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Opdracht.

De realisering van driefasen-bedrijf met de door C.A. Bohlander

ontworpen drie éénfase bruginvertoren. Deze invertoren zetten

een konstante gelijkspanning (220 V) om in een wisselspanning

met instelbare frekwentie (0-100 Hz) en met instelbare grootte

(!220 V bij 50 Hz). De driefasen invertor moet geschikt zijn

voor de voeding van driefasen draaiveldmachines.
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The a1m of the work was realising three-phase operation of three

single-phase bridge-inverters, developed by G.A. Bohlander

(see rep. T.H.E. EM 71-2).

This report g1ves a detailed survey of the behaviour of this

inverter when loaded with an induction machine.

Frequency control of the machine (11 kW) has been found satisfactory

with some restrictions :

- the frequency of the supply voltage must be higher than 15 Hz.

- the maX1mum generator torque must be limited at about 200 Nm.

Longtime performance tests have been successful too.
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u

u

1
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R

L

C
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f

Wm

GOs
-
P

V

*
*
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I---~

konstante spanning

variabele spann~ng, momentane waarde

konstante stroom

variabele stroom, momentane waarde

weerstand

induktiviteit

kapaciteit

tijd

frekwentie

hoeksnelheid van de rotor

hoeksnelheid van het statordraaiveld

momentane spanning in het stuurcircuit

diode

thyristor

zenerdiode

weerstand

zelfinduktie

Eenheid:

V

V

A

A

H

F

s

s

rad/s

rad/s
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zelfinduktie met ohmse weerstand

kondensator

gelijkspanningsbron

spanning, pijl wijst van positief naar negatief

positieve stroomrichting

twee kruisende lijnen

knooppunt van vier lijnen

aardpunt

operationele versterker

invertor

omzetter van funktie "a" naar funktie "bit
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Bij aandrijving van werktuigen komt het vaak voor - vooral

bij geautomatiseerde processen - dat het gewenst is niet alleen

het toerental van de aangedreven werktuigen te kunnen variëren,

maar ook dat het mogelijk moet zijn een werktuig op een wille

keurig ingesteld toerental te laten lopen, onafhankelijk van

zijn belastingskoppel. Als voorwaarde hierbij moet natuurlijk

gelden dat er een grens gesteld is aan het toerental en het koppel.

Bij de automatisering is het verder van belang dat een aandrijvings

machine een bepaald programma af kan werken zonder ingrijpen van

buitenaf.

In vele gevallen is voor deze opgave de onafhankelijk bekrachtigde

gelijkstroommachine zeer geschikt vanwege zijn eenvoudige toeren

regeling.

Toch zijn er omstandigheden waarin men liever een draaiveldmachine

gebruikt. Enkele redenen hiervoor Z1Jn :

a) Een gelijkstroommachine heeft een wezenlijk nadeel t.o.v. de

draaiveldmachine, nl. er moet gebruik gemaakt worden van een

kommutator. In bedrijven waar om technologische redenen veel

kans op vervuiling bestaat, of waar zich agressieve gassen in

de lucht bevinden, gebruikt men liever niet de gelijkstroom

machine. Er bestaat dan een verhoogde kans op kortsluiting tussen

de lamellen en op snelle slijtage van de kollektor.

Bovendien treedt er bij de kollektor altijd vonkvorming op,

zodat zonder speciale en vaak dure voorzorgsmaatregelen, er ook

geen gebruik gemaakt kan worden van de gelijkstroommachine in

omgevingen waarin zich explosieve gassen bevinden.

b) Bij automatische regelprocessen willen we snel van het ene

naar het andere toerental gaan.

Het voordeel van de draaiveldmachine - speciaal de kortsluitmotor 

is hier het kleinere traagheidsmoment van de rotor t.o.v. die

van een gelijkstroommachine, zodat het systeem een snellere

responsie tot gevolg heeft.
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Echter het toerental van een draaiveldmachine wordt bij nominale

spanning en dito belasting bijna uitsluitend bepaald door de

frekwentie van de voedingsspanning. Dus willen we toerenregeling

toepassen, dan zullen we de frekwentie van de voedingsspanning

moeten variëren. Dit is mogelijk m.b.v. een frekwentie omzetter.

We kunnen zo'n omzetter, convertor genaamd, samenstellen uit een

gelijkrichter die de netspanning (50 Hz) gelijkricht, en een

invertor die deze gelijkspanning weer omzet in een wisselspanning

met variabele frekwentie en amplitude.

Bohlander (zie L I) heeft tijdens zijn afstudeerperiode een

bruginvertor ontworpen en gebouwd, die uit drie één-fase

invertoren bestaat. Deze invertor is gebruikt voor de voeding van

draaiveldmachines.

In eerste instantie zullen we voortaan met draaiveldmachines de

induktiemachine bedoelen en in een later stadium van het onderzoek

de synchrone machine.
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2. De sturing van de induktiemachine.

2.\. Het koppel en de statorstroom van de driefasige induktiemachine

als funktie van de voedingsfrekwentie en spanning.

We gaan aanvankelijk uit van een driefasige, 2p-polige machine

met sinusvormige wikkelingen 1n de stator- en de rotorfasen.

Verder veronderstellen we dat :

- de machine symmetrisch is opgebouwd

- de stator- en rotorwikkelingen in elektrische radialen t.o.V.

elkaar zijn verschoven

- er alleen stromen vloeien 1n de wikkelingen en er geen stroom

verdringing optreedt

- het magnetisch materiaal lineair is

- de koëfficient van wederzijdse induktie tussen de rotor- en

statorwikkelingen een harmonische funktie van de rotorhoek is.

(L = L cos pS )sr sr
- de machine 1S aangesloten op een symmetrisch driefasig spannings-

systeem

- de machine in stationair bedrijf verkeert.

De machine gedraagt zich dan voor het net als een transformator
\-s

die belast 1S met een weerstand R . ---.r s
We kunnen dan voor éénfase van de machine het volgende vervangings-

schema opstellen. Zie fig. \.

R~
I

RI'"t.SI"
~ of,.

~)
r,~

, , E· 11, .~
"-s Ls L, t'\

l~
s

J
r

fig. 1.
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In dit vervangingsschema stellen L', L' en L' de effektieves r sr
induktiviteiten voor. Zie ook L 4.

Zij worden uitgedrukt in de induktiviteiten van de afzonderlijke

spoelen, zodat :L' L - Ls s ss

L'
r

L'sr

L - Lr rr

3 -2" Lsr

waarin L
s

induktiviteit van één statorfase

Lss wederkerige induktie van twee statorfasen

Lr induktiviteit van één rotorfase

Lrr wederkerige induktiviteit van twee rotorfasen

tsr maximum van de wederkerige induktiviteit tussen

rotor- en statorfase

Voor een machine zonder spreiding geldt

en L'
r

1. L
2 r

In fig. 1 gelden de volgende spanningsbetrekkingen

U-s

o

(R +
s

(Rr-+
s

jw L') 1 + jw E' I'
s s -s s sr-r

jw L') I' + jw E' 1s r -r s sr-s

(2-1 )

(2-2)

We zijn in eerste instantie geïnteresseerd in de statorstroom

I en het koppel T .
s e

Uit (2-1) en (2-2) kunnen we I' elimineren en we vinden dan
-r

~
r +-r J

I = -s-
-s w L'

(r +j) r
(1' +0 j ) js s r +s - ss

met r = .&.- r Rr en 0
s w L' r W""""i7s s s r

1 -

_ 2
Lsr
L'L'

s r

(2-3)
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I-s
De weerstand R .--- waarmee de transformator uit fig. I belast

r s
is, is een fiktieve weerstand waarvan het daarin gedissipeerde

vermogen overeenkomt met het mechanische vermogen per fase,

zodat :

T we m
3 I'

r
R

r
I-s
s (2-4)

Substitueren we (2-2) en (2-3) 1n (2-4) dan vinden we voor T
e

V( .t I

-21 (~+ sm) (I+r.t )(I+.:i.) + 1-0 r
s s s 02 0 Sm

T =
e

3
"2 poL I

r

u ~

(pLIS)
sr~

s s
(2-5)

waarin s de slip voorstelt waarop T een extreem bereiktm e

sm Il

I+~
o·

In fig. 2 is T geschetst als funktie van w met w en U alsems s
konstanten.

De extreme waarden van T
e

- de kipkoppels T en
e k,m

treden op voor s = + sm resp. - sm' en zijn:

3 I (pL ' ~)
T

2 po L ' sr w L ' (2-6)r s s
ek !:-V (I+r .2.) (I+rsZ: )' + I 0

s ot 0
r s

0

We merken hierop dat de kipkoppels bij gegeven machine parameters

slechts afhankelijk zijn van Us en ws '
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2.2. Hoeksnelheidsregeling.

= ashoeksnelheid

Wanneer de induktiemachine bedreven wordt bij nominale spanning

en dito belasting bereikt bij een ashoeksnelheid die dicht bij

de synchrone as-hoeksnelheid ligt. Het verschil tussen deze

twee noemen we de sliphoeksnelheid b.w = Ws - CA)...
P P

= statorfrekwentiewaarin w
s

en w
m

Bekijken we de koppeltoerenkarakteristiek van de machine

(zie fig. 2) dan zien we dat deze erg steil verloopt in het

stabiele bedrijfsgebied (-s < s < s ). Deze op zich zelf gunstigem m
karakteristiek geldt echter voor een beperkt toerengebied.

Het regelgebied is uit te breiden wanneer we de karakteristiek

kunnen verschuiven. Een eerste eis hiervoor is de verschuiving

van het synchrone punt Ws . Dit is mogelijk door de frekwentie

van de voedingsspanningPte veranderen. Uit (2-5) Z1en we dat bij

verandering van W ook het koppel T gaat veranderen, wanneer des e
overige parameters konstant gehouden worden. De kipkoppels zullen

een grotere waarde bereiken naarmate~ kleiner wordt.
s

Hiermee hangt samen dat dan ook de statorstroom groter wordt,

zodat deze een ontoelaatbare waarde kan overschrijden.

Om nu de kipkoppels te begrenzen zullen we tevens een spannings

regeling toepassen (zie hiervoor 2.3.), zodanig dat de kipkoppels

over het toelaatbare frekwentiegebied konstant blijven.

In fig. 3 is het instelgebied schematisch weergegeven. Stel dat

de machine zich bevindt in werkpunt A (T ,t.).e a a
We wensen de hoeksnelheid konstant te houden. Dit is een eis die

gesteld wordt door machines of werktuigen die door de induktie

motor worden aangedreven.

Echter bij variaties in de belasting zal het punt A de belastings

lijn a volgen en het toerental van de machine zal veranderen.
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'Tc ó
J

... : ÓC:!.lCe"'a cte
-~~';Ic~~1

r.. "Ja : 68f1"«~~.t:I{e

"c"e~~ /wl',.e/

re. .I-------------------~_~==_~_.._~_~;;;....",,:=s__..::::..
-3

'7'e.t.1Ot

lCb ",
:I

'ti'

r. 1
Tl'?

0

"

fig. 3

Door nu de frekwentie~ te verhogen komen we op een andere
s

belastingslijn (a') terecht. Het toerental ~s gelijk gebleven,

maar het te leveren koppel is groter.

In fig. 3 zijn de grenzen van het regelgebied wat enger geworden

omdat we het kipkoppel niet willen bereiken.

2.3. De spanningssturing.

Om over het gehele toelaatbare toerengebied de kipkoppels konstant

te houden zien we uit (2-6) dat er dan een bepaald verband

tussen U enw moet bestaan.
s s
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Ws
verwaarloosbaar is wordt de noemer

Us groter moet worden.
Ws

Zodra echter r niet meer
s

Nuit (2-6) groter zodat dan ook

Wanneer we de relatieve statorweerstand r s kunnen verwaarlozen,

doordat de voedingsfrekwentie hoog is, zien we onmiddellijk

konstant is wanneer Us konstant is.

Het juiste verband tussen Us enGJs kunnen we het beste bepalen

door deze relatie te berekenen.

Voor verschillende waarden van6J wordt de noemer Nuit (2-6)s
berekend. (2-6) gaat dan over in :

... t .t

~l
.a f f:.~ (~) .

I (,2. - n
:t

(J f".'t;-l N{w:.)."'"

N(w"'J = V(I.,. l'",'J{If- ~' ' /+çr-;. ) +- '20;.
(T

1wd :

-tI.:" = CU:; V N. KI' (2-8)

I
J
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In bijlage BI hebben we het verband tussen Us enû)s berekend.
. k 1'" . " /., 2 n rad/D1t blee 1nea1r te Z1Jn voor ~s >"( s.

De grondharmonische van de invertorspanning voldoet aan

Us = Uso + KWs (2-9)

Zoals in hoofdstuk 3 wordt aangetoond dat de invertorspanning

blokvormige zijn.

Er doen zich nu twee mogelijkheden voor :

a) de amplitude van de blokvormige voedingsspanning wordt met

de frekwentie meegeregeld

b) de amplitude van de blokvormige voedingsspanning blijft konstant,

maar de tijd per periode dat deze spanning aangelegd wordt moet

dan eveneens konstant blijven.

Voor het ontwerp van de invertor had Bohlander (L I) gekozen voor

mogelijkheid b.

Dit ziet er dan voor twee verschillende frekwenties als volgt uit:

I. Spanningsvorm bij maximale frekwentie (100 Hz).

-E

2. Spanningsvorm bij 50 Hz.

-E

fig. 4
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3. Het principe van de frekwentieomzetting.

Het principe van de statische frekwentieomzetting dateert reeds

uit 1925 (zie L 3).

De basisschakeling van een bruginvertor is te Z1en in fig. 11.

+~

S,) ;. s,
.. VZ

E

s.j
•

j:.X

i

.. ; I J

fig. 5

Door de schakelaars in een bepaald ritme en in een bepaalde

volgorde te openen en te sluiten ontstaan er over de impedantie

blokvormige spanningen.

Voor de standen van de schakelaars moeten we de volgende gevallen

onderscheiden :

a) SI en S2 (of S3 en S4) zijn gesloten. Deze situatie mag nooit

optreden omdat dan voedingsspanning kortgesloten is.

b) SI en S3 (of S2 en S4) zijn gesloten. De spanning over de

impedantie is nu nul.

c) SI en S4 zijn gesloten. De spanning over Z 1S nu pos. en wel + E

d) S2 en S3 zijn gesloten. De spann1ng over Z is nu negatief en wel

- E.

De frekwentie van de spann1ng V wordt bepaald door het schakel-z
ritme en de effektieve waarde van de spanning wordt bepaald door

de faseverschuiving tussen de schakelfunkties c en d.

Wanneer we nu uitgaan van een bepaald schakelritme, dan krijgen we

de volgende sp~nningsvormen voor Va en Vb : (fig. 6)



technische hogeschool eindhoven,

i
i afdeîing der elektrotechniek groep elektromechanica

blz2ü van

rapport nr. .73-)

v•.•r:1 I
1

I ~

~
I, I ~

I
....

I

I

v•.•r :1 L
1 t

..I ..
A = faseverschuiving

zodat de spanning V = V wordtz a-b

I
I
I
I
I
I

I
E I

1
I
I

Vj:ja 0 I

I I I I II I
-E I

I I
I I

~I a I I-a I •,- ,,''"' ..,
a= relatieve aan tijd

T
fig. 6 Uitgangsspanning Va- b met b<.. = 3

en a A 2=
T 3
2
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4. De beschrijving van de bestaande invertor.

4.\. Het vermogensgedeelte.

In de werkelijke schakeling van fig. 5 worden de schakelaars

vervangen door thyristoren.

Omdat thyristoren slechts in één richting de stroom kunnen

geleident moeten er diodes anti-parallel over de thyristoren

geplaatst worden om bij energie terug levering aan het net de

stroom te kunnen geleiden. Het principeschema ziet er dan als uO!'1t uit:

E

fig. 7

De kommutatiecircuits K dienen voor het uitschakelen van de

thyristoren. Een thyristor schakelt uit wanneer

\. de thyristorstroom beneden de koudstroom komt

2. enige tijd (toff) nadat de stroom nul is geworden er een

negatieve spanning over de thyristor blijft staan.

Voor de kommutatiecircuits maken we gebruik van L.C. kringent

waarin we de energie op kunnen slaan om een thyristor te doen

sperren.

Voordat we de werking van de schakeling gaan besprekent voeren

we eerst een aantal vereenvoudigingen in :

- ideale gelijkspanningsbron

- ideale komponenten

- vanwege de symmetrie 1n de schakeling beschouwen we een halve

brug met middelpuntsvoeding
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- van een berekening van ogenblikswaarden van spanningen en

stromen wordt hier afgezien (zie hiervoor L I). We beperken

ons tot een globale beschouwing van het schakelgedrag.

We komen dan tot het volgende schema

7J G + j~, D, G.. -.,
L, 'c, LfJ~T

L.l
,~

'c-,

j~,... ... E

7.l C~ Oot ~

fig. 8

Stel dat T2 geleidt en i l z~Jn stationaire waarde heeft bereikt

en Dcl = E. Nu wordt TI ontstoken waardoor T2 dooft. Er gaat

dan een stroom i l lopen via het oscillatiecircuit TI' LI en Cl.

I "
I

:t,t o ~,(
I ~ I 'Yt. I

:4' 'OW .,J
I I

De spanning over C2 wil t.g.v. de oscillatie en de stroom i L
naar een waarde 2E. Echter de kondensatorspanning zal deze

waarde niet bereiken omdat op het moment dat Vcl < 0 , de

diode DI gaat geleiden. De stroom i l loopt dan via TI' LI en DI.

Tengevolge van de spanningsval over de thyristor en de diode

i l lineair afnemen. De magnetische energie van L
I

wordt in

circuit Tl' Ll en Dl gedissipeerd.

de spanningsval over Tl en Dl nul zijn dan blijft i
l

konstant.

zal

het

Zou
A

:r

~E

l.,

r
,

Vc.t ë

0

fig. 9
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fig. 10

thyristorspanning VTI geldt :

V
SI

= - V
21

= -Vc2 = - E (4- /)

als autotransformator komt

deze spanning ook over L
I

.

Zodat voor de momentane

Wanneer T
2

ontstoken wordt ontlaadt C2 zich via L
2

en T
2

.

zie fig. 10. De kondensatorspanning Vc2 komt dan over L2
te staan. T.g.v. de werking

De spanning over TI is nu negatief zodat de thyristor kan doven.

De spanning moet wel gedurende de uitschakeltijd (toff) negatief

blijven opdat de thyristor gesperd blijft. De kondensator Cl

laadt zich op via L
2

en T2 en het verschijnsel herhaalt zich zoals

dat beschreven is voor LI ' C2 en TI'

Het schakelgedrag is erg betrouwbaar. De geleidende thyristor

wordt uitgeschakeld zodra de niet-geleidende wordt ingeschakeld.

Natuurlijk moeten we er wel voor zorgen dat niet beide

thyristoren tegelijk worden ingeschakeld. Bovendien moeten we

de waarden van L en C zo kiezen dat de piekwaarde van de stroom

in het oscillatiecircuit groter is dan de maximale waarde van de

laststroom op het ogenblik van kornrnuteren (zie hiervoor 4.1.1.).

In fig. 9 is de stroom i
l

geschetst. In werke lij kheid gaat door

de thyristor ook de laststroom i l lopen.

De stroom 1 1 loopt in het tijdsinterval t 3
- tI lineair naar nul.

We kunnen deze tijd als volgt berekenen : noem de voorwaartse

spanningsval over de thyristor resp. de diode, V
t

en V
d

.

Dan geldt voor het circuit Tl' LI , Dl :

-12( = A V (~-~)
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Randvoorwaarden

t= t '" ffI l. 11 E

1:= ..t~ l. = 0

ErF t 3

/ dl.~ = AV jou-c>
~ ~,

<i1JlX.f:
En AV

( ~3 - ~,)-::.

~
~oIed.:

t3 - ZI = E ·VLC4V

Deze tijd kunnen we verkleinen door in het circuit TI' L I , DI

een element op te nemen, dat de magnetische energie van L I kan

overnemen en eventueel terug kan leveren aan de spanningsbron.

Bij onze invertor gebeurt dit via een tap van de transformator.

Zie fig. 11.

We zien nu de volledige bruginvertor.

De last wordt nu aangesloten op de secundaire zijde van de

transformator. In de invertor zijn tevens voorwaartse diodes D
v

opgenomen zodat de kondensatoren niet leeg kunnen lekken.

0v, Dv .!

c3

75T,

.... L,
L3

E
L~ L"

~
V'~ c~ ~

.0" D~ -':)4 o~
~ '"

fig. 11
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De waarden van deze componenten zijn bepaald m.b.v. de Mc Murray

Bedford formules. Zie L 3.

C toff • Î
=

0,425 E

toff . E
L

0,425
A

I

waarin t off

-I
de hersteltijd : 20 ~s

maximale kommutatiestroom 100 A

E gelijkspanning E = 220 V

Dit resulteert in

C 21 ~F en L 103 ~H.

We hebben genomen

C 25 ~F en L 100 ~H.

4.2. Het stuurgedeelte.

Om de thyristoren te doen ontsteken moeten we deze stuurpulsen

toevoeren gedurende de tijd dat zij moeten geleiden. Dit kontinu

toevoeren van stuurpulsen wordt gedaan om te zorgen dat bij

doving, doordat de thyristorstroom negatief wil worden weer her

ontsteking kan ontstaan zodra de stroom weer positief wordt.

Om een spanningssturing te kunnen realiseren zoals in hoofdstuk 3

1S aangegeven, hebben we 12 verschillende stuurpulsfunkties nodig.
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In fig. 12 hebben we de stuurpulsfunkties voor één fase

weergegeven.

~ rU- I I I
0

,i
,û' I I Iol

,I

u ..t I I I

'ILt' I I I II
°l

I I
~-----J

JT
----_._---

fig. 12 À: faseverschuiving tussen u en u'

o ~ À "f

Stuurpulsfunkties u dient om TI te ontsteken en om T2 te doven.

Stuurpulsfunktie u', die in fase verschoven kan worden t.o.V. u,

dient om T4 te ontsteken en om T3 te doven.

Met behulp van de faseverschuiving À kunnen we effektieve waarde

van de uitgangsspanning van de invertor regelen.

Voor de beide andere fasen zijn gelijke stuurpulsfunkties
I

v en w nodig met dit verschil dat zij in hun geheel steeds 3
periode t.o.v. elkaar in fase verschoven zijn.

In fig. 13 is het blokschema gegeven van de elektronische schakeling

die de bovenstaande stuurpulsfunkties kan genereren.

Het hart van de schakeling wordt gevormd door een zaagtandoscillator

waarvan de frekwentie afhankelijk is van de ingangsspanning Vf .

Zie fig. 14. Vf is de ingangsspanning van de integrator zodat voor

VI geldt

VI =-C.Vf·t (C= konstante)
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VI
I~

I RINg - relLëR I
311> I

IRI
'--

RI

~x:Vpó

fig. 13

ti.
li.
V

iï
w
Jij

lAl'

ïil

VI.
v~

fig. 14
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De spanning VI wordt door een komparator vergeleken met een

referentiespanning Vref . Zodra Ivd ) \vrefl verandert de

uitgangsspanning V
2

van de komparator en wel zo dat :

V2 = -12 V voor IV d > \Vref \

en:

V2 = +12 V voor

Zodra V
2

negatief is wordt VI via een resetschakeling R weer

op nul gebracht en daardoor wordt V
2

weer positief.

De tijdsduur T van één cyclus ~s afhankelijk van de konstante C

en de referentiespanning V f Zodat voor de frekwentie van de
re .

oscillator geldt :

f = V.~
f V fre

De spanningen VI en V2 zien er als volgt uit:

(zie fig. 15)

J2

lI.(

1
O'

,

-/~

~
~

fig. 15
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Het signaal V2 wordt toegevoerd aan een ringteller die als

uitgangssignaal de pulsreeksen u, u, v, v, w en w geeft.

De signalen u', u', v', ;', w' en ~, worden als volgt verkregen.

De uitgangssignalen van de ringteller worden twee aan twee

aan een differentiator toegevoerd. zij geven een signaal af aan

de reset in richtingen van drie onafhankelijke integrators

Ir' I en I t , zodanig dat deze integrators zaagtandreeksen vormen
s 1

die onderling 3 periode t.o.v. elkaar in fase verschoven zijn.

Deze zaagtandreeksen worden vergeleken met een variabele spanning

Vpb welke een maat is voor de faseverschuiving À • Zie fig. 16.

+/~V lI. V kj

;>--........------t---I+

L...-----fJ 0. V'
/--L......jf---I-----(2

7't--t-----1k 41---4

Vr
r-~'-'-------+---;+

fig. 16.

De spanningen 1n het stuurcircuit voor de fase R zien er dan

als volgt uit : (fig. 17)
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~ (0t-JL--------L.-------.L---------------

i, :p ......... _

v
o I------..,...------------..~-------

Vil
1

Vpb

v v

11.

o

'---- '---- '--- '--- '--

fig. 17

De stuurfunkties u, v, w kunnen we niet rechtstreeks aan de

thyristoren toevoeren. De signalen zijn te zwak om een thyristor

te doen ontsteken en bovendien is er een galvanische scheiding

nodig omdat de kathodes van de thyristoren verschillende potentialen

hebben.

Daarom worden de stuursignalen gemoduleerd met een hoogfrekwent

signaal (f = 16 kHz) en vervolgens via pulstransformatoren toege

voerd aan pulsversterkers. Zie fig. 18.
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+

T~~
1------..1-----!MODuIA70<tt-------,••.------tP4/;5

V~~idlceJl1

fig. 18.

De pulsversterkers vervormen de pulsen van de pulstreinen

enigszins opdat zij de kerktorenpulsvorm krijgen, welke de

thyristor sneller kan doen ontsteken.

Voor de elektrische sçhema's verwijs ik naar Bohlander ( LI ).
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5. Gedrag van de invertor bij belastingen.

5.1. Inleiding.

Alvorens de invertor te belasten met een draaiveldmachine

hebben we de werking van de invertor fase voor fase getest en

beproefd met een weerstandsbelasting en met een induktieregelaar.

Deze metingen waren tevens bedoeld om meer vertrouwd te geraken

met de invertor zelf.

Aangezien Bohlander reeds een serie metingen had verricht bij

ohmse belasting hebben wij ons beperkt tot metingen om de goede

werking van de invertor te kontro~eren.

De beproeving met de induktie regelaar hebben we uitgevoerd

omdat we met dit apparaat de belasting met een induktiemachine

gedeeltelijk konden simuleren.

5.2. Ohmse belasting.

We hebben belastingsproeven voor iedere fase afzonderlijk en

voor alle drie tegelijk uitgevoerd.

Het meetcircuit is geschetst in fig. 19.

+
E.

tig. 19
De invertor werd gevoed met een gelijkspanning van 220 V.

In het ingangscircuit moest een weerstand opgenomen worden. Deze

was nodig om bij de eerste inschakeling de oplaadstroom van de

kondensatoren (fig. 11) te begrenzen.

Wanneer de kondensatoren opgeladen zijn kunnen we de weerstand

kortsluiten, waarna de invertor gereed is voor normaal gebruik.
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De belasting van de invertor bestaat uit een variabele weerstand

van 27 ~. Deze kunnen we zo regelen dat we bij volledige uitgangs

spanning de maximale stroom bereiken die nog gekommuteerd kan

worden.

Bij het begin van de proeven bleek al gauw dat er één fase niet

meer werkte zodra de relatieve aan tijd a groter werd dan 0,8.

De oorzaak werd aanvankelijk gezocht in de thyristoren. Na testing

van de thyristoren bleek wel dat er een thyristor afweek van de

anderen door een veel hogere latching current, maar na vervanging

was het euvel van de invertor nog niet verholpen.

De fout werd gevonden in een kommutatiespoel. Er bleek een

kortsluiting te bestaan tussen de twee deelspoelen.

Dat de invertor wel werkte voor a < 0,8 met een defekte kommutatie

spoel is als volgt te verklaren (zie fig. 10.
Stel dat spoel LI , L2 defekt is (kortsluiting).

Dan kan de linker helft van de invertor niet meer kommuteren.

Echter wanneer a een zodanige waarde heeft gekregen dat T4
reeds zO lang gedoofd is dat de last stroom nul geworden is, hoeft

de stroom door TI niet meer gekommuteerd te worden omdat deze

reeds nul geworden is. Door ontsteken van TZ gaat er weer een

stroom lopen via T
3

en T
Z

•

De defekte spoel hebben we vervangen door een nieuwe gewikkelde

spoel volgens dezelfde specifikaties van Bohlander, echter met

dit verschil dat de isolatie op de krommingen van de windingen

dikker en steviger gemaakt is.

Dit om te voorkomen dat door trillingen de lakisolatie

beschadigd kan worden.
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Als laatste proef met weerstandsbelasting hebben we de driefasen

van de invertor gelijktijdig belast en de weerstanden als volgt

aangesloten (fig. 20).

~I lilr
1
i.12~f~ h-7~.ee 11 IZJau aLt ~ (l/-ae ro-t>

fig. 20

De spann1ngen Ur,s,t Z1Jn blokvormig, zodat de stromen 1r ,s,t

trapvormig zijn (zie bijlage B 4).

We hebben de invertor aan een duurproef onderworpen, waarbij de

fasestromen 35A effektief bedroegen. Dit 1S gedaan om te

kontroleren of de kommutatiespoelen niet te warm werden .

Na enkele uren bleek dit niet het geval te zijn. De oppervlakte

temperatuur van de spoelen bleek na acht uren bedrijf nog geen

35
0

C te zijn. Daarom hebben we volstaan met deze meting en niet

zoals meer gebruikelijk is via een weerstandsmeting de inwendige

temperatuur van de spoel bepaald.
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5.3. Belasting met de induktieregelaar.

5.3.1. Meetopstelling.

De belasting van de invertor met een induktiemachine is

gedeeltelijk te simuleren m.b.v. een induktieregelaar.

Deze bestaat uit een driefasige gewikkelde stator en dito rotor.

De rotor is niet vrij draaibaar maar is via een wormwielover

brenging gekoppeld aan de stator.

Door aansluiting van deze stator op het draaistroomnet gaan

hierin stromen vloeien waardoor er in de rotor een driefasig

spanningstelsel ge1nduceerd wordt dat door draaiing van de

rotor in fase verschoven kan worden t.o.v. de netspanning.

Koppelen we de induktieregelaar aan de uitgangskiemmen van de

invertor, zoals in fig. 21 is aangegeven, dan is er een belasting

voor de invertor gerealiseerd, welke bestaat uit een induktie

spanning Uind met een induktieve impedantie 2
2

. In fig. 22 is

het vervangingsschema van de invertor met belasting getekend

voor één fase

------------------------------------------------~
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.UoV::

fig. 21

fig. 22

1
VC1.~Q.<:,

I
I
I

~I:b éo~ --t'+

I
I
'--

T s R,

uitgangsspanning van één fase van de invertor

inwendige impedantie van de invertor

= geinduceerde spanning in de rotor van de induktieregelaar

inwendige impedantie van de induktieregelaar

laststroom
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Bij een dergelijke belasting van de invertor moeten we er

voor zorgen dat de frekwenties van de spanningen U en U. d
)..l 1n

precies gelijk zijn, omdat we de fasehoek tussen deze

spanningen konstant willen houden. De frekwentie van de invertor

spanning moet daarom gesynchroniseerd worden met de netfrekwentie.

5.3.2. Synchronisatie van de frekwentie.

De frekwentie van de invertorspanning wordt bepaald door een

zaagtandoscillator. De frekwentie van deze oscillator moet

zes maal zo groot zijn dan de gewenste frekwentie van de invertor

spanning, omdat dit signaal gebruikt wordt als kloksignaal voor

een ringteller, die er een driefasig blokspanningssysteem van

maakt. Voeren we aan deze ringteller een signaal toe met een

frekwentie die zes maal zo groot is dan de netfrekwentie,

dan is de frekwentie van het uitgangssignaal precies goed.

Dit signaal van 300 Hz is te verkrijgen door gelijkrichting van

een drie-fasen wisselspanning waardoor er een gelijkspanning

ontstaat met hierop gesuperponeerd een rimpelspanning met een

frekwentie van 300 Hz. Via een kondensator scheiden we de

rimpelspanning van de gelijkspanning en stoten we met dit

signaal een afgestemde LC-kring aan.

Zo ontstaat er een sinusvormige wisselspanning met een frekwentie

van 300 Hz die toegevoerd wordt aan een verschilversterker,

die zodanig versterkt dat er een blokspanning ontstaat.

De blokspanning gebruiken we als kloksignaal voor de ringteller •
•

In fig. 23 is de synchronisatie schematisch weergegeven.

toldl. J!:<-P IOté.Q

lllQ.l1l5.-

~ foll."'~~1l
l>oV

IS + 6011. ( Á51.

T Çj~/Ii'" -
~~

-'-ee

tig. 23

'----------- ------------------------ --.J
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5.3.3. Meting van de laststromen bij verschillende fasehoeken tussen

U. d en U .
~n u.

Bij een éénfase-belasting hebben we de laststroom i en de
t..

stroom door de thyristoren gemeten. Van belang was voornamelijk

of de kommutatie goed zou verlopen bij grote stromen op het

ogenblik van kommuteren.

De metingen zijn gedaan bij een frekwentie van 50 Hz .

De spanningen U en U. d waarmee gewerkt werd zijn geschetst
U. ~n

~n fig. 24.

~ 0 lo .sc

~

I i {""liJ

I
I

I I
~
I I

fig. 24

= fasehoek tussen U en U. du ~n

naijlende induktiespanning

voorijlende induktiespanning

Bij de metingen hebben we ervoor gezorgd dat de effektieve

waarden van Uu en Uind gelijk waren.

De stromen zijn gemeten m.b.v. een shuntweerstand en geregistreerd

met een oscillograaf.

Twee resultaten zijn weergegeven in de figuren 25a en 25b.

Parameter hierbij is fasehoek y?
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~ = 150 (naijlend)

1 1 eff= 30,5 A

fig. 25a

1"-0

&0

ëi"'ZJ
J"..... YO

"
0

''''
<'0

0

~
"-..

"
-j.o

~

-blo

t(~)

slingering t.g.v. het

LC-circuit dat voor

de kommutatie zorg

draagt

~ = -200 (voorijlend)

i l eff= 20,7 A

fig. 25b tijdstip van kommutatie
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Bij een naijlende belasting, welke overeenkomt met een

belasting van een induktiemachine in motorbedrijf, zien we

dat er geen problemen op zullen treden bij de kornrnutatie,

omdat de stroom dan zeer klein is. Bij een voorijlende

belasting, ofwel een induktiemachine in generatorbedrijf

zien we dat de kornrnutatie wel problemen op kan gaan leveren.

De stroom is hier op het ogenblik van kornrnuteren maximaal en

groeit snel aan zodra ~ meer negatief wordt.

Daarom zullen we de stroom i gaan berekenen en onderzoeken

door welke parameters deze het sterkst wordt belnvloed.

5.3.4. Berekening van de laststromen bij verschillende fasehoeken

tussen U. d en U l.(.. •
ln

Om de laststroom i te kunnen berekenen is het nodig de

impedanties ZI en Z2 uit fig. 22 te weten. De inwendige impedan

tie ZI van de invertor bestaat uit een ohms en induktief

gedeelte van de transformator en uit een spanningsverlies over

de thyristoren en diodes.

De impedantie van de transformator bedraagt :

De ohmse weerstand van de halfgeleiders is gesteld op een

spanningsval van 3V bij 30A, zodat

R = 100 m...Q

zodat voor de impedantie ZI geldt

ZI = R + R + jwl.ç-
t ,t

met R + R 228 mt
en Lo:"t 0,13 mH

1

De inwendige impedantie van de induktieregelaar bedraagt

L2 9,5 mH

R
2

= 520 m.Q
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Voor de totale impedantie Z

geldt dan Z = R + j~L

ZI + Z2 uit fig. 22

met R

L

750 ma
9,6 mH

Op bijlage~~ pag. bb e.v. wordt een voorbeeld gegeven van de

berekening van ilo Hierbij zijn we uitgegaan van het super

positiebeginsel.

De spanning Uu is een blokvormige spanning met amplitude E.

Echter zodra de terugleverdiodes D de stroom geleiden verandert

de spanning U uit fig. 22.
u

Bekijken we de situatie dat de thyristoren T2 en T
3

gesperd

zijn. Zie ook fig. IJ. We kunnen dan het volgende vervangings

schema voor de invertor opstellen

r,.

..
~L(. nih h"

D..

l1,c

7;,.

+

fig. 26

T ideale transformatorr
n aantal windingen

n l = n
1a

+ n + n
lc

n2Ib
n la n lc 0,125 n l
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De thyristoren kunnen de stroom i L alleen geleiden,
zolang deze positief is. Is i L, negatief dan geleiden de

diodes. Omdat deze laatsten aangesloten zijn op een tap van

de transformator verandert de transformatieverhouding. In

plaats van } : } wordt deze nu :

M.a.w. vanuit de sekundaire zijde van de transformator gezien
. d . . 1 4 E1S e 1nvertorspann1ng nu groter en we Vu ~

5.3.5. Konklusies en verwachtingen voor de belasting met de induktie-

motor.

5.3.5.a. Naijlende induktiespanning.

Vergelijken we de berekende en gemeten stroomvormen, dan

Z1en we dat deze gelijkvormig zijn. De stroom op het ogen

blik van kommuteren 1S erg klein zodat de kommutatie weinig

problemen oplevert. We moeten wel zorgen dat de maximale

stroom die door de thyristor vloeit beneden de toegelaten

thyristorstroom blijft.

Vooruitlopend op een belasting van de invertor met een

induktiemachine kunnen we nu aannemen dat dit bij motorbedrijf

weinig problemen op zal leveren.

5.3.5.b. Voorijlende induktiespanning.

Bij deze situatie wordt de stroom in de invertor voor een

groot gedeelte via de diodes geleid. Bij de berekeningen en

schetsen hebben we de impedantie gevarieerd, en door vergelij

king met de gemeten stroom zien we dat de ohmse weerstand

groter moet zijn dan die waarvan we aanvankelijk waren uitge

gaan.

Het belangrijkste waar we rekening mee moeten houden is dat

de stroom op het ogenblik van kommuteren bijna alleen bepaald

wordt door de fasehoek f
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Zodat we bij belasting met een induktiemachine in generator

bedrijf of rembedrijf moeilijkheden voorzien omdat de rem

stroom op het ogenblik van kommuteren erg groot kan worden.

Bij verdere proeven is gebleken dat de maximale kommutator

stroom 65A mocht zijn. De verwachting is hier dat deze stroom

bij toepassing van n1euwe kondensatoren (Leclanché) groter zal

kunnen zijn.

Zolang we rekening houden met de maximale kommutatiestroom,

levert de teruglevering geen problemen meer op.

5.4. Belasting met een induktiemachine.

5.4.1. Inleiding.

Als belasting voor de invertor is gekozen voor een induktie

machine van het merk Heemaf, typenummer: 552046.

De machineparameters die van belang zijn bij frekwentiesturing

zijn gemeten en staan vermeld op bijlage I.

De toelaatbare spanningen en stromen zijn resp. bij driehoek

en sterschakeling :

220 / 380 V

39 / 22,5 A

Het maximale vermogen dat de machine kan leveren bedraagt :

11 kW

en

cos f = 0,85

Het toerental 1S dan :

1440 omw/min bij 50 Hz

We wensen de machine te voeden met een spanning met variabele

frekwentie, zoals dit in hoofdstuk 2.3. is aangegeven.

'------------------------------------------------------'
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De statorspanning U moet dan lineair oplopen met de
s

voedingsspanningsfrekwentie f tot bij f = 50 Hz de nominale
s s

spanning U = 220 V is bereikt. Vanaf dit punt moet de spannings
konstant blijven bij oplopende frekwentie. Zie ook B4 •

Wanneer we hieraan voldoen zal het verloop van het motorkip

koppel T k en het vermogen P = T wals funktie van dee ,m e e m
frekwentie, zijn zoals aangegeven is 1n fig. 27.

1
/

~/

/
/

'-'-'-'-'-'-' -' -'-

/
o -fl/ ------------;- _

o

fig, 27

'5"0

Om dit te kunnen realiseren moet er een bepaald verband bestaan

tussen de stuurspanningen Vf en Vpb '

5.4.2. Spanningsregeling.

We wensen de spanningsregeling zoals 1S aangegeven op B 4.

De gestippelde kurve benaderen we door een rechte :

U = 0,64 w + 19,15s s

ofwel met W
s

= 2? f s

U = 4,02 f + 19,15s s

(5. I . )

(5.2.)

De frekwentie van de invertorspanning wordt bepaald door de

stuurspanning V
f

.
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Er bestaat een lineair verband tussen f s en Vf'

We kijken hoe groot f s is bij twee verschillende stuur spanningen.

Dit resulteert in :

f = 0 Hz - Vf = 0 Vs
f 100 Hz - Vf 8,3 Vs

zodat voor de frekwentie geldt

f s
100 Vf8,3 (5.3.)

De uitgangsspanning van de invertor wordt bepaald door de

faseverschuiving À , ofwel door de spanning Vpb '

Ook hier bestaat er een lineair verband tussen de V b en U .
P s

We nemen weer twee verschlllende stuurspanningen en kijken hoe

groot U is :
s

U
s

Us

= 0 V

220 V

= -9 V

o V

zodat voor de invertorspanning geldt

U
s

220 V + 220
9 pb (5.4.)

Substitueren we (5.3.) en (5.4.) in (5.2.), dan vinden we

het verband tussen Vf en Vpb '

220 V + 220
9 pb

ofwel

402 V +19,15
8,3 f

1,98 Vf -8,18 (5.5.)
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Deze funktie kunnen we met de volgende schakeling realiseren

(fig. 28)

+i,ZV

Va. 1S"4..

~'

~1
Ifi

Kt.!
ISIr. IS/: /'Ók fik

fig. 28

De overgang Vpb 1- Vpb vJ.a vers terker CD voeren we in om

m.b.v. Rd ' Vpbl in zijn geheel meer of minder te kunnen

versterken.

We hebben voorlopig gekozen voor

Vpbl Vpb

Er geldt dan

Vpb = V I (1.- I ~
pb 2 +2' 15)

met (5.6.) wordt dit

I + I Rd
2 2 15

(5.6.)

(5.7.)

zodat

R
d

= 15 k

Voor de spanning V geldt
15+Rb a

V = 9a 15+Ra
(5.8. )

zodat voor Vpb Vpbl geldt

I R 9
Vpb = Vf (2 + ~) 15

15 + Rb
15 + Ra

R
c

(5.9.)

De vergelijkingen (5.5.) en (5.9.) moeten identiek zijn zodat
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I ,98 =.!-+~
2 IS

(5. 10.)

en

-8,18 =
9
15 •

15 + Rb
15 + Ra

(5. 1I . )

uit (5.10.) volgt:

Re = 22,2 k

en uit (5.11.) volgt met Ra = 27 k

~ = 10,79 k

Om een goede werking van de invertor te waarborgen moeten we

zorgen dat de stuurspanning V
pb

< 0 blijft, ook voor frekwenties

groter dan 50 Hz. We begrenzen Vpb daarom met een diodeschakeling

zoals in fig. 29 is aangegeven.

(/ i.k.t V.
1-1o_l._-C==}-_T I'J..6 6~.f4~115o(

--
fig. 29

De diode DJ is een siliciumdiode die gaat geleiden zodra

V
pb

- Vh)VDI ~ 0,7 V. Hierin is Vh een hulpspanning en

VDI de spanningsval over de diode DI wanneer deze in geleiding

is.

De hulpspanning Vh ~s gelijk aan de som van de spanningen over

de germaniumdiodes D2 en D
3

.

Vh cr -1,1 V zodat:

Vpb <: - (0,3 à 0,4) V.
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In tabel 111 zijn de resultaten van een kontrolemeting

bijeengebracht.

Vf (volt) Vpb
(gemeten)

V
pb

(berekend)

°
I

2

3

4

5

6

7

8

tabel III

- 8,2 - 8,18

- 6,3 - 6,20

- 4,3 - 4,22

- 2,2 - 2,24

- 0,6 - 0,26

- 0,5 - 0,26

- 0,45 - 0,26

- 0,36 - 0,26

- 0,30 - 0,26

We zien dat de schakeling goed voldoet aan de gestelde voor

waarden.

Met de nu verkregen spanningssturing hebben we de uitgangs

spanning U van éénfase van de invertor, als funktie van de
s

frekwentie f gemeten.
SI

De resultaten van deze meting zijn bijeengebracht in tabel IV.

In fig. 30 ~s U als funktie van f weergegeven. /~ /36 ~ {,(})s s ~~
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o

f (Hz) U eH (V) V
pb

(V)
s s

10 144 - 6,65

20 177 - 5,3

30 200 - 4,0

40 223 - 2,75

50 233 - 1,40

60 236 - 0,58

70 239 - 0,50

80 242 - 0,46

90 244 - 0,36

100 246 - 0,28

Het eerste wat opvalt is dat de spannin- beneden 50 Hz niet

lineair verloopt met de frekwentie. De oorzaak voor deze niet

lineariteit moet gezocht worden in het stuurcircuit. Zie fig.31.

Bij toepassing van ideale komponenten zal de minimale waarde

van de spanningen V
rl

' VSI en V
tl

steeds konstant blijven:

~ó ia,. fl/a.ûé~

6~ o~-9,.rV

-----
fig. 31
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Echter bij lage frekwenties verandert -~, doordat de

lek9.troom door de resettransistor een rol gaat spelen,

waardoor de schijnbare effektieve waarde van kondensator

C gaat toenemen.
r

~l I~
-------'------------

fig. 32

Op de basis van de transistor verschijnt een resetpuls voordat

VRI zijn minimale waarde heeft kunnen bereiken. Het verband

tussen (~Us) en Vpb is nu niet meer lineair. Zie fig; 33.

"'" ".~ ,
" I' ...

fig. 33

We kunnen zelfs de situatie verkrijgen dat V
RI

kleiner is

dan Vpb . Er worden dan geen stuurpulsen uI en ~I meer

gevormd waardoor de werking van de invertor zal stoppen.

Een eerste remedie voor deze niet-lineariteit is het toepassen

van transistoren met een zeer kleine lekstroom of gebruik gaan

maken van thyristoren.
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Het tweede wat opvalt in tabel IV is dat V
pb

niet meer

voldoet aan de gestelde eisen waardoor U ook verandert.
s

Dit kunnen we verhelpen door de versterkingsfaktor van

vers terker (3) in fig. 28 op te voeren tot Vpb = -8,18 bY Vf=O.

5.4.3. Voeding van de onbelaste induktiemachine.

De induktiemachine wordt op dezelfde manier aangesloten als

de induktieregelaar. In het gelijkstroomcircuit hebben we

een variabele weerstand opgenomen om de stromen bij eventuele

kalamiteiten te begrenzen. Bij normaal bedrijf is deze

weerstand nul.

.. ~'on ----w:- ~"-

8
"- .......

'-. ~'<I - IUol/ :: '" -
~

~'- - ./
"-

'" -

fig. 34

Zoals we in 5.4.2. hebben gezien moeten we zorgen dat de

frekwentie f niet te klein wordt.
s

We nemen veiligheidshalve als minimale waarde f = 15 Hz.
s

Deze waarde hebben we experimenteel bepaald.

We kunnen de machine nu vanuit stilstand aan laten lopen.

Het toerental van de machine is variabel tussen ca. 400 en 2000

t/min. (max. toelaatbare toerental van de machine).
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Wanneer de machine een stationair toerental heeft bereikt,

moet de machine alleen koppel leveren om de wrijving te

overw1nnen.

Op bij lage 8.13f'ov.zijn de oscillogranunen te Z1en van de fase

spanning URs ' de lijnstroom IR en de stroom door thyristor T),

bij verschillende voedingsspanningsfrekwenties en bij

stationair toerental.

In het begin van het experiment gebeurde het vaak dat de

invertor uitviel door storingen. Het bleek dat deze storingen

afkomstig waren van het stuurgedeelte. Door overspraak van

andere stuursignalen ontstonden er op de ingangen van de

vergelijkers (zie fig. tb pag. ~q )
kleine stoorpulsen.

De vergelijkers Z1Jn V1a een kondensator positief teruggekoppeld

om een zo groot mogelijke steilheid in de flanken van de

uitgangsspanning te verkrijgen. Er is nl. een minimale steilheid

nodig om de flip-flop om te kunnen zetten.

Een nadeel van deze terugkoppeling is dat kleine verstoringen

op de ingangslijn een grote verandering geven op de uitgang.

Zie fig. 35.
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fig. 35

Bekijken we fig. 35 dan zien we dat een kleine verstoring

op V
pb

een piek geeft bij VR2 . Deze piek echter doet de

flip-flop omzetten zodat de stuurpulsreeksen uI en ~I

verstoord worden.

De thyristoren T3 en T4 krijgen verkeerde pulsen waardoor de

inVertor niet meer kan werken.

De storingsgevoeligheid hebben we trachten op te lossen door

een negatieve terugkoppeling aan te brengen, waardoor de

flanken van VR2 minder steil gaan verlopen. De flanksteilheid

moet echter nog zodanig zijn dat de flip-flop hier nog op

reageert.
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een

Daarom hebben we het signaal VR2 toegevoerd aan de basis

van de schakeltransistor.

Het signaal dat we nu aan de emitter kunnen afnemen is blok

vormig zoals VR2 maar de flanken zijn veel steiler.

We zien nu dat een storing op de spanning Vpb slechts

kleine dip geeft in VR2 .

Zolang het minimum van deze dip groter blijft dan l,S V zal

de uitgangsspanning van de schakeltransistor niet beinvloed

worden. De flip-flops krijgen nu ongestoorde blokvormige
- -

kloksignalen aangeboden, zodat de stuurpulsreeksen u en uI

niet verstoord worden.

':1.

Vt·l· +-+----+--+------+-----+----+----+-----1r--------+-

-11.

fig. 36
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Bij variatie van de frekwenti~waardoor het toerental van

de machine verander4.moeten we verschil maken tussen het

vergroten en het verkleinen van de frekwentie.

Bij opregelen van de frekwentie zal de machine in het motor

gebied werken. Er ~s nl. koppel nodig om de rotor te versnellen.

Zoals we reeds verwachten (zie 5.3.5.) zal dit voor de invertor

weinig moeilijkheden opleveren.

Afgezien van enkele niet gelokaliseerde storingen blijkt

het toerental van de onbelaste machine goed regelbaar te zijn.

Bij afnemen van de frekwentie zal de machine de rotorsnelheid

moeten afremmen.

Wanneer we de frekwentie te snel laten afnemen wordt de

kommutatiestroom te groot. Bij afremmen moet het maximale

koppel goed begrensd worden.

M.b.v. een komplementaire machine als belasting voor de

induktiemachine zullen we de maximale kommutatiestroom langs

experimentele weg worden bepaald.

5.4.4. Voeding van de belaste induktiemachine.

Om de induktiemachine te laten werken als motor of generator,

is de machine gekoppeld met een remdynamo waarvan de stator

draaibaar is opgesteld en verbonden is met een koppelmeter.

De remdynamo is uitgevoerd als een onafhankelijk bekrachtigde

gelijkstroommachine. De belasting van de remdynamo wordt

gevormd door zijn anker elektrisch te koppelen met een

Ivard-Leonard-kombinatie.

Door deze kombinatie ~s het mogelijk niet alleen mechanische

arbeid aan de induktiemachine te onttrekken (motorgebied) , maar

ook is het mogelijk mechanische arbeid aan de induktiemachine

toe te voeren (rem- of generatorgebied).
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S,

* t

......---+----{T

fig. 37

In fig. 37 is de opstelling van de machine weergegeven. Hierin

zijn de verschillende elektrische machines door symbolen weer-

gegeven.

I.M. induktiemachine

G.M. remdynamo (gelijkstroommachine)
r

W.L. Ward-Leonard kombinatie, bestaande uit:

G.M. gelijkstroommachine

S.M. synchrone machine

G. tachogenerator
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Met deze opstelling hebben we de koppeltoerenkrommen van de

induktiemachine gemeten bij voeding uit het draaistroomnet

én bij voeding uit de invertor.

Bij beide metingen hebben we de spann1ng U verlaagd tot 20%
s

van de normaal gebruikte spanning, dit om te voorkomen dat de

statorstroom te groot wordt bij een grote slip.

Bij voeding uit de invertor hebben we gemeten met verschillende

voedingsspanningsfrekwenties, t.w. f = 20, 30, 40, 50 Hz.
s

De resultaten van de metingen Z1Jn verzameld in de tabel IV

(B14 en B15) en grafisch uitgebeeld op de bijlagen BI6 en B17.

5.4.5 Konklusies uit de koppelmetingen.

We zien dat bij voeding uit de invertor met een frekwentie

f = 50 Hz de koppeltoerenkromme weinig afwijkt van die bij een
s

voeding uit het draaistroomnet. Het kipkoppel is iets lager

omdat de gemiddelde spanning iets te laag is genomen.

Wanneer we BI7 bekijken Z1en we dat de kipkoppels toenemen

bij lagere frekwenties. Dit duidt er op dat de spanning als

funktie van de frekwentie niet verloopt zoals deze is berekend.

Uit een meting van U als funktie van f (zie B18) zien we dat
s s

de spanning te hoog is.

We hebben daarom voor de verschillende frekwenties korrektie

faktoren ingevoerd, en de koppeltoerenkromme opnieuw uitgezet.

De korrektiefaktoren zijn (Uberekend)

(Ugemeten)

Uit BI7a blijkt nu dat de koppeltoerenkrommen uitstekend voldoen

aan de gestelde e1sen.

\.Jeliswaar is er enig verschil waar te nemen in de grootte van de

kipkoppels, maar dat is te wijten aan fouten in de metingen.
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De algemene konklusie die we uit deze koppelmetingen kunnen
•trekken is,dat de werking van de invertor goed voldoet zolang

het remkoppel niet te groot wordt omdat dan de maximale

kornrnutatiestroom overschreden wordt.

Daarom zullen we ook koppelbegrenzing moeten gaan toepassen.
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6. Regelsysteem.

Wanneer we bij een aandrijving als eis stellen dat het toerental,

eenmaal ingesteld, niet meer mag veranderen met het belastings

koppel, moeten we gebruik gaan maken van een regelsysteem.

Bekijken we nogmaals de koppeltoeren karakteristieken van de

induktiemachine voor verschillende frekwenties, dan zien we dat

het koppel eenvoudig te regelen is door meting van de verschil

frekwenties AlJ= c.Js -wm , en afhankelijk van de ingestelde

waarde van dogr in te grijpen op de spanning Vf (zie fig. 28)

een verandering in U.) te bewerkstelligen.s

J;k,,,,

l;...", t----r'-----~..------:r--'\

T., t---------,.-~Il-"'----t---+------

fig. 38
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We wensen het koppel te begrenzen tussen + T Aangeziene max
het koppel tussen deze waarden praktisch lineair verloopt met

het toerental, moet het verschil tussen W .. en tv_ t.w. ~kJ
P

begrensd worden tussen de waarden + .(l, C-J
- max

Is het belastingskoppel Tb kleiner dan T dan zal de machinee max
gaan versnellen tot öt.Jeen nieuwe waarde heeft bereikt. In fig. 38

1S dit aangegeven door het werkpunt A.

We zien dat ieder werkpunt binnen het regelgebied ingesteld kan

worden door twee grootheden n.l. tv en ~w .
s

Door~ wordt bepaald op welke koppel-toerenkromme het werkpunt
s

zal liggen, en door 44) wordt het koppel bepaald, waardoor tevens

het toerental vast ligt.

Laten we nu aannemen dat A het stabiele werkpunt is. Zodra nu de

belasting verder afneemt wil de rotor gaan versnellen tot deze

een nieuwe evenwichtssituatie heeft gevonden. Echter we eisen

dat het toerental konstant blijft onafhankelijk van de belasting.
uoV::.

fig. 39

CU",,,,
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Een verandering van het toerental is te meten m.b.v. een

tachogenerator. Zodra~ afwijkt van een gewenste, vooraf
m

ingestelde waarde moeten we ingrijpen op de voedingsspannings-

frekwentie via de stuurspanning V
f

.

In het geval dat Tb afneemt, dus tevens ~UJmoet ook~s afnemen

om CU konstant te houden.
m

Het regelcircuit ziet er dan uit volgens fig. 39.

Wordtw groter doordat Tb kleiner wordt, dan wordt tv - Cu
m m wens m

negatief, zodat V
f

' kleiner wordt en dustu
m

kleiner.
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De frekwentiesturing van de machine voldoet wanneer we de volgende

beperkingen in acht nemen

a) De laagste voedingsspanningsfrekwentie mag niet beneden 15 Hz

komen

b) De maximale kommutatiestroom mag 65A niet te boven gaan.

ad a) Door toepassing van reset transistoren met een kleinere

lekstroom (zie pag. 50 ) is het mogelijk met lagere

frekwenties te werken.

ad b) De maximale kommutatiestroom wordt bereikt wanneer de

machine werkt in het generatorgebied. Wanneer we het rem

koppel begrenzen zal deze stroom niet bereikt worden. Het

maximale remkoppel is dan altijd nog groter dan 200 N~

Wanneer de spanningsregeling veranderd wordt, zodanig dat

in plaats van blokvormige invertorspanningen de uitgangs

spanning sinusvormig is,of tenminste minder harmonischen

met een laag rangnummer bevat, mag wat de kommutatiestroom

betreft, verwacht worden dat er betere resultaten worden

verkregen.

Tevens zullen de trillingen in de machine, vooral bij lage

frekwenties, veel minder worden.

We hebben gez~en dat de stuurelektronika niet altijd even betrouw

baar is. Om storingen minder kans te geven door het gehele circuit

te lopen ~s het beter i.p.v. analoge circuits, digitale te gaan

gebruiken.
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Hlild I~I

Berekening van U (w ) opdat T k konstant blijft.
s s e ,m

Wanneer de machineparameters Rs ' L~ en cr bekend zijn, kunnen

we N(w ) berekenen.
s

De machineparameters z~Jn gemeten van een induktiemachine van

het merk HEEMAF nr. 552046.

R 0,25 sts
L' 65,9 mH (bij 50 Hz)

s
cr 0,05

Voor N(w ) geldt dan:s

w (rad/ s) f (Hz) N(w ) / N(w )s s s s

O,OOOln 0,00005 925289289 30418

O,OOln 0,0005 9273883 3045,3

O,Oln 0,005 94810 307,9

0, In 0,05 1158,17 34,032

n 0,5 35,084 5,923

IOn 5 3,566 I ,888

20 n 10 2,224 I ,491

40n 20 I ,593 1 ,262

60n 30 I ,391 I ,179

80n 40 1 ,292 1,136

lOOn 50 I ,233 1,I 10

120n 60 I ,207 1,099

160n 80 1,146 1,071

200n 100 I , I 16 I ,056

Tabel I
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Blad B2

Nu moeten we de "konstante" K nog bepalen.
p

In de opdracht ~s als richtnorm voor de spanning gegeven

U = 220 V bij 50 Hz.
u

Uit tabel I zien we dat N = 1,233 bij 50 Hz.

Substitueren we deze waarden in (2-8) dan wordt

O.berekenen voor R
s

o - 50 Hz, moet K konstant blijven. We kunnen nu U
p s

uitrekenen. Zie tabel 11.

Om een konstante kipkoppel te handhaven over het frekwentiegebied

als funktie

van0s
Ook zullen we Us (UJs )

Dan is N(ws ) = 1.

groter z~Jn.

Wanneer we nu eveneens een spanning U = 220 V willen bereiken bij
s

een andere waarde aannemen, en wel50 Hz, zal K
p

lP" <. I
l cû~) . IV{w..)

Het kipkoppel zal dan ook

We zullen U (~) berekenen uitgaande van de volgende voorwaarden:
s s

a) U 220 V bij f 50 Hz

\
s s

R 0,25s

b) U 220 V bij f 50 Hz js s
R 0s

c) R o (N= I)s

K 0,3977
p

K 0,4904
p

K 0,3977
p
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Blad B3

U (volt)
s

w (rad/s) U = 220 V bij 50 Hz U = 220 V bij 50 Hz R = °s s s s
R = 0,25 R = °s s

O,OOOln 6,02 0,0002 --

O,OOln 6,02 0,002 --
O,Oln 6, la 0,022 0,02

0, In 6,74 0,22 0,20

n I I ,73 2,20 I ,98

IOn 37,40 22,00 19,81

20n 59,08 44,00 39,62

40n 100,01 88,00 79,25

60n 140,15 132,00 118,87

80n 180,06 176,00 158,49

I
laan 219,92 220,00 198, II

120n 261,29 264,00 237,73

160n 339,51 352,00 316,98

200n 4J 8,44 440,00 396,23

tabel Ir
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Bijlage

Berekening van i l uit figuur 22.

We gaan hierbij uit van het superpositiebeginsel waarbij we ons

de stroom ~l opgebouwd denken uit het verschil van de stromen

i l ' resp. i l " die zouden ontstaan wanneer de spanningsbronnen

Uu resp. Uind belast zouden worden met de impedantie 2 = 2 1 + 22 .

I. U. d = 0
~n

U = + E (+ i E) periodetijd 20 ms
u - 3

Voor 0< t c: 10 ms geldt V. E
E _c/z: ~nv L

i' = - + Ae 1:
I R R

Wegens symmetrie moet gelden

i' (t=O)

zodat

- i' (t = I 0 ms)
I

E
- + A =
R

E
- + e
R

-Ioh

voor R = 750 m.!!. en L 31.5 mH wordt dit

A = -1,48 E

zodat
. ,

I ,33 E -1,48 Ee
-th

~l

t 0 ~ -0,15 E

~ = 0 t 4,7 ms

2. U 0u
'1. " E (CJt -f)~l 2 ):

. cos

Cf=
L

85 0arctan -=
R

• 11 - 0, 16 E cos(wt - 85
0

)~l

-----_._--------------------------------------------'
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Blad B5

Voor verschillende waarden voor R en L hebben we de laststroom

c.q, thyristorstroom geschetst bij een naijlende en een voorijlende

induktiespanning.

Deze schetsen zijn te zien op de bijlagen pagina B7 tlm B13.

B7-8-9

BI0-11-12

BI3

naijlende U. d
~n

variatie in R en L levert geen

belangrijke verschillen

voorijlende U. d
~n

variatie in R en L laat zien dat de stroomvorm beter

overeenkomt met de gemeten i
l

naarmate R groter wordt

schets van de thyristor- en diodestromen indien de

U. d kleiner is dan U bij een voorijlende U. d'
~n u ~n

----------------._---------------------_._-------'
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voeding uit invertornetvoeding

u = 76 V u = 20% Unorm

f = SO Hz f = SO Hz f = 40 Hz f = 30 Hz f = 20 Hz
s s s s s

n(omw/min) T (N \ T (N)wr m as m

840

860

880

900

920

940

960

980

1000

1020

1040

1060

1080

1100

1160

1180

1200

1220

12S0

1260

1300

1340

1400

1420

14S0

1480

ISOO
IS60
1600
16S0
1800

-0,80

-0,9S

-1,20

-I, SO

6,8

7,2

7,4

7,S

7,S

7,4

7,2

6,S

S,8

3,4

2,8

I ,4

-I , 1

-7,7

-14,S

S,9

6,4

6,6

6,6

6,7

6,7

6,6

6, I

S,3

3,S

2,7

I ,6

0,4

-0,7
-4,S
-9,8

-16,0

9,9

10,0

10,0

10, I

10,0

10,0

9,9

9,8

9,S

9, I

8,6

7,8

6,8

S,9

I , I

-0,2

-6,S

-IS,3

S,3

0,7

-4,8

-IS,8

_.~__ .....__. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ----.J
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F3. Gedeelte van de stuurelektronika

F4. ~eters voor de in- en uitgangsstomen en de Ln- en

uitgangsspanningen

------------
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blad B23

De open uit gangsspanningen van de invertor bij verschillende

frekwenties

F5. U , U , en U bij f = 100 Hz
s r t s

vert.: 250 V/div.
hor. : 5 mS,'div.

1~

.Ii._. 1
••••••• ti,_=••••••• i

•••••••••• I

J1
r

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

"'6. lT lT en U bij f = 50 Hz
s, r t s vert.: 250 V/div.

hor. : 5 ms/div.

-_._---_.._-------------'
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FT7. U , U en U bij f = 25 Hz
s r t s vert.: 250 V/div.

hor. : 5 ros/div.

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



blz 87 van

rapport nr. 7 '3- J

l~- tecl~nische hOgeSCh~O~eindhOVen
I lf afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica[--------------------------

z hl ad 1125

ge gekoppelde fasespanning en de machinestroom onder verschillende

kondities.

FB. De machine draait onbelast bij f = 50 Hz
s

vq. np m3chine draait onbelast bij f = 25 Hz
s

vert.: 100 V/div.
la A/div.

hor. : 5ms / ei i v.

vert.: 100 V,/div
10 A/div.

hor. : 5ms/div.

--- ------- ---~---------------------------'
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blad B26

vert.: 100 V/div.
la A/div.

hor. : 5ms/div.

FIO . ~e machine draait in motorbedrijf bij f = 50 Hz
s

vert.: 100 V/div.
la A/div.

hor. : 5ms/div.

FIl. ~e machine draait in motorbedrijf bij f = 25 Hz
s

- --._. -----_._.-.----
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blad B27

vert.: 100 v/div.
10 A/div.

hor. : 5 ms/div.

F12. De machine draait in generatorbedri j f biJ' f = 50 lb:. s

vert.: 100 V/div.
10 A/div.

hor. : 5 ms/div.

1;'13. De machine draait in generatorbedrijf bij f = 25 Hz
s
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