GNDj

wait_high.d= VCCj
ss=wait_a_go;

WHEN wait_a_go =>
it=(wait_c_zero.q & int_edge.q);
load GNDj
cnt ena GND;
fire! VCC;
clr_wcz GND;
wc_prn VCCj
wc ena GNDj

wait_high.d= VCC;
IF wait_low.q THEN

ss = wait_dataOj
END IF;

END CASEj
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EPLD ADC-kaart

Bijlage F: Programma '5 EPLD

ac_co""'v

A[3..0] ~
INPUT

~'"
oj

adyroj@S- nOSTROBE INPUT
./'OS'-R05£L ____

~ INPUT lef3.0! OUTPUT ~adJlroj@6 RI_W /S[3 oj le[3 ..0J
adYro)@lg IBUSYO INPUT OUTPUT ....----; Ic[3..0]/~,-,s .....c /C[3 0]

-iidY ro)@7 IBUSY1 INPUT OUTPUT -c=> inl3
~ /'3'--'5""-'

adYro)@17 IBUSY2

~
INPUT

1/.9'-'5...-2
.C(Proj@20 . IBUSY3 INPUT

/8,-,S---3

CONSTANT ADC_ADR =
CONSTANT ADCO
CONSTANT ADCl
CONSTANT ADC2
CONSTANT ADC3

B"ll";
B"OO";
B"Ol";
B"lO";
B"ll";

SUBDESIGN ad_conv
(

A[3 .. 0], IIOSTROBE, RW
IBUSYO, IBUSY1, IBUSY2,
IE[3 .. 0]
IC[3 .. 0]

ready
)

VARIABLE
CSR
CSW

BEGIN

IBUSY3

:NODE;
:NODE;

: INPUT;
: INPUT;
: OUTPUT;
: OUTPUT;
: OUTPUT;

CSW (!/IOSTROBE & !RW & A[3 .. 2] == ADC_ADR);
CSR (l/IOSTROBE & RW & A[3 .. 2] ADC_ADR); 'l. this Card Selected for read?

ICO=! (CSW & A[1. .0]
IC1=! (CSW & A[1. .0]
IC2=! (CSW & A[1. .0]
IC3=! (CSW & A[1. .0]

ADCO);
ADC1);
ADC2);
ADC3);

'l.dummy write initiates conversion
'l. on resepective ADC

'l.

lEO
IEl
IE2
IE3

! (CSR & A[1. .0]
! (CSR & A[1. .0]
! (CSR & A[1. .0]
! (CSR & A[1. .0]

ADCO);
ADC1) ;
ADC2);
ADC3);

%enable signal t

END;
ready=(/BUSYO & IBUSYl & IBUSY2 & IBUSY3);
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EPLD DSP-kaart
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Bijlage G

C listing

/************************************************************/
/* file: motor.c Brendan Williams */
/* OSP control system -> motor inverter */
/************************************************************/

#include <c:\tms30\compiler\stdlib.h>
#include <c:\tms30\compiler\math.h>
#include <c:\tms30\compiler\float.h>
#include <g:\source\motor4\dummysr.c>

#define RESET
asm(" .global _c_intOO; reset
asm(" .asect \l reset\",Oh
asm(" .word _c_intOO
asm(" .asect \lm_int\",2h
asm(" .word c int01
asm(" .asect \ltimO\",9h
asm(" .word _c_int09

#define SETINT
asm(" OR 2000h, ST ");
asm(" LOI 01h, IE ");

#define CLEARINT
asm(" XoR IE, IE II) ;

asm(" XoR IF, IF II) ;

#define TOCoNTRoL ((int *)Ox808020)
#define TiCoNTRoL ((int *)Ox808030)
#define TIMERO ( (int *)Ox808024)
#define PERIOOO ((int *)Ox808028)
#define PBUSCNTRL ((int *)Ox808064)
#define XBUSCNTRL ((int *)Ox808060)

#define M_CoUNT ((int *)Ox804000)
#define M_LATCH ((int *)Ox804001)
#define M_CNTRL ( (int *)Ox804002)
#define G_CoUNT ( (int *)Ox804003)
#define G_LATCH ((int *)Ox804004)
#define G_CNTRL ((int *)Ox804005)
#define ROTOR ((int *)Ox804006)

II) ;

") ;
II) ;

II) ;
II) ;
II) ;

II) ;

\
\
\
\
\
\
\

\
\

\
\



#def ine GRID
#define ALL_OK
#define ADC 0
#define ADC_l
#define ADC_2
#define ADC_3

((int *)Ox804007)
((int *)Ox804008)
((int *)Ox80400C)
((int *)Ox80400D)
((int *)Ox80400E)
((int *)Ox80400F)

103

#define HALT Ox200
#define RESTART Ox2cO
#define CONT Ox280
#define MAX_T Ox07FFFFFF
#define ext_intO OxOl
#define ext_intl Ox02
#define dsp_spd 20e6
#define inv d s 4.17e-8
#define cnt_spd 8e6

1* stop counting *1
1* reset and continue *1
1* continue counting *1
1* *1

1* dsp speed [Hz] *1

1* counter speed [Hz] *1

1* all variables are global *1
int rtr=O, idc, alpha, alphaO, loop_cnt=O, find_per=l, el_period;
int gto_comb[6] , com_time [6] , t_gto_card=O, ps, tim_ov_fl;
double alpha_c, frac_a, factor, one6th, mod_alpha=O, *ptr;
float div_alpha, spd_fact;
extern int wei;

ini t ()

{

asm(" LDI OO,IE ");
asm(" AND OdfffH, ST");
asm("XORIF,IF ");
*PBUSCNTRL = Ox18;
*XBUSCNTRL = Ox88;
*M_CNTRL = ext_intO;

*ADC_l = OxOO;
*ALL_OK = OxOO;

1* disable all interrupts
1* clear global interrupt flag
1* clear previously set interrupts
1* no waitstates on primary bus
1* 4 waitstates on secondary bus
1* module reacts on external interrupt

on bus (ext_intO NOT on ext_intl)

1* dummy write starts ADC

*1
*1
*1
*1
*1
signal
*1

gto_comb[0]=33;
gto_comb[3]=12;

gto_comb[l] =3;
gto_comb[4]=24;

gto_comb[2]=6;
gto_comb[5]=48;

*ALL_OK = Oxl0;
*M_LATCH = gto_comb[rtr];
*M_COUNT = 0;

1* GTO's on/off for NEXT 1/6th el.period*1
1* delay is zero *1

one6th = 0.16666666;
spd_fact = 4*cnt_spd/dsp_spd;

factor 1.503e-3; 1* 2048-54 from ADC == 180 degr. ==3
1* adc_max=2048 adc_min=54
1* 180/2048/60
1* 1/6
1* DSP and counter run on different

1* asm(" nop "); *1
1* asm(" nop "); *1

1* wait a while
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*TOCONTROL
*PERIODO
*T1CONTROL

HALT;
MAX_T;
HALT;

1* halt timer for rotor speed determ.
1* limit timer

from pot through ADC
1* alpha = current pot. value
1* zero all but 11 LSB's

1* determine alpha
alphaO *ADC_l;
alphaO = alphaO & 2047;

gto_comb[rtrJ;
O',

}

tim_ov_fl = 1;
*TOCONTROL = RESTART;

}

det_rotor_pos 0
{

1* determine rotor position *1
rtr = *ROTOR;
rtr = rtr & 7;
if (! «rtr>-1)*(rtr<6)))
{

rtr = *ROTOR;
rtr = rtr & 7;
while (! «rtr>-1)*(rtr<6)))

{

1* rtr = current rotor position *1
1* zero all but 3 LSB's *1
1* rtr out of range ? => error *1

1* rtr = current rotor position *1
1* zero all but 3 LSB's *1
1* rtr out of range ? => error *1

wrong:
*ALL OK OxOO; 1* GTO's off

}

}
}

gto_comb[rtrJ;
t_gto_card;

1* first thing to do:
CLEARINT;
*M_LATCH
*M_COUNT =

give data to

1* interrupt comming from rotor

GTO-card *1
1* don't react twice on one interrupt *1
1* GTO's on/off for NEXT 1/6th el.period *1
1* but wait ... after int before doing so *1

1* determine rotor position at this moment
det_rotor_pos();

1* determine alpha from pot through ADC *1
alpha *ADC_l; 1* alpha = current pot. value *1
*ADC_l = OxOO; 1* dummy write starts alpha-ADC for next time *1
alpha = alpha & 2047; 1* zero all but 11 LSB's *1
alpha_c = alpha*factor; 1* o <alpha<180 -> 0<alpha_c<3 *1
ptr = &mod_alpha;
frac_a = modf(alpha_c, ptr); I*mod_alpha=int , alpha_c=frac *1

1* determine rotor speed and current delay angle alpha *1



105

t_gto_card = (frac_a)*one6th*el_period*spd_fact; /* +50*mod_alpha; */
rtr rtr+mod_alpha; /* rtr changes if alpha<O or alpha>60 */
rtr = rtr+6*(rtr<0)-6*(rtr>5);

if (rtr==4)
{

loop_cnt = loop_cnt+find_per;
if (loop_cnt>2)
{

el_period = *TIMERO;
*TOCONTROL = RESTART;
if (tim_ov_fl ==1)
{

el_period MAX_T;
tim_ov fl = 0;

}

find_per = 0;
}

}

CLEARINT;
}

int maine)
{

initO;

CLEARINT;
SETINT;

while(l)
{

}

}

RESET

/* rotorspeed measure once/6pulses*/

/* at least 1 rotation
/* needed to meas. rotorspeed

/* rotorspeed too low

/* eternity is a long time */
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Input-files CASPOC

CASPOC circuit-file:

* Schema CSI met doofeireuit *
A_Il 10 9 I_de

L_Ll 4 1 80uR IC=57
LL2 5 2 80uR IC=-57
L_L3 6 3 80uR IC=O

V_Vu 1 0 de 0
V_Vv 2 0 de -150
V_Vw 3 0 de +150

D_Dl 10 4 Dswiteh
D_gto4 5 9 D_gto Sgate=gat4
D_gto6 6 9 D_gto Sgate=gat6

C_Cl 4 11 0.5u IC=O
C_C2 9 14 0.5u IC=O *-300
C_C3 5 15 0.5u IC=O * -300
C_C4 9 12 0.5u IC=O
C_C5 6 16 0.5u IC=O *-300
C_C6 9 13 0.5u IC=O *-300

R_Rl 11 10 100
R_R2 14 4 100 *
R_R3 15 10 100 *
R_R4 12 5 100
R_R5 16 10 100 *
R_R6 13 6 100

D_Dsl 10 11 Dswiteh
D_Ds2 4 14 Dswiteh *
D_Ds3 10 15 Dswiteh *
D_Ds4 5 12 Dswiteh
D_Ds5 10 16 Dswiteh *
D_Ds6 6 13 Dswiteh

D_D7 4 8a Dswiteh
D_D8 5 8a Dswiteh
D_D9 6 8a Dswiteh



L_com
B_com
Rstabl
Rstab2
Rstab3
Rstab4

7 4 Dswitch
7 5 Dswitch
7 6 Dswitch

8a 8 luH
8 7 DC_com
8 0 10000k
7 0 10000k
10 0 10000k
9 0 10000k
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.model D_gto GTO

.tran 50n 3000u U1C

.Options Tscreen=40u

.Draw 1

.Draw 2

.Draw 3

.Draw 4
· Draw 5
. Draw 6
· Draw 7
· Draw 8
.Draw 9
.Draw 10
. Draw 11
. Draw 12
. Draw 13
. Draw 14
.Draw 15
. Draw 16
.Draw 17
. Draw 18
. Draw 19
. Draw 20
. Draw 21
. Draw 22
. Draw 23
. Draw 24
. Draw 25
. Draw 26
. Draw 27
. Draw 28
. Draw 29
. Draw 30
. Draw 31
. Draw 32
.Draw 33
.end

V01,4)
V04,9)
V(15,5)
V02,9)
V06,5)
V03,9)
I(L_11)
1(L_L2)
I(L_L3)
1(C_Cl)
1(C_C2)
1(C_C3)
I(CC4)
I(CC5)
1(C_C6)
V(4,5)
V(5,6)
V(6,4)
B(com_cur)
V(5,6)
V02,9)
1(C_C3)
1(D_Ds3)
I(C_C5)
1(D_Ds6)
1(C_C6)
I(D_Ds2)
VOO,5)
VOO,6)
V04,9)
V05,5)
V(4,5)
V(4,6)

CASPOC system-file:

* default block-diagram *.stm file
t Time
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gat4 signal t 0 -1 1 0 0.5 1 220u 5
gat6 mul gat4 -1

c1 current B com
com_cur mul c1 -1
I_dc con 57
DC_com con 700

.end

Bijlage H: Input-files CASPOC
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Datasheets GTO



1 ,000"-'1 ,600v•

353PGA100E
353PGA120E
353PGA140E /

_35_3P_G_A_l6~O_E / 350A

t--~----,

CASE STYLE AND DIMENSIONS MAXIMUM RATINGS

~~I
353PGA

I

353PGA

I

353PGA 353PGA IITEMS
100E 120E 140E 160E UNIT

I

0:f I I i
i

I

1

Repetitive Peak Off-State Voltage VD?'~.1 1,000 I ,200 i 1,400 1,600 V

I
I

"i I I
I

i ! I

I

i
Non-repelitive Peak Off-State Voltage

~* ) l Vcs'. 1,200 i 1,400 I 1,600 1,750 i V
i i ! I

I

I
,

i ,
Repetitive Peak Reverse Voltage

I
VRR\l I ,OeD 1,200

!
1,400 I 1,600 V

I
i i
I

I
,

i
I

:
Non-repetitive Peak Reverse Voltage

Ii

VRS.'.l I ,200 I ,400 , 1,600 1,750 V
, , 1

I

I I I I

Repetitive Peak Reverse Gate Voltage I VGRR~.t 18 i 8
i

18
I

18 i V

I i
"

* I VGK;;; - 2V or RGK::i 20

353PGAr jE···IEC PACKAGE TYPE: 3-a

APPROX. NET WEIGHT: gogr

19!>-IO

UNIT:mm

SYMBOLS I I
I

ITEMS CONDITIONS RATINGS IUNIT'

TJ=12s'C "'2 i I

Max. Peak Turn·Off Current

I

lTGQI,~ I 350 I A
GGQ ~ 5, Cs =O.s)lF

I
\

I

Nominal RMS On·State Current II' , I 160
I

Ai T ,RMS
!

I
II
II IMax. One ·Cycle Non-repetitive

I
I

ITS~ 50Hz.Half Sine Wave I I, 100

\

A
Surge On-State Current

I

Max. Repetitive Rate of Rise of ! ! ITM~ 2 ITGQM.V D ~ :,~VDRM I IAIl's

I
dl,'~t 400

Turned·On Current IGM~ 2 A.diG/dt~ 5 AIl'S I
! i :

I I

I

I
I

Max. Peak Forward Gate Current ! IGF... i 100 I A

I
i I,

I i I
1

I
I

Max. Average Forward Gate Power I PGFv~"\ !
I

I
10

I
W

Dissipation
I I

Max. Peak Reverse Gate Power I
i I

PGR" I

I
2 Kw

Dissipation I !
I

Max. Average Reverse Gate Power I PGR,AV)
i I
i

I
20 W

Dissipation
I i

i

II

Operating Junction Temperature
Tjw 1-40~+ 125

1

'C
Range ,

I i II I 'CStorage Temperature Range

i
Tstg

I
-40~+ 125

I

I

I
I Recommended Mounting

I Kg
l

Mounting Force 500

I
: Force = 400::t sOkg

I

*2 Ls;;;0.2)lH (Ls is the total Inductance of the snubber CirCUit loop)



ELECTRICAL CHARACTERISTICS

353 PGA Series

I CHARACTERISTICS I
ITEMS SYMBOLS CONDITIONS

I I I
UNITS

MIN. TYP. MAX.

Tj= 125'C, VDM=Rated VDRM ! i
i

Peak Off·State Current
, 30 ! mA10M

VG' ~ - 2 V or RGK ~ 2 0 !

Peak Reverse Current i IRM TJ = 125'C, VRM = Rated VRRM
!

1
30 I mA,

, I ,

I !
,

Peak Reverse Gate Current , IGRM 1 TJ = 12S'C. VGR = VGRRM 20 ! mA,
i i

i ITM=3S0A
:

i : 3.25 i
Peak on·State Voltage I I TJ=2S'C VVTM

(ITM= -A) ! (-) II , I

i VD = 12V. IT =SOA

Tj=-40'C
:

! ! 2.2 Ii
Required DC Gate Current to Trigger I IGT Tj=2S'C I ,

1.0 I A

I i I Tj = 12S'C I I 0.35 I

i I Tj= -40'C I ! i I. 00 i
I I

Required DC Gate Voltage to Trigger I
VGT : VD = 12V, IT =SOA ! Tj=2S'C

I
! 0.80

I

V
1

i
I I

I I 0.561 I TI=12S'C I I

DC Gate Current not to Trigger i ! 10
I

!
I mAIGD I

I I I
TI = 12S'C, V D ~ !I;>VDRM

I
:

! iDC Gate Voltage not to Trigger VGD 0.3 1 V:
!

Holding Current IH TI =2S'C I 15
I I

A
I

Latching Current :
I

15
I i

A
! IL TI = 25'C ! I !
I : TI = 12S'C i VGK=-2V ! 1,000 ! i !

Critical Rate of Rise of Off·State Voltage ! dv/dt !
!

V/)is
V D = )ozVDRM i RGK= 20 I 200 I 1

! i
I I

I I
Turn-On Time tgt I I 6.5

I I I I

I

TJ = 12S'C, ITM = 3S0A. V D = \'2VDRM ! : I I
Delay Time td I 2.7 ,

I

)is
i I ! i
i

IGM=SA. diG/dt=SA/)is i i
Rise Time tr I I i 2.5

I I I
I

i i i
I

Gate Controlled Turn-Off Time
I

tgq 10

Tj = 125'C, IT = 3S0A. V D = !2VDRM
I I

i I I I IIStorage Time I tstg I
I

I 7 I,
diGQidt = 25A/)iS

, I
I I I )is

Fall Time I tf i I i 0.8 i
! I I I I

I VGK.= -ISV I I:

I

i I
Tail Time ttall I !

I
30

II ,

i I
Cs=O S)iF

I

,
! iTurn-Off Gate Charge I Qgq .. 580
! I

)iC
I ,

i I I

Thermal ReSistance Rth (j-t) I Junction to Fin I : O. II
I

'C/W
I

I I 1

MINIMUM ON·TIME RELATING TO SNUBBER/
RECOMMENDED SNUBBER CIRCUIT

RECOMMEND GATING CONDITIONS

L,\I~ 8A,..· ,It.tI~lTr;l)\l :;

diG d. £ 5 A !JS. cll'_'! ,dt ~'15A U~

1.;:;1.6."'" .\'",= 1'''18\'
t\\1~13'ls .\'l.Il= 2 --18\'
* .-\~::'l\l1led de\-lCe (,peflile dO'\'I' :'> . ]fI'C

rf!~ ;;'.ll:a,~..::r,t;" ,-"i!3)o!1: I" G h 1'.:'I(IILI:;

t\\ ~ 5 'IS

t\\ ~ 251/5
t\\ _. t\\ ~30'1.s

Snubber Snubber Minimum

capacitor Resistor On-Time

CS()iF) Rs(o) ()is)

I

10 i 24

1.0

I5 14

I
II

10 14

0.5
I

I I

I 5 ! 12
I

I 10 I II

0.2

I 5 I 10
:

~
-J~~P

~0.5~F
Rs= 10 Q

Os : Fast Recovery
Diode
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GATE CHARACTERISTICS & RATINGS

FIG.8
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TECHNISCHE UI\IIVERSITEIT EINDHOVEN

Faculteit Elektrotechniek
Sectie Elektromechanica en Vermogenselektronica

Afstudeer-oodracht voor:

Begindatum:

Onderwerp:

Toelichting:

B. Williams

15 april 1997

Convertor voor een permanent-magneet motor/
generator

Een bestaande permanent-magneet generator is uitgerust met een gelijkrichter om de
600 Hz-klemspanning om te vormen naar een dc-tussenspanning. Dit generatorontwerp en
de gelijkrichter aan machinezijde (18-pulsig) zijn optimaal ontworpen voor generatorbedrijf
bij een vermogen van 1400 kW en een toerental van 1800 omw/min met zo gering mogelijke
verliezen in de generator.
Voor toepassing in een Diesel druklader dient de bestaande permanent-magneet machine als
motor te kunnen werken bij een vermogen van 450 kW en bij een toerental van ongeveer
6000 omw/min en als generator bij 1000 'kw en een toerental van ongeveer 12000
omw/min. De dc-spanning wordt door middel van een spanningsconvertor omgevormd naar
660 V 50 Hz, 3-fasen.

De thans beschikbare generator is zondermeer geschikt voor de gevraagde vermogens- en
toerentalrange. Voor het gebruik als motor dient een geschikte convertor aan machinezijde
te worden ontworpen die de permanent-magneet machine met geringe verliezen belast. Aan
netzijde blijft de spanningsconvertor dienst doen.

Mogelijke convertors aan machinezijde zijn:
gestuurde gelijkrichter, antiparallel aan de bestaande gelijkrichter
spanningsconvertor, back to back met de netconvertor
eventuele combinaties van gestuurde gelijkrichter en spanningsconvertor.

Voor het convertorontwerp dient een zo veel mogelijk optimaal te worden gekozen, zowel
voor wat betreft de verliezen in de permanent-magneet machine als voor wat betreft de
eenvoud en de uitvoerbaarheid van het convertor-concept.

Hoogleraar: Prof .dr.ir. A.J .A. Vandenput

Mentoren: Dr. J.L. Duarte en Dr.ir. L.J.J. Offringa
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