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Vermogenssturing van een vermoeiingsmachine.

In dit rapport wordt een ontwerp van een getransistori

seerde vermogensversterker van ca. 500 Watt beschreven,

die dient voor het sturen van een elektromagnetische

exitator van een vermoeiingsmachine. Tevens worden diverse

schakelingen besproken die nodig zijn om de versterker te

voeden en te beveiligen.
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1. Inleiding

Een van de methoden om vermoeidheidsverschijnselen bij

diverse materialen te onderzoeken is het uitoefenen van

een wisselkracht op het te beproeven materiaal met een

vaste frequentie en konstante of random amplitude. Wanneer

het proefstuk als onderdeel van de veer in een massaveer

systeem is opgenomen en dit met behulp van een elektromag

netische omzetter,de excitator, in resonantie wordt gebracht

kunnen grote krachten op het proefstuk worden uitgeoefend

zonder veel elektrisch vermogen toe te voeren.

Een elektronisch regelsysteem zorgt ervoor dat de ver

mogensversterker gestuurd wordt met een signaal waarvan

de frequentie gelijk wordt gehouden aan de resonantie

frequentie van het massaveersysteem. Dit regelsysteem wordt

uitvoerig beschreven in het afstudeerverslag "Random-excita

tie van een vermoeiingsmachine" door ir.J.P.de Doelder.

In de oorspronkelijke uitvoering van de machine wordt

de excitator aangedreven door een versterker van ca. 300 Watt

waarin elektronenbuizen zijn toegepast. Door de beperkte

levensduur van de eindbuizen dienen deze regelmatig vernieuwd

te worden, hetgeen grote kosten met zich meebrengt.

In dit rapport wordt een getransistoriseerde vermogensver

sterker beschreven die de oorspronkelijke versterker dient te

vervangen. Aangezien tevens een groter vermogen gewenst is,

is de nieuwe versterker ontworpen voor een vermogen van

ca. 500 Watt.
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2. De vermogensversterker.

Voor de realisering hiervan is uitgegaan van een

ontwerp van Analog Devices, waarin gebruik wordt gemaakt

van een pOW8r operational amplifier type 408 van dit

fabrikaat, die de eindtransistoren in een brugschakeling

kan sturen met een stroom van maximaal 5 Amp. De benodigde

voedingsspanningen zijn -15V en +2eV gelijkspanning,

Voor de -15V gelijkspanning behoeft de stroom slechts 1 mA.

te zijn.

Het principe van deze schakeling is hieronder aangegeven.

+28\tlVJ----- ......... -,

+

fig. 2.-1

De belasting ZL stelt de elektromagnetische excitator voor.

Deze is induktief en wordt met een variabele kondensator op

de resonantiefrequentie van het mechanische systeem afge

stemd om het rendement te verhogen. De versterker wordt

gestuurd met een blokspanning vin.

De werking is als volgt:

Tl en T
4

sperren als T2 en T3 geleiden en omgekeerd.

Als Re~R2 en de basis- en sperstroom van de transistoren

Tl tlm T4 verwaarloosd worden ten opzichte van de
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uitgangsstroom i L gelden tussen v l ' v 2 en i L de volgende

betrekkingen:

le: als ili>0 dan is v l = ° en v 2 = iLRe

2 e : als iL<O dan is v l = -iLRe en v 2 = 0
2. (1)

Wanneer wordt aangenomen dat de versterking oneindig is en

dat de ingangsstromen van de operationele versterker nul

zijn geldt:

v.ln
Rl

2. (2)

dit ook is.

excitator met

een gedempte

Uit de vergelijkingen 2.(1) en 2.(2) volgt dan:

le: als iVO dan is -iLRe = vin
R2 Rl

-R2v.
~ i L == ln

2e : als i:E,<O dan is -iLRe v. R1Re= ln
R2 Rl

Hieruit volgt dat als vin blokvormig is v L
De belasting die gevormd wordt door de

de afstemkondensator heeft het karakter van

LC-kring:

fig. 2. -2

Zijn resonantiefrequentiew wordt gelijk aan de frequentie

van de blokstroom i L gekozen.

Als î L de amplitude is van de blokstroom i L , dan wordt

v L bij benadering gelijk aan 4 îLRcoswt en geldt voor het
TT

in R gedissipe~rde gemiddelde vermogen r:
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~L
2

P 1 2
~L1L= 2" Ir- = TI

waarin ~L de amplitude is van vL.

Omdat de voedingsspanning van de versterker 28V is en er

spanningsverliezen optreden in de eindtransistoren en hun

emitterweerstanden kan vL niet groter zijn dan ca. 23V.
Bij deze spanning moet P ca. 500 Watt kunnen zijn, zodat

volgens vergelijking 2.(3) 1L een waarde moet kunnen be

reiken van ca. 34A. Dit kan men realiseren door voor de

eindtransistoren Tl tlm T
4

een brug van ieder drie parallel

geschakelde transistoren van het type 2N3055 te gebruiken.

Voor een ruim8 dimensionering is echter gebruik g8maakt

van vier parallel geschakelde transistoren van dit type

(zie fig. 2.3).

De impedantie van de excitator is afhankelijk van zijn

instelling en die van het mechanische systeem, waardoor

bij eenzelfde afgegeven vermogen de dissipatie van de ver

sterker verschillende waarden kan aannemen. Daarom is gere

kend op een relatief grote vermogensdissipatie van eveneens

500 Watt. Om dit vermogen af te kunnen voeren bij een

temperatuur van maximaal ca. 55°C is het geheel gemonteerd

op koelelementen die door een ventilator gekoeld worden.

Hierop zijn tevens twee N.T.C.-weerstanden aangebracht die,

opgenomen in een beveiligingsschakeling, de hoofdschakelaar

van het net permanent uitschakelen indien de temperatuur om

een of andere reden te hoog oploopt (ca. 75°C).

Naast deze thermische beveiliging wordt de uitgangs

stroom begrensd tot 40A door een stroombegrenzing die in

de voeding van 28V is aangebracht.

Figuur 2.-3 geeft het schema van de volledige schake

ling van de versterker weer.

Om van een goede stroomverdeling tussen de parallel

geschakelde transistoren verzekerd te zijn, bevat elke

transistor een emitterweerstand. De in het voorgaande ge

noemde weerstanden Re respektievelijk R2 zlJn gesplitst in

twee groepen van vier emitterweerstanden R en vier weer

standen van 4k7. De acht weerstanden van 10k, die aänge-
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sloten zlJn op het punt aangeduid met "naar J''', vormen
samen met een in hoofdstuk 4.1 te behandelen schakeling

een sommeerversterker, waarmee de gemiddelde waarde van
d8 modulus van de uitgangsstroom eemeten kan worden,

hetgeen de mogelijkheid geeft om een extra stroombeveili
ging aan te brengen (zie hoofdstuk 4.2).

Omdat de versterker belast wordt met een LC-kring
en daardoor zijn uitgangsspanning groter kan worden dan

zijn voedingsspanning zijn ter beveiliging diodes in de
uitgang aangebracht.

Bij de twee groepen transistoren die bovenaan in

figuur 2.-3 zijn getekend, zijn de eerdergenoemde NTC.

-weerstanden aangebracht, omdat bij een eventuele onge

wenste grote gelijkstroom aan de uitgang, bijvoorbeeld

bij kortsluiting naar aarde, steeds een van deze twee

groepen het meeste dissipeert.

De klemmen aangeduid met "naar Ft" en "naar Ht " zijn
aangesloten op een in hoofdstuk 4.2. te behandelen voor

versterker.
Om de stapresponsie van de vermogensversterker te

verbeteren is in zijn tegenkoppellus een lag-lead filter

aangebracht bestaande uit de weerstand van 680JL en de

kondensator van 680 nF tussen de verschilingang van de

operationele versterker.
In onderstaande figuur is de uitgangsspanning van

de vermogensversterker als funktie van de tijd uitgezet,

als de versterker belast wordt met een weerstand van IJL

en zijn ingangsspanning vin bestaat uit een blokspanning

van 1,9Vt t met een frequentie van 100 Hz.op- op

5V/cm.
.,:. ,

i'
:J

fig. 2.-3
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In fiGuur 2.-4 is de uitgangsspanning als funktie

van de frequentie uitgezet,als de belasting bestaat uit

de excitator en de vermogensversterker door de voorver

sterker gestuurd wordt met een blokspanning met dezelfde

amplitude en frequentie als hierboven. De excitator is

hiertoe afgestemd op 100 Hz, de luchtspleet wordt konstant

gehouden op 1 mm.,de voormagnetisatie is ingeschakeld en

om voldoende demping te verkrijgen is over de variabele

kondensator een weerstand aangebracht van 600.n..

5V/cm.
,

III'C: CI'U':':;:r:~qli: ', ::' ,C,;; ,

"
L',

::

;;: ',: : :i::

: ',i;: i '"' :; ::i,

.i. ,"-: i
l
·"". c; ,,:,...,,:~. LF;: ";','"""",,'·':'l:!i

--... 2 msec/cm.

fig. 2.-4

Conclusie.

Aangezien de oorspronkelijke versterker een veel

hogere uitgangsspanning kan leveren dan deze getransisto

ris eerde versterker, moet ook de oude excitator vervangen

worden. Deze bevat twee spoelen. De primaire spoel met

300 windingen dient voor voormagnetisatie en afstemming

en de secundaire wordt aangesloten op de versterker.

Daarom hoeft alleen de secundaire spoel te worden veranderd

en kan de primaire spoel hetzelfde blijven, evenals het

netwerk dat voor voormagnetisatie en afste~ning dient.

De wisselspanning op de primaire mag maximaal ca.400V

effektief worden en de uitgangsspanning van de versterker

maximaal ca.16V effektief. Dit houdt een wikkelverhouding
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in van 25, waardoor de secundaire spoel moet bestaan uit

12 windingen.

De draaddikte is zo gekozen dat voor beide spoelen

de stroomdichtheid in het koper zo klein mogelijk is.
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3. De excitator.

Deze bestaat uit een ~-I kern met variabele lucht

spleet x en bevat een primaire spoel Lp en een secundaire

spoel L :p

E-kern Lp Ls

..L,---.~ -L_--t'--............

X,-r-------+------.

mechanisch systeem

L : Np = )00 Wdg. draaddiam. 1,2 mmep
Rp = 2,0.n.

L . Ns = 12 Wdg. draaddiam. 4,0 mmos . ,
.A (oppervlakte middenpoot) 51

2= cm •

fig. 3.-1

De I-kern vormt samen met extra gewichten, het proefstuk

en de dynamometer een mechanisch systeem met een resonantie

frequentie. De excitator is in de volgende schakeling

opgenomen:
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excitator

vo.n
JooW'a.H

1

----,r=- 12,,0 V

c

1,27 H
Rsm= 5,1.n.

0,47 - 18 fF
} zie hoofdstuk 5.3

fig. 3.-2

Hierna worden formules afgeleid met verwaarlozing
van ijzer- en koperverliezen en lekfluxén. Verder wordt aan

genomen dat het magnetisch veld in de luchtspleet homogeen
is. Voor de flux ~ in de kern geldt:

_ ~..AN i p..AN i
0=BA- l~~

2x+....L
ry

omdat bij de gebruikelijke luchtspleetlengte x van 0,5 à

2,5 mmo de magnetische weerstand van het ijzercircuit te
verwaarlozen is t.o.v. die van het luchtcircuit. Voor de

induktie B vinden we dus:
EoN i

B = 2x

waarin Ni het totaal aantal ampèrewindingen van de spoelen

Lp en 1 s voorstelt (Ni = Npip+NsisJ
De kracht f op het mechanisch systeem is:

f = - ~Ni~
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Ben spanningsbron van 12,OV (zie figuur 3.-2) zorgt via

Lsm voor een gelijkstroom I g = 1,7A door Lp (Rp+Rsm = 7,lA)

Een wisselstroom is door Ls ' met een frequentie gelijk aan

de resonantiefrequentie W van het mechanisch systeem,

veroorzaakt een wisselstroom i c in Lp welke bij optimale

instelling van C gelijk wordt aan:

N i
~(Q -1)

Np e

Q is de kwaliteitsfaktor van het primaire circuit en dezee
is voornamelijk afhankelijk van x en de kwaliteitsfaktor van

het mechanische systeem. B en f worden nu:

B = !Jo (N· I +N i +N i ) =2x p g p c s s

ft (N I +Q Ni)2x p ges s

f .-
B2A _ .l:!2!:.. (N I +Q N i )2
!Jo - 4x2 P ges s

3. (1)

3.(2)

Nu is is blokvormig en om het mechanische systeem in

resonantie te brengen is alleen de grondkomponent I coswts
van is van belang. Daarnaast worden de hogere harmonischen

van is door afstemming van het primaire circuit met behulp

van C onderdrukt. We vinden dan voor f:

met

f w =MQNINI
2x2 e p g s s
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(x in m.)=

Om dezelfde reden als in het voorgaande is ook de term

f2c.r0s2wt voor het mechanische systeem niet van belang
(N.B. de kwaliteitsfactor hiervan is groter dan ca. 25).

De belangrijke termen van f zijn dan:

420+0,12Q 21 2
___........---,e",-...;s;;;;.... 1°-6 Newton

x2

Newton.

Bij B = 1,6VSjm2 begint het ijzer in verzadiging te komen.

Hieruit volgt dat bovenstaande formules slechts gelden indien:

B = ~ (N I +Q N I C08Wt) <1,6VSjm2
~x p ges s

Conclusie.

Uit verg. 3.(3) blijkt dat zonder I de term met
g

frequentie w in de kracht f ontbreekt. Verder is bij een
constante amplitude f w van de wisselkracht de stroom

1 cosc..>t minimaal wanneer het primaire circuit m. b.v. Cs '
op de frequentie w is afgestemd.
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4. Beveiligingen.

De vermogensversterker wordt, zoals reeds eerder is

vermeld, tegen oververhitting beveiligd met een thermische

beveiliging. Daarnaast wordt zijn llitgangsstroom begrensd

tot 4üA door een stroombegrenzing in de gelijkspanningsbron,

van 28V (zie hoofdstuk 5.1.).

Om het mechanische systeem tegen ongewenste overbe

lasting te beveiligen is een van ü tot 4üA instelbare

stroombeveiliging aangebracht.

Op de koelelementen van de vermogensversterker zlJn

twee N.T.C.-weerstanden aangebracht die de eindtransisto

ren tegen oververhitting beveiligen. Op dezelfde wijze

worden de eindtransistoren van de 2bV voeding met een

N.T.C.-weerstand beveiligd. Deze drie weerstanden zijn op

genomen in de schakeling volgens figuur 4.1.-1.

Alle geïntergreerde schakelingen die in deze en later

te behandelen schakelingen gebruikt worden zijn operatio

nele versterkers, waarvan wordt aangenomen dat de verster

king oneindig is en dat de ingangsstromen nul zijn.

Een spanningsdeler zorgt ervoor dat de niet-inver

terende ingang van 1C6 een gelijkspanning van -7,5V heeft.

Door de diodes D16 tlm n18 zal de N.T.C.-weerstand met de

kleinste weerstand, ofwel de hoogste temperatuur, de span

ning op de inverterende :ingang van 1C6 bepalen. Als deze

weerstand groter is dan da. 2ük (dit is het geval bij een

temperatuur kleiner dan ca. 75°C) zal de spanning op de

inverterende ingang lager dan -7,5V zijn. î
3

is dan in

geleiding en het relais RY3 bekrachtigd. Als de waarde van

één van de N.T.C.-weerstanden kleiner wordt dan ca. 2ük

wordt T3 gesperd en het relais niet meer bekrachtigd,

waardoor via een maakkontakt van RY3 de hoofdschakelaar

van het net permanent wordt uitgeschakeld.

Als de voedingsspanning van -15V uitvalt werkt de

thermische beveiliging niet.Om ervoor te zorgen dat dan
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het relais niet bekrachtigd kan worden zlJn er twee extra

weerstanden aangebracht; ~én van lM tussen de +15V voedings

spanning en de inverterende ingang van rC 6 en één van lk5

tussen de basis van T
3

en aarde. otel dat de -15V voedings

spanning is uitgevallen. Dan is d~ spanning op de niet

-inverterende ingang van rC 6 gelijk aan nul en de spanning

op de inverterende ingang zal dankzij de weerstand van lM

gelijk zijn aan ca. 2V (als aangenomen wordt dat de +15V

voedingsspanning aanwezig is). De uitgangsspanning van rC 6
is nu ook ca. 2V. Door de extra weerstand van lk5 (in kom

binatie met de weerstand van 6k8 aan de uitgang van rc 6 )

zal de basis-emitterspanning van T
3

klein genoeg worden

om te voorkomen dat het relais bekrachtigd wordt.

In het voorgaande is verondersteld dat de +15V voedings

spanning wel aanwezig is. Als deze echter uitvalt of niet

.aanwezig is kan T
3

geen positieve basis-emitterspanning

krijgen en kan het relais ook ni~t bekrachtigd zijn.

In figuur 4.1.-2 en figuur 4.1.-3 is de komponent en

zijde respektievelijk de koperzijde van de gedrukte schake

ling getek~nd, àie door figuur 4.1.-1 schematisch wordt

weergegeven.
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4.2 ~~~~~~È~~~~!~~~~~~

In onderstaande figuur is het principe van deze

schak~ling aang8geven.

8)(
R,

fig. 4.2.-1

De acht weerstanden Rl zijn de weerstanden van 10k getekend

in figuur 2.-3, het schema van de vermogensversterker, en

deze w~erstanden zijn elk verbonden met de acht emitter

weerstanden van de onderste groep eindtransistoren uit dat

schema. Met bRhulp van IC 2 in bovenstaande figuur wordt v l
gelijk aan - R2 maal de som van de spanning over elk van

de acht genoemde emitterweerstanden, waardoor -vl evenredig

is met de modulus van de uitgangsstroom van de vermogens

versterker. Aangezien de uitgangsstroom blokvormig is wordt

v l een negatieve gelijkspanning die evenredig is met de

amplitude van deze blokstroom. Om snelle veranderingen hier

van te onderdrukken is achter IC 2 een laagdoorlaatfilter

aangebracht. Achter dit filter bevindt zich een Smitt-trigger,

die omklapt zodra een met P3 instelbaar niveau v
3

over

schreden wordt. Via aansluiting P' kan de gelijkspannings

bron van 28V door de spanning v 5 permanent worden uitgescha

keld. De werking is als volgt: als v 2>v
3

dan is v
4

gelijk

aan -11,6V (de zenerspanning van Zl plus de spanning over

de diode D
3

) en v
3

(afhankelijk van de stand van P3) gelijk

aan -x.ll,6V. Als v 2 nu kleiner wordt dan v
3

zal de Smitt

-trigger omklappen en wordt v 4 ca. +13V (de weerstand van

P3»H
7

). In dit geval is v
5

gelijk aan ca. 12,5V. De gelijk-
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spanningsvoeding vun 28V is dan uitgeschakeld. In de

andere stabiele toestand is v~ ca. -ü,6V en de 2eV voe-
J

dingsspanning staat "in" (zie hoofdstuk 5.1). Uit het

voorgaande blijkt dat als genoemde voeding is ingeschakeld

en de uitgangsstroom klein is v
3

gelijk is aan -x.ll,6V.

Wordt de uitgangsstroom van de vermogensversterker nu zo

groot dat de spanning v 2 lager wordt dan v
3

dan wordt de

voedingsspanning van 28V uitgeschakeld. Door de spanning

op het aansluitpunt aangeduid met Kl met behulp van de

drukschakelaars S3a en S3u op het bedieningspaneel voldoende

positief of negatief te maken, kan de voeding van 28V inge

schakeld respektievelijk uitgeschakeld worden.

Het schema van de gehele schakeling wordt door figuur

4.2.-2 weergegeven.

De punten aangeduid met Af, B' enz. korresponderen met

de aansluitingen op de konnektor die bij de print hoort,

waarop deze schakeling in zijn geheel is gebouwd.

102 vormt de sommeerversterker en 103 de Smitt-trigger.

De stroombeveiliging is zo uitgevoerd dat deze met behulp

van de op het bedieningspaneel aangebrachte potentiometer

P3 instelbaar is tussen ü en 4üA. Met het punt K' zijn

drie schakelaars verbonden, twee op het paneel te bedienen

drukschakelaars S3u en S3a en SRy2' een breekkontakt van

het relais liY2 dat de voormagnetisatie van de excitator

in- of uitschakelt.SRy2 is gesloten als de voormagnetisatie

is uitgeschakeld en dan is via P' de voeding van 28V even

eens uitgeschakeld. Als de voormagnetisatie wel is inge

schakeld is SRy2 open en dan kan de 28V voeding met S3a

ingeschakeld worden. Het uitschakelen geschiedt mdt S3u

Op de uitgang van 102 is via een spanningsdeler een

draaispoelmeter aangesloten die de uitgangsstroom van de

vermogensversterker aangeeft in procenten van de maximale

stroom van 4üA.

De schakeling met 104 en Tl werkt als een comparator

en is zodanig uitgevoerd dat het lampje L
4

aangaat en het

telrelais RY4 wordt bekrachtigd zodra de uitgangsstroom

van de vermogellsversterker groter wordt dan 39A. Hierdoor
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wordt dan aan~egeven hoeve~l ker~n de stroombegrclnzing

van de voeding van 2~V bijna of helemaal in werking is

getreden.

Om de wisselspanning over de excitator te kunnen

meten zijn de punten U' en V' aangesloten op de uitgangs

kiemmen van de vermogensversterker. Hiervan is de gemiddelde

spanning ten opzichte van aarde gelijk aan 13V, terwijl de

wisselspanning op beide klemmen met elkaar in tegenfase is.

Achter de twee diodes DIl en D12 ontstaat dan een gelijk

spanning van 12,5V (de spanningsval over de diodes meege

rekend) met daarop gesuperponeerd de modulus van de halve

wisselspanning over de excitator. Om de wisselspanning

door een draaispoelmeter te laten aangeven is de meter

geschakeld tussen de punten Y' en X'. De meter heeft een

volle schaal uitslag bij een sinusvormige wisselspanning

van 16V effektief.

Een tweede comparator, gevormd door 1C
5

en T2 , is

zodanig uitgevoerd, dat het lampje 1, aangaat en het tel

relais RY5 wordt bekrachtigd zodra de spanning op een van

de twee uitgangskiemmen van de vermogensversterker groter

wordt dan 24V. Het telrelais geeft dan het aantal keren

aan dat deze spanning overschreden wordt.

De in hoofdstuk 2 genoemde voorversterker van de

vermogensversterker wordt gevormd door IC l , die zijn in

gangssignaal krijgt via een konnektor welke, om aardlussen

te voorkomen, volledig geïsoleerd is gemonteerd op de kast

waarin de gehele schakeling is gebouwd. Ook de "signaal

aarde" is volledig gescheiden van aarde. Om de offsetspanning

van de vermogensversterker en van IC I te korrigeren is het

netwerk met de diodes D
3

en D4 aangebracht, waarmee tussen

één ingang van de vermogensversterker en signaal aarde met

de instelpotentiometer P2 een gelijkspanning kan worden

ingesteld tussen + en -O,3V. De versterkingsfaktor van de

voorversterker is met de instelpotentiometer PI instelbaar

tussen 1 en 45 . Omdat hoge frequenties in de uitgangs

stroom van de vermogensversterker storend kunnen werken op

andere gevoelige elektronische systemen is in de tegenkop

pellus van IC I een kondensator van 680 pF aangebracht,
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waardoor de versterking vanaf ca. 2,3 kHz daalt met

6 dB/oktaaf.

In fi~uur 4.~.-3 en figuur 4.2.-4 is de kompol1enten

zijde respektievelijk de koperzijde getekel1d van de print,

waarop de gehele schakeling is gebouwd.
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fig. 4.2.-3
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fig. 4.2.-4
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5. De voedingen.

De vermogensversterker heeft een gestabiliseerde

gelij~spanningsvoedingnodig van 28V, 4üA en één van -15V,

lmA. Voor de in hoofdstuk 4 beschreven schakelingen is

verder een gestabiliseerde gelijkspanningsvoeding van

+15V en -15V (nominale stroom ca. 15ümA) nodig en voor de

voormagnetisatie van de excitator een van l2V, 1,7A.

Het schema van de volledige schakeling is weergegeven

in figuur 5.1.-1.

Om de voedine een stroom van 4üA te kunnen laten leveren

moeten in de eindtrap drie transistoren van het type 2N3ü55

parallel geschakeld worden. Voor een ruime dimensionering

zijn er vijf van genoemd type parallel geschakeld (Tll t/m

T15 ) die door de darlingtonschakeling van T6 , Tg en TIO
gestuurd worden.

De binnen de gebroken lijn getekende schakeling is

gebouwd op een print. De aansluitpunten op de hierbij be

horende konnektor zijn aangegeven met A", B" enz. De punten

a en b bij TS zijn verbonden met een andere voeding die

op dezelfde print is gebouwd en in het volgende hoofdstuk

wordt behandeld.

Het punt Mil is verbonden met hoat punt pt in de schake

ling voor de stroumbeveiliging (zie hoofdstuk 4.2). Als

de spanning op het punt IvI" gelijk is aan -Ü,6V dan is de

transistor T
7

gesperd en wordt de uitgangsspanning, zolang

de uitgangsstroom kleiner is dan 40A, door IC 7 konstant

gehouden op 28V. Deze spanning kan met de instelpotentio

meter P5 worden inges"teld. Als d8 spanning op het punt N"
gelijk wordt aan +12,5V dan komt T

7
in geleiding en wordt

de ultgangsspanning ca. IV en is de 28V voeding uitgeschak8ld.

Als de voedingsspanning van 28V is ingeschakeld en de

uitgangsstroom gelijk wordt aan 40A zorgt de verschiltrap

bestaande uit de transistoren T
5

ervoor dat deze stroom
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niet kan toenemen omdat dan de uitgangsspanning daalt.

De spanning over de eindtransistoren wordt dan groter en

daarom ook de vermogensdissipatie als de uitgangsstroom

gelijk aan 4üA zou blijven. Om de dissipatie te beperken

is de stroombegrenzing zodanig uitgevoerd, dat als de

uitgangsspanning daalt ook de uitgangsstroom afneemt. Net

de potentiometer .P
4

is de maximale stroom instelbaar op 40A

en met f 6 is de kortsluitstroom instelbaar (wordt ingesteld

op ca. 6A). In onderstaande figuur is de stroom-spannings

karaktdristiek van de voeding getekend.

VI
28V+-----------""7

OL..-.----;*;---------""*'~-
4 A -+ I

5.1.-2

Bij het ontwerp van de voeding is uitgegaan van een

maximale vermogensdissipatie van ca. 250 Watt. Om dit

vermogen af te kunnen voeren bij een temperatuur van maxi

maal ca. 55°e zijn de transistoren Tg tlm T
15

en de zes

diodes van de gelijkrichter gemonteerd op koelelementen

die door een ventilator worden gekoeld. Hierop is tevens

een N.~.e.-weerstand aangebracht die, opgenomen in de

schakeling beschreven in hoofdstuk 4.1., de eindtransistoren

tegen oververhitting (ca. 75 oe) beveiligt.

De eigenschappen van het 28V voedingsapparaat zijn de

volgende.

Als de voeding belast wordt met een weerstand van 1,4IL

daalt de uitgangsspanning ca. 7I!lV. In belaste toestand is

de rimpelspanning plus de ruisspanrling van de gestabiliseerde

spanning kleiner dan 10mVt t • De 300 Hz rimpel spanningop- op
op de afvlakkondensator (34000fF) is gelijk aan O,öV t t •op- op
De gemiddelde spanning op de afvlakkondensator is dan gelijk

aan j4V, terwijl deze in onbelaste toestand gelijk is aan 35V.
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In onderstaande figuur is de uitgb.ngss]Jó.nning als

functie van de tijd uitgezet als de ultgangsstroom periodiek

verandert tussen 0 en 20A. Hierbij is de voeding belast

met de vermogensversterker, terwijl de uitgangsstroom van

van de versterker bestaat uit een blokvormige stroom,

varierend tussen 0 en 20A met een frequentie van 1 kHz •

:.

msec/cm.

",.

... ~

....

::
.. ': _..

>.
28V,t.

",.' .

5OmV/cm 0l

De stroombegrenzing van de voeding treedt binnen een

tijd van lmsec. in werking, zodra een uitgangsstroom van

40A overschreden wordt.
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5.2 ~~!~j~~E~~~~~~~~~~~_~~~_~!2~_~~_=!2~2_!2Q~~

Het schema van de volledige schakeling is weergegeven

in figuur 5.2.-1. De bouwen de werkine van de -15V voeding

is op de polariteit na gelijk aan die van de +15V voeding.

De werking van de laatstgenoemde is als volgt.

~olang de uitgangsstroom kleiner is dan ca. 300mA (de

begrenzingswaarde) wordt de uitgangsspanning door r0 8 , Tlb
en T

17
konstant gehouden op +15V. Deze spanning kan met de

instelpotentiometer P7 worden ingesteld. Zodra de uitgangs

stroom gelijk wordt aan ca. 300mA wordt de basis-emitter

spanning van TI8 gelijk aan ca. O,55V. Deze transistor

zorgt er dan voor dat de uitgangsstroom begrensd blijft

tot 300mA.

De uitgangsstroom van de -15V voeding wordt eveneens

tot 300mA begrensd. De uitgangsspanning hiervan kan met de

instelpotentiometer Ps worden ingesteld.

De schakeling is in zijn geheel op een print gebouwd

die een onderdeel is van de print voor de voeding van 2SV.

De punten a en b in figuur 5.1.-1 zijn op genoemde print

verbonden met de punten a en b die getekend zijn in het

schema van de voeding van -15V. In figuur 5.2.-2 en figuur

5.2.-3 is de komponentenzijde respektievelijk de koperzijde

van de print getekend.

De eigenschappen van dit voedingsapparaat zijn de

volgende.

Als de +15V voeding belast is met een weerstand van

150IL is de rimpelspanning plus de ruisspanning van de ge

stabiliseerde spanning van +15V kleiner dan lmV t t •op- op
Als de -15V voeding met genoemde weerstand is belast is de

rimpel- plus ruisspanning van de gestabiliseerde spanning

van -15V kleiner dan 2mV t t • Wanneer één van de voe-op- op
dingen belast is, is de 100 Hz rimpelspanning op de

afvlakkondensator van de belaste voeding gelijk aan

1,üVtop_top en de gemiddelde spanning gelijk aan 22,lV.

Zijn de twee voedingen onbelast dan is de gemiddelde

spanning op beide afvlakkondensatoren gelijk aan 24,jV.
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In onderstaande fieuur is de uitgangsspanning van

beide voedingen als functie van de tijd uitgezet wantieer

deze pulserend worden belast met een weerstand van 15ün

IOmV/cm.
; ; ; r,~,"

;]: ""." ;');

.r i :r. .

--... lmsec/cm.

fig. 5.2.-4
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5.3 Y~~~!ge_~~~E_y~~~~~g~~~~~~!!~~

Het schema van de volledige schakeling is weergegeverl

in figuur 5.3.-1. De werking is als volgt.

Zolang de uitgangsstroom kleiner is dan ca. 3A wordt

de uitgangsspanning door IC 10 en T22 konstant gehouden op

12,OV. Deze spanning is met de instelpotentiometer Pg

instelbaar. Zodra de uitgangsstroom gelijk wordt aan ca.

3A treedt de stroombegrenzing in werking en blijft de

uitgangsstroom tot genoemde waarde beperkt.

De voeding levert via de smoorspoel Lsm een gelijk

stroom van 1,7A aan de primaire spoel van de excitator.

Als de excitator door de vermogensversterker wordt gestuurd

ontstaat op de primaire spoel een wisselspanning. De smoor

spoel zorgt ervoor dat in kombinatie met de kondensator

van 1000fF de wisselstroom door T22 slechts zeer klein is

ten opzichte van de gelijkstroom van l,7A.

De excitator wordt met behulp van de kondensator C

afgestemd. De waarde van de kondensator is met de schakelaar

~4 in twaalf stappen te varieren.

De eigenschappen van het 12V voedingsapparaat zijn

de volgende.

Als de voeding belast wordt met een weerstand van 7,ln

(de uitgangsstroom wordt dan 1,7A) daalt de voedingsspanning

ca. 5mV. De rimpelspanning plus de ruisspanning van de

gestabiliseerde spanning is in belaste toestand kleiner dan

lOmVtop_top. De 100 Hz rimpelspanning op de afvlakkonden

sator van 4700fF is dan gelijk aan 2Vtop_ top en de gemiddelde

spanning gelijk aan 18,5V. In onbelaste toestand is de ge

middelde spanning op de afvlakkondensator gelijk aan 21,8V.

In figuur 5.3.-2 is de komponentenzijde en de koperzijde

van de gedrukte schakeling van de voeding getekend.
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Bij elke voeding die in de voorgaande hoofdstukken

is besproken behoort een voedingstransformator. In figuur

5.4.-1 is aangegeven hoe deze transformatoren op het net

worden aangesloten •

De driefasentransformator rRl behoort bij de gestabi

liseerde gelijkspanningsvoeding van 28V, 40A.

De transformator TR2 behoort bij de gestabiliseerde

gelijkspanningsvoeding van +15V en -15V en TR
4

bij de

gestabiliseerde voeding die dient voor voormagnetisatie

van de excitator. De transformator rR
3

is een onderdeel

van de niet gestabiliseerde voeding van 24V.

Als de drukschakelaar Sla wordt ingedrukt wordt het

relais RYl (de hoofdschakelaar) bekrachtigd. Dan zijn de

transformatoren TRI' ïR2 en TR
3

en het lampje Ll aangesloten,

op hdt net via de in de figuur getekende smeltveiligheden.

Als de +15V en -15V voeding goed werkt en de temperatuur

van de koelelementen niet te hoog is (ca, 75~) bekrachtigt

de schakeling voor de thermische beveiliging het relais Ry,.
De schakelaar Sla wordt dan overbrugd door drie in serie

geschakelde gesloten schakelaars, te weten een maakkontakt

van het relais RJfl, de drukschakelaar Slu en een maakkontakt

va~ het relais RY3. Als nu Sla wordt losgelaten blijft de

hoofdschakelaar RYl in ingeschakelde toestand. Alleen als

daarna Slu wordt ingedrukt of de thermische beveiliging in

werking treedt komt de hoofdschakelaar weer in uitgeschakelde

toestand.

Als de hoofdschakelaar in ingeschakelde toestand is

en de drukschakelaar S2a wordt ingedrukt, wordt het relais

RY2 bekrachtigd, waardoor de voormagnetisatie van de exci

tator wordt ingeschakeld. De drukschakelaar S2a is dan over

brugd door twee in serie geschakelde gesloten schakelaars,

namelijk de drukschakelaar S2u en een maakkontakt van het

relals RY2. Als nu S2a wordt losgelaten blijft RY2 bekrach

tigd totdat S2u wordt ingedrukt,of de hoofdschakelaar in

uitgeschakelde toestand wordt gebracht.

Het breekkontakt Sry2 van RY2 zorgt ervoor dat de ver

mogensversterker niet kan worden ingeschakeld als RY2 niet

is bekrachtigd (zie hoofdstuk 4.2).
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