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- Het begin_ van een afstudeel'pl'ojeat bestaat daal'uit, dat

getl'aaht wOl'dt het pl'ojeatdoel duidelijk te omsahl'ijven

en te motivel'en. -

Er bestaat de laatste jaren een toenemende vraag naar

aandrijfsystemen die zich lenen voor integratie in een

geautomatiseerd proces.

Een viertal belangrijke e1sen waaraan een dergelijk systeem vaak

moet voldoen zijn:

1) Het toerental moet binnen een groot gebied continu instelbaar

zijn, waarbij

2) het afgegeven koppel,onafhankelijk van dat toerental,tussen nul

en het maximaal mogelijke variabel moet zijn.

3) Het systeem moet snel en nauwkeurig de gewenste toestand bereiken.

4) Het systeem moet betrouwbaar en goedkoop zijn.

Beperken we ons tot die systemen waarbij de mechanische bron uit een

elektrische machine bestaat, dan valt direkt op dat van oudsher de

gelijkstroommachine op bovengenoemd terrein een belangrijke rol vervult.

Ook tegenwoordig wordt deze machine nog vaak als snelheidsgeregeld

aandrijfmiddel toegepast,waarbij de snelheid hetzij op conventionele

wijze (weerstandsregeling,Ward-Leonard omzetter ) , hetzij op meer g~a

vanceerde wijze (chopper, electronische Ward-Leonard) wortdt geregeld.

(Lit. 1,2)

Er zijn echter diverse omstandigheden waaronder de gelijkstroommachine

niet voldoet.

Enige voorbeelden a) systemen waarbij zeer korte inregeltijden

gevraagd worden.

b) bij installatie op een moeilijk bereikbare plaats

of in een vuile of explosiegevaarlijke

omgev1ng.
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Als alternatief voor de gelijkstroommachine vinden we in deze gevallen de

draaiveldmachine.
Zowel in voorbeeld a) als in voorbeeld b)zullen we de kooiankerma-

chine of de synchrone machine met permanente magneet gebruiken (kleine

mechanische tijdconstante,geen onderhoud,geen borstels).

Zoals bekend is het toerental van draaiveldmachines in nominaal bedrijf

gekoppeld aan de frequentie van het voedende net.

Willen we aan de gestelde eisen voldoen dan zullen we de frequentie

van het voedende net moeten varieren.

Gaan we uit van het industriele net (f=50 Hz.) , dan bestaan er twee

principieel verschillende methoden om aan het bovenstaande te voldoen.

I) We maken gebruik van een direkte frequentie-omzetting.(cycloconverter)

2) We maken gebruik van een cascadeschakeling van een gelijk~(wissel-)

richter en een frequentievormer, ook wel inverter genoemd.

Een goed overzicht van de hierbij toepasbare technieken en een

toelichting op het bovenstaande geven de hoofdstukken 1 & 2 van Lit.3.

Ret onderhavige afstudeerwerk behelst de realisering van een inverter,

zoals die bij methode 2) gebruikt wordt.

Ret doel dat daarbij nagestreefd werd is met de volgende drie punten

te omschrijven :

1) Het verkrijgen van ervaring met inverterschakelingen.

2) Het onderzoek naar het gedrag van inverters bij belasting met

machines, c.q. van machines bij voeding uit inverters.

3) Ret realiseren van een goed werkende installatie.

De motivatie tot het onderzoek is te vinden in het streven de elegante,

robuuste kooiankermachine meer universeel toepasbaar te maken.

In het kader van deze motivatie is het mogelijk de doelstellingen nader

te preciseren, waarbij het duidelijk zal zijn dat we de beschouwingen

tot de kooiankermachine beperken.
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De eisen die aan de te realiseren inverter gesteld worden hangen direkt

samen met de wijze waarop de machine bedreven wordt.

We wijden daarom enige aandacht aan de frequentiesturing van kooianker

machines.

1.1 Frequentiesturing van kooiankermachines.

Ret vervangingsschema van een inducti~machine volgens Lit.4 wordt

gegeven ~n figuur I.

Daarbij ~s uitgegaan van een machine met geidealiseerde ijzereigenschappen

en harmonisch verlopend koperbeleg bij voeding uit een sinusvormig

gebalanceerd spanningssysteem.

Zoals later zal blijken voldoen we in de praktijk niet aan deze

voorwaarden. Ret hieronder volgende moet dan ook slechts gezien worden

als de introductie tot een theoretisch mogelijke sturingsmethode,

waarbij niet aangegeven kan worden in hoeverre zij praktische waarde

heeft.

+

It,.' / s

Figuur I. Vervangingsschema van een inductiemachine.

Er geldt: (1 )

o ...
I

L
Sr

I-- (2)

waarin I overeenkomt met I' uit formule 3.18 van Lit.4.,
-r -r

en waarin

,
L s,. :. (~).1

N,. s,.
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Verder geldt (4)

~ is hier de met stator- en rotorwikkeling gekoppelde luchtspleetflux.

De in Lit.4 afgeleide betrekking voor het elektromagnetische koppel

luidt:

1.

Te, R .... :1 .. p. t"Y\ (5):.

~'r'

(p=poolpaartal ; m= aantal fasen)

De slip s is gedefinieerd als So
w __

(6)

"""s

We vinden uit (2) met (4) en (6)

I r
""... i

= V(~ ..'t -t [ w r (l'.. - L~1' )]~'

(7)

Dit ingevuld in (5) geeft voor het elektromagnetische koppel

Te, =
I l

p ......... \N... ~r . i (8)

Bij een gegeven machine (p,m,R',L', en L' liggen vast) blijktr r sr
het koppel aIleen nog afhankelijk te zijn van de elektrische

rotorhoeksnelheid w en de luchtspleetflux ~.
r

V T d I f · kIt op als dT.oor tree t a s unctle van ween oppe ex reem =0 ,
e r ~~

dit geeft

R. r I

L..' - L~,.

(9)
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Voor het koppelextreem (kipkoppel) geldt dan

T
~k

= + p.,,".

'2. . (L 1

- L' )r Sr

(10)

De relaties (8) • (9) en (10) worden in figuur 2 geillustreerd

Figuur 2. Te- ~r kromme van een inductiemachine.

Omdat de machine niet-ideaal is (verzadigbaar ijzer ; verwarming)

is er een fysisch maximale waarde voor de magnetische flux in de

machine en dus ook voor de gekoppelde luchtspleetflux X . (~ )I '1 max.
We vinden praktisch dus altijd een absoluut

kipkoppelextreem Tk max.

Het valt op dat het koppel onafhankelijk is van een elektrische

statorfrequentie en van een mechanische asomwentelingssnelheid.

Hieruit blijkt dat de inductiemachine kan voldoen aan de tweede eis

voor ideale aandrijfsystemen. (blz.l)
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Een methode voor koppelsturing die dan toegepast kan worden is

de zogenaamde constante flux-rotorfrequentiesturing. (Lit.5,6)

Dit houdt in dat bij constant gehouden flux ! het koppel bepaald wordt

door variatie van ~
r

Het zal duidelijk zijn dat praktisch altijd !w.,. I ~ IW rk wordt

gekozen. (zie figuur 2).

In dit gebied is dan een vrijwel lineaire koppelsturing mogelijk.

Zoals uit (7) blijkt zal de rotorstroom - en daarmee het rotorverlies

nu bij gegeven \..\) r - en f -waarden constant zijn.

Voor de statorstroom vinden we met ( I~ :-I ~:I ) (11). .,. ...
uit (2) en (4) het volgende verband met de rotorfrequentie,

waarbij q als parameter genomen is : (figuur 3)

L,

t "......

.. 0w,..

Figuur 3. De I - ~ - kromme van een inductiemachine
s r

bij constante luchtspleetflux ~ .

We zien hieruit dat bij de ZOJU1St vermelde sturingsmethode de

opgenomen statorstroom beperkt blijft. (Praktisch ~2x de nominale waarde)

(Lit. 5)

Met andere woorden, er treden nooit inschakelstroompieken op

de energieleverancier een zeer plezierige kwestie.

voor
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Kunnen we bij deze constante-fluxl W - sturing nu ook aan de andere
r

gestelde eisen voldoen ?

Eis J) luidde : Het toerental moet binnen een groot toerengebied

continu instelbaar zijn.

Uit de hoeksnelheidsbetrekking :.
p

(Lit.4)

(Voorwaarde voor continue electromechanische energie-uitwisseling)

lezen we dat bij deze sturingsmethode (\.V =constant) iedere
r

ashoeksnelheid ~ mogelijk is door eenvoudig de cirkelfrequentie
m

van de voedende statorstroom (u» te veranderen.
s

Aan eis 1) is dus ook volledig voldaan.

Eis 3): Het systeem moet snel en nauwkeurig de gewenste toestand

bereiken.

Aan de snelheidseis is volledig voldaan

Het kooianker heeft een kleine massa en verdraagt grote versnellingen;

door w .. '"" te kiezen, wordt continu een ~ipkoppel geleverd en
r r k

~s dus een maximaal koppeloverschot voor versnelling beschikbaar.

De nauwkeurigheidseis hangt ten nauwste samen met het gebruikte

regelsysteem voor ~ en f. (Lit. 6,7)
r

Eis 4) : Het systeem moet betrouwbaar en goedkoop zijn.

Hierover wordt aan het eind van dit rapport een uitspraak gedaan.

Van de drie afhankelijke grootheden f I l"A) 1t en Is houden we bij de

beschreven methode van constante flux-rotorfrequentie sturing de flux
,

en de rotorfrequntie ~ constant. Daarmee is I vastgelegd.r s
~cet het praktisch moeilijk is (Hallplaatjes in de machine) om het

luchtspleetveld te meten en kleine fluctuaties in de flux grote

koppelfluctuaties zullen geven ( Te :: i2 ~) is het wellicht zinvol

om een andere sturingsmethode te gebruiken.

Figuur 3 toont ons,dat stroomsturing van de machine dezelfde resultaten

kan geven als constante flux-sturing. We houden dan de statorstroom

en de rotorfrequentie constant,waarbij de waarde van de flux zich auto

matisch instelt. De krommen van figuur 2 blijven geldig.
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uit (1) vinden we met (2) t (3) en (6) het verband tussen de stator

voedingsspanning U en de statorcirkelfrequentie ""'" ~ met Ji alss s r
parameter en ~r a constant. (Figuur 4)

~11".
it
f1

0""--------------------------
Figuur 4 De Us - ~s -kromme bij constante flux sturing van

een inductiemachine.

We zien dus dat we door een juiste regeling van de voedingsspanning

een stroomregeling kunnen simuleren.

Samenvatting:

Ret koppel T varieert met ~e r
De assnelheid wordt direkt gegeven door de statorfrequentie

"""'"", =volgens
p p

De constante flux (stroombronvoeding) is te realiseren bij

spanningssturing volgens figuur 4.

De rotorverliezen blijven in ieder toerengebied gelijk.

De opgenomen stroom blijft beperkt.

Een snelle systeemresponsie is mogelijk.
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2. Bepalen van alternatieven

schakeling.

keuze van de te realiseren

- Aan de hand van de doelstelling zal vervolgens~ rekening

houdend met gegevens als aanwezige kennis~

technische mogelijkheden en beschikbare tijd~ een

schema van alternatieve realisatiemogelijkheden

worden opgesteld~ met behulp waarvan een keuze

wordt gedaan. -

Naast het in de afstudeeropdracht gestelde,

(Voeding uit 220-V. = bron ; f tot 100 Hz. ; 3-fasen systeem)s
zijn uit gesprekken met leden van de groep elektromechanica

een aantal secundaire eiSt11 naar voren gekomen, waaraan een

uiteindelijke installatie (zie doelstelling 3) zal moeten voldoen

1) Het voeden van een conventionele draaiveldmachine, z6danig dat

de statorstroom zo weinig mogelijk harmonischen van de grondgolf

bevat.

2) De te ontwerpen apparatuur moet met "standaard" componenten

te realiseren zijn, daarnaast zullen betrouwbaarheid en

totale kostprijs mede bepalend voor de kwaliteit van het

ontwerp moeten zijn.
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Gaan we uit van een bron van constante gelijkspanning (zie opdracht),

dan zullen we een omzetter moeten realiseren die de volgende functies

vervult:

a) Ret omzetten van gelijkspanning ~n wissel spanning van de juiste

frequentie.

b) Ret regelen van de grootte van de afgegeven spanning.

Figuur 5 geeft enige mogelijkheden aan :

3p.llrl,tf", •
U."Ulf1(,

~1tE.o..u£nTl£ 1-----1

Blol"(

~1'Q.UEnl'lE

8torr

sP." 'WI" S •

if. "Ii L II'l (,

a)

b)

Fleo.,-e.rtTlE 8lo"

E.!:!.
srI! rfNln,,~ le~E LlrU,

t ~j
~-------...

c)

Figuur 5. De mogelijke opbouw van spannings/frequentie omzetters.

De configuraties a) en b) zullen in het algemeen het nadeel hebben

dat er een grote installatie ontstaat. Deze installaties zullen

namelijk veelal opgebouwd zijn uit machines en/of transformatoren

voor het spanning-regelend gedeelte en elektronische

gelijkspanning-wisselspanning omzetters (inverters) voor het

frequentiebepalend gedeelte.

De configuratie c) zal door combinatie van beide functies wellicht

resulteren in een compactere, goedkopere, maar ook : complexere

installatie.

Keuze. We beperken ons daarom tot elektronische omzetters van het

geIntegreerde type. (c)).
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Er zijn tientallen inverterschakelingen bekend, die aan de hier

gestelde eisen voldoen.

Vele hiervan verschillen onderling slechts op secundaire punten.

Zij kunnen dientengevolge als modificaties van een principe

schakeling worden beschouwd.

De principeschakelingen verschillen op de volgende punten :

I) de wijze waarop een driefasen spanningssysteem wordt

verkregen,

II) de wijze waarop de spanningsregeling wordt verkregen,

en direkt met I) en II) samenhangend :

III) de mate waarin hogere harmonischen in de geleverde spanning

aanwezig zijn.

Teneinde deze punten te kunnen toelichten wordt eerst het basis schema

van een eenfase bruginverter gegeven. (figuur 6)

Nemen we aan dat de belasting uit passieve elementen bestaat,

dan kunnen we , afhankelijk van de stand van de schakelaars S 1.. 4 ,

verschillende stationaire toestanden onderscheiden :

A) de schakelaars I en 2 en/of 3 en 4 zijn gesloten.

Dit houdt in dat de voedende spanningsbron E wordta
kortgesloten, wat een ongewenste en te vermijden situatie

schept.

B) de schakelaars en 4 zijn gesloten.

Er staat een als positief aangegeven spanning over de

(ideaal veronderstelde) transformator. Va- b is positief.

C) de schakelaars 2 en 3 zijn gesloten.

Er staat een als negatief aangegeven spanning over de

transformator. V b is negatief.a-
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___________1.. Ell

j --j
1

L
-----..,

(1))(4)

2
1

+ Vu

o

3

Figuur 6. Basisschakeling van een eenfase bruginverter

met ideale transformator.

D) de schakelaars ] en 3 of 2 en 4 zijn gesloten.

De spanning Va-b 1.S nul.

In een werkelijke schakeling worden in plaats van schakelaars,

thyristoren toegepast.

ad II) Spanningsregeling.

methode I.

Teneinde situatie A) van de basisschakeling te vermijden,

zorgen we dat de schakelaars ] en 2 ,resp. 3 en 4 niet

gelijktijdig gesloten worden.

Gaan we uit van een bepaalde omschakelfrequentie, dan zal

de spanning op het punt (a) resp. (b) het volgende

verloop hebben (figuur 7)
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V'l._O

--r~

I

I

E. ]-------"1_ I 1_ J 1_ ~V"~,
~>.

I I

Figuur 7. Het verloop van Va-o en Vb-o bij methode 1 -sturing.

De grondharmonische component van deze spanningen ( en dus van de

uitgangsspanning V ) heeft een periodeduur T.
u

Zijn de spanningen op (a) en (b) (figuur 6) in fase, A=0,

dan zal de spanning over de transformator gelijk nul Z1Jn.

Dit komt overeen met de toestand D) van de basisschakeling.

Zijn de spanningen op (a) en (b) in tegenfase, A = ~ T ,

dan zal bij ohmse belasting V verlopen als in figuur 8 is
u

geschetst.

Dit komt overeen met afwisselend de toestanden B) en C) van

de basisschakeling.

0-

Figuur 8. De uitgangsspanning bij ohmse belasting en

tegenfase tussen de brughelften.

Door de faseverschuiving van 0 tot ~ T te varieren, kunnen

we de grondharmonische van de uitgangsspanning tussen nul en

een maximale waarde regelen. (zie figuur 9)
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Spanningsrege1ing wordt hier dus verkregen door de gemidde1de

waarde van de uitgangsspanning per halve periode te rege1en.

(A1s het ware een pu1sbreedte-modu1atie.)

A:0

Figuur 9.

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

De uitgangsspanning V bij ohmse be1asting en
u

sturing vo1gens methode 1 , bij verschil1ende

waarden voor A (V - Vb)u a
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Een tweede methode, waarbij de gemiddelde waarde van de uitgangs

spanning V per halve periode wordt geregeld,
u

bestaat daaruit dat er in deze halve periode meerdere pulsen

worden gegenereerd.

Dit is te verwezenlijken door een brughelft met de frequentie f
o

om te schakelen, de andere brughelft met een veel hogere

frequentie f 1 te eedrijven. (fl=n.fo met n=geheel)

Zie figuur 10.

v1 <l.-o plus
_ t

Een andere spa~ni~~svo~

u

Ul

v1 b-o

t-
geeft

) v.....

Figuur 10. Voorbeelden van V bij ohmse belasting en sturing
u

volgens methode 2.

AIle bekende pulsmodulatietechnieken zijn hierbij denkbaar

(pulsbreedte, pulsherhalingsfrequentie en combinaties hiervan).
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Er is een familie principeschakelingen waarbij het niet mogelijk

~s toestand D) van de basisschakeling te realiseren.

De enige wijze van spanningsregeling zal dan bestaan uit het

omschakelen tussen de toestanden B) en C) , die respectievelijk

een positieve en een negatieve uitgangsspanning veroorzaken.

Ook bij deze sturingsmethode zijn de gebruikelijke

pulsmodulatietechnieken toe te passen.

Enige voorbeelden van mogelijke sturingen volgens dit principe

geeft figuur 11.

- - - -

_ _ L....--- '--- _ ,--_ -

L- --' L-

...-------------, -

Figuur 11. Voorbeelden van de uitgangsspanning Vu ' bij ohmse

belasting en sturing volgens methode 3.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

Over de modulatie.

blzl7van

rapport nr.

Bij de hier gegeven methoden tot spanningssturing wordt steeds een

of andere vorm van modulatie toegepast.

Dit geeft ons de mogelijkheid om het modulatiesignaal aan een

regellus te onttrekken.

Regeltechnisch zouden de methoden ] en 2 dan driepunts-regeling;

methode 3 tweepunts-regeling worden genoemd.

Praktisch zal daarbij dan de uitgangsstroom als geregelde grootheid

fungeren, terwijl de regelgrootheid de uitgangsspanning V blijft.
u

Ook is (methoden 2 en 3) sturing van de uitgangsspanning volgens

meer ingewikkelde functies mogelijk,waarby het verloop van de

gemiddelde waarde bijvoorbeeld een trapeziumvorm of een sinuskromme

kan zyn. De harmonischen-inhoud van het uitgangssignaal kan daar

door drastisch verminderen.

ad III) Harmonischen.

Bij verreweg de meeste belastingssoorten zijn hogere harmonischen in

de uitgangsspanning en zeker in de uitgangsstroom, niet gewenst.

Voor schakelingen die rond een vaste frequentie werken is veel

te bereiken met uitfiltering door middel van passieve elementen.

Voor schakelingen die een spanning van variabele frequentie

leveren, moeten we zoeken naar eliminatie van harmonischen door

Ilact ieve ll elementen, dus door de schakeling ziHf.

sturingsmethode ] :

Voor een spanningsvorm als in figuur 9 geldt (zie ook fig.] 2)

v (t)
~

"

( 1)

h=.I I 3,'" ' .. 4
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I lO' rVil
},

[ j ~t
0 • t

.\ '/2
..,-

-E
"

Figuur 12. Terzake berekening van harmonischen.

eliminatie van de nde harmonische treedt op als voor n geldt :

!.!!. . ". (I _ ~ ) • ~ . 1!
T lot 2. 2.

"""c.~ ...... 1,1, ~ '" (2)

Voor de effectieve waarde van de uitgangsspanning V vinden
u eff.

we :
7..,.\

T
(3)

Uit "2.1.1.. en '1..1.3. Zl.en we dat variatie van de uitgangsspanning

(volgens methode 1) strijdig is met eliminatie van harmonischen.
deVoor de effectieve w22~de van de n harmonische in de uitgangs-

spannl.ng kunnen we schrijven

= • (,0 $ '" (!! - Ut)
2. T

(4)

Figuur 13 geeft ter nadere iIIustratie de relatieve grootte der

verschiIIende harmonischen als functie van A.
We zien hieruit dat vooral bij kleine waarden van de uitgangs

spanning de relatieve grootte van de hogere harmonischen

aanzienl ijk zal zijn.

Hoe bij behoud van deze sturingsmethode toch verbetering

mogelijk is, zal uit een voorbeeld en onder ad I) bIijken.

N.B. Bij het interpreteren van gegvens over hogere harmonischen

moeten we weI bedenken dat in drie-fase systemen aItijd eliminatie

van derde harmonischen (en oneven veelvouden daarvan) mogelijk is.
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i

)0

T
11

T, I f T
, I~

T
1.

h co.'" _ 0 ..... \ , 0:. kC .

Figuur 13. De relatieve grootte van harmonischen bij

spanningssturing volgens methode 1 .

sturingsmethoden 2 en 3 :

Zoals reeds aangegeven werd, is een grote verbetering ten

opzichte van methode 1 mogelijk door de spanningsregeling te

combineren met een trapezium- of sinusmodulatie.

Algemeen kunnen we hierbij stellen dat eliminatie van

hogere harmonischen mogelijk is tot dfe harmonische, die

overeenkomt met de kleinste optredende pulsherhalingsfrequentie.

Een voorbeeld.

Ter illustratie van wat met optimale sturing in principe

bereikbaar is, voIgt hieronder een geval waarbij de sturings

methoden 1 en 2 gecombineerd worden.
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We gaan uit van een zodanige sturing per brughelft (methode 2), dat

de volgende spanningsvorm (figuur 14) ontstaat op de punten (a) resp.

(b) van de basisschakeling.

__"1r_-__! ..

----------1...
"...,

---f

8,

0---- '- __ '--_ .1--. _

o Th T
Figuur 14. Een mogelijke spanningsvorm op punt (a) resp. (b)

van de basisschakeling.

Door een juiste keuze van de hoeken e, en

willekeurig te kiezen hogere harmonischen

B.v. de vijfde en zevende harmonische :

e z kunnen we twee

elimineren.

e, =0,2865 T
• s •

92- =0,3860 2Tf

Bij toepassing van sturingsmethode 1 (varieren van de fase tussen de

spanningen V en Vb ) zal spanningsregeling mogelijk zijn tota-o -0

93 % van het maximaal bereikbare bij volledige blokspanning.

Bij gebruik als driefasen-systeem zal dan de laagste harmonische in

de uitgangsspanning de elfde zijn:

Figuur 15 geeft voorbeelden van de optredende uitgangsspanningen bij

ohmse belasting.
~ >--

A= .2....T
,~

......._---'....... '-

A:..!....T
11.

11

L...

_I:

Figuur 15. Enige vormen van de spanning V bij ohmse belasting
u

en sturing volgens het bovenstaande principe.
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Bij realisatie gaat een sturing als deze echter moeilijkheden

opleveren:

I) Het "omschakelen" van de thyristor-schakelaars vraagt een eindige

tijd. (Praktisch is 0,5 msec. een goede gemiddelde waarde )

Wil het omschakelen de uitgangsspanning niet te veel beinvloeden,

dan mag de schakeltijd hoogstens 10% van de kortste schakel

periode bedragen. Bij een grondgolf-frequentie van 100 Hz. komt

dit bij het bovenstaande voorbeeld neer op een schakeltijd

van 1,6 .,AlSec. !

2) Bij het omschakelen treden verliezen Ope Stijgt de schakel

frequentie (methoden 2 en 3) dan zal het rendement van de

installatie afnemen.

Deze twee factoren (schakelverliezen en omschakeltijd) beperken de

toepasbaarheid van de in wezen elegante sturingsmethoden 2 en 3.

ad I) Samenstelling van het drie-fasen systeem.

We vinden drie mogelijkheden :

I) Een systeem dat bestaat uit drie afzonderlijke, eenfasige

bruginverters, waarvan de uitgangsspanningen onderling 1200 in

fase zijn verschoven.

2) Een systeem dat bestaat uit een driefasige bruginverter, waarvan

direkt een driefasenspanning kan worden betrokken.

3) Een systeem dat bestaat uit deelsystemen van het type I) en/of 2) ,

waarbij de ingangen parallel staan (gelijkstroomzijde) en de

uitgangen (wisselstroomzijde) via transformatoren in serie

geschakeld zijn.

Een systeem als I) zal minder gecompliceerd zijn dan de andere twee.

Een systeem als 2) zal meestal minder componenten eisen.

Een systeem 3) biedt voordelen, wanneer grotere vermogens gevraagd

worden. Naast het feit dat verscheidene kleinere systemen veelal

goedkoper en betrouwbaarder gemaakt kunnen worden dan een systeem van

groot vermogen, is het mogelijk het principe van de onderlinge

faseverschuiving (sturingsmethode 1) ook hier toe te passen.

Laten we bijvoorbeeld elk van de deelsystemen een spanning leveren

volgens sturingsmethode 1, zodanig dat b.v. de vijfde harmonische niet

aanwezig is, dan kan spanningsregeling verkregen worden door de

onderlinge fasehoek tussen de deelsystemen te varieren.
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In het slechtste geval bevat de uitgangsspanning dan harmonischen van

de zevende orde, die veelal niet storend meer zijn.

Ook tussen twee systemen 3) kan weer een fasehoek aangebracht

worden; etc. Voor systemen van groot vermogen (100 kVA en groter)

gaat men zo tot samengestelde systemen waarbij de laagst voorkomende

harmonische de elfde is.

Samenvatting

We vonden drie

methode I

methode 2

methode 3

sturingsmethoden :

Eenvoudig, veeI harmonischen.

Meer gecompliceerd, goede eliminatie van harmonischen

mogelijk. Beperkingen door schakeltijd en

rendementsverlies.

Gecompliceerd, goede eliminatie van harmonischen

mog~lijk. ~eperkingen: schakeltijd en schakel

verliezen.(twee maal zo groot als bij 2) ).

We vonden drie methoden om tot een driefasensysteem te komen :

3 x l-fase: Eenvoudig, veel componenten.

x 3-fase: Gecompliceerder, weinig componenten.

samengestelde

systemen Nogal complex,veel componenten.

Vrijwel aIleen voor grote vermogens.

Bijkomend voordeel: eliminatie van extra

harmonischen.
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2.2. Verschillende alternatieve schakelingen.

In dit gedeelte wordt een drietal principeschakelingen besproken,

waarbij we ons (conform de basisschakeling figuur 6) beperken tot

dat gedeelte dat de energieuitwisseling verzorgt.

Willen we een installatie realiseren die zo universeel mogelijk 1S,

dan zullen aIle hiervoor besproken sturingsmethoden en wijzen van

vorming van het driefasensysteem mogelijk rnoeten zijn.

De eisen die we dan kunnen stellen zijn :

1) Een zo kort mogelijke schakeltijd.

2) Een schakeling waarbij tenminste de schakelaarcombinaties 1,2 en

3,4 onafhankelijk van elkaar kunnen werken.

3) De schakeling moet zowel in eenfasige als in driefasige

uitvoering te bouwen zijn.

te zijn :

I
31

Bij nadere beschouwing blijken de functies van een schakelaar 1n het

basisschema (figuur 6;16) dR volgende
y+ E..

2

hO
Figuur 16. Basisscherne van een eenfasige inverterinstallatie.

a) Bij de als positief aangegeven spanning over de schakelaar een als

positief aangegeven stroom in- en uitschakelen.(ohrnse belasting).

b) Ret geleiden van een als negatief aangegeven stroom bij negatieve

spanning over de schakelaar. (inductieve belasting).
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2.2.1.

Zoa1s reeds verme1d gebruiken we in praktische schake1ingen

triode-thyristoren a1s schake1end element (we spreken in het

vervo1g eenvoudigheidsha1ve over thyristoren).

Daar thyristoren slechts uitschake1baar zijn door de spanning over het

element enige tijd negatief te maken,za1 de schake1ing zodanig moeten

worden opgebouwcl,clat hieraan kan worden vo1daan.

Het schake1proces noemen we commutatieproces en het dee1 van de

schake1ing,dat daarbij momentaan betrokken is,het commutatiecirruit.
Thyristor en commutatiecircuit vervu11en samen de schake1aarfunctie a) .

Functie b) kan worden vervu1d door een diode antipara11e1 aan de

thyristor.

Er zijn slechts drie principeschake1ingen die aan a11e tot nu toe

geformu1eerde eisen zouden kunnen vo1doen. Zij verschi11en in de wijze

waarop het uitschake1en van de thyristoren geschiedt.

Een schake1ing waarbij per brugtak een commutatiekring

aanwezig is.

Figuurl7 geeft het Eehema van de eenfasige bruguitvoering.

\

I

l'

c

;' - - -~, ~_ . .------l----1,

I

/;'
I

-)- - ~ l..--_---.-_-----J

- V,..

o
Figuur 17. Eenfasige bruginverter met een commutatiekring per

brugtak.

Het commutatieproces wordt summier aan de hand van figuur 17 en 18

ye:r;k1aard :
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...------- 0\ i:
C>

I

t 1

I

I

t: 1

Figuur 18 • Bij de eommutatie van sehakeling 2.2.1.

Op t,t. geldt: TI geleidt de laststroom i l · Veals aangegeven. (fig. 18)

We nemen verder aan dat de laststroom tijdens de eommutatie nagenoeg

constant blijft.

Laat op to ' T2 geleidend worden. Dan zal de eondensator

ontladen. L en C vormen een seriekring: eondensatorstroom en -spanning

zijn sinusvormig.

Op t
l

is i TI nul geworden : uitsehakeling. De diode DI geleidt

de overtollige stroom (areering).

Op t
3

is de stroom door de diode D} nul geworden. De spanning

over de coneensator heeft een negatieve waarde. De laststroom wordt

door de seriekring en de diode D2 geleverd.

Op t
4

geleidt ook thyristor T2 niet langer de diode D2 geleidt

de volledige induetieve laststroom.

Einde van de eommutatie.

Deze schakeling is betrouwbaar. De cireuitelementen worden niet zwaar

belast. Er zijn veel halfgeleiders nodig.
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2.2.2. Een schake1ing met een commutatiecircuit per schake1thyristor.

(chopper-schake1ing ) •

Schake1aarfunctie a) -het intuit schake1en van een positieve stroom

wordt gerea1iseerd door een chopper.

Figuur 19 geeft een eenfase brugschake1ing.

Teneinde de commutatie betrouwbaarder te maken zijn de anti-parallel

diodes via scheidingsspoelen aanges1oten. (Lit. 8 )
+e-.

o

Figuur 19 Eenfasebruginverter met choppers.

Voor de exacte werking van en een nadere beschouwing over de voor

en nade1en van de diverse chopperschake1ingen verwijs ik naar het

afstudeerwerk van Verlinden. (Lit. 1 )

Figuur 20 geeft een tweeta1, voor ons mogelijk geschikte chopper

schakelingen.

De eerste schakeling -een ba1anschopper- maakt hoge schake1

frequenties moge1ijk, vraagt echter vee1 thyristoren.

De tweede schake1ing heeft het voordee1 dat 1eeg1ekken van de

condensator wordt voorkomen.

b ~ J
Figuur 20. Een tweeta1 chopper-configuraties.
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2.2.3. Een schakeling, waarbij per brugtak twee commutatie

condensatoren aanwezig zijn.

Figuur 21 geeft het schema in eenfase brugschakeling

10
Figuur 21. Eenfasebruginverter met twee condensatoren per brughelft.

In verband met niet-ohmse belasting zijn ook hier anti-parallel dioden

aangebracht. Teneinde kringstromen te beperken zijn deze dioden op

aftakkingen van de transformator aangesloten.

Over de commutatie het volgende:

Per brughelft geleidt normaliter een van de beide thyristoren

en is de bij de andere thyristor behorende condensator positief

opgeladen. Bij ontsteking van de voorheen niet geleidende thyristor

zal de condensator ontladen via de smoorspoel. Bij ideale koppeling

tussen de smoorspoelhelften zal de condensatorspanning over de van

oorsprong geleidende thyristor worden aangebracht: de thyristor

schakelt uit.

De seriedioden voorkomen dat de condensatoren zich via de belastiug

kunnen ontladen.

Een en ander zal, gezien de onder 2.3. verrnelde keuze , in het

volgende uitvoeriger worden uiteengezet.
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Vergelijken we de hiervoor gegeven schakelingen, dan komen we tot

de volgende tabel:

schakeling: 2 3

aantal thyristoren per brugtak: 4 4 of 8 2

aantal dioden per brugtak: 2 4 of 2 4

gecompliceerdheid van de sturing:

(voor zover inherent aan het matig matigj klein
commutatiesysteem) graot

ervaring binnen de groep E.M.: geen enige geen

Besloten is

Schakeling 2.2.3. te realiseren, omdat:

1) het aantal te gebruiken halfgeleiders klein is.

2) de sturing relatief eenvoudig is, waardoor het gevaar dat de

stuurelektronica bij het onderzoek de "bottle-neck" wordt

kleiner is dan bij de andere schakelingen.

Sturingsmethode 1 te gebruiken.

In eerste instantie een eenfasige installatie te maken en te

beproeven.
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- Teneinde tot het ontwerpen van een installatie te kunnen

ovepgaan zal een theopetisahe besahouwing inziaht in de wepking

van de sahakeling moeten vepsahaffen-

In 2.3 is gekozen voor een inverter met het volgende principeschema:

+£

T
I

L',
/

L ,

o

T ...

Ic~ I

Oa,

Figuur 22.Sch~ma van de gekozen inverter.

In de semi-stationaire toestand -als er geen overgangsverschijnselen

meer voorkomen- is de werking van de schakeling niet interessant.

Van belang voor,~en betrouwbare werking van de inverter is,dat de

schakelaarfuncties (zie 2.2) goed worden vervuld. We zullen daarom

de schakelverschijnselen moeten onderzoeken.
-- ----~._--_.

Zoals zal blijken kunnen deze commutatieverschijnselen nogal complex

zijn; het is daarom zinvol een aantal vereenvoudigingen in te voeren,

waardoor in eerste instantie een redelijk eenvoudige beschrijving

wordt verkregen :
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-
ideale spanningsbron

• alle componenten ideaal.

• beschouw slechts een halve brug met middelpuntsvoeding.

(omdat de schakeling volledig symmetrisch is, is dit veelal toege-

staan)

geen diodes

· redactioneel:

I. in plaats van geleidend-niet geleidend etc. gebruiken we

aan-uit.

2. de gebruikte formules z~Jn op een bladzijde (5"5') verzameld; ~n

de tekst worden ze met (I) , (2) etc. aangeduid.

Figuur 23 geeft het nu verkregen schema.

-+

T. C, £-'1
- 4--Vi ----.. +

"'-:1 b~Lc.s" i "'" ..
E

CJ
~

T]

Figuur 23. Vereenvoudigd schema.

3.1. Commutatievoorwaarden.

Schakelaarfunctie a. houdt in:

het in - en uitschakelen van een positieve stroom door de scha-

kelaar.

Als we de werkelijk gebruikte schakelelementen, de thyristoren,

beschouwen, wat worden dan de eisen voor de commutatie die hieruit

voortvloeien(



D l +£ J)/t

T, T't + :8, .Blj
T'1TI C\ C4

L L
L Vol +

l L
L .~

l,t '!-13
T~ C" C l T2.

~3 :Bz.

F''}.lB 0 Dl.

Fi.'}. 3,
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). Een thyristor schakelt uit als :

la) de thyristorstroom onder de houdstroom komt.

lb. gedurende enige tijd ( t off . ) nadat de stroom nul is ge-
. . m1n. .,

worden een negat1eve spann1ng over de thyr1stor bliJft

aangesloten.

2. Inschakelen is alleen mogelijk als:

2a. de spanning over de thyristor positief is.

2b. er een ontsteekstroom door de gate-kathode overgang van het

element loopt.

Aan 2b. kunnen we altijd voldoen door gedurende de tijd dat de thyris

tor zou moeten geleiden de ontsteekstroom aan te brengen.

Aan 2a. wordt aan het einde van de commutatietijd op natuurlijke

wijze voldaan.

Aan lao wordt bij de gekozen schakeling ook altijd voldaan,want door

de ideale koppeling van de commutatie-zelfinductie geldt:

= constant. Bovendien geldt (12) .

Veronderstellen we,dat voor t ~ 0

VCl = E ,
o

= o
T3 de stroom if geleidt en

dan zal bij aanschakelen van T) op t = 0 Clover Tl ontladen.

Daarbij neemt iT toe, dus
}

iT neemt af.
3

o worden; T
3

is uit.

Omdat we ideale componenten hebben,zal deze stroomovername van T3 naar

T) tijdloos geschieden. t} ~ 0
-

In werkelijkheid zal dit verschijnsel veel complexer zijn

Er zal tussen de spoelhelften spreiding optreden : k ~

Deze spreiding is, evenals de wederzijdse inductie coefficient LJ2
stroomafhankelijk.waardoor de koppelfactor in de tijd varieert.

Na berekening en invullen van praktische waarden blijkt,dat we toch

vrijwel altijd mogen stellen,dat t 1 --+ 0 _
...
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Aan lb. wordt voldaan gedurende de tijd dat -~n het hierboven gege-, ---_._-_._------_..._-~--"--

ven geval- Vc Vc > 0
I 3

De spanning over T
3

~s inuner s Vc VL waarin Vt de
3 3 3

geinduceerde spanning
0

L is.~T .
I

Uit de beschrijvingen van de conunutatie volgt onder welke omstandig

heden aan de eisen lb. en 2a. wordt voldaan.

3.2. Conunutatie van een ideale halve inverterbrug.

We zullen het gedrag bij

a. nullast

b. ohmse last

c. inductieve last onderzoeken.

In elke van de bedrijfstoestanden wordt tevens de invloed van het

aanbrengen van diodes bepaald.

a) Nullast.

al) zonder diodes. Figuur 24 .

Stel voor t < 0 volledige rusttoestand.

Dan gelden (I)

V
C3 = LE

0

Verder is it lii

(3)

o

(5) (7) ( I I ) met VCI
o

= ~ . E en

In figuur 24 gelden de formules (1) (3) (5)

=

Hieruit volgt

Deze formule blijft voor alle schema's waarbij de condensatoren

direct over de voedingsspanning zijn aangesloten,geldig
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Schakelen we op

de condensator

wordt nu

t = 0 T
I

aan,dan wordt C
3

via T
I

opgeladen,

om naar negatieve spanning. Formule (11)

Op t = t f gaat uit, omdat = 0 wordt.

t
f

komt overeen met de halve periodetijd van de slingerkring.

Dan is Vc1
juist - VCl

o
We vinden VCl

f
- ~. E ,

Bij de eerste omschakeling slingert Vc
1

om, Vc wordt E groter.
3

Bij iedere volgende schakeling slingert een condensator om, de andere

krijgt een absolute spanningsverhoging van 2.E :

_____ fE
!
:

-----1----- { E
.If\

/1 \
i ~

" I .,
I \
! I \
• I

1

I

,.....~
/. --

!
-~..-- !.

~ J
• \-~--- -if

\ . \
.... '.."--.lo.L./__-'\--.L--/----r--.---- - 'i" E

lE 1V~ c.

-----iE
_~~-~-A-~+t----tl---!-T-~jr-4---~(---+ !:)

o , --l------iE --+ ......... ...t
\ s,L.. .. I.e Li ... ,,...,

Figuur 25. Opslingering van de condensatorspanningen

in nullast.
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a2) met voorwaartsdiodes. Figuur 26.

Er treedt geen enkel verschil op met de schakeling zonder diodes a 1)

a3) met terugvoer diodes. Figuur 27.

Stel voor t ~ 0 volledige rusttoestand.

Dan gelden (I) (3) (5) (7) (11) met = V = ~.EC3o

Schakelen we op t = 0 , TI aan,dan wordt C3 yia TI opgeladen,

CI ontlaadt.

Wordt nu Vc (; 0 , <ius Vc ') E , dan zal de diode BI
aan gaan.

I 3

Ook geldt (7) V ,. 0 Vc = 0 f = O.L.1 T met ==t ,maar
C] I 1

T
I

juist op dit ogenblik heeft iT de maximale waarde bereikt.

Er ontstaat een "eeuwig"durend~ kringstroom door T] , L en BI

Deze kringstromen zijn typerend voor alle schakelingen waarbij de

terugvoerdiodes direkt aan de belasting zijn geschakeld.

In nullast wordt aan de eisen Ib) en 2a) altijd voldaan.

ad Ib). In geval al) en a2) is bij de eerste inschakeling de eis niet

van toepassing. Bij de daarop volgende omschakelingen geldt

voordetijdendatVc =V coswt =(2.n+I)-I (28)
1 C3waarin n het rangnummer van de omschakeling en

-~w= (2.L.C) is.

We vinden dat voor n4 ~

In geval a3) geldt voor iedere n : coswt = ~ ,dus t= -rr/l.W..,
b) Ohmse belasting.

bl) zonder diodes. Figuur 28.

Schakelen we op t=O T
I

in, dan is vrijwel direkt T3 uit: t l ~ O.

El' geldt dan

met i = - iTS C
Io 0

(I) (3) (5) (7) (II) (13)

= i = E/2R en
o

= o.

wordt.~ eis Ib) .Vc =VC1 3

We zijn geinteresseerd in het tijdstip waarop eventueel TI uit

gaat : t = t f , ~ eis 2a)

en in het tijdstip t = toff waarop
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Uit de bovenstaande formules vinden we voor iT en Vc
lineaire differentiaalvergelijkingen van de twe!de orde ! die
bijvoorbeeld ~e~ L~rl~cc~~~~~~~Q~~t~~~~ Q~ tc lo~sen.

LZie hiervoor de lopende werkzaamheden van de Zeeuw c.s~

Afhankelijk van de waarde van R kunnen we zoals bekend drie

verschijnselen onderscheiden:

kritische demping

bovenkritische demping

onderkritische demping. (slingeringen).

AIleen onderkritische slingeringen kunnen een doven van T] tengevolge

hebben, terwijl in dit geval ook de kortste tijd voor toff te

verwachten is.

We vinden :
- tiT:

= E. e I F' . sin(F't/"C' +~)

met
2F' = 8.R .C/L - 1 -c = Ric

2 _I
If= arcsin F'. (P' +1) 2

Tr/2 <. Cf .CiT.

(29)

voor Vc = !.E vinden we hieruit
I

toff als functie van ~ en F' .

weer positief

-- afhankelijk vannegatieve waarden van Vc
. k 1U1t an gaan.

aan eis 2b) dan zal , zodra Vc
1

wordt T
I

direkt weer geleiden. (t=ta ).

Het blijkt dat bij

-r: en F' -- T1

Voldoen we echter

en

zijn.E/2R

In de semi-stationaire t08stand zal Vc =0 ,
1

b2) met voorwaartsdiodes. Figuur 29.

We hebben gezien dat voor grote R-waarden de condensatorspanning

opslingert.

Het kan voor vergroting van toff zinvol zijn de condensatoren met

behulp van voorwaartsdioden op de maximaal bereikte spanning

te houden.
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Schakelen we op t=O TI 1n, en

gelden : (l) (3) (7) (14)

stellen we dat t I ~ 0 , dan

met V = k.E (k ~ I)
CIo

Vc = 0 . i =-i . iT = -1 = i = iJ 0 = E/2R
30

T
I

C
I 10 Clo C30

We kunnen nu twee deelcircuits onderscheiden : (D
I

1S uit)
-

T1 ~
r I lD

R +
+ C3Cl =.:

*
Eh, ~

t f .1>3 -
L

0

:c :II:

Figuur 30. De twee deelcircuits. (I en II)

We vinden voor
1 _I

I : iT = k.E.(C/L)2 . sine t. (L.C) ~) +

I _1
+ E/2R . cos (t. (LC) 2 ) (30)

II . V = ~.E.(l - e- t / RC ) (31 ). C3

C
I

ontlaadt via T
I

.

Dit duurt totdat op

wordt door

Vc +VC = E
I 3

i.( opgeladen.

wordt. Dan gaat D
I

aan.

Nu geldt :

Vc = Vc10 Id

(I) (3) (5) (7) (I I) (13) (14) met

etc.

Dit komt overeen met situatie bl).

Beschouwen we weer alleen het onderkritische geval, dan zal er

slingering optreden in stromen en spanningen.

Op het tijdstip t=t
e

zal Vc maximaal negatief, Vc maximaal

positief zijn. Dan gaat deldiode D3 uit. 3

We houden dan het volgende circuit over: (figuur31)

De formules (I) (7) (13) (18) zijn van toepassing, met

als beginvoorwaarden de eindwaarden van de situatie op t = t e
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'I

L

L

c.,
R

E
'2

Figuur 31.Een deelcircuit bij geval b2)

Ook hier kunnen we drie soorten demping onderscheiden.

De discriminant van de tweedegraadsvergelijking hangt direkt

samen met de discriminant van geval bl~. (deze werd F' genoemd).

Het enige wat is veranderd, is namelijk de waarde van de

condensator in het slingercircuit, welke twee maal kleiner is.

Het is eenvoudig in te zien dat l.n het onderkritische geval van

bl (d.w.z. F'> 0) nu toch aIle soorten demping kunnen voorkomen.

De gevallen van kritische- en bovenkritische demping zijn oak nu

weer minder interessant.

-afhankelijk van de begintaestand-In het onderkritische geval kan

de diode D
I

tijdelijk uitgaan.

In de semi-stationaire toestand zal iT =-i i = E/2R en
I

Vc = 0 zijn.
I

b3) met terugvoerdiodes. Figuur 32.

Het effect van terugvaerdiodes is dat de spanningen beperkt blijven.

Doorslingeren van de condensatorspanningen naar negatieve waarden

is niet rneer mogelijk. Thyristor T
I

kan niet meer voortijdig

uitgaan. We kunnen volstaan met een eenmalige pulsvormige start

straam voor T
I

per aagschakeling.

Schakelen we op t=O

(I) (3) (5) (7) (13)

II aan

met

en stellen , dan geldt:

i = - l.
C Clo30

it =E/2R.. en (1 I) want

In eerste instantie is dit weer situatie bl .
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e
l

ontlaadt via TI
, e

3
wordt via T

I
en R opgeladen.

Op t'*'toff 1S juist V = V = ~ . E , de laststroom \l is dan nul.el e3

Even later op t=t gaat B
I

aan , want dan is Ve = 0 en Ve E
b

geworden ..
I 3

Dan is ook
0

0 iT juist maximaal zal1T = maar 1S er nu
I I

net als in geval a3) een kringstroom door B1 T1 en L

ontstaan.

Dit is de semi-stationaire situatie , waarin

b4) alle diodes.

i 1 = - E/2R 1S.

Zoals we zagen wordt bij gebruik van terugvoer-diodes de

condensatorspanning nooit groter dan E.

Een schakeling met alle diodes gedraagt zich dan ook identiek aan

de situatie b3.

Dat deze schakel.i.hg b4) 1n een gemodificeerde vorm wel zinvol is,

zullen we later zien.

e) inductieve belasting.

cl) geen diodes. Figuur 28.

Schakelen we op t= 0 T
I

(1) (3) (5) (7) (11) (15)

Ve = !.E. L/(L + Ll )
30

aan en stellen we t
1
... O , dan geldt:

(16) met iT i e i e 1L10 10 30 0

en Ve = E - Ve
10 30

We vinden hieruit

iT it [I - 4.Ll /(L+L./) + (sin qt)/q3] - Ve /(q.L) .sin qt
I 0 10

(32)

en
Ve = [it .L/q2 - Ve ] S1n qt

1 0 10

met q = [(L.t+L )/(2.e.LL.L)] ~

We zien hieruit dat (voor t~O) veelal T1 direkt al uit gaat.

Dit tijdstip ~oemen we t=t f •

(33)
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Vanaf dit ogenblik gelden dan de formules (I) (3) (5) (IS) (16) (17)

met als beginvoorwaarden de eindwaarden op t=tf .

Hieruit voIgt voor de stroom :

met

_1
i
C

= ~.iL .cos(t/",) + ~.C.("C) 2.(E- 2.VC ) . sin(t/r) (34)
3 f ~f

-r = 2.C.Ll

Door de inductieve laststroom wordt C
I

ontladen, C3 opgeladen.

Na enige tijd (op t=t
a

) zal T
I

weer aan gaan, dan gelden ook weer

de vergelijkingen (1) (3) (5) (7) (II) (IS) (16) , aIleen met

andere beginvoorwaarden.

Bij doorslingeren zal T
I

op t ff weer dichtgaan, etc. etc.

Na lange tijd kan een semi-stationaire toestand optreden waarbij

1.1. en 1.
T

continu toenemen. Dan is: V == ~T .(L+~)
I CI I

c2) met voorwaartsdiodes. Figuur 29.

V = k.E
Clois.omdat VC + VC > E

I 3

Nemen we aan dat opslingering optreedt, dan is op t=O

en is D
I

uit

Vc = !.E.L/(L+Lt)
30

Ontsteken we T
1

op t=O en veronderstellen we dat tl~O dan vinden

we weer twee deelcircuits (figuur 32) en de formules:

(k?l)

T, c, + £'5
4 0

L, it+
C"

,]),3 t E/J,
0

Figuur 32.De beide deelcircuits.

Deelcircuit I. Deelcircuit II.

( I ) (7) en i =-i (3) (16) en i
c3

==iLCIT1

Er treden nu verschillende mogelijkheden op:

c21) Kring I sHngert om en op t==t gaat T
I

uit.
f

D1
gadt niet Clan omdat 1.n kring II Vc zo snel toeneemt dat

Vc + Vc > blij it.
3

E
1 3
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In kring II laadt C
3

op tot positieve topwaarde; op het ogenblik

dat deze is bereikt (t=t
e

) gaat D3 uit. Dan is ook iJ = 0 .

Figuur 33 illustreert deze toestand:

..... _._.-

k'£

Figuur 33.Spanningsve£loop bij de situatie c2I.

at.

Omdat er nH geen

en nemen VL

«16»
toe

met k' >2. kVC=k'.E
3

nog Lt. f l = !. E - k'. E

kunnen vloeien neemt VD
3

Op t=t geldt
e

stromen meer

We zien dat

V = k' .E
C3

en

De diode D
I

gaat aan als V
D

= 0 wordt , ofwel als de lastspanning

V~ tot -E. (k +!) is afgen6men. Dit gebeurt zeer kort na t e en

weI op t=td .

Op t=t
d

geldt dus nog: V - -k EC1- .•

Nu geldt (1) (IS) - ~ l

c2la)

Hieruit voIgt dat C
I

via D
I

en de last wordt opgeladen; de spanning

over de last zal daarbij afnemen. De oplading gaat door tot

V
Cl

= 0 is geworden. Dan geldt: I~1.Lll= + !.E.

Op dat ogenblik kan T
l

weer aangaan. We vinden nu (t=ta )

(I) (7) (13) (18) met iT 0
I a

We kunnen n~ twee gevallen onderscheiden:
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e211) De slingeringen in de spanningen en stromen zijn ze groot

dat Vc - L'~T negatief wordt op t=tffdooft TI weer.
I I

De eondensator C
I

zal -evenals boven- V1a DI en de last weer tot

nul worden opgeladen.

Dan gaat T
I

weer aan.

De semi-stationaire toestand is die, waarin geldt:

V = f
T

• J:. i = -it -4- OQ f
T

(L+Lt ) =!.E
CI I TI I

e212) De slingeringen blijven z6 beperkt in amplitude dat T I aan blijft.

De kans dat D
I

uit gaat is dan zeer klein.

We krijgen een zelfde semi-stationaire toestand als onder e211.

In deze situatie onder e21) namen we aan dat bij de eerste omslingering

na verhoging van de belastingsstroom de diode DI nit bleef.

Bij de daarop volgende tweede en/of derde eommutatie zal DI echter niet

meer uitblijven, we krijgen dan geval c22) :

e22) Deelcireuit I (figuur 32) gaat omslingeren, waarbij CI wordt

ontladen 1n deelcireuit II wordt C
3

door de laststroom opgeladen.

gaat de diode D
I

aan.--t=t -dE wordtAls V + V
CI C

3

Dan gelden de volgende vergelijkingen: (I) (3) (5) (7) (II) (15) (16)

met als beginvoorwaarden de waarden op t=td •

zal gelden

enuit.
C

3
wordt sneller opgeladen dan ve6r het tijdstip t=td

Door de optredende slingeringen gaat op t=tf TI
geleiden dan nog.

Direkt hierna wordt --omdat Vc groter wordt en Vc gelijk blijft--
3 I

V +V ~~ E : de diode D
I

gaat dicht, t=t
C

l
C

3
g

Nu is de situatie als volgt: In deelcircuit I gebeurt nix, in

deelcircuit II wordt C
3

door de laststroom tot de maximale waarde

opgeladen: op t=t gaat diode D
3

dicht en wordt i J = O. V = k' .E
e C3

Er kan geen streom meer lopen, dus V
D3

stijgt en IVtl daalt.

Als Vt + !.E >VCIg gaat D
I

geleiden. Deze situatie komt volledig

0vereen met c21a).

De verder.~ cownutatie verloopt zoals daar beschreven 15.
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c3) met terugvoerdiodes. Figuur 32.

T
I

, en nemen we aan dat t l -+ 0 , dan geldt:

(IS) (16) en i =i = 0 metBI
B

3 i =-i =i itTlo C
lo

C30 0

(I) (3) (5) (7) (II)

V = 0
C30

Het is duidelijk dat de opslingerfactor k' 1n c2) zeer groot

kan worden. Een remedie tegen opslingering zijn terugvoerdiodes.

Ontsteken we op t=O

In eerste instantie krijgen we situatie cl).

Op een gegeven ogenblik, echter zal Vc tot nul zijn ontladen, dan is

V
c3

= E ; t=t
b

Nu zal B
I

gaan geleiden.

Omdat iT juist maximaal is, krijgen we een kringstroom door TI,L,B I •
I

Verder geldt nu ~L .L, + !.E 0

De laststroom i L zal afnemen

[
N. B. Hierbij wordt energie aan de voedingsbron teruggeleverd 'J

daarom worden deze diodes terugleverdiodes genoemd.

De laststroom i l wordt nul op t=t,

laststroom vloeien.Nu gaat er een (negatieve)

waarin vooralsnog iT =
I

iT = constant is.
Ib

Dan geldt:

Vc 0 V
c

E.
10 30

uit gaan •

met

geworden isAls it 1 B
I

(I) (3) (5) (7) (II) (is) (16)

De laststroom zal gestadig toenemen.

In de semi-stationaire situatie krijgen

iT = - i l ..... - c:>o fT (L+Ll ) = ~. E
-I I

1n c211 en c212:
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c4) met alle diodes. Figuur34.

In principe treedt er niet veel verschil op met c3.

Nemen we aan dat k~1 is, (wat in de praktijk altijd het geval is)

dan beginnen we met een situatie als onder c2) beschreven is,

namelijk: twee deelcircuits, waarin onafhankelijk van elkaar

stromen vloeien. Na zeer korte tijd is CI echter zo ver ontladen

dat V +V = E wordt. Dan zal (t=td) de diode D) aan gaan.CI C3

Er treden nu verschillende mogelijkheden op:

c41) deze situatie komt vrijwel geheel overeen met c3).

De condensator C
3

laadt op via TI en de last, C
I

ontlaadt via T
I

.

Op het tijdstip t=t
b

zal V = E en V 0 worden. B
I

gaat aan; D
3

uit.
c

3
c I

c4la) Er ontstaat evenals 1n vorige gevallen een kringstroom door TI ' L

BI en DI •

teruglevering van energie.

Daarna zal de laststroom

toe, waarbij Vc
I

positief wordt.

Is 1BI~ 0 geworden,

De laststroom vloeit nu via B
I

en de bron:

Op t=t l is de laststroom it nul geworden.

in negatieve zin toenemen ten koste van i B
i J dan gaat B

I
uit!dat wil zeggen i =

T
I

De laststroom.. neemt nu nog verder

De eindsituatie is als volgt:

Vc L: (L+LI)
Co' i =- i~ Vc = k.E met k=1 +/1 I&k. '" .= . 1.( A

I TI 3
c42) De condensator C

3
wordt ZQ snel opgeladen dat V + V >Ec I C3

blijft; de diode D
I

Op t=t is Vc tot E
b 3

blij ft dus uit.

gestegen, D
3 gaat uit, aan.

De laststroom loopt nu via B) en d~ bron. Er geldt: fiLl + !E = 0

Tegelijkertijd ontlaadt CI via T) Op t=td 1S V = 0 geworden,
C

1
D1 gaat aan.

De stroom die door T) liep sluit zich nu V1a B
I

en D)

Nu is de situatie gelijk geworden aan situatie c4Ia).

De semi-stationaire toestand wordt dan ook volgens c41a bereikt.
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beschouwen, waarbij telkenmale de

Wat zijn de consequenties voor de commutatie als we de vereenvoudigende
.. . . "voorwaarde: halve brug met m1ddelpuntsvoed1ng laten vervallen ?

Dit wordt aangegeven in :

3.3. Commutatie van een ideale inverterbrug.

Er treden ten opzichte van de halve brug enige verschillen op.

Deze manifesteren zich voornamelijk in die schakeltoestanden waarbij

spanningsregeling wordt verkregen. (zie 2.1.)

Teneinde de verschillen na te gaan zullen we conform 3.2. de commutatie

bij

a) nullast

b) ohmse

c) inductieve last

invloed van de aanwezigheid van diodes in de schakeling wordt nagegaan.

a) nullast. Er treedt geen enkel verschil met 3.2. op.

b) ohmse belasting.

We kunnen twee principieel verschillende schakeltoestanden

onderscheiden:

De thyristoren T
I

en T
2

gelijktijdig aan/uit.

respectievelijk T
3

en T
4

schakelen

In dit geval treedt -mits we de waarde van de belasting vedubbelen

geen enkel verschil op met de beschouwde halve brug. (3.2.)

De thyristoren schakelen niet gelijktijdig.

Deze gevallen zullen we hieronder behandelen.

bI) zonder diodes. Er zijn twee mogelijkheden:

gian we uit van situaties analoog met de in 3.2. geschetste, dan

schakelen we steeds T
I

aan, waarbij T
3

uit zal gaan.

Dit nu kan gebeuren bij geleiding van 6f T2 6f T4
We zullen dit aangeven door V -+E respectievelijk V - 0 .

u u
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bll) V -.0
u

Figuur 35. T
4

is aan .

o~ t=O schakelen we T
I

aan. Veronderstellen we t
l
~O , dan vinden

we (I) tim (7) (10) (11) (19) (20) met V =V EClo C20
iT =iT =ilo=iC =-i =E/R V =V =0

10 40 30 c lo C30 C40

C
I

zal ontladen via T
I

en een weg door C
4

en de belasting.

en R opgeladen. Hierbij neemt if af.C
3

wordt via T
I

DanwordtVc <0.
4Er zullen net als in 3.2. al of niet gedempte slingeringen opt~eden,

waarvan aIleen de onderkritisch gedempte interessant zijn.

Tijdens de slingering zal op t=t l Vc =V C worden. Dan is 1.,[ =0.
I 4

De polariteit ~an de lastspanning zal daarna negatief worden: T
4

uit.

Dan gelden nog: (1) tim (7) (II) (20) en (19) met iT =0 .

De beginvoorwaarden volgen ui t de toestand op t=t.(. 4

Nu zal er tussen de vier condensatoren een vereffeningsverschijnsel

opterden,waarbij C
I

nog verder ontlaadt. Op t=t f zal T
I

uit gaan.

Na t=t f zal een nieuw vereffeningsverschijnsel tussen de condensatoren

optreden, totdat zowel Vc als Vc nul zijn geworden.
1 4

Dan is de semi-stationaire toestand bereikt.

Bij kleine waarden van de belastingsweerstand zal ~vergeleken met 3.2

••or de parallele ontlaadweg voor C
I

via C
4

en R ,de beschikbare

waarde van t
off

wellicht veel lager kunnen worden.

b12) V .-.E
u

Figuur 35 . T
2

is aan.

Op t=O gaat T
I

aan. Neem

(I) tim (8) (11) (20) (22)

aan dat t
l

.... 0, dan gelden:

met iT =i =-i =i =i =i =i =0.
10 C30 Cto ~o C40 C20 T20

Er zal laststroom gaan vloeien van T
I

naar T2 . C
I

zal daarbij

tijdelijk toenemen.

ontladen; C
3

opladen.

Orndat litl groter dan nul is, zal Vc
2

Evenals bij de halve brug zullen de stromen door T
I

en/of T2 nul

kunnen worden. Nadat de slingeringen zijn uitgestorven geleiden in

de semi-stationaire toestand T
I

en T2 en 1.S it =E/R
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b2) met voorwaartsdiodes • k ~ I Figuur 36.

In deelcireuit

C3
via de last

b211) Vc kan ZQ

4

C2
laadt dan op

b212)

wordt, gaat D
I

aan. Dan geldt:

b21) V -*0 . T
4

is aan . Op t""O gaat T
I

aan . Als t
l
~O, dan vindenu

we: (I) tim (4) (7) (10) (I 1) (23) met Vc =V
C

=k.E V =V =0

iT lo ::o:iT =iC =it =-i =E/R 10 20 C30 C40

40 30 0 Clo

Er zijn in eerste instantie weer twee deeleireuits.

I wordt C
I

via T
I

ontladen. In deeleireuit II wordt

opgeladen, waarbij !T <: 0 wordt.
4

negatief woredn dat Vc + ~C < E wordt: D2 aan.
2 4

tot Vc =k".E, waarbij dan Vc +V
C

=E is.
224

Dan gaat D
2

weer dieht.

We verkrijgen nu net als hierboven de situatie b212):

Vc +V
C

>E
2 4

Als nu op t=t V +V "E
d C1 C3

(I) tim (7) (10) (II) (19) met i
C

=0 , (20) (23) waarbij de begin-
2

voorwaarden door de toestand op t= t
d

worden gegeven.

De oplading van C
3

zowel als de ontlading van C
I

zullen dan sneller

dan voorheen verlopen.

Op t=t
g

V < E •
e

3

zal V +V
C
~ E worden, Vc is dan nog groter dan nul, dus

e I 3 I
D

I
gaat u1t ..

Dit is weer situatie b21), aIleen met andere beginvoorwaarden.

Uiteindelijk zal echter een situatie ontstaan waarbij Vc tot de

maximale spanning k.E is opgeladen; dan gaat (t=te ) de diode D3 uit.

Op dit tijdstip t=t
e

geldt ook i L = 0 en dus gaan D
4

en T
4

uit.

C
I

is omgeladen tot een spannlng In absolute waarde groter of gelijk

aan (k -I). E

Dit is de semi-stationaire toestand.

Vergeleken met een halve brug situatie treden er aanmerkelijke

verschillen op.
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b22) Vu~E. Door T2 wordt een ontsteekstroom gevoerd.

Schakelen we op t=O T
I

aan en veronderstellen we t
l
-. O~ dan geldt:

(I) tIm (4) (7) (8) (11) (21) (24) met alle stromen nul en

Vc =k.E Vc =(I-k).E Vc =VC Vc =VC
1 3 2 3 4 1

Nu zijn D
I

D
2

en D) aan. zodat ook (5) geldt. T2 is uit.

Door T
I

lopen de laadstromen van C
3

en C2
en de laadstroom van C :

1

i = 2.i
C

+i
CT I 3 2

Op het ogenblik

i =-i
C

3
C

I

t=th dat (VC > 0)
3

wordt zal T
2

aan gaan.

Omdat

Er geldt dan:

zal VC > 0 worden.
2

(I) tIm (3) (5) (7) (8) (11) (21) (24) met als

beginvoorwaarden de waarden op het tijdstip t=th .

Er zal een complex slingerverschijnsel optreden~ waarbij zowel TI
als T

2
tijdelijk uit kunnen gaan.

de maximale waarde k'.E hebben

volgende vorm

Op een gegeven moment t=t
e

bereikt. Dan gaat D3 uit.

Het nu resterende circuit

zal Vc
3

(figuur37)

o

+

C I c: 1

Figuur 37. Deelcircuit bij situatie b22.

Er geldt dan: (1) (2) (7) (8) (18) (24) (25) met beginvoorwaarden

die door de teestand op t=t gegeven zijn.
e

Via gedempte slingeringen zal de semi-stationaire toestand worden

bereikt. waarin i =i =-i =i =i =E/R en
D

1
T

I
I T2 D2

is.
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b3)) V
u
~ O. T

4
is aan . Op t=O

(I) tIm (7) ( ) 0) (l)) ( ) 9) (Z0) me t

T) aan.AIs

dat wil zeggen: er lopen geen kringstromen.

De condensator C
3

wordt via R en T) opgeladen; C) ontlaadt via T)

D estroom i L neemt daarbij af: VC wil <. 0 worden, B4 gaat aan.
4

Er geldt: iT = constant= i, + i B4 4

Als Vc ~ E wordt en dus Vc ' 0 , gaat B) aan er gaat een kringstroom
3 )

door T) I L en BI lopeno

Dit is de semi-stationaire toestand, waarin i L =0

b3Z) V
u
~ E . T

Z
is aan . Op t=O gaat T) aan. Als t

l
- 0, geldt:

Deze laatste stromen zijn kringstromen,

dei gegeven zijn door de eindsituatie van b3I.

(I) tIm (8) (11) (21)

iT =-i
) C1a a

met

verder geldt nog dat

V =V =0
Cz C

3

iT =iB20 Zo

Op t) gaat B
3

dicht; C
3

wordt via T) opgeladen, C) ontlaadt via T)

Er gaat een stroom door de belasting lopeno Dan geldt (nag)

i =constant=i - ~! De laststroom -i l zal i B langzaam
TZ BZ 2

opheffen •. Op t=t wordt i
B = 0 , B2

gaat uit.
k

(/
0 dus ook 2 Vc >0 of anders: C2 wordt via deDan wordt ~T )- ,

Z 2
last opgeladen.

Op t=t
b

zal Vc =0 en V = E zijn: B) gaat aan. Er zal een kring-
)

C3

stroom door TI J
L en B

I
gaan lopeno

Vervolgens: Cz zal m~n of meer gedempt tot een spanning nul

ontladen worden, de semi-stationaire toestand is bereikt.

i,( = - E/R

b4) aIle dioden. Er treedt ~n principe geen verschil op met b3.
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c) inductieve belasting.

is aan. Op t=O T
I

aan ; met tI~O vinden we nu;

c I)

ell)

zonder dioden.

v -0 T
u 4

(I) tim (n (10) (II) (19) (26)

Figuur 35.

met

Ntl. zal C
3

via T I en L1 opladen.

C
I

zal via Tt ontladen.

Er zal een complex slingerverschijnsel optreden , waar1n de

belangrijke punten zijn;

en t=t
ff

etc. zal T I uit gaan. Daarbij is Vc ~ 0 ,dus

Dan geldt nog: (I) tim (6) (10) (In I (19) (26).

wordt negatief.

Op t=t
f

Vc "> E
3

De laststroom i L zal afnemen, dus Vc
Even nadat i L =0 geworden is zal 4 de thyristor T

4
uit gaan.

Er zal bij de vereffening van de condensatorspanningen een

slingerverschijnsel optreden. Wordt daarbij Vc > 0 , dan gaat TI
tijdelijk aan; evenzo als Vc "> 0 : T

4
aan.

I

Daarbij zullen de .:.ond,msato~topspanningenin absolute waarde

toenemen. (vergelijk de situatie bij nullast).

Gaan de thyristoren niet meer aan dan zal de semi-stationaire

toestand zijn verkregen. Er treedt een ongedempte slingering op.

cI2) T
2

is aan. Op t=O gaat T I aan; met t l -# O.

Veronderstellen we --min of meer integenspraak met het einde vanclI

dat it =0 , dan zal C
3

via TI opladen, waarbij lr~ J toeneemt.

Daarbij zal Vc wat negatief worden.

Blijven de oPt~edende slingeringen ZQ klein dat TI aan blijft, dan

zal na ver loop van t ij d VC ~ E worden en VC en VC ---II- O.
3 I 2

~ p
In de semi-stationaire situatie 1S 1.e.L.e+ 2.L.1..e= E

De laststroom zal steeds toenemen.

Er treed geen groot verschil met de situatie bij de halve brug op.
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c2) met voorwaartsdiodes. Figuur 36.

c21) v -+ 0
u

Ret commutatieproces wijkt niet veel af van dat

1n dezelfde situatie bij een halve brug; alleen zal in de semi

stationaire toestand de laststroom nul zijn.

c2Z) v -+ E •
u

Er treden wederom geen grote verschiIIen met

de haive-brug situatie op. In de eindtoestand geldt:
Q Q
1 t .L.( + z.L.1.t = E •

c3) met terugvoerdioden.

c31) Vu~O. Ais op t=O T
I

aan gaat en tl~O dan zal C
3

worden

opgeladen door i L en via T) . C
I

wordt ontiaden door T
I

en/of i~

De laststroom i 1 neemt af. Omdat iT =constant zal B4 aan gaan en
4

een stroom ito - i~ gaan voeren. Deze stroom Ioopt ais kringstroom

door T
4

en 1.

Op t=t zal V =0
b CI

en dus Vc = E zijn geworden: B) gaat aan.
3

De resterende laststroom blijft nu als een kringstroom door B
I

en

T4 lopeno

Dit is de semi-stationaire toestand.

c32) TZ krijgt ontsteekstroom toegevoerd. Ontsteken we

TI op t=O en is t I~ 0 dan vinden we ais beginvoorwaarden:

i
B3

= 1(0 conform de eindsituatie van c31.

Op t=t) zal B
3

uitgaan. De stroom i~o zal door T} en C} worden

geleverd.

C
3

wordt door T
I

opgeladen, C
I

ontladen.

De absolute waarde van de laststroom zal grater worden.

Op t=tb is Vc ~O en VC-.E geworden.
I 3

Er zal nu een semi-stationaire situatie ontstaan waarin de laststroom

steeds groter wordt.
9

Er geldt dan: 1.e' (2.L-Ll')=E
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c4)

c41)

met al1e diodes.

v -+ O.
u

is aan.

Figuur 39.

T1 aan op t=O ; t) ..... 0 .

C3 zal via T) en/of Ll worden opgeladen tot E, C1 ontlaadt tot nul.

ogenblik dat V ~ 0 wordt (t=t
b

)
c 1T al geleidde , dan zal even na

1

Op het

Indien

D ethyristorstroom op t=tb zal worden

B
1

en D1 als kringstroom verder.

gaat B) aan ,D
3

dicht.

t=tb V
T

tgcp nul worden.
) _c,

gehandhaafd en loopt via

Op een gegeven ogenblik zal

Dan gaan B
1

en B2 uit.

verder hierboven.

~ 0
Voor de laststroom geldt dan: 1~ .L ~ + 1T .L = 0

Dit geeft de semi-stationaire situatie. 4

c42) V
u
~ E . T

2
voert een ontsteekstroom

Gaan we uit van een lasttsroom die op t=t
1

nul 18, en ontsteken

we op t=O T1 ,dan vinden we als t) -* 0

D econdensator C) wordt via T) ontladen, C3 opgeladen

Er zal vanaf T) via LL naar T
2

stroom gaan lopeno

Op direkte W1Jze wordt de semi-stationaire toestand, waarin

(fT + f ).L fL.L( = E is, bereikt.
1 T2

Nemen we aan dat op t==O 1,[ == i.l is, l;onfonn de situatie c41) ,
0

dan zijn op t= t 1 I B) en B2
aan. D

1
is dan uit.

De kring 1, T) en C
1

zal onafhankelijk omslingeren tot Vc = 0

wordt.
1

de laststroom i~ nul worden: t=t~ .

Daarna zal 1..f negatief worden, zie

De bovenstaande beschouwingen geven ons naast een globaal inzicht in de

commutatieverschijnselen de mogelijkheid om -- bij gegeven waarden voot

toff en de laststroom-- de waarde van de commutatie-elementen globaal

te bepalen.

Daarnaast leren we het nut van de aanwezigheid van voorwaarts- en

terugvoerdiodes kennen. Hierover kan samenvattend het volgende worden

gezegd:
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&& Voorwaartsdiodes ontkoppelen de condensatorspanningen en houden deze

spanningen op de maximum waarde.

Bij de halve-brug configuraties leidt hun aanwezigheid slechts

tot extreme opslingering van condensatorspanningen.

De verbetering in toff die de aanwezigheid van deze diodes geeft

is marginaal.

Bij hel-brug configuraties is zowel bij ohmse als bij inductieve

belastingen het aanbrengen van deze diodes gewenst.

Bij ohmse last ontkoppeln zij de verschillende condensatoren en

waarborgen zo de minimale toff

Bij inductieve last zorgen zij ervoor dat semi-stationaire

trillingsverschijnselen niet kunnen optreden.

De opsiingering van de spannimg zal met name bij inductieve last

zodanige vormen aannemen dat dit ontoelaatbaar wordt.

Zoals reeds hierboven is gebleken ligt de remedie tegen deze opslingering

in het aanbrengen van

&& Terugvoerdiodes t die dus de spanningen beperken t maar daarnaast

kringstromen ten gevolge hebben.

Bij zowel halve- als hele-brug configuraties zorgen zij bij

inductieve last voor een kortsluitweg van de laststroom t waardoor

toff minder afhankelijk van deze stroom wordt.( zie c3 t c4).

De optredende kringstromen kunnen ontoelaatb~ar groot zijn t

reden waarom we zullen moeten proberen deze stromen te beperken.

Dit laatste blijkt mogelijk als we een volgende vereenvoudiging:

namelijk "geen transformator" laten vervallen.

3.4. Verbetering vande werking van de inverter door het gebruik

van een afgetakte transformator.

Ret aanbrengen van een ideale scheidingstransformator tussen de belasting

en de inverter geeft -zoals te verwachten is- geen enkele verandering

ten opzichte van het onder 3.2. en 3.3 besproken gedrag.

Takken we de primaire van de transformator echter af en sluiten we op

deze aftakkingen de terugvoerdiodes aan t dan wordt een wezenlijke

verbetering in de werking van de inverter bereikt.

Figuur 22 geeft het nu verkregen principeschema.
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In het voorgaande vonden we vele malen kringstromen door de terugvoer

diodes ,die niet gedempt werden.

Brengen we in het circuit ,waarin deze stromen lopen een spanningsbron

aan van een zodanige polariteit dat deze stromen onderdrukt worden

dan zullen de optredende kringstromen de werking van de inverter niet

langer wezenli jk beinvloeden.

Door het aanbrengen van de terugvoerdiodes op de aftakkingen van de

transformator introduceren we juist zulk een spanningsbron.

Een gedeelte van de lastspanning zal ~n het circuit opgenomen worden.

Daarnaast moeten we wel bedenken dat e~ nu ook een extra zelfinductie

aanwezig is.

Een beschrijving van de werking van de inverter in deze uitvoering

wordt hier niet gegeven; de belangrijkste optredende processen zijn

al onder 3.2 en 3.3. behandeld, alleen de gecompliceerdheid van de

schakeling is nu groter geworden.

3.5. Een schakeling met niet-ideale componenten.

Wat zal de invloed zijn van niet-ideale componenten op de werking van

de schakeling ?

~eneinde een antwoord op deze vraag te vinden zullen we de verschillende

afwijkingen van het ideaalbeeld van de componenten bekijken.

· Verliezen . De ohmse, dielectrische en magnetische verliezen van de

componenten zullen het rendement van de inverter bepalen.

Het ontwerpen van een inverterinstallatie bestaat voor een groot deel

uit het zoeken van een compromis tussen verliezen en materiaalkosten.

Door de spanningsval over bedradingsweerstanden en halfgeleiders zullen

de optredende slingeringen veelal aanzienlijk sterker gedempt worden

dan uit de formules berekend wordt.

· Zelfinducties. Door aanwezige bedradingszelfinducties zal het

commutatieverschijnsel langer duren dan uit de berekeningen blijkt.

Bij plotselinge gedwongen stroomveranderingen kunnen deze zelfinducties

ontoelaatbaar hoge spanningspieken veroorzaken.

• Koppeling. Bij zowel de commutatie-transformatoren als bij de

scheidingstransformator zal de koppeling van de wikkelingen niet

volledig zijn. De in het spreidingsveld van de transformator opgeslagen

energie kan een sterke extra opslingering van de condensatorspanningen

tengevolge hebben.
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Stroom- en spanningsbelastbaarheid. Het zal duidelijk zijn dat de

belastbaarheid van de circuit-elementen begrensd is. Bij het berekenen

van de verschillende elementen moet hiermede rekening worden gehouden.

20 worden bijvoorbeeld de maximale commutatiestroom en de maximale

condensatorspanning be ide door zowel de thyristoren als door de

condensatoren bepaald.

De hier genoemde afwijkingen van de ideale toestand hebben een dermate

grote invloed op de werking van de inverter. d~t in de praktijk de

verschijnselen als onder 3.2 en 3.3. beschreven, soms nauwelijks

herkenbaar zijn.

Daarom is een poging gedaan om met behulp van een computerprogramma (EKAP)

een simulatie van de werkelijk optredende verschijnselen te verkrijgen.

In deze berekeningen zijn dus aile spreidingen, bedradingsweerstanden etc.

opgenomen. Binnen de afstudeerperiode kon jammergenoeg niet voldoende

tijd worden gevonden om deze berekeningen te voltooien.

Wei is aangetoond dat de grcctte en de plaats van de spreiding in de

commutatie-keten van enorm belang zijn voor een goedu commutatie.

(zie bij lage 4)
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(1) Vc = V +2 rie
l

•
dt (5) Vc + V = E

1
c

lo C 1
c

3

(2) Vc Vc
1 ri C2

.dt (6) Vc + V E= +-
2 20 C 2 c4

(3) Vc +~ [iC3
.dt (7) Vc

c>
.LVc = = ~T

3 30 C 1 1

(4) Vc = V
1

[i
C4

.dt (8) Vc
0 .L+- = ~T

4
c40 C 2 2

(9) Vc
c> .L= ~T

3 3

(II) iT + i c + if = i c (IO) Vc
0

.L~T

1 1 3 4 4

(I2) iT + i + it = i c + iT (I3) Vc = i.t. R + ~E

1
c

I 3 3 1

(I 7) i c + i L = i c (14 ) Vc i.(.R+ !E
1 3 3

( 18) iT + i c +i.(.=O (I5) Vc
0

!E= ~L·L.{ +
1 1 1

(I9) + i c it + (I6) Vc
c> 1

~T = ~c -~.l.L./ + 2 E
4 4 2 3

(20) Vc = V + i L .R
1

c
4

(21 ) V + ~.( .R =Vc3
c

2

(22) iT + i c + i,( = i c
2 2 4

(23) V + i -t.R + Vc = Ec
3 4

(24) i,( + i c + iT = 0
2 2

(25) Vc -i.l.R+V
C

= E
1 4

(26)
0

Vc = L '~.f + V
1

.., c
4

(27) Vc
0 E+ Lt"~.f + Vc =

3
4
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4. Ontwerp van de installatie.

-Onder gebruikmaking van reeds aanwezige oomponenten is een

eerste -experimenteZe- instaZZatie on~orpen_

Het ontwerp is in twee gedeelten te splitsen:

I) Ontwerp van de vermogens-electronica.

2) Ontwerp van de stuur-electronica.

4.1. Het vermogensgedeelte.

De filosofie bij daze experimentele opstelling is geweest zo snel

mogelijk een werkend prototype te maken; bij het ontwerp hiervan is dan

ook dankbaar gebruik gemaakt van een reeds aanwezige oude opstelling.

(K.Boer t Lit. 11 ).

Deze opstelling bestond uit een drietal inverter-transformatoren t

elk voorzien van een partinax schott waarop per schot 6 koellichamen

en 7 ~eltpatroonhouders g~monteerd waren.

Het installatieschema (fig. 40) geeft aan hoe met behulp van twee

schotrten en een transformator een eenfase bruginvarter kan worden

opgebouwd. Een viertal foto~s toont hoe een en ander gerealiseerd is.

(bij lage 1)

De voor- en nadelen van deze uitvoering vallen snel Ope

Voordelen:.Eenvoudige montage.eenvoudige bedrading die vlot te

veranderen is. (Nieaf-klemmen. draadeinden)

.Meetpunten direkt toegankelijk.(Shunts en meettransformatoren

vrijwel direkt in de bedrading aan te brengen)

. ladere halfgeleider is apart beveiligd.

Nadelen: .De bedrading is nodeloos lang en op de schotten asymmetrisch;

daarnaast zijn de schotten niet symmetrisch ten opzichte van de

inverter-transformator gemonteerd t waardoor de lengte van de

toevoer- draden aanmerkelijk verschilde.
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Installatieschema van de eenfaseopstelling.Figuur 40.

T .... -3

Keuze van de verschillende componenten.

4. I. I. De inverter-transformator.

K.Boer had transformatoren laten maken voor zijn parallel-inverter.

De voor ons van belang zijnde eisen die hij stelde waren:

• lage ohmse weerstand.

· lage magnetiseringsstroom.

• weinig wervelstroomverliezen

· aftakking van de primaire wikkeling mogelijk •.,.,,,
· J E.dt = 1,9 Vs •
•

· I max . = 30 A.

• klein volume.
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Het resultaat van zijn ontwerp was een kerntrafo met twee spoelen en

de volgende kenmerken : (fig41 )
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Figuur 41 • De "Boerse" tra nsformator.

Iedere spoel bestaat uit 8 lagen koper 3,25 x 4,5 mm
2

" begin en eind

van iedere laag en het midden van de vier buitenste lagen waren naar

buiten uitgevoerd en gedeelt~lijk onderling, gedeeltelijk met een

klemmenbord verbonden.

Deze transformatoren kunnen ook voor onze bruginverter worden gebruikt.

Zoals in hoofdstuk 3 duidelijk is gemaakt, is een goede koppeling

tussen de beide door een aftakking bepaalde gedeelten van de primaire

wikkeling van groot belang voor een goede werking van de inverter.

Teneinde door experiment de plaats van de aftakkingen te kunnen

bepalen zijn de transformatoren zo gemodifieeerd,dat aIle aansluitingen

van de spoellagen na een klemmenbord zijn uitgevoerd.

We gaan uit van een te transformeren blokvormige spanning met een

amplitude van 220 V. bij 50 Hz. nit geeft ~jE.dt = 2,2 Vs.
o Th

Bij verwaarlozing van de ohmse weerstanden geldt: ~ E.dt = n.B .A

• • 2 0 Y "1 -w.
B1.J A =- 9,5 x 9,5 x 0,95 = 85,7 em •

Yeff •

Op de transformator zijn 800 windingen beschikbaar.Bij een overzet

verhouding 1 : 1 (zie afstudeer-opdracht) vinden we uit (]) voor

praktisehe waarden van B (0,8 a 1,3 T.) een windingstal van 200

a 250 voor de primaire wikkeling. Kiezen we nu N = 200 dan is het

mogelijk elke spoel als een transformator te schakelen; De beide '

transformatoren schakelen we dan parallel. (Dat dit toegestaan 1.S

blijkt uit de metingen,hfst. 5 ) . Dan geldt B = 1,28 T. :

( 1)
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4.1.2.

Het ~Jzer van de transformator wordt dan redelijk zwaar belast.(bijl. 2 )
Met het gebruikte koperdraad is nu (bij v~rwaarlozin2 van wervelstroom

verliezen en J a 2 A/mm2 .) een totale stroom van 58,5 A. toegestaan.

De halfgeleiders.

Willen we de transformatoren volledig benutten, dan wordt het inverter

vermogen 10 a 12 kVA.
r-- -

Voor de definitie van het vermogen van inverter-transformatoren

bestaat nag geen normalisatie. Het meest logische lijkt het am

uit te gaan van de maximale materiaal-belasting. We kunnen dan

definieren : P = I eff. max.
Veff. max.

Hier is: I eff • ~ 60 A.
max.

Veff.max.
220 V.

-
'--

Houden we rekening met het feit dat de commutatiestroompieken een extra

belasting voor de thyristoren betekenen, dan is bij een , over 20 ms.

gemiddelde stroomwaarde van 30 A. een thyristortype voor 50 A. gemiddelde

waarde (20 ms.) gewenst.

Beschikbare types waren de BTY 95 (50 A.) en de BTY 99 (70 A.) van

Philips. '

Dit lijkt een nogal conservatieve keuze, temeer daar de relatieve

inschakelduur per thyristor maximaal 50 % is .

Uit verschillende publicaties (Lit. 9, 10) blijkt echter dat de

schakel-stroompieken een grate momentane verhoging van de tablet

temperatuur ten gevolge hebben.

TelOamen met de temperatuursverhoging ten gevolge van de "normale"

stroomgeleiding kan deze temperatuurstransiente een desastreuse werking

hebben.

De keuze van een -voor de thyristor- lage stroomwaarde wordt in dit

geval nag ondersteund door de hoge warmte-weerstand R. van de

thyristorbehuizing. (0,60 C/W. tegen ~ 0,1 0 C/W. voor geavanceerde typen).

In verband met het zojuist geschetste is voor de dioden het type BYY 76

(Philips) gekozen, een conservatief ontworpen gelijkrichter-diode voor

ongeveer 40 A. nominaal •



4.1.3.

technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

De smeltveiligheden.

biz 60 van

rapport nr.

4.1.4.

Voor alle beveiligingen ~s de extra-snelle "silized ll smeltveiligheid

van Siemens gebruikt.

Voor de diodes een 35 A.-type; voor de thyristoren een 50 A.-type en

in de voedingslijn een 60 A. type.

Enige gegevens van deze zekeringen vindt U in Lit. 9 .

De spoelen en condensatoren van het commutatie-circuit.

Zoals in hoofdstuk drie is uiteengezet dienen de commutatie-zelfinducties

om gedurende zekere tijd (de minimale dooftijd) een negatieve spanning

over de te doven thyristor aan te brengen.

De ideale spoel hiervoor zal daarom uit twee identieke helften bestaan

met een koppelingsfactor I.

Zoals bekend is er thermisch een grens gesteld aan de maximaal toelaat

bare stroomtoename in een ingeleiding komende thyristor.

Door een grote en snel toenemende ontsteekstroom te gebruiken is deze

maximaal toegelaten stroomtoename met een factor 2 a 3 te verhogen,

doch zij blijft beperkt. (Lit. 12)

Voor de gebruikte thyristoren wordt gerekend met een stroomtoename

van ~20 A./,Ms.

Teneinde deze di/dt te begrenzen schakelen we een kleine zelfinductie

in serie met de thyristor. Deze zelfinductie is gedeeltelijk aanwezig in

de vorm van bedradings-zelfinductie, gedeeltelijk zal zij aangebracht

worden in de vorm van hetzij luchtspoelen, hetzij kleine -verzadigbare

ijzer- of ferrietspoelen. (Verzadigbaar, omdat zij slechts de eerste

;us. een taak hebben, daarna slechts een ongewenste inductieve spannings

val zullen veroorzaken).

De aanwezigheid van deze di/dt-spoelen zal tot gevolg hebben dat de

effectieve commutatie-zelfinducties een koppelfactor kleiner dan een

bezitten. Cornmutatie vindt dan toch nog plaats omdat in een werkelijke

inverter de condensator-spanningen altijd tot boven de voedingsspanning

zullen opslingeren.

In hoofdstuk 3. hebben we ook gezien dat de commutatiekring, afhankelijk

van de belasting, een min of meer gedempte slingerkring vormt.

Daar is ook al aangegeven dat we door een juiste keuze van de commutatie-

eleruenten moeten zorgen dat t off :> t off . blijft.
m~n.
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Voor de gebruikte thyristoren BTY 95-99 wordt als toff . = 20 ~s.

opgegeven. mln.

We kiezen veiligheidshalve t off . = 50 .MS. (zie bijlage 3)
mln. -

Beschouwen we omwille van de eenvoud een halve-brug inverter met ohmse

last zonder diodes, dan geeft formule 3.29 op bIz. 35 het verband

tussen L,R,e en toff •

Voor onze inverter ligt R. vast. (namelijk 4 ohm, dus 8 ohm in 3.29).mln.

De waarde van het produkt van L en e ligt nu vast, maar de waarde van

L of e is nog vrij te kiezen.

Door de thyristoren worden ons echter enige grenswaarden gedicteerd:

Veronderstellen we daarbij dat de

een laagste waarde van L.

Uit formule 3.7 (V =L.f
T

) voIgt:
c I I

Er geldt immers f '= 20 A./~s.max.

L. = 12,5 ~H.mln.

opslingerfactor k=l! , dan vinden we bij E= 220 V. : Ve = 250 V.
I

een tweede minimumwaarde voor L wordt gegeven door de maximaal

toegestane topwaarde van de thyristorstroom.
A

In eerste instantie was voor een

berekening L. l:::: 25 H.mln.

iT =300 A. met een niet geheel juiste

gevonden.

-

Een andere beperking wordt gegeven door de voorwaarde dat de commutatie

tijd maximaal 5 %van de periodetijd van de door de inverter afgegeven

spanning mag bedragen.

Dat wil zeggen dat de eommutatietijden bij vol last en nul last niet

te veel mogen uiteenlopen.

Kiezen we een te grote condensator dan zal in (bijna) nullast de

totale eommutatietijd veel te groat kunnen worden, immers de conden

sator moet dan volledig via de slingerkring ontladen, terwijl bij

vollast de laststroom de condensator voor een groot gedeelte ontlaadt.

Bij induetieve last moeten de condensatoren een minimale waarde

bezitten, teneinde toff groot genoeg te houden.

r- •
Zle b.v. geval e21, blz.39 : Stellen we dat tot t=toff Ve =k.E

blijft, dan wordt toff door de laststroom bepaald volgens: I

Praktisch: i =60 A. toff=50~s. k.E=250 V.

dan is e. = 12"uF.mln.
-
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4.1.4.2.

Het is gewenst voor de commutatie-condensatoren exemplaren te gebruiken

met een kleine serieweerstand en -zelfinductie.

Een type dat zeer geschikt lijkt en door de kleine dielektrische

verliezen ook bij hogere frequenties bruikbaar is, is de gemetalliseerde

polycarbonaatcondensator. Verdere voordelen van dit type zijn de kleine

afmetingen en de zelfherstellende werking van het dielektricum.Ze zijn

echter maar tot spanningen van 600 V.= (400 V.~) te verkrijgen, wat

bij een experimentele opstelling een onoverkomelijk bezwaar ~s.

(leveranciers o.a. Philips,Siemens,ITT-Standard,Leclanche)

Een tweede type is een oliegevulde papiercondensator die door Bosch

wordt geleverd.(IOOO V. =).

Nadelen zijn de grote afmetingen en de hoge pr~Js per ~F. Door de

lange levertijd is dit type condensator in deze opstelling (nog) niet

gebruikt.

Een derde type is een speciaal naar e~gen specificaties vervaardigde

condensator van Leclanche, die (d~s) aan aIle eisen voldoet. De prijs

per ,.uF. is zeer laag te noemen ('! f3. -), de levertij d ligt echter in

de orde van grootte van een afstdeerperiode; deze condensatoren konden

daarom nog niet worden toegepast.

Een vierde type is de bekende papiercondensator van Philips (1000 V. =)

Deze condensator is voor ons doel beslist niet optimaal te noemen,

ze was echter ruim voorradig en is dan ook voorlopig gemonteerd.

Voor iedere commutatie-condensator is een waarde van 26",44F. (l0+8+8 ""F.)

beschikbaar. (zie ook foto 2 )

De zelfinducties.

Er z~Jn twee soorten ontwerp mogelijk:

1) Maak (moeilijk te realiseren) commutatiespoelen met een koppelfactor

+1 en schakel verzadigbare zelfinducties voor de di/dt begrenzing
~1!,

il, set'ie.

2) Maak (eenvoudiger te realiseren) commutatiespoelen met een bepaalde

onderlinge spreiding, die di/dt begrenzing garandeert.
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Zolang we spoelen met ijzerkern gebruiken moeten we bedenken dat grote

magnetische velden in de installatie niet gewenst zijn en volledige

verzadiging van de kern daarom vermeden moet worden. In het onderhavige

geval is extra aandacht geboden omcat(fig.42 ) voormagnetisatie optreedt

door de reeds in een sp~elhelft lopende belastingsstroom.

..
_.1

T. \'cL.

Figuur 42. Betreffende de voormagnetisatie der spoelen.

Anderszijds is in verband met de inductieve spanningsverlies over de

commutatiespoelen in de semi-stationaire toestand (buiten de commutatietijd)

een commutatiespoel gewenst die in zijn geheel verzadigbaar is.

Bij verzadiging zal de waarde van L sterk afnemen. Bij een gegeven

condensatorwaarde zal bij aanschakelen van de tyristor de kringstroom

in het ontlaad-circuit te sterk toenemen.
Dat zal echter een grote stroombelasting van de thyristoren tengevolge

hebben, tenzij de minimale toff door zeer geforceerde koeling of door

betere thyristoren drastisch kan worden verlaagd.

Eenvoudigheidshalve is hier gekozen voor de tweede soort commutatiespoelen.

Er z1Jn verschillende spoeltypen vervaardigd •

Aan aIle typen zijn metingen verricht.(weerstand,zelfinductie,spreiding).

Twee configuraties zijn in de schakeling beproefd.

Deze twee typen waren:

I. Twee wikkelingen op een spoelkern, omgeven door enkelvoudig E-I-blik.

De wikkelingen bestaan ieder uit 4 windingen van 8 parallel

geschakelde draden van 2,5 mm2 • De wikkelingen zijn z6danig

aangebracht dat per winding steeds de draden van de beide wikkelingen

direkt naast elkaar liggen. (A.h.w. een 16-filaire wikkelwijze)

(zie tekening 43 )
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Figuur ~3.Doorsnede van spoeltype I.

'.

Als draadsoort is Litzedraad gekozen omdat deze draad goede

hoogfrequent eigenschappen paart aan een goede wikkelbaarheid.

(Naar later bleek is geen echt "hoogfrequent" -Litze, maar zogenaamd

booglampendraad gebruikt: het voordeel van de goede hoogfrequent

eigenschappen vervalt daardoor.)

Gezien de aard der isolatie en de ligging van de draden ten opzichte

van elkaar, is, teneinde verwarming der wikkelingen zoveel mogelijk
2te vobrkomen, per wikkeling een koperdoorsnede van 20 rom • genomen,

2hetgeen overeenkomt met een gemiddelde stroomdichtheid van ~2,5 A./rom

De spoelen worden gekenmerkt door een kleine spre~ding tussen de

wikkelingen. Deze blijft vrijwel constant bij variatie van de lucht

spleetbreedte en dus van de wederzijdse inductie.
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II. Twee spoelkernen met ieder een wikkeling, omgeven door dubbel E-blik.

Figuur 44.Doorsnede van spoeltype II.

De wikkelingen bestaan ieder uit 5 draden van 2,5
2

nun • parallel, bij

16 windingen per wikkeling.

Het wikkelmateriaal bestaat ook hier uit booglampendraad.

Omdat eventueel doorsmelten van de isolatie hier niet direkt

desastreuse gevolgen voor de werking van de installatie zal hebben,

is een kleinere koperdoorsnede per wikkeling genomen. (12,5 mm
2

.)

Dit komt overeen met een gemiddelde stroomdichtheid van~4,2 A./mm
2

.

Deze spoelen worden gekenmerkt door een relatief grote spreiding

tussen de wikkelingen, die afhankelijk is van de luchtspleetgrootte.
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Spoeltype I is berekend voor een totale zelfinductie per spoelhelft

van 25 pH. bij een luchtspleetgrootte van 0,3 nun.

Uit de metingen blijkt dat de waarde van de zelfinductie overeenkomt

met de berekening. (hfdst.5)

Het ijzer zal bij 60 a 70 A. verzadigen, waarbij de waarde van de

zelfinductie k~~iner .wordt. Onder vollast zal toff dan wellicht te klein

kunnen worden. De experimenten bevestigden dit vernoeden: ontwerp I geeft

in de inverterschakeling een te grote stroo-toename (di/dt), wat een

van de redenen is geweest om spoeltype II te vervaardigen.

Spoeltype II is berekend voor een totale zelfinductie per spoelhelft

van 125 ~H., bij een luchtspleet van 1,2 nun.

Dit komt globaal overeen met de metingen. (zie hoofdstuk 5)

Verzadiging treedt hier pas op bij 100-125 A. Omdat tach nog een te grote

waarde voor i optrad, is de luchtspleet la1-er ongeveer 0,8 nun. gemaakt.

4.1.5. De R-C keten over de thyristor. (E: snubber; D: Beschaltung.)

Bij een snelle spanningstoename in de voorwaartsrichting kan een zodanig

grote polarisatiestroom in de halfgeleider gaan lopen,dat blijvende

geleiding optreedt.

Een grote dV/dt wordt veelal veroorzaakt door een plotselinge gedwongen

stroomverandering in een (spreidings)zelfinductie.

Doorslag wordt voorkomen door een condensator over de halfgeleider te

schake len; deze condensator moet ZQ bemeten zijn, dat zij de overtollige

magnetische veldenergie van de zelfinductie kan opnemen.

Teneinde oscillatie en te grote stromen te voorkomen wordt in serie met

de condensator een weerstand opgenomen.

De bovenvermelde plotselinge stroomverandering wordt normaliter

veroorzaakt door het afbreken van de zogenaamde recoverystroom I
RR

.

(zie figuur 45)

De procedure bij het bepalen van de waarden van de elementen R'en C'

is ZQ dat eerst de weerstandswaarde wordt bepaald.

Er zijn namelijk maximale en minimale waarden voor R'te berekenen:

R
1

Bij het doven van de thyristor tree~de recovery-stroom I
RR

op.max.

Daarbij is de spanning over de thyristor ongeveer nul volt.
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met

R' = OV/IRR (2)

= 30 A.I RRmax.

~

~ 900 V. ,

in eerste instantie als een kortsluiting,

de maximaal toegestane spanningstoename

Beschouwen we de condensator
I

dan wordt R gegeven doormax.
over de thyris tor : A V.
Voor de BTY 95 geldt AVmax.

Hieruit volgt: R' . 1 ~ 30 ohm.
max~maa

: Kiezen we R=O, dan zal bij het geleidend maken van de thyristorR' .
m1n.

de condensator zich direkt Over dit element ontladen; de hierbij

optredende di/dt- waarde zal meestal de maximaal toegestane waarde

een orde-grootte overschrijden.

De weerstandswaarde die we moeten opnemen om deze ontlaadstroom te

beperken wordt gegeven door:

waarin dV/dt de maximaleaanmax.

I R'di/dt = dV/dtmax. aanmax.
(3)

snelheid van spanningsdaling bij het aanschakelen van de thyristor is.

Voor de BTY 95 vinden we uit de fabrieksgegevens :

di/dt = 20 A./ }As. dV/dt t::= 300 V./,4As.
max. a.,

Dus wordt R .. 1::= 15 ohm.m1n1maa

(Bij lage 3 )

Lobo Er is voor dV/dt ee.n waarde van 680 V./~s.••
R'· 28.n 0 .q di/dt ~ 25 Ao/,lfAs. :

Gekozen is R' = 28 Jl, 20 W0

gemeten

Bij deze weerstandswaarde bepalen we nu de condensatorwaarde z6danig dat

de LRC-trillingskring ten naaste bij kritisch wordt gedempt.

Nemen we voor L de gedeeltelijk verzadigde commutatiespoel dan geldt:

L

L

-6
= 400.10 /784 :::::: 0,5 flAF.

Figuur ~~. De schakeling tot dV/dt-begrenzing.
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4.2. De informatie-elektronica.

Na een systeembeschrijving worden de samenstellende systeemdelen nader

bekeken •

Het hoofdstuk besluit met de (essentiele) maatregelen ter beperking van

de storings'-lgevoeligheid en een summiere beschrijving van de praktische

uitvoering.

4.2.1. Het systeem.

Het elektronische gedeelte van de installatie zargt voor de informatie

averdracht van en naar de binnenwereld (de rest van de installatie,

inclusief belasting) en de buitenwereld (de operateur).

Zaals in 2.3. is besloten, wordt 1n eerste instantie sturingsmethode I

toegepast in een eenfase-installatie.

Bij deze eerste -experimentele- apstelling is het, teneinde verschillende

bedrijfstaestanden te kunnen anderzaeken, gewenst een ongeregelde

installatie op te bouwen, waarbij de afgegeven spanning in nullast en de

afgegeven frequentie onafhankelijk van elkaar instelbaar zijn.

Figuur 46 geeft het blokschema van de gestuurde installatie .

.,,,,, lcLli. ... ~

. 0--+
sra.",,,,,,,,'}s-

L'" , ~ c.LL "''}

Sl:l-l-LL('

'}~ du.Lte

( \ ~'t L-
V6"1. c. J)

...

i )

VDe.J;,,"J- .
L J... .L---o_

Figuur 46. Blokschema van een angeregelde inverterinstallatie.
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1

Zoa1s in 4.1.4. a1 is aangegeven, is een verhoging van de toegestane

di/dt van thyristoren te verkrijgen door te zorgen dat het ge1eidende

gebied op de kathode-opperv1akte sne1 toeneemt.

Er zijn (en worden) met dit doe1 speciale thyristoren ontwikke1d.

(zie o.a. Lit. 13, 14 )

Bij een gegeven thyristor is echter a1 vee1 te bereiken door een grote

en zeer sne1 toenemende stroom aan de gate-kathode overgang toe te

voeren, waardoor de kathode sne1 over een groot dee1 van de opperv1akte

zal ge1eiden, waarna de waarde van di/dt van secundair be1ang wordt.

Om dit te bereiken is v66r iedere thyristor een pu1sversterker

geschake1d, die galvanisch met de betreffende thyristor is verbonden.

Galvanische scheiding tussen de pu1sversterkers en de stuure1ektronica

wordt verkregen met behu1p van transformatoren.

Teneinde a11e gewenste schake1frequenties te kunnen overbrengen en

daarbij de transformatoren klein te houden, wordt "hoogfrequent"

modu1atie van het stuursigna~l toegepast. (Het modu1atiegedeelte).

Andere methoden voor het verkrijgen van ga1vanische scheiding

(met name optische methoden) zijn we1 overwogen, maar gezien de te

verwachten moei1ijkheden niet toegepast.

Het stuurgedeelte za1 bij gegeven ingangssigna1en voor frequentie

en spanning de (vier) ongemoduleerde signaa1reeksen, nodig voor een

juiste sturing van de thyristoren, moe~en leveren.

Wat dat bij gebruik van sturingsmethode 1 inhoudt wordt ~n het vo1gende

aan de hand van de basisschake1ing (Fig. 47) gememoreerd. (verg. ook 2.1.)

r-- 1_1"_E _

~ 1 : V. __a l t
f 2

Figuur 47 .De basisschake1ing.
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Kortsluiting treedt op als de schakelaars (thyristoren) I en 2 of 3 en 4

geleidend zijn. De stuursignalen voor I en 2 mogen elkaar dus niet

overlappen. Hetzelfde geldt voor de stuursignalen van de elementen 3 en 4.

De schakelsnelheid bepaalt de freguentie van de uit~an~s~panning; de

faseverschuiving tussen de signaalreeksen voor 1 en 2 enerzijds en 3 en 4

anderszijds bepaald de grootte van de uitgangsspanning.

------t---------t--------,r ~ t Q.)

T
(zie figuur 48 )

~ )

I 1 "1 d «id.t J I2. Cj.(./~'d!

I
T

( )

I I =1 t=~~ b)

, >- T
~ 4 )

rl r --:J
c=J

r=J
c=J

r ~1-
c=J

Figuur 48.Frequentie en grootte van de uitgangsspanning

V in samenhang met de stuursignaal-reeksen
u

bij ohmse belasting.

Tijdens de commutatie of bij inductieve belasting kan de stroom door de

thyristoren kleiner dan de houdstroom worden, waardoor het element niet

langer zal geleiden. Het is daarom noodzakelijk gedurende de halve

periodeduur een stuursignaal aan de thyristoren aan te bieden.

In figuur 48 is dit door de blokvorm van de signalen aangegeven.
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4.2.2. Het stuurgedeelte.

Zoals we hebben gezien moet de frequentie van de signaalreeksen a) en b)

(fig. 'i I) gelijk zijn de faseverschuiving !h (zie 2.1.)

moet onafhankelijk van deze frequentie kunnen worden ingesteld.

Aan de hand van hat blokschema (fig.49) zal de voor dit probleem

gevonden oplossing worden uiteengezet.

V:z:

V, Vet

F. F. Q. ) a)
~ V,

A

S

~
Vz. VI.

F. F. 6 ) ~)

V,
l.

Figuur 49 .Blokschema van het stuurgedeelte.

Het uitgangssignaal van de integrator I, die extern naar de nulstand

kan worden teruggezet, wordt door de vergelijker Ve I met een referent ie-

signaal vergeleken. Wordt IV~'l VRef .\ ' dan verandert de uitgangs-

spanning van teken. De reset-schakeling R zal dan zorgen dat de

uitgangsspanning van de integrator I weer ~ 0 V. wordt.

De spanning VI zal dus een zaagtandvormig verloop krijgen.

De helling van de integratorspanning V
7

-en daarmee de zaagtandfrequentie

wordt gegeven door de variabele gelijkspanningsbron Vf •

Bij het terugzetten van de integrator zal de uitgangsspanning van Ve

wederom van teken veranderen; de reset-schakeling reageert echter op

deze verandering niet.

De spanning VI wordt aan de flip-flop FF a aangeboden, die de gewenste

uit~angssiQnalenV en V ~ levert.. - a a
De zaagtandspanning VI bepaalt samen met de referentiespanning Vu
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(waarbij geldt IVRef~ ~ IVul) het teken van de uitgangsspanning van de

tweede vergelijker Ve 2.

Deze spanning V
2

dient als triggersignaal voor de flip-flop FF b, die de

signalen Vb en Vb~ levert.

De schakelaar S maakt het mogelijk de beide flip-flop~s in dezelfde

begintoestand te brengen.

Figuur 50 geeft een toelicnting op het bovenstaande.

I : I I =1 ~I

I I
II I

j tJ U ~ ~

--I:

-f----!~_t
Figuur 50 .Het verloop van enige in het stuur-circuit

optredende spanningen.

Figuur 51 geeft het principeschema van deze schakeling.
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+

v ... ]so

'0 n

1JO n

Ike

10 n

10 VI

OA Zooo

F. F. II.

'--..,...._--J ~I

F. F. II.

'1'

Figuur 51 .Principeschema van het stuurgedeelte.

Ter toelichting van dit schema het volgende :

Er is gebruik gemaakt van analoge integrated-circuits uit de -709- serie

en weI de SN72709 N. Dit is een redelijk goede differentiaal

operationele versterker. Teneinde een stabiele werking te verkrijgen

is een compensatie met behulp van weerstanden en condensatoren

noodzakelijk. (zie fig. 51 )

De gebruikte flip-flop~s zijn een zogenaamd circuitblock van Philips,

zie hiervoor bij lage , •

Moeilijkheden treden op bij de koppeling van analoge circuits aan

digitale circuits. De bereikbare flanksteilheid van analoge circuits

is namelijk veelal niet voldoende voor digitale stuurcircuits.(b.v. FF 11)

Een oplossing is hier gevonden in de positieve condensator-terugkoppeling

van de vergelijkers.
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Dit heeft een soort "Latch-up" van de operationele verstrekers tengevolge,

wat normaliter zeer ongewenst is. Door dit verschijnsel te beperken

door middel van een snelle zenerdiode van +- 2V. , blijft de interne

schakeling van het integrated-circuit heel en wordt een zeer goede

schakeltijd bereikt.

Zoa1s uit figuur 51 blijkt bestaat de reset-schake1ing van de integrator

uit een transistor. De basisstroom voor dit element wordt ge1everd door

de reset-condensator. De waarde van deze condensator is be1angrijk en

moet experimenteel worden bepaald. Is de waarde te 1aag, dan za1 de

condensatorlading te klein zijn en de integratorspanning niet naar nul

terugkeren. Is de waarde te hoog, dan b1ijft de transistor te lang

ge1eiden, waardoor een dode -tijd ontstaat. (zie figuur 52)

c tit \d ci.",

Figuur 52 .Betreffende de zaagtandvorm en de reset

condensator.

In dit laatste geval za1 het regelgebied van de spanningsrege1ing

k1einer worden.

4.2.3. Het pulsmodulatie-gedee1te.

Met verschillende soorten pulsmodulatie-circuits was voorheen a1

ervaring opgedaan.

De eisen die daarom aan het te gebruiken circuit worden geste1d zijn

· gebruik van de genorma1iseerde voedingsspanningen.

· snel schakelend

• betrouwbaar

• eenvoudig en zonder afrege1ing te bouwen.
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Een door J.H.Wouterse gebouwd circuit voldeed in eerste instantie aan de

eisen. De gemodificeerde versie gebruikt echter wel extra hulp(voedings)

spanningen. die eenvoudig uit de aanwezige spanningen verkregen kunnen

worden.

Aan de hand van figuur 53 wordt de schakeling toegelicht.

0110

I
I

++

I

I
L.-

I'-'-'~~k'-'-'~~~~I

I : I .

....------i' I
)., k

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

I

I
I
I
I

H. F. ._._._._._.-'

IS' k

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

OA i. '102.

Figuur 53 .Principeschema van een pulsmodulator-schakeling.

Het uitgangssignaal van de oscillator verspringt tussen + en - 12 V.

Bij afwezigheid van T
2

zal T
1

dan geleiden als het hoogfequentsignaal

positief is.

De kern van de modulatie-transformator wordt daarbij gemagnetiseerd.
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4.2.4.

Geleidt T
I

niet langer, dan wordt in de wikkeling w2
(wI en w2 zijn zeer goed gekoppeld) een inductiespanning opgewekt.

Is deze groter dan ~24V. , dan zal de diode geleiden: het werkpuntin de

B-H -kromme van de transformator daalt.

Modulatie vindt plaats met behulp van T2 . Geleidt T2 ' dan kan TI niet

geleiden. Teneinde een snelle afschakeling te verkrijgen is de emittor

van T2 op ~ -1,5 V. gebracht.

Omdat het ingangssignaal voor de schakeling verspringt tussen 0 en +12 V.,

is door middel van een hulpspanning het logisch "O-niveau" op ~ +6 V.

gelegd. Dit resulteert in een storingsdrempel van ~ +- 6 V.

De schakeling is betrouwbaar gebleken.

De pulsversterkers.

Zoals we hebben gezien is het belangrijk de thyristoren snel te laten

geleiden. We ontsteken de thyristor daarom met een zogenaamde

"kerktorenpuls". (foto 16) Hiervoor is binnen de groep vroeger een

schakeling uitgedacht, die we, zij het gewijzigd, hebben overgenomen.

(zie o.a. Lit.15 )

Figuur 54 geeft de principeschakeling •

......--...,...--......;.;;;;.;;..;;;,;,;;;;;,;;;;...,..;;;....-.,;,;.,;..;....-"'T"""--r--------. f

330ft

1---- ------_ u,.1

o/UOO

...--.....-.1.-------£..----......'---...1-----.........----£..------....... 0

Figuur 54 .Principeschakeling van de pulsversterkers.
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4.2.5.

De wijzigingen bestaan uit het gebruik van betere componenten en het

aanbrengen van een weerstand en een diode parallel aan de thyristor

ingang.

Teneinde de pulsversterkers zo effectief mogelijk te laten werken,

moeten zij direkt naast de thyristoren worden gemonteerd.

De zelfinductie van de verbindingsdraden blijft dan zO klein mogelijk.

Storingen.

Een-algemene moeilijkheid bij het samenspel van energie-elektronica

en inforrnatie-elektronica is de vorming van elektrische en magnetische

storingsvelden door het sterkstroom-gedeelte. Het beperken van de

storingsgevoeligheid vormt dan ook een van de belangrijkste opgaven bij het

ontwerpen van dit soort elektronische schakelingen.

Naast het gebruik van speciale componenten vraagt de opstelling van

onderdelen en de bepaling van een verstandige bedradingsloop, zowel op

de printkaarten als binnen de gebruikte montage-kast, dan ook extra

veel aandacht.

Van de vele maatregelen die zijn genomen, worden in het volgende enkele

belangrijke opgesomd:

1) componenten.

• de vergelijkers maken gebruik van analoge circuits, dus de

"logische 1" is + 12 V., de "logische 0" is - 12 V.

• de flip-flop~s werken bij een hoog niveau. ('::::; 10 V.)

• de halfgeleiders zijn ruim gekozen, dat wil zeggen dat hun

specificaties beter zijn dan strikt noodzakelijk is.

• waar nodig worden -ter bescherming van andere halfgeleiders en

ter verbetering van de signaalvorm, snelle zeners of snelle (4 ns.)

dioden gebruikt.
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4.2.6.

2) voeding.

Ret meest storingsgevoelige deel van de schakeling is de integrator.

Teneinde iedere interne signaaloverdracht via de voedingslijnen te

vermijden zijn aparte voedingen voor de verschillende systeendelen

gerealiseerd:

• voor de stuurelektronica twee VE 11 eenheden van Delta-elektronica.

• voor de modulatoren twee aparte eenvoudige voedingen.(brug,elco)

• voor elk van de pulsversterkers ook een eenvoudige aparte voeding.

3) bedrading.

• het voorkomen van overspraak.

• het volledig scheiden van aIle voedingscircuits.

(dus geen gezamenlijke "nulleidingen" ! )

• het voorkomen van oscillaties van bedradings-capaciteit en

-zelfinductie door het aanbrengen van speciale keramische

condensatoren op daartoe geeigende plaatsen.

De praktische uitvoering.

De praktische uitvoering van het elektronica-gedeelte was als voIgt:

sturing, flip-flop~s en het elektronische deel van de modulator-schakeling

op een print vero-board.

De modulator-transformatoren met hun voedingselementen op een tweede print.

Deze laatste print is speciaal gemaakt, omdat aan de verschillende

connector-contacten direkt de thyristor-kathodes liggen; een goede

isolatie en overslag-beveiliging zijn dus belangrijk.

De pulsversterkers zijn, afgezien van hun voeding, ieder op een print

gemonteerd. De verbinding tussen pulsversterkers en pulstrafo~s bestaat

uit twee-aderig afgeschermd snoer. De afscherming ligt bij de puls

versterkers aan de plaatselijke "0" leiding.

Ret geheel is, inclusief bedieningsorganen, exclusief pulsversterkers

in een zogenaamde printkast gemonteerd.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek

5. Beproeving,resultaten.

groep elektromechanica

biz 79 van

rapport nr.

De experimenteZe opsteZZing geeft geZegenheid ervaring

met de sohakeZing en de daarin gebruikte oomponenten

te verkrijgen -

In dit hoofdstuk worden metingen aan componenten behandeld en enige

meetresultaten van de inverter bij ohmse belasting en bij bedrijf met

een inductie-regelaar gegeven.

5.1. Metingen aan de inverter-transformator.

Een van de gemodificeerde "Boerse" inverter-transformatoren is op
-

verschillende eigenschappen onderzocht, te weten:

1) ohmse weerstand

2) koppeling tussen verschillende de~lspoelen

3) verwarming door ijzer- en koperverliezen, zowel bij nominaal bedrijf

als bij hogere~ bedrijfsfrequenties.

Ter verduidelijking voigt hieronder het schema met de aansluitingen op

het klemmenbord van deze transformator. (fig. 55)

:3 E"1J

~: I E~~
'1& 1D '1D 10 '11 D '11. a ua:3 E" It C ~D ora '1'1 D '1fD '1'0

1~3
1,E,t> 10 8'0 '10 1t 0 z, a 1<70I'

":=:1 Jl ,I> 0 II 0 11 D »0 II D J2 Den... L--.
Il 0 '.. a HO litOIS=- 1'1elf If a,6 ./0 ~r 0 JIO

11:=) J&

c: ,.,0 "0 )10 J/O

"

~:J
'"l e 100 J'D !foD

£:17

'1 0

Figuur 55 .Schema en aansluitingen van de transformator.
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5.1.2.

De weer stand van de verschillende wikkelingsdelen is gemeten met een

Thomson -brug ,(meetbereik 10-4 tot 10 ohm, bij I % ; TE 0609). bij
"een omgevingstemperatuur van 22,8 C.

De gevonden weerstandswaarden staan in tabel vermeld. De indexering

is die van de aansluitklemmen.

We zien hieruit dat de ohmse weerstand van onderling symmetrisch gelegen

wikkelingen binnen zeer nauwe grenzen gelijk is, terwijl de absolute

waarde der weerstanden zo klein is dat in elke voorkomende bedrijfs

toestand de ohmse weerstand van de wikkelingen verwaarloosbaar zal zijn.

Meting van zelfinducties en spreidingen.

Bij deze metingen zijn de wikkelingen genummerd van I tim ]6, twee

schakelwijzen van de wikkelingen worden aangegeven met A en B.(fig.56 ).

Van verschillende wikkelingen is door middel van een stroom-spannings

meting volgens figuur 57 de zelfinductie bepaald.

De resultaten vind U in tabel ~ vermeld.

Uit deze en andere metingen van de zelfinductie blijkt dat we de twee

spoelen -elk als ean transformator geschakeld- parallel mogen gebruiken.

(zie4.1.)

Zoals bekend is het gewenst op de primaire van de transformator

aftakkingen aan te brengen, waarop de terugvoerdiodes worden aangesloten.

Het is belangrijk dat de koppeling tussen deze afgetakte gedeelten en

de rest van de primaire wikkeling zo goed mogelijk is, waarbij er

in verband met een snelle commutatie naar gestreefd moet worden de

spreidingszelfinductie van de afgetakte gedeelten zo klein mogelijk

te houden.

Om de juiste schakelwijze van de transformatorwikkelingen te vinden,

is de koppeling tussen enige van deze wikkelingen bepaald.

De hierbij gevolge methode is de volgende:

Beschouwen we het in figuur 58 gegeven vervangingsschema van een

transformator zender ijzerverliezen, dan blijkt de spreidingszelfinductie

uit de termen L]1 - a.L 12 en a
2

.L22 - a.L 12 te bestaan.

( a is de overzetverhouding van de transformator)
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U .0.- ~

Figuur 58.Vervangingsschema van een transformator

zonder ijzerverliezen.

De koppelingsfactor k is als volgt gedefinieerd: (1)

De factoren L]] en L
22

zijn reeds uit vorige metingen bekend, de factor

L
12

kunnen we als volgt bepalen:

Schakel de beida wikkeling~" Wdarvan we de wederzijdse inductie willen

weten in teganfase zoals in figuur 5~ __ i~~at!&egeven, dan geldt:
EM 101 EN S'l"

V

EM) ... .,. EM1"S

Figuur 59 .Schakelschema van een transformator in

tegenschakeling.

.!1
... I • I (2) en

-2

!!1 -(R + j,w,L 11 )·.!] j .w.L
12 '.!2]

!!2 -(R + j,w,L22 )·.!2 jew L12 , .!I
2

Stel nu

(3)

(4)

(5)

vinden we uit deze formules (2 --5)

(6)
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ofwe1

+
! . .:, .VU

2
I 1

2

LII + L22 - 2.L 12 = Ls

(7)

(8)

waarin L de totale op de primaire betrokken spreidingszelfinductie is.
s

De stroom-spannings meting met tegengeschakelde wikkelingen geeft ons

dus de waarde van deze L •s

Met behulp van formule (8) vinden we dan de waarde voor L12 .

Uit (I) is dan de waarde van de koppelfactor k te berekenen;

de spreidingszelfinducties Ll1 - a. L12 en a
2

.L22 - a. LI2
zijn nu ook bekend.

De berekeningen zijn samengevdt 1n tabel 2. waarbij de spreidings-

zelfinducties (uiteraard) betrokken zijn op de kleinste wikkeling.

Uit de verkregen cijfers kunnen we het volgende concluderen :

bij gebruik van schakeling A als primaire is de hoogste koppelfactor

en de laagste spreidingszelfinductie te verkrijgen.

omdat de deelspoelen in werkelijkheid binnen de schakeling A resp. B

moeten worden gezocht, lijkt schakeling B als primaire van de inverter

transformator de aangewezen schakeling.

Bij bedrijf in de inverterschakeling is de transformator dan ook

geschakeld volgens figuur 60 • waarbij de aftakkingen van de primaire

zijn aangesloten op de klemmen 25//5 en 11//31

.....,;. \..I.e L;. .....')-

.. f "'" ,~ I.e l.-i '" ~ -

c.o-f,,,""""' e>"-f,e

Figuur 57.Meetschakeling voor de stroom-spannings meting.
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Voor een goede werking van de installatie is het van belang dat de

transformator niet te heet wordt. (maximaal ~ 110 0 C) •

Bij gebruik van de transformator in de inverter-schakeling treedt

verwarming op, zowel tengevolge van de grondharmonischen van stroom en

spanning, als wel tengevolge van de bij de commutatie ontstaande hogere

harmonischen.

Teneinde inzicht te verwerven in de totale te verwachten verwarming bij

inverterbedrijf, is daarom besloten tot een aantal duurproeven, waarbij

getracht is de invloed van de verschillende verwarmingsbronnen te scheiden:

I) metingen bij nominaal sinusbedrijf.

2) meting van koperverliezen bij hogere frequenties.

3) meting van ijzerverliezen bij hogere frequenties.

4) meting van ijzerverliezen bij inverterbedrijf.

ad I) Meting van de temperatuursstijging bij nominaalbedrijf

wil zeggen : een belastingsmeting bij

voeding met een sinusvormige spanning,

f • 50 Hz.,

I . . ~ I d' ~ 50 A.,pr1ma1r secun a1r
Th(

• ) E.dt 1la 1,9 Vs.
(>

De temperatuursverhoging bij deze metingen is volgens twee methoden

bepaald:

a) Met behulp van een N.T.C.-weerstands- temperatuurmeter.

Gemeten is daarbij op vier plaatsen van de transformator ,

aangeduid met A tim D volgens figuur 61 • (\)l~·ct.)

b) Door meting van de ohmse weerstand van de wikkelingen I tim 8.

De weerstandsverander~ng bij variatie van de temperatuur heeft

de vorm van een exponentiele functie.

In het gebied van OoC. tot IsOoC. kunnen we deze functie echter

benaderen met een rechte lijn. (Lit. 16 )

Er geldt dan :

(9)
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waarin ~_~-t
ell e e= eo

(10)

-5 2
~ 6,8.10 n rom 1m .::..,

e= eo

Binnen 1% nauwkeurigheid geldt nu voor het gegeven temperatuur

gebied:

Herschrijven van (91 geeft 6p=M .1% (I I)

omdat het wikkelings~oper niet afneembaar is kan p en dus 6p

niet eenvoudig worden bepaald.

Bij overgang op weerstandswaarden wordt (9) :

Re '" Re1 [1 + ete1 • (e - e1) J (12)

Door nu de weerstandswaarden bij twee nauwkeurig bekende

verschillende temperaturen te bepalen, kunnen we et
Sl

berekenen.

Bij gebruik van formule (12) vinden we nu uit de weerstands

metingen de temperatuursverhogingen van de wikkelingen.

De transformator-aansluitingen, een schema van de meetopstelling

en de meetresultaten vindt U in tabel 3

In figuur 62 zijn enige punten uit tabel 3 in grafiek gebracht.

ad 2) Bij hogere frequenties zal tengevolge van stroomverdringing en

wervelstroomverliezen de koperweerstand sterk toenemen.

De extra temperatuursverhoging die daardoor veroorzaakt wordt, is

in een serie metingen bepaald.

Er is gemeten onder de volgende voorwaarden
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• sinusvormige voedingsspanning.

• f • 100 Hz. en f· 400 Hz.

• I . . ~ I d' :::::: 50 A.pr1ma1r secun a1r
T/z

• kortgesloten secundaire, dus"f E.dt -+0

De temperatuursverhoging is evenals bij de vorige metingen op twee

manieren bepaald :

a) met behulp van een temperatuurmeter.

b) uit de weerstandswaarde van de wikkelingen.

De tabellen 4 en 5 geven de meetresultaten en de daaruit

berekende temperaturen weer.

De meetopstelling is gelijk aan die bij de vorige metingen gebruikt,

waarbij de voeding echter,in plaats van door een inductieregelaar ,

door een "hoogfrequent" machine-generator wordt geleverd.

Figuur 63 geeft enige resultaten in grafiekvorm weer.

ad 3) Het ijzerverlies (wervelstroomverlies en hysteresisverlies) neemt

bij toenemende frequentie ook sterk toe. (zie o.a. Lit. 17, 18)

Teneinde de extra verwarming door deze verliezen te bepalen, zijn

er bij verschillende frequenties metingen verricht.

Hierbij is -indien nodig- slechts een deel van de wikkelingen

aan de voedingsbron aangesloten, waarmee aan de volgende meetvoor

waarden kon worden voldaan :

• T'fE.dt • constant· 2,2 Vs •
•

• f • 100 Hz. en f· 400 Hz.

• voeding met sinusvormige spanning.

De temperatuursverhoging is hier alleen met de temperatuurmeter

bepaald.
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Figuur 61.Meetpunten op de transformator.
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Als extra meting is het door de voedingsbron geleverde (watt) -

vermogen opgenomen.

De resultaten van de metingen staan in de tabellen 6, 7 .

vermeld, waarnaast in figuur 64 enige meetpunten in grafiek zijn

gebracht.

ad 4) Teneinde de meting van de ijzerverliezen ad 3) een reele

achtergrond te geven , zijn enige metingen bij inverterbedrijf gedaan.

De inverter was aangesloten op een spanning E = 220 V.,
o

de uitgangsspanning in deze onbelaste toestand was 219 V.

De schakeling was uitgerust met voorwaarts- en terugvoerdioden,

connnutatie-spoelen type II en condensatoren van ]8 "",F.

De resultaten van deze meting staan in tabel 8 vermeld.

Conclusie.

Uit de verkregen gegevens mogen we concluderen dat : I/~

de ijze~verliezen praktisch te verwaarlozen blijven, omdato~E.dt

bij frequenties groter dan 50 Hz. kleiner zal worden dan 2,2 Vs.

de koperverliezen zo groot zullen worden dat --vooral wanneer we

de hoger-harmonische componenten meetellen-- de transformator in

continubedrijf (>8 hr.) en vollast thermisch tot het uiterste

zal worden belast.

voor de proefopstelling de transformator zeker zal voldoen , omdat

de belasting vrijwel altijd geringer zal zijn dan hierboven is

aangenomen.
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De bepaling van a
SI

Zoals formule (10) aangeeft is a direkt afhankelijk van de soortelijke

weerstand van het gebruikte koper. In de handboeken (Lit. 16, 17 )

5.1.3.1.

vinden we voor verschillende soorten bandkoper waarden tussen
-5 2 -5 21837.10 Jl.mm 1m en 1724.10 ..nmm 1m., hetgeen overeenkomt met waarden

-4 -4 0voor a SI tussen 37.10 en 43.10 I e.

Omdat de leverancier van de transformatoren geen waarde voor de

soortelijke weerstand van het gebruikte koper kan opgeven, zullen we

a proefondervindelijk moeten bepalen.

In principe gebeurt dit door de weerstandsverandering te bepalen, die

bij variatie van de temperatuur van het wikkelingskoper ontstaat.

Er zijn drie reeksen waarnemingen verricht waaruit de gevraagde grootheid

kan worden bepaald:

a) bij de metingen ad 1) tim ad 4) is telkenmale min of meer nauwkeurig

de omgevingstemperatuur opgenomen. waardoor het mogelijk is een serie

waarden voor a te berekpnpn. (zie tabel 9 ).

We vinden als meest waarschijnlijke waarde : a
SI

= 37,5.]0-4 IOe.
b) Omdat de bepaling ad a) niet bevredigend was, is de gehele transfor

mator in een oven geplaatst en tot ongeveer 100 °e. verwarmd.

Hierbij is de temperatuur met behulp van vooraf geijkte N.T.e.

weerstanden bepaald. Deze weerstanden waren daarbij op twee plaatsen

in de wikkeling en bovendien op de ijzerkern aangebracht.

Na 18 uur opwarmtijd bleken de zo gemeten temperaturen onderling

ongeveer 10oe. te verschillen.

Bij herijking bleken de waarden van de N.T.e.-weerstanden niet

noemenswaard te zijn verlopen.

Hieruit werd geconcludeerd dat de opwarmtijd bij deze proef te kort

was geweest.

De gevonden temperatuur- en weerstandswaarden en de daaruit berekende

grootten voor a worden in tabel 10 gegeven.

c) Teneinde de resultaten ad b) te verbeteren werd de transformator

gedurende 89 uur in de oven geplaatst en werden zowel tijdens het

opwarmen (70 uur) als tijdens het afkoelen waarnemingen gedaan.

De resultaten staan in tabel 10 vermeld.

De nu gevonden temperatuursverschillen

weliswaar kleiner dan bij de meting ad

dat geen goede waardebepaling van a

tussen de meetplaatsen waren

b) , maar toch nog z6 groot

mogelijk bleek.
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leek het meest betrouwbaar.

De meetresultaten van de metingen ad 1) tIm ad 4) zijn uiteindelijk

groot 37,5.10-4 /°c. Deze waardebewerkt met een waarde voor as!
(gevonden bij de metingen ad a) )

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

In de literatuur wordt deze waarde ook als richtgetal vermeld.

Teneinde het belang van een juiste bepaling van a te illustreren, is

in tabel 5 een schaduwberekening gegeven, waarbij voor a de waarde

van de internationale koperstandaard is gehomen. ( 4,27.10-3 1°c.) .

........ c.H""'} '" 'f'. &00 R do Ia·· ..... .. & i...., col.., ~

10-$" 10·" ..... .s . 1-......
-I·c Jt. "c " -.c .

z.",S':!O,1 J,t5~ ql!.t 1- 3 I
'l 1.1.,' ~p'j 18$"0 "1-6, ~ 1- 6 I '3'11 f".

3 1.',0 : O)f 18ff 3'"i,~ 1-8
I

'1. o,r J 81'1 1" ~
-'1

Lt 1.0 1- G • 10

S' 11,. ~ 01" 1,10 l.iI',8 6-$ I

~ 1.\ ~O11 US"O I
1- 'J.!.t ~ I," )~I I, '1,' ~o,a )~,.o

I

TABEL 9.
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I
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I l31.to
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5.2. Metingen aan de commutatiespoelen.

Van de spoeltypen I en II zijn de weerstand, de zelfinductie en de

spreiding bepaald.

De weerstand is gemeten met een Thomsonbrug (1%) , EM 220.

De zelfinductie is via een stroom-spannings meting bepaald.

De spreidingszelfinductie is gevonden uit een stroom-spannings meting

bij tegengeschakelde spoelhelften.

Naast de stroom-spannings metingen zijn bovendien metingen met behulp

van een universele meetbrug (EM 771) uitgevoerd.

In tabel II staan de resultaten van deze metingen vermeld; de

figuren 65 geven de gebruikte meetschakelingen weer. (blz. 11. '1 )

N.B. Gegevens van de stroom-spannings metingen aan spoeltype I

zijn helaas verloren gegaan.

We zien dat bij variatie van de luchtspleet d :

zoals te verwachten was de spreidingszelfinductie van spoeltype I

minder varieert dan van spoeltype II.

de waarde van de zelfinductie per spoelhelft bij beide spoelen

overeenkomt met de berekende waarden, (resp. _ 25,.AH. en:::;:. 125,tLH.)

waarbij:

deze waarde binnen redelijke grenzen (20 % ) instelbaar is.

de koppelfactor van spoeltype I beter blijft dan van spoeltype II.

De beide spoeltypen zijn in de inverterschakeling gebruikt.

Bij verschillende waarden van de luchtspleet d zijn de optredende stroom

en spanningsvoremen opgenomen. Uit deze metingen volgt o.a. dat :

A algemeen.

de zelfinductie van iedere spoelhelft groot genoeg is om de

di/dt - waarde beneden de grens van 20 A.lps. te houden.
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ruim boven de gestelde grens blijft.

t off voor d~1 mm. en d=2 mm. beneden de minimumwaarde van 20~s.

blijft. (N.B. t off ... 50ps. geldt als een "veilige" waarde.)

we moeten bedenken dat t off weliswaar kan worden vergroot door de

condensator groter te kiezen, maar dat daarbij al snel de topwaarde

van de stroom door de thyristor te groot kan worden, terwijl ook

de spoelkern dan zal verzadigen.

de configuratie met d~O rom. een goede keus lijkt; dat echter niet 1S

omdat bij nominale spanning te snel verzadiging van de kern optreedt.

C bij de spoelen type II.

t
off

we op moeten passen de totale zelfinductie per spoelhelft niet te

groot te maken, omdat anders de commutatietijd groter zal worden

dan de gestelde grens. ( 5 % van de kortste periodetijd)

de maximale thyristorstroom redelijk klein blijft.

(E -220 V. C-SpF. I b 1 ~25 A. dan I = 160 A. )o e •

verzadiging van de kern mede daarom niet snel optreedt.

(Voor N.i • 1600 Aw. moet d=I,2 mm. worden.)

De bovenstaande overwegingen hebben -zoals in 4.1.4.2. aangegeven

geleid tot de keuze van spoeltype II als commutatiespoel.
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5.3. Metingen aan de inverter bij ohmse belasting.

Bij een bepaalde bedrijfstoestand is een hele serie waarnemingen van de

optredende spanningen en stromen in de inverter verricht.

Omdat echter, zoals daarbij is gebleken, een forse onbalans binnen deze

inverter bestaat (zie ook 4.1.) , is het niet zinvol deze waarnemingen

in extenso in dit verslag op te nemen.

Ter illustratie van de optredende onbalans geven de foto~s 5, 6 de

stromen door de thyristoren 1 en 3 weer. (bijlage I) . De grote

onderlinp~ afMijkingen zijn duidelijk waarneembaar.

Omdat de inverter , als voedingsbron gezien, toch bevredigend werkte,

geef ik hieronder in figuur 66 toch enige stroom en spanningswaarden.

Bij de bepaling hiervan is om meettechnische redenen de voedingsspanning

E • 100 V. gehouden.
o

100V

"v, • 110 v. r os .

"'t 0V . .....e.,..,..
&. r: \ io A.

tlv-;r;- ". U. V/,..4 .........

'"&. 1) :. '2., I" A .

1
I

I

...
L

C
:: .\0 A. h..e.,.

'.-A. po'.

r ...
6 Q

lhlasi.

r
Eo:

+

- 00------- - - -

Figuur 66 .Enige meetwaarden aan de inverter bij

ohmse belasting.

Teneinde de betrouwbaarheid van de inverter te toetsen is deze

versch eidene dagen lang bij wisselende belasting bedreven.

Er trad slechts eenmaal een weigering op, die veroorzaakt werd door een

te grote belasting. Een 14-urige duurproef bij een belastingsstroom van

34 A. werd goed doorstaan, slechts de temperatuur van de commutatiespoelen

liep .-(te) hoog op. (n.1. tot 14t> °e.)
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5.4. Metingen aan de inverter bij belasting met een inductieregelaar.

Betrouwbare werking van de inverter hangt ten nauwste samen met een

goede commutatie.

De commutatie wordt in gevaar gebracht indien de toff die de thyristoren

wordt aangeboden te klein wordt.

Bij een gegeven condensatorwaarde betekent dit dat het gedeelte van de

condensatorlading dat voor het tijdelijk onderhouden van de laststroom

wordt gebruikt niet onbeperkt mag toenemen. Anders gezegd: de laststroom

op het ogenblik van commuteren mag een bepaalde waarde niet overschrijden.

Teneinde deze waarde proefondervindelijk te kunnen vaststellen is een

inductieregelaar als belasting van de inverter genomen.

Door variatie van de grootte en de fasehoek van de door de inductieregelaar

afgegeven spanning ten opzichte van de uitgangsspanning van de inverter,

is het bovendien mogelijk aIle denkbare belastingssoorten te simuleren.

Figuur 67 geeft de gerealiseerde meetopstelling en de gebruikte symbolen.

Ter bepaling van de maximale stroomwaarde op het commutatieogenblik zijn

enige metingen gedaan waarbij er geen faseverschil tussen V en V. d
u \ l.n •

bestond en de waarde van V. d werd gevarieerd.
l.n •

Tabel 12 geeft de resultaten. (zie ook fig. 67)

Uit de tabel lezen we direkt af dat vergroting van de condensatorwaarde

vergroting van de kritische stroomwaarde betekent, waarbij er echter geen

lineair verband tussen de beide grootheden bestaat.

Uit enige proeven is gebleken dat zowel inductieve als capacitieve

laststromen door de inverter goed verwerkt worden. (zie ook hfst.7).

EM,,,

Figuut' 67.Schema van de proefopstelling met de

inductie-regelaar.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

biz 102 van

rapport nr.

6. Terug naar de doelstelling; evoluatie van het ontwerp.

- Toetsing van het tot nu toe voZbpaahte aan de doeZsteZZingen

zaZ samen m~t de opgedane epvaPing Zeiden tot het ontwepp van

een definitieve instaZZatie -

Toetsing van de werkende eenfase-installatie aan de doelstellingen

leert ons dat weliswaar ervaring met inverters is opgedaan en dat de

inverter met weerstandsbelasting redelijk werkt. maar dat van het voeden

van een machine in dit eenfasebedrijf nauwelijks sprake is.

Bij de metingen (zie hoofdstuk 5) is ook gebleken dat de installatie

ongeschikt is om de theorie te toetsen. omdat de werking te veel wordt

beinvloed door allerlei asymmetrieen en parasitaire effecten.

Daarnaast gaf de informatie-elektronica enige mO~11ijkheden betreffende

het regelgebied en de stabiliteit van de logische gedeelten.

Omdat bij de interpretatie van de afstudeeropdracht een sterk accent op

het onderzoek naar het samenspel van inverter en machine iQ ap.lp.~d, en

omdat diepere studie van de commutatieverschijnselen met deze installatie

niet aan metingen kan worden getoetst. is besloten een tweede ontwerp

te maken.

Hierbij stond het volgende voor ogen: door het ontwerpen van een verbeterde

eenfase-installatie en het vervaardigen in een drievoudige uitvoering.

zal samen met nieuw te ontwerpen stuurelektronica een drie-fasen

installatie ontstaan. waarmee dan een inductiemachine kan worden bedreven.

De nieuw-ontworpen installatie zal -in analogie met hfst.4 in twee

delen gesplitst- hieronder worden besproken.
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6. 1. Het vermogens-gedeel te':

De grondgedachte voor dit nieuwe ontwerp is de volgende:

maak het st:etkstroom-gedeelte , met behoud van de mogelijkheid om met

componen~en te experimenteren , zo compakt mogelijk. Zorg er daarbij

voor dat aIle bedrading zo kort mogelijk wordt en maak een volledig

symmetrische opstelling. (Symmetrie 66k ten opzichte van de transformator:)

De oplossing is gevonden door:

• de halfgeleiders met de bijbehorende componenten in een volledig

symmetrische "zuil" van koellichamen te plaatsen.

· de invertertransformatoren te kantelen, zodat het klemmenbord

symmetrisch onder de koelzuil ligt.

• aan twee zijden van de koelzuil rekken te maken, die zo zijn bemeten,

dat allerlei commutatiecondensatoren en -spoelen kunnen worden gemonteerd.

Binnen deze rekken kunnen ook meetshunts of meettransformatoren een plaats

krijgen. In verband met vervanging door kleinere rekken in een later

stadium van het onderzoek , is de ophanging van deze rekken eenvoudig

gehouden ;

Verbetering van het geheel is verder verkregen door enkele componenten

te vervangen nadat aIle componenten nogmaals kritisch zijn onderzocht.

Hieronder zullen aan de hand van de fotols (7,8,~ ;bijl.i) deze en

andere aspecten van het nieuwe ontwerp worden toegelicht.

6.1.1. De koelzuil.

Dit "hart" van de inverter ~s z6danig ontworpen dat :

I) volledige symmetrie (zowel tussen de brugdelen onderling als tussen

de brugdelen en de inverter-transformator) is verkregen.

2) aIle stroomwegen tot de minimaal mogelijke lengte zijn teruggebracht.

3) een zeer goede koeling wordt verkregen.

Dit alles met behoud van :

4) de eenvoudige montage/demontage van halfgeleiders en commutatie

elementen.

De figuren 68 tIm 70 tonen de opbouw van de koelzuil. (bIz. 119-120).
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ad 1) X - Y - symmetrie wordt bereikt bij een opbouw analoog aan het

principeschema: (vergelijk de figuren 68en69 ).

De elementen van elk van de omlijnde schakelcellen (fig.69) zijn

in principe op een koellichaam geplaatst.

Door ordening van de vier koellichamen (schakelcellen) analoog aan

die van het principeschema, ontstaat de koelzuil.

Figuur 70 geeft de opstelling van de elementen per koellichaam.

ad 2) Zoals daaruit blijkt zijn de terugleverdioden onderaan gemonteerd,

zodat de verbinding met de transformator zo kort mogelijk is.

De aansluitpunten van de commutatie-elementen (L,C) liggen op

nagenoeg dezelfde hoogte als de aansluitpunten van de voorwaarts

dioden en de thyristoren.

Voor de dioden zijn gemeenschappelijke koellichamen genomen, die

twee aan twee doorverbonden zijn t zodat een aansluitpunt voor de

voedingsspanning wordt verkregen.

ad 3) In verband met de constructieve mogelijkheden en de levertijd

is koelmateriaal gekozen dat vrijwel identiek 1S aan het type

56320 van Philips. Er is geforceerde koeling toegepast.

Zoals in bijlage 5 wordt aangegeven is dan bij de in thermisch

opzicht slechte thyristor BTY 95 t in het ongunstigste geval nog

voldoende koeling gewaarborgd.

ad 4) Door koelmateriaal met lage ribben te kiezen is -zoals uit de

foto's blijkt- genoeg ruimte binnen de koker overgebleven om een

eenvoudige montage en aansluiting van de halfgeleiders mogelijk te

maken.
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6.1.3.

6.1.4.

De thyristoren blijven van het conservatieve type BTY 95 -700R.

In verband met de plaatsing van voorwaarts- en terugvoerdioden op een

koellichaam zijn ook dioden met de kathode aan het huis nodig. Het enige

momenteel leverbare type dat min of meer complementair aan de BYY 76 is,

is de BYX 52 -900R.

Uiteindelijk zijn dus 6 x BYY 76 en 6 x BYX 52 gebruikt.

De smeltveiligheden.

Uit een analyse van de schakeling blijkt dat met een viertal veiligheden

(in plaats van 14 :) kan worden volstaan.

De hiermee overeenkomstige reductie van het aantal patroonhouders heeft

de huidige opbouw van de installatie mogelijk gemaakt.

Smeltpatronen van het "silized" 50 A.-type zijn nu aangebracht ~n de

verbindingen tussen de commutatiespoelen en de invertertransformator.

"Silized"-patronen van 60 A. worden in de positieve en in de negatieve

voedingslijnen gebruikt.

De comrnutatiespoelen.

Hoewel de spoelen met ijzerkern type II in elektrisch opzicht goed

voldeden en de installatie daarbij betrouwbaar werkte, was het door het

ijzer geproduceerde geluid (met een niveau boven de pijngrens) aanleiding

tot een kritische beschouwing van de constructie van deze spoelen.

In eerste instantie is bij het tweede ontwerp gepoogd het geluidsniveau

te verlagen door middel van een steviger constructie, impregneren en

het omwikkelen van de ijzeren delen van de commutatiespoelen.

Deze poging mocht geen succes opleveren.

Daarom werd besloten geen ijzerkern meer te gebruiken.

Volgens de gebruikelijke technieken vervaardigde luchtspoelen zouden een

te groot magnetisch veld binnen de installatie kunnen veroorzaken, reden

waarom toroide-spoelen gewikkeld zijn.
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met per laag ongeveer 40 windingen

(hfst.7)

In eerste instantie zijn toroiden van de groep EH gebruikt. (foto 10 )

Deze bestaan uit veertig schijven van ~ 1,2 mHo per stuk.

Teneinde een redelijk goede koppeling te verkrijgen zijn telkenmale acht

schijven als commutatietransformator gebruikt; de vijf zo ontstane

transformatoren zijn parallel geschakeld. Aan de opstelling met deze

spoelen zijn verschillende metingen verricht. (zie hoofdstuk 7).

Het geproduceerde geluid bij het gebruik van daze toroiden was vrijwel

niet hoorbaar.

Gezien de grote afmetingen van deze toroiden en de te grote waarde van

de zelfinductie is ean handzamer toroide ontworpen. (foto 11 )

De afmetingen van deze laatste toroide zijn voornamelijk bepaald door

de beschikbare ruimte in de montage-rekken. (Daarom is ook geen minimale

koperlengte gekozen:)

De waarde van de spoeldelen is gelijk aan de waarde van de ijzerspoelen

type II (125.,A.<H.) gehouden.

Er is een vierlagiga toroide ontstaan

van speciaal geisoleerd bandkoper.

De zelfinductie per laag is ongeveer 30~H. De koppeling tussen de lagen

is goed te noemen.

De aansluitingen van elke laag zijn uitgevoerd, waardoor voor de spoel

helften ~ 30 pH. of (door serieschakeling van twee lagen) ~ 125..,uH.

beschikbaar is.

Tegenwikkelen van de lagen resulteert in een minimaal uitwendig

magneetveld.

De gehele toroide is gegoten in een araldit-giethars, waardoor een

stevig en geluidloos geheel is verkregen.

Meetwaarden worden in hoofdstuk 7 gegeven.
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6.2. De informatie-elektronica.

De grondgedachte is geweest om met behoud van het in wezen elegante

zaagtand-systeem een drie-fasen stuurelektronic~ ~e ontwerpen.

Door betere componentkeuze en verbeter ing van de " Oude" schakelingen

zal tegelijkertijd een nog betrouwbaarder geheel moeten ontstaan.

De grootste verbeteringen zijn bereikt door:

a) in plaats van de circuit-blocks geintegreerde logica van het

"high-level" type te gebruiken.

b) een nieuw ontworpen stuurgedeelte.

c) het verbeteren van de pulsversterkers.

d) het verbeteren van de puls-transformatoren.

Ter herinnering geven we hieronder nogmaals het schema van de systeem-

opbouw: (fig.71 )

....

f' ..... l s
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3 - fo.$~'" ~

• '---0
Lo,",ve1./;e.f'. ,.......

.......
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~~ J~

~ f'c:.. .... , ...."l f -

f"l.f!i·- i."'1teLL ...~.

fUi' .:. .... sec.Lt, .... ~.- - -
Figuur 71.Blokschema van de systeemopbouw.

(het gedeelte binnen het kader is nog

niet uitgevoerd)
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6.2.1. Het stuur (regel)- gedeelte.

Figuur 72 geeft de ongemoduleerde signaalreeksen die dit gedeelte voor

een drie-fasen systeem moet leveren.

We handhaven de eis (zie 4.2.1.) dat de periodeduur en de onderlinge

faseverschuiving van deze signaalreeksen onafhankelijk van elkaar moe ten

kunnen worden gevarieerd.
T
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Figuur 72.Signaalreeksen voor het drie-fasen systeem.

De reeksen u,v en w zijn onderling T/3 in fase verschoven;

de reeksen u I ,v I en WI evenzo.

Aan de hand van het blokschema bespreken we de werking van dit

nieuwe stuurgedeelte. (zie figuur 73).

Voor de frequent ie-oscillator is zoals voorheen een zaagtand-generator

schakeling gebruikt. Het uitgangssignaal VI van .de vergelijker Vel wordt

toegevoerd aan een ringteller die in de tijd symmetrische blokspanninge~

op haar uitgangen geeft. De (6) ~itgangssignalen V~n ~o ri-~!eller

vormen de signaalreeksen u,v en w.

Deze signalen worden twee aan twee aan de differentiators D toegevoerd.

De differentiators geven een gepast signaal af aan de reset-inrichtingen R

van drie "onafhankelijke" integratoren I , I en I . (zie 4.2.1)
u v w
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We krijgen als uitgangssignalen van de integratoren dan drie

zaagtandreeksen t die onderling T/3 perioden in fase verschoven zijn.

(zie figuur 74 )

I

W

V'

w'

I
V

I
1.4

I
&.I L< '

",,'
FF

F F

IV

v...

I

V v v

FF

V\oV

f F
v

F FF F

Dif. IJ.

I--...L-+ ~__++---I--~--r--------Ol<
1--I--.Lf---1f---I---,-+------O "

I-_..L..--I-_I- I-------a;;
4--lI---l------1-+---.......-oI-_......f-w-----oo loY

V
r~r·

R

R

V
l'LCI.~

Figuur 73 .Blokschema van de drie-fasen sturing.

Deze drie zaagtandsignalen bepalen tesamen met de referentiespanning V fre .
het teken van de uitgangssignalen van de drie bijbehorende

vergelijkers Ve
UtVtW
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Deze uitgangssignalen op hun beurt dienen als omschakelpuls voor de

flip-flop~s FF I I I' die de gewenste signaalreeksen u I ,VI enu ,V en w
WI leveren.

Deze drie flip-flop~s worden automatisch voorgesynchroniseerd door

drie uitgangen van de ringteller.

Dit systeem kan alleen goed werken als de amplitudes van de zaagtand

spanningen U ,V en W onafhankelijk van de frequentie nauwkeurig gelijkz z z
blijven. Dit wordt bereikt door de helling van de integratorspanningen

evenredig met de frequentie te varieren. Hierin ligt ook de recht

vaardiging van het toepassen van een zaagtandgenerator als frequentiebron.

Met behulp van V kan dan immers de amplitude van alle (4) dezaag
zaagtandspanningen worden ingesteld.

Het is daarbij noodzakelijk dat de integratieconstante van integrator I

ongeveer drie maal zo klein is als die van de andere integratoren.

De grenzen van de spanningsregeling worden bepaald door de mate waarin

de drie integratoren en de drie vergelijkers identiek gemaakt kunnen

worden.

Door de aanwezigheid van differentiators is de "natuurlijke" storings

gevoeligheid groter geworden in vergelijking met de oude eenfase

stuurelektronica.

Elektronische draaiveld-omkeer wordt met behulp van de volgende

logische schakeling verkregen: (fig. 75 )

Ao--------r--i

A (8)

Bo--------t

-' -··-0
- - '" ··0

.. 0 ,...

L/R

B (A)

Figuur 75 .Logische schakeling voor draaiveldomkeer.
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Deze schakeling is vier maal nodig en wordt na de uitgangen van figuur 73

aangebracht.

Door voor FF een J-K set-reset flip-flop te gebruiken wordt een eenheid

verkregen waaraan zeker drie logische . voorwaarde-signalen voor

draaiveld-omkeer kunnen worden aangeboden.

Figuur 76 geeft het totale principe schema van de drie-fasen sturing

volgens figuur 73 •

Naar aanleiding van dit schema kunnen we het volgende opmerken:

De ringteller heeft feitelijk twee stabiele toestanden; bij de minste

onbalans in de schakeling zal echter reeds de gewenste toestand optreden.

Teneinde bij inschakelen er van verzekerd te zijn dat onbalans aanwezig is,

zijn de reset-ingangen(sD) van twee van de drie flip-flop~s via een

condensator geaard.

De gebruikte logica is H(igh) L(evel) L(ogic) van de firma s.g.s.

Deze logica bezit zowel voor langzame veranderingen (D.C.-storingen) als

voor snelle veranderingen (A.C.-stoorniveau) een storingsdrempel van

tenminste 5 V. op de beide logische toestanden. Een zekere gevoeligheid

voor stoorpulsen in de voedingsspanning is weI gebleken.

Een goede hoogfrequent afvlakking van de voedingslijnen is dan ook een

eerste vereiste.

Voor de vergelijkers Z1Jn ,zoals bij het eerste ontwerp,geintegreerde

schakelingen uit de --709- range gebruikt.

Een (waarschijnlijk door de printbedrading verooraaakte) neiging tot

hoogfrequent oscilleren is onderdrukt door in de positieve terugkoppeling

een RC-lid op te nemen.

Een verbetering is ook gevonden in het vervangen van de zenerdioden door

de basis-emitter overgang van een silicium schakeltransistor.

Voor de zaagtand-integratoren zijn I.C.~s van het type .... 741 gebruikt.

Dit zijn goede operationele versterkers met interne frequent ie

compensatie, hoge toegelaten ingangsspanning , etc. (zie bijlage 6 ).

Zaagtandvormers en vergelijkers worden laagohmig gestuurd vanuit een

tweetal --709 scheidingstrappen. In het schema zijn deze trappen zo~

geschakeld dat het quotient van de afgegeven frequentie en de door de

inverter in nullast afgegeven spanning constant blijft.
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6.2.2.

dan vinden we i = 2,2 A. en di/dt=42 A/~s)

Gelijkloop van de drie fasen is bereikt door :

· de keuze van de halfgeleiders en de geintegreerde schakelingen

· het gebruiken van weerstanden en condensatoren die binnen ~O,I % aan

elkaar gelijk zijn.

· parallel-sturing uit een laagohmige signaalbron.

· een juiste keuze van de tijdconstanten en de grootte van het afgegeven

signaal van de differentiators.

De pulsversterkers.

Zoals in 4.2.4. werd aangegeven , is in eerste instantie een puls

versterker gebruikt die voorheen binnen de groep is ontwikkeld.(Fig. 76

Bij juiste meting van het aan een thyristor BTY 95 afgegeven stroomsignaal

blijkt echter dat van een "kerkpuls" geen sprake is. (zie foto 12 )

Bovendien treedt naast een sterke laagfrequent rimpel, hoogfrequent

oscilleren op.

Bij het ontwerp van de nieuwe installatie is allereerst een betere print

ontwikkeld, waarbij vooral gelet is op het onderdrukken van parasitaire

oscillaties en het verminderen van de storinBgevoeligheid.

Figuur 77 geeft het schema, de fotos 13 en 14 de verkregen resultaten.

Het is duidelijk dat de stroomvorm nog geen "kerkpuls" is.

Na kritische beschouwing blijkt de gebruikte schakeling nooit te kunnen

werken •

Er ~s aen geheel nieuw ontwerp gemaakt, (fig. 78 ) waarbij , naast het

verbeteren van de pulsvorm door het toepassen van speciale componenten

en een zorgvuldige print lay-out , een goede kerkpuls wordt verkregen

door het verplaatsen van het RC- lid naar de emittor-zijde van de eindtrap

en het toepassen van een darlington versterker.
&

De foto~s 15 en 16 laten de verkregen resultaten zien bij belasting met

respectievelijk een inductiearme weerstand van 10 ohm en een BTY 95

thyristor.

Opgemerkt moet worden dat de pulsverstreker volgens dit nieuwste ontwerp

bij verhoging van de voedingsspanning en/of bedrijf met een thyristor

met minder gate-kathode weer stand dan de BTY 95 , nog aanmerkelijk

betere resultaten geeft.

(B.V. Thyristor BTY 99. VB=27 V.

)
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M M '1'''

10

3lo .,

OA '2.01

+

Figuur 76.Schema van een pulsversterker "oud" model.

(zie hfst.4)

,Y.

·r'A.

0-

~., o-J1-----,r--------.--1. ------I

Figuur 77.Schema van de pulsversterker op de verbeterde

print.

L..,

,~r. M.F.

S<.l,';~ "
'2." 0," ~,..

"IV.

Figuur 78.De nieuwe pulsversterker; principeschema.
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Foto 12.De afgegeven stroom

en spanningsvorm van de puls

versterker volgens figuur 76.

Geen kerkpuls. zowel laagfrequente

als zeer hoogfrequente oscillaties.

Foto 13.Stroom en spanning bij de

pulsversterker volgens fig. 77.

Er treedt nog hoogfrequent

oscilleren op.

Foto IA. Als foto 13. Door het

aanbrengen van een kortsluitweg

voor hogere frequenties wordt

de hoogfrequent oscillatie

onderdrukt.
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Foto 15 en 16.De afgegeven stroom

en spanningsvormen van de puls

versterkers volgens fig. 78.

Er ontstaat een kerkpuls met een

grote flanksteilheid.

Geen oscillaties door adequate

print-opbouw en speciale componente

Afhankelijk van montage en

belasting kunnen soms nog zeer

hoogfr~quent oscillaties optreden.

(~50 MHz., foto 16)

Samenvatting: Schakeling Belasting Stroomstijging (AI ,.,us. )

fig. 76 R=10 10
BTY 95 10

fig.76 met
RC-lid ~n R=10 4,6
emitterleiding.

fig.77 R=10 15
BTY 95 12,8

fig.78 R=10 29
BTY 95 25

We kunnen concluderen dat het schema van fig.78 het juiste is om een

kerkpuls te leveren;

de printopbouw en de componenten bepalen echter grotendeels de snelheid

van de versterker.
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6.2.4.

De hoogfrequent-oscillator is uitgebreid met een dubbelzijdige emittor

volger, teneinde het benodigde hoogfrequent vermogen te kunnen leveren.

Dit oscillator-gedeelte is in de nieuwe uitvoering voorzien van een geheel

onafhankelijke voeding, waarvan ook de negatieve hulpspanningen voor de

modulatoren worden afgeleid, zodat een werkelijk volledige scheiding van

het stuur-regelgedeelte en het modulatiegedeelte is gerealiseerd.

De pulstransformatoren zijn verbeterd door een (nog) betere isolatie toe

te passen en een tweetal afschermingen aan te brengen. Gezien het kleine

aantal wikkelingen per laag is elektrostatische afscherming echter niet

strikt nodig.

De uitvoering.

Het -met uitzondering van het stuur-regelgedeelte- volledige schf.~a

van de elektronische installatie gelieve U in bijlage 7 aan te treffen.

De volledige stuurelektronica is gemonteerd in een print-montage kast.

Bijlage I geeft naast een overzichtsfoto enige details van de

uitvoering.
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JtI\
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Figuur 68.Bovenaanzicht van de koelzuil.

(zie ook figuur 70)
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Figuur 69.Schema van de inverterschakeling;analogie met 68.
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TLj

Figuur 70.0pbouw van de koelzuil;plaatsing van de
halfgeleiders.
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7. Beproeving en resultaten van het tweede ontwerp.

In dit hoofdstuk worden metingen aan componenten behandeld en

meetresultaten van de inverter bij verschillende belasting gegeven.

7.1. Metingen aan de commutatie-zelfinducties.

Zoals in het vorige hoofdstuk ward aangegeven, is de nieuwe inverter

bedreven met twee typen luchtspoelen, te weten :

III torioden van de groep hoogspanning

IV zelfgewikkelde toroiden.

7.1.1. Spoelen type III.

7.1.2.

Omdat de hierna te bespreken belastingsmetingen zijn uitgevoerd bij

gebruik van de spoelen type III, zijn de weerstand , de zelfinductie

en de spreidings-zelfinductie van deze spoelen nauwkeurig bepaald.

De gebruikte meetopstellingen worden door de figuren 59 en 65 gegeven;

tabel 11 geeft de resultaten weer.

Opvallend hierbij is de lage koppelfactor van de twee deelspoelen.

Spoelen type IV.

De toroiden type IV zijn als voIgt gemaakt :

voor de zelfinductie van een uit een laag'bestaande toride geldt

de formule

waarin r
l

,r
2

en b

door figuur 79 worden gedefinieerd.

(1)

Als wikkelvoorwaarde geldt daarbij 2."...r
I

= N.d (2)

Waarin d de doorsnede van het gebruikte wikkeldraad (inclusief isolatie)

(zie figuur 79).
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Figuur 79.De afmetingen van een toroide-lichaam.

To~valligerwijzewas als wikkeldraad 0,80 x 7,00 mm. blank koperband,

met 0,15 mm. polyvinil-acataatlak isolatie volgens D.I.N. beschikbaar.

Deze draad verdient boven vele andere de voorkeur om twee redenen:

door de bandvorm is het mogelijk spoelen met goede hoogfrequent

eigenschappen te maken.

de polyvinil-isolatie is mechanisch sterk en neemt weinig volume in,

zodat spoelen met een hoge kopervulfactor kunnen worden vervaardigd.

Omdat de ruimte, die binnen de inverteropstelling voor commutatie-

spoelen beschikbaar is, beperkt is (0,35 x 0,35 x 0,15 m3) ,kiezen
-I

we als spoelbreedte b=IO m.

Willen we een zelfinductie van 125,ALH. bereiken dan zullen we bij

deze beperkte ruimte een meerlagige toroide moeten wikkelen:

bij vier lagen en r
l
= 5.10-2 m. vinden we dan N=40 bij een zelfinductie

per laag Ll = 26M-H. Daarbij moet r 2= 11.10-2m. worden.aag

In de praktijk blijkt N --afhankelijk van het laagnummer-- tussen

39 en 42 te liggen.

Tabel II geeft de waarden van de gevonden zelfinducties bij een van

de (9) vervaardigde toroides. We zien dat aan de eis: L ~125~H. en

k ~I, redelijk is voldaan.

De gevonden waarden bij de andere toroiden komen met de hier gegeven

metingen overeen.

De spoelen zijn in araldit ingegoten. Teneinde na te gaan wat

dan de toe te laten stroom is, ziJn verwarmingsproeven gedaan.
-33,94.10

sinusvormige stroom

f=50 Hz.

serieschakeling van alle wikkellagen.
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De verwarming die we bij deze spoelen mogen toelaten zal ongeveer

overeenkomen met de"genormaliseerde isolatieklasse A+ voor transformatoren.

Dat komt bij een omgevingstemperatuur van 40oc. (zie lit. .,) neer op

een toelaatbare temperatuursstijging van 65
Q

K.

Bij een omgevingstemperatuur van 22 +- 2 °C. blijkt deze temperatuurs

stijging op te treden voor een stroomwaarde van 25 A' eff •

Bedenken we dat normaliter de spoeldelen een relatieve geleidingstijd

van 50 % bezitten, dan mogen we stellen dat deze spoelen de continu

toe te laten inverterstroom bij ohmse belasting tot 35 A. zullen
2 2

beperken. Er geldt immers : verwarming:: I .2R = I. .Rgemeten 1nv.
Zouaen we echter genoegen kunnen nemen met een commutatie-zelfinductie

(3)
per spoelhelft van 26~H., dan kunnen we de spoellagen twee aan twee

parallel schakelen. De dan toe te laten"continustroom"zal :::;::. 50 A.

bedragen.

Namelijk: I 2.2R =gemeten 1.1nv.
2

. !R (4)

Bij het bovenstaande is geen rekening gehouden met de commutatiestromen.

Brengen we deze stromen ook in rekening, dan zal naar schatting de

continu leverbare uitgangsstroom met 20 - 40 % kunnen dalen.

Uit enkele eenvoudige spanningsproeven blijkt dat de isolatie van 7

van de 9 toroiden aan de eisen (Lit. 19 ) voldoet.

Zowel in koude als in warme toestand wordt een gelijkspanning van 2000 V.

gedurende een minuut aangesloten, goed verdragen.
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7.2. Metingen aan de inverter bij ohmse belasting.

Teneinde theorie over de werking van de inverter aan de praktijk te

kunnen toetsen en een beeld te krijgen van het gedrag bij verschillende

waarden voor afgegeven frequentie en spanning, is een uitgebreide serie

metingen bij ohmse belasting voltooid.

Bij vrijwel aIle metingen zijn foto~s gemaakt van optredende stroom-

en spanningsbeelden. De fotoserie (+- 110 stuks) is niet in dit verslag

opgenomen, omdat de tijd tot analyse van deze beeldschermopnamen heeft

ontbroken.

Zoals bekend kunnen bij de gerealiseerde installatie de frequentie en

de afgegeven spanning in nullast onafhankelijk van elkaar worden ingesteld.

Dit maakt het mogelijk metingen bij de volgende bedrijfstoestanden te

verwezelijken, waarbij --door variatie van de belastingsweerstand--

het afgegeven vermogen telkenmale tussen nul en 80% van het in die

toestand maximaal bereikbare is gevarieerd:

f'" 100 Hz.

50

10

A/T '" 100 %

97

50

10

100
97
50
10

20
10

Tabel 13 geeft de meetresultaten, de meetopstelling is in figuur 80

geschetst. Met + tekens is aangegeven of foto~s van de betreffende

grootheden zijn gemaakt.

Van de vele informatie in de tabel vervat,is slechts een deel gebruikt

om de volgende grafieken samen te stellen, die enige karakteristieke

punten in het invertergedrag illustreren:
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In figuur 81 is het in ..de inverter gedissipeerde vermogen P= P.-P ,
~ u

uitgezet tegen de effectieve waarde van de uitgangsstroom, met

f en A als parameters. Uit deze figuur mogen we concluderen dat een

groot deel van de verliezen ohmse verliezen zijn: bij toenemende stroom

verloopt de kromme bijna kwadratisch.

Duidelijk waarneembaar is dat de verliezen vrijwel lineair met de

frequentie toenemen, wat beduid per commutatiep~riode constant zijn ..

Opmerkelijk is dat voor A( 100 % de verliezen bij nullast groter zijn

dan bij kleine belasting; bij grotere belastingen gaan de ohmse

verliezen overwegen.

Deze verlaging van de verliezen bij kleine last is terug te vinden ~n

figuur 82, waarin het rendement van de inverter als functie van de

geleverde stroom is uitgezet.

Opgemerkt moet worden dat het hierboven gesignaleerde verschijnsel

niet op onnauwkeurigheid van de metingen is terug te voeren: aIle

meetwaarden van tabel 13 zijn tot op enige procenten nauwkeurig

reproduceerbaar.

Uit figuur 82 blijkt dat bij vol last en maximale spanning een rendement

van 93 % bereikbaar is. Ook hier is rendementsverlies bij toenemende

frequentie duidelijk zichtbaar.

Bij verlaging van A zullen de schakelverliezen een relatief grotere rol

gaan spelen: verlaging van A brengt rendementsverlies mee.

Een nadere illustratie van het hier genoemde geven de figuren 83 tIm 85 ,

waarin de effective- en de gemiddelde waarde van de ingangsstroom tegen

de effectieve waarde van de uitgangsstroom zijn uitgezet.

Daaruit blijkt duidelijk dat er grote verschillen bestaan in effectieve

waarde en gemiddelde waarde van de opgenomen stroom.

We zien dat de gemiddeld opgenomen stroom binnen nauwe grenzen evenredig

is met de uitgangsstroom, terwijl de commutatiestromen de waarde van de

effectief opgenomen stroom grotendeels bepalen.

Zoals te verwachten is, wordt deze invloed bij stijgende belastingsstroom

kleiner. Vooral bij kleine waarden van de afgegeven spanning zal de

momentaan opgenomen stroom vele malen groter dan de geleverde stroom

kunnen zijn, een feit waarmee bij de dimensionering van de voedende

gelijkspanningsbron terdege rekening moet worden gehouden.

(Bijvoorbeeld door het aanbrengen van een capacitief energiereservoir)
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f A I V P 1. V. P. V. 1.1. V I V 1. I Vth.n l:Ip
u u u· ~ ~ 1 ~ ~ ~gem. u u u ~ tho

Hz. % A. V. W. A. V. W. V. A. A. V. A. % W.

100 100 0 2.£;2 0 14,7 222 170 220 9,4 1,8 274 0 + + + + 0 170
6 227 1390 14,8 222 1600 222 10,9 7,8 250 5,8 87 210

9,9 224 2Q00 16,2 221- 2246 221 13,4 11 ,5 247 9,5 92- 246
14,9 220+3280 19,4 220 3580 220+17,6 16,5 244 14,3 92 300
20,2 216+4380 23,6 219 4730 220 22,5 21,8 239 19,5 93 350
25,0 212+5300 27,6 218+ 5720 220-27,5 26,6 236 24,2 93 420
30,0 208 6120 31 216 6700 215 32 29,8 214 28,8 + + + + 91 580

97 0 243 0 11 ,4 223 300 223 6,2 1,6 260 0 + + + + 0 300
6,0 217 1320 12, 1 222 1600 222 8,5 7,4 234 5,9 83 280

10,0 214 2150 14,2 222 2450 222 11 , '7 I I , 1 228 9,7 88 300
15,0 211 3110 17,8 221 3500 222 16,2 15,6 224 14,5 89 400
20,2 207 4200 22,4 220 4580 221 21,3 20,8 220 19,7 92 380
25,0 203 5080 26,9 219 5560 220 26,2 25,5 215 24,5 91 480
30,0 197 5900 31,2 215 6400 215 30,8 30,0 207 29,2 92 500

50 0 188 0 11 ,2 222+ 360 223 6,2 I ,9 148 0 + + + + 0 360
3,0 163 490 I I ,2 , , 840 223 6,9 4,0 127 2,90 59 350

5,05 160 800 11 ,8 , , 1140 223 8,0 5,4 124 4,87 70 340
9,7 153 1470 14, 1 , , 1820 223 11 j 5 8,3 120 9,25 81 350
15,4 146 2270 18,5 , , 2680 222 16,6 12,2 115 14,5 + + + + 85 410

10 0 50,5 0 11,2 222+ 420 223 6,3 2, 10 27 0 + + + + 0 420
2,10 50,0 140 12,0 222 530 , , 6,9 2,55 24 I ,7 26 390
3,04 49,1 196 10,8 , , 550 , , 7,2 2,7 22 2,5 36 354
4,04 48,0 200 7,8 , , 600 , , 7,6 2,85 19 3,3 33 400
6,8 45,5 320 12,3 , , 720 , , 9,1 3,4 16 4,5 + + + + 44 400

50 100 0 236 0 10,4 222+ 120 222 6,9 1,2 262 0 + + + + 0 120
6 222 1350 11,4 222 1530 220 9,0 7,2 246 6 + + + + 88 180

10 218+2220 13,8 222 2420 221 12 ..2 11,0 244 10,0 + + + + 92 200
15 216 3250 17,6 220 3500 221 -16,6 16,0 240 14,8 + + + + 93 250
20 214 4280 22,0 220- 4600 220 21,.5 2j,0 237 18,9 + + + + 93 320
25 209 5250 26,8 218 5700 219 27,0 26,2 233 24,8 + + + + 92 450
30 202 6000 30,9 212 6450 213 ..11,5 30 224 29,2 + + + + 93 450

97 0 228 0 8,5 222 200 223 3,05 1, I 246 0 + + + + 0 200
6 212 1300 9,7 222 1500 222 7,5 6,8 226 6 87 200

10 210 2100 12,3 222 2300 222 -10,9 10,4 224 9,8 91 200
15, 1 206 3200 16,9 221 3400 222 15,9 15,4 220 14,9 94 200
20,1 204 4100 21,6 220 4400 221 20,8 20,4 218 19,9 93 300
25, 1 202 5050 26,3 2-19 5500 220 26,0 25,2 214 24,9 + + + + 92 450
30,2 197 5920 31 , 1 2]6, 6420 217 30,8 29,6 208 30,0 92 500

50 0 166 0 8,2 222+ 200 223 4,35 I , I 128 0 + + + + 0 200
3 154 460 8,5 , , 660 , , 5,5 3,2 120 2,9 70 200

152 770 9,3 980 6,85 4,5 118 5,0
/'

795, 1 , , , , 210
10,2 148 1510 12,8 222 1750 , , 11 ,3 7,9 114 10,0 86 240
15,3 144 2220 17,2 222- 2500 , , 16,2 11 ,4 111 15,1 + + + + 89 280

10 0 79 0 8,2 222+ 180 , , 4,5 I ,0 27 0 + + + + 0 180
2,05 66 135 7,8 , , 290 , , 4,9 1,5 22,5 1,7 47 155
3,9 61 240 8,4 , , 390 , , 5,9 I ,9 20 3,5 62 150
7,65 55 410 10,5 , , 600 , , 8,5 2,8 17 4,9 + + + + 68 190
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f <- I V P 1. V. P. V. 1. V I V 1. I V n t::. P
u u U 1 1 J 1 1 gem. u u u 1 th. th.

Hz. % A. V. W. A. V••• W. V. A. V. A. % W.

10 20 0 105 0 ItS 222 40 222+ at 3 56 0 + + + 0 40
I; 99' 99 198 2 t 20 222+ 205 223 I t 15 52 1;92 97 7
2t 96 98 288 3 t 35 t t 310 t t I t 57 51 2 t 94 93 22
5 t 02 96 485 5 t 23 t t 520 t t 2 t 6 50 5 t 02 93 35
6,05 96 580 6 t 24 t t 610 t t 3 t O 50 5 t 85 + + 95 30

0 60,5 0 Ot 24 28 0 -I-
t t t t

I t 95 60 t 4 123 2 t 05 t t 130 t t Ot 82 26 1t 90 95 7
3 t OO 60 t 4 183 3 t 44 t t 210 t t 1t 20 25 3 tIS 87 27
4 t 92 60 t 2 308 5 t OO t , 340 t t 1t 72 24 4 t 54 91 32
5t 85 60 t 2 360 5 t 56 t t 405 t t 2 t 04 24 4 t 92 89 55

10 kHz.

20 kHz.

50 Hz.

(ijk)frequentie.

50 Hz.

50 Hz.

tot

tot

NIEAF -- H & B

t%J t%J t%J t%J
~ ~ ~ ~

VI ~ VI
.j::o- 00 ~ 0
00- ....., 0 0
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o
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Figuur 80.Sehakelschema bij ohmse belasting.
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(tabel 15 , figuur 86)

7.3. Metingen aan de inverter bij belasting met een inductieregelaar.

Zoals in 5.4. al is uiteengezet, kunnen we met de inductieregelaar alle

belastingstoestanden simuleren.

Ook een inductiemachine kan gesimuleerd worden. De ~otatiespanning wordt

dan vervangen door de spanning V. d (zie figuur 67 ) en del.n .
inwendige impedantie van de machine wordt vervangen door de inwendige

impedantie van de inductie-regelaar.

Teneinde na te gaan welke waarde deze laatste grootheid bezit, zijn enige

metingen aan de inductieregelaar verricht. De ingang van de regelaar

was daarbij aan het drie-fasen net aangesloten; de uitgang was eenfasig

uitgevoerd. Tabel 14 geeft de gevonden waarden voor de inwendige

impedantie als functie van de rotorhoek en de afgenomen stroom.

We vinden dat deze waarde voor f=50 Hz. tussen 2,25 en 3,75 ohm ligt.

Bij aansluiting volgens het l.n figuur 67 gegeven schema zijn vervolgens

enige proeven genomen, waarbij zowel de faseverschuiving tussen de

inductieregelaar en de inverter als de afgegeven spanning V. d Zl.Jnl.n •
gevarieerd.

Daarbij bleek nogmaals dat de uitgewisselde stroom op het ogenblik van

commuteren de bepalende factor voor een betrouwbare werking van de

inverter is. Zorgen we ervoor dat deze stroom onder 10 A. blijft, dan zijn

bedrijfstoestanden, waarbij de gemiddeld uitgewisselde stroom 80 A.

bedraagt bij topstromen van 150 A. zeer wel mogelijk.

Een grote serie belastingsproeven met de inductieregelaar heeft door

externe omstandigheden jammergenoeg geen doorgang kunnen vinden.

7.4. Metingen bij belasting met een inductiemachine.

Uit de proeven met de inductieregelaar is gebleken dat belasting van de

inverter met een inductiemachine geen probleem mag opleveren.

Ter controle hiervan is een 10 kW 'chorch drie-fasen inductiemachine,

in een fase aangesloten, als belasting van de inverter gebruikt.

Bij een inverterfrequentie van 50 Hz. en ~ =97 % zijn de volgende

resultaten bereikt:
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Alhoewel een eenfasig bedreven draaiveIdmachine geen reele belasting is,

tonen deze resultaten toch weI aan dat in drie-fasen bedrijf redeIijke

resultaten verwacht kunnen worden.

n :t&i, V104 WloI, I. v. W. 1" T T• • .. " "",. r.qIC", • ",do..,
~.,.,....,.,.,.,..~"'. A. v. kW A \I ~W A N..,.,. N ......

I
I }.,8 "1'21+- II 3 - 3, ~I $"'0" '2. i'0 0 I I ,1 r:J)32 0

I
~'1"}.. I J I 3 >,6 6 J I''-lit'' , )., I ". I '" I, "" I'l, 'f ... ')., 5"

II.f } S' I i~IO ~l' )., DO I', .3 1.1. 1. ~,ll '0,9 ,+' 6,6 I 1.1 1.

j I., Lt" I 2. ~. Lot 'l."1 ~, 41., ~ 3,2. 1. 2 I L.'I , .3 li,6 ~ 16.2 1e,,8
,t:;"o$ I" 1. J I 'a. 60 - 0/32 12. / 11 }..", ~ 0 0 -~o - 1., 'f
1~ll I r3, t ,6, - .,00 ''i,2- 1..'1l.f -0,8 .- 2., S' - 10, r; - 6"
i ~-1.(I

I
.6, 3 Z.,S- -2,0> ,B,o '1 ). Lt -1'7

'
-), SO -,s,S' -'11/'1

I;Lio 1."l., 1 ~8o - J,80 .,. S', e, 2.~ t -~ILtl -"'"S" -·nl~ -1.8,,'1
I

TABEL 15.

= T'co,. r

Figuur 86.Koppeltoerenkromme van eenfasig bedreven



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek groep elektromechanica

biz 133van

rapport nr.

~~~O~~~O~CN~~~~~~~~NO~~~~
~~~~ce~.~e~c~~co«c~~~~~~~

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. w .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

In tabel 14 ~s

NN~~~N~~NN~NNNN~N~~~~~~NN
••••••••• + .

de rotorhoek

waarover de inductieregelaar

,.J:", I'?.-tlt\ .... ~ 1n.C>.~ Q.c. 'r:f q .... Q ..... 0' <:' C'! <t;l' ~..... . ~ ~'
~~o~~~oo~~~~~~~~~~o~~oo ..... ~
oc"~oc~~cccccccocc~~~~~cc
ooccocooooooooococooococc

+ • • • • • • • • + • • • • • • • • • • + + + • •

~~O~NO~.rl~~~NOOW~~~~~<NN~
~O~C~~NO~N~.~~~NM~N~~~n~.

~I":' ~ ~ ~ ~.; ~ a;" ~ .; ,.:. f''" Lr: ~ ~ 0-. ~; ~ ~ .'" .; v· ~ ..;. ~
~NIt\~~~~~~~~NIt\~~NIt\~~~ O~~""""
-.' +rl+. + T"i+ T"'i •••

+ • • • + •

is verdraaid.

I is de door de regelaar aan
last

een ohmse belasting geleverde

stroom.

Z is de berekende inwendige

impedantie in ohms bij f= 50 Hz.
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8. Samenvatting van het afstudeerwerk.

- Een samenvatting van het werk~ een opsomming van het bereikte en

een toekomstverwaahting voor het projeat besZuiten het

afstudeerversZag -

Het doel van het afstudeerwerk was, naast het verkrijgen van ervaring

met inverterschakelingen, het bestuderen van het gedrag van een

draaiveldmachine bij voeding vanuit een inverter.

Zoals te verwachten was, heeft de realisering van een drie-fasen

inverter echter vrijwel de volledige afstudeerperiode in beslag

genomen.

Daarbij moeten we opmerken, dat --alhoewel nu een volledige installatie

is gerealiseerd-- het noodzakelijk is het theoretisch onderzoek naar

de werking van de inverter te verdiepen en uit te breiden, zodat met

name een meer verantwoorde bepaling van de waarden van de commutatie

elementen mogelijk is.

Zoals --naar ik hoop-- uit dit verslag blijkt is i~derdaad ervaring

met inverterschakelingen verkregen, ~etgeen hieronder puntsgewijze volgt:

het verkrijgen en verwerken van gegevens betreffende de vele typen

inverterschakelingen, die elders reeds zijn gerealiseerd; hierbij

zijn inbegrepen beschouwingen over de toepasbaarheid van inverters

in de elektrotechnische praktijk en de daaruit voortvloeiende

methoden van sturing en regeling van de afgegeven stromen en

spanningen.

het verkrijgen van een eerste inzicht in de werking van een

geidealiseerde inverter.

het vergaren van kennis betreffende de eigenschappen van ~n de

inverter gebruikte componenten; het ontwerpen en testen van deze

componenten.

het leren onderkennen van de vele praktische eisen, die aan de

stuurelektronica van inverterschakelingen worden gesteld; het

ontwerpen en realiseren van deze apparatuur.
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Binnen het kader van het afstudeerproject is ~n eerste instantie een

eenfase inverter gemaakt.

Met de gegevens, die uit het werken met deze inverter verkregen zijn,

is een nieuwe --op vele punten verbeterde-- installatie ontworpen,

die ~n drievoud is uitgevoerd.

Bij dit nieuwe ontwerp is op vele punten rekening gehouden met

toekomstige ontwikkelingen, zodat --met name bij verandering V~n

cornmutatie-elementen of toepassin~ van meer c.omplexe sturingsmethoden-

grote delen van de installatie in de toekomst ongewijzigd kunnen blijven.

Uit metingen aan een eenfase uitvoering van het n~euwe ontwerp is de

verwachting gerezen, dat de drie-fasen installatie die juist aan het

einde van de afstudeerperiode is voltooid, zonder meer in staat zal

zijn een draaiveldmachine te voeden.

Hierdoor zal het voor een van mijn opvolgers mogelijk worden na te gaan

in welke mate een draaiveldmachine als snelheidsgeregeld aandrijfmiddel

toepasbaar ~s.

Daarbij zal, naar ik hoop, verder onderzoek leiden tot vereenvoudiging

van de installatie en zo er toe bijdragen dat de kostprijs van een

inverter zal dalen, waardoor de in wezen elegante induct ie-machine

daadwerkelijk een groter toepassingsgebied zal kunnen vinden.

Eindhoven 26-4-71.
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Fete I.Veoraanzicht installatie. Fete 2.Achteraanzicht installatie.

Fete 3.Bevenaanzicht links.
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Foto 4.Bovenaanzichtrechts.

Foto 5 en 6.Illustratie van de optredende onbalans bij deze eenfase-installatie.
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Foto 7.0pname van de 12 koellichamen

van de drie-fasen inverter

tijdens de montage.

vergelijk fi~ 10·

~oto 8.Bovenaanzicht koelzuil.

vergelijk figuur 68,69.

Foto 9.0verzicht van de voltooide drie-fasen installatie.

(exclusief stuurelektronica).
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Foto IO.De spoelen type III.De verschillende schijven zijn duidelijk zichtbaar.

Foto II.De spoel type IV, voor het gieten in araldit.
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Foto 17.De voorgemonteerde commutatiecondensatoren van Leclanche.

Foto 18.Enige printen uit de informatie-elektronica-kast.:

I) vergelijkers en integratoren.

2) scheidingsverstrekers en logica-gedeelte.

3) hoogfrequent-oscillator en (12) modulator-trappen.

4) een van de vier printen met modulatortransformatoren,

inclusief de bijbehorende voeding.
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2 A

ffiIUt." 10 .v
max. 5 V

max.

max. 78 A

max. 20 A/~s

IFGM

PGAV max. u. ,)

PGM max. 5 W

Tstg -55 to +125 0c-

'1) tn •.!.:\.• 125 <\;

Rth j-mb 0.6 GCI \\

Rlh mb-h 0.1 °C/W

'..........._ ....... -...1'__'=.'---.~i;,. "J

aLIOll UcpUeti to fre'1UenCie.."Up to 400 Hz. RATINGS (Li mlllnjl 'IIMlu~o) (contlnuc'd)

:'Ll8lItI'\i'llaluea) 1)
OATil TO CATHOD!!

lCATHOOI!
Voltages

i Forward peak voltage
~~"),. BTY9S-IOOR 200R 30011 400R 500R 600R 700R 800R

clng VRWM
Iteverse peak voltage

'Itage mu. 100 200 300 400 500 600 700 800 V Current

peak VRRM Forward peak current
'1Iag~ max. 100 200 300 400 500 600 700 800 V

Uve Power dissipatlon

'ae VRSM Average power dissipation (a veraged over
<5 mo) max. 150 300 400 500 600 720 850 960 V any 20 ms pertod)

kIng VDWM Peak power dissipation
'oltage max. lOll 200 300 400 500 600 700 800 V

peak VDRY TEMPERATURES
'oltage max. 100 200 300 400 500 600 700 800 V

itive
Stor'-l~e temperature

t<lte VOSM Junction temperature

max. 850 850 850 850 850 850 850 850 V3)

[see alao addition at page 3)
THERMAL RESISTANCE

orward current (averaged
From junction to mountlllg base

OVer any 20 ma period) ITAV max. 50 A From mounting base to heatsink

current (d.c.) IT max. 75 A

~ peak: forward current ITRM max. 700 A
RATINGS (addition)

itive peak forward current
ANODE TO CATHODE

(r ; LO ms) See page E ITSM max. 680 A Currents

t. lor fuaing
I2t max. 2000 . A2a

R •M. S. forward current

to 10 rna)

e peak reverse current
Rate of rise of forward current

turn -oIl) lRRM max. 30 A

ng values according to the Absolute Maximum System as defined in
lblication 134.
ratings apply toa gate voltage range of -5to-+{).25V, For thermal ata
Rth j-a ~ 4.5 °C/W (d.c.) or ~ 9 OC/W (a.c.) for -100 to -400 types.
Rth J,-a:; 1.5 OC/W (doe.) or:; 3 °C/W (a.c.) for -500 to-800 types.
oltalr" may be applied without damage but the thyriator may switch into
-olate. Care ahould be taken tllaC 1I0 current ratings are exceeded.

7Z3131b

1231317

4.4.1967

~ BTY95
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7Z30307

~. (Determination 01 the heattlnle thermal reslslance)

urne the thyristor used In a 50 Hz al~le phaae full wave rectHier circuit
iduction angle a ; lllOO) at Tamb ; 40 C.
,lVerage lorward current (per thyristor) ITAV ; 36 A.

m the left hand pa.I\ of the graph above It follows that at ITA V ; 36 A and
18()b the average forward power + average leakage power ; 77 W per
-istor

m the ~\ilht hand part follows the thermal resistance, required for
• 77 W at Tamb ; 40 °c.

Rth rob -a ~ 0.52 °C/W

contact thermal resistance Rth mb-h ; 0.1 °C/W

ce the .heatslnle thermal resistance should be:

h-Il = Rth rob-a - RtJt mb-h " (0.52 - 0.1) °C/W ; 0.42 °C/W

'matlwly. vmen m, heatalnk and Rth h-a are known. the maximum permis·
e ambtellt temperature can be found.
!A;;;

.fIi
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Bij lage 4 EKAP;

Voor het programma zelf en een volledig overzicht van de verschillende

berekenings-resultaten verwijs ik naar de lopende werkzaamheden van

v.Roof c.s.

Er zijn berekeningen gedaan met vershillende waarden en verschillende

plaatsen van de spreidings-zelfinductie.

Plaatsen we de spreiding tussen het middencontact van de commutatie

transformator en de condensatoren, dan wordt een twee maal zo groot

effect bereikt als bij plaatsing direkt in serie met de thyristoren.

We vonden dat de stroomovername een langere tijd in beslag neemt,

naarmate de spreiding hoger is.Ret verband tussen deze groothden blijkt,

zoals we verwachtten, lineair te zijn. (zie tabel)

Opmerkelijk is dat de toff die volgt uit de in hoofdstuk drie gehan-

teerde voorwaarde : Vc =Vc aammerkelijk afwijkt van
I 3

de werkelijk (volgens deze berekeningen) optredende toff.

In welke mate de plaats van de spreidingszelfinductie de grootte van

de werkelijk optredende toff beinvloedtkon nog niet betrouwbaar

worden berekend.

Zoals we reeds vermoedden verbetert toff slechts marginaal bij het

aanbrengen van voorwaartsdiodes. (ohmse belasting)
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Bij 1age 5 KOELING VAN DE THYRISTOREN.

De in de thyristor ontwikke1de warmte dient zo sne1 te worden afgevoerd,

dat de tab1ettemperatuur onder de maximaa1 toegestane waarde (125 C) b1ijft.

Bij berekeningen aan koe1e1ementen mogen we de wet van ohm gebruiken,

a1s we spanning, stroom en weerstand vervangen door temperatuursverva1,

warmtestroom en thermische weerstand. A T ~ P . R .therm1sch

Gaan we vo1gens denormen uit van een omgevingstemperatuur van 40 C.,
odan wordt • T = 85 C.max.

In eerste instantie was voor het gedissippeerde vermogen 65 W. berekend.
o

Dan vinden we voor R 1 = 1,3 C/W • Bij een gegeven weerstand vantotaa
o

de tablet tot aan het koe1materiaa1 van 0,6 c/w. , resteert voor de
o

thermische weerstand van koelzui1 naar lucht 0,7 C/W.

Teneinde tot een handzame eonstructie te komen is de lengte van het

keo1materiaal 20 em • genomen. Uit grafiek 1 vinden we dat dan

geforeeerde koeling nodig is, waarbij een 1uchtsnelheid van 2 m/s. een

redelijke waarde lijkt. Deze waarde geeft een 1uchtverplaatsing van 80 l/s.

Uit doeumentatie van eommercieel verkrijgbare koe1eenheden werd

de luehtweerstand van de gebouwde koelzuil op 0,2 mm. waterdruk geschat.

De 1uchtverplaatsings-tegendruk karakteristieken van normaa1 in de

handel verkrijgbare vertilatoren komen binnen nauwe grenzen met e1kaar

overeen. Uit enige van deze karakteristieken is met de bovenverme1de

gegevens gevonden dat een ventilator met 6 a 7 W. 1uchtverplaatsings

vermogen nodig was. Uit metingen is geb1eken dat de bereikte 1uchtsne1

heid bij een 7 W. ventilator 3m/s. bedraagt., hetgeen resu1teer. in

een warmte-weerstand van 0,3 C/W tussen lucht en koele1ement.

In tweede instantie b1ijkt het te dissiperen vermogen vee1 groter dan 65 W.

te zijn. Het vermogen wordt opgebouwd uit de vo1gende componenten:

• vermogen bij ge1eiding van de "stationaire" stroom.

· vermogen , ontwikkeld door de commutatiestroom.

· vermogen door het pulseircuit geleverd •

· 1ek-vermogen bij nd~t-geleidende toestand.

Hieronder zul1en we de waarde van deze vermogens voor het ongunstigste

geva1 berekenen.

Daarbij gebruiken we de formu1e P= U. I. cf ( I)

waarin U de spanning over de halfgeleider en I de stroom door de

ha1fgeleider is. £ is de re1atieve tijdsduur.
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We vinden nu:, P . . = 1,9. 60. 50 % = 58 W.
stat~ona~r

P . = 2,5.200. 5 % = 25 W.
commutat~e

(zie bij lage 3)

0,4.7,5%'= 0,24 w.

waarbij er van is uitgegaan dat het commutatie

verschijnsel 5 % van de periodeduur mag bedragen.

P = 8.
ontsteek

waarin £ als volgt is bepaald:

hoogfrequent periodeduur = 60~s.

puls uit pulsversterker = 10 MS.

dus t = 15 % , maar per thyristor een maximale inschakelduur van

dus wordt nu d = 7,5 %.

50 % ,

=250. 10-2 . 50 % = 1,25 W.

Nu is dus P 1= 85 W.totaa

Bij R = I °C/W. is dan een omgevingstemperatuur van 40
0

C juist
th'totaal

toelaatbaar.

De conclusie zou zijn dat de koeling een onvoldoende veiligheidsmarge

heeft, ware het niet dat voor plotselinge temperatuursstijgingen de

warmteweerstand van de thyristor aanmerkelijk lager is dan de boven

gebruikte
o

0,6 C/W. (zie Lit. 26) & (bijlage 3) & figuur I.

Gaan we uit van een commutatiepiek van (extreem gesteld) 1 ms. , dan

vinden we uit deze grafiek Z = 2.10-
2

°C/W.
tho

Figuur 1. Vervangingsschema

van de warmtestroom door de

thyristordelen en het

koelmedium.

Aangenomen is: C
3

=0.

,..f.r.ncf' t\!"f'l"lP«Ot ....
5fonl (QlTlbit-nt)

Electrical analogy of heat flow (power flow) junction to ambient, for
fairly short heating cycles.

Splitsen we de verliezen in een "continu" en een "trancient"- gedeelte,

dan berekenen we:
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P = P + P
1ek ~ 60 W.

cont. stat.

P = P + P ~ 25 W.
trans. connn. ontst.

De tota1e temperatuursstijging wordt dan:

a T = AT + 6T
totaa1 cont. trans.

waarin :

aT = P . R = 60. 1 = 60 °C. en
cont. cont. tho 1totaa

6T trans. = Ptrans. ( Ztrans. + ~oe11ichaam-1ucht )
-2

= 25.(2.10 + 0,4)=

D T 70 °C.us A t 1=to aa

We b1ijven nu binnen de ews : AT = 85max.
oC.

In de praktijk zu11en verschi11ende ver1iezen k1einer b1ijken te zijn

dan hier is aangenomen.

Aangetoond is, dat a1hoewe1 van onjuiste gegevens werd uitgegaan, toch

een koe1ing is gerea1iseerd, die ze1fs in het meest ongunstige geva1

nog vo1doende za1 zijn.



HIGH P£RFORMAMCE OPERATlOIiAL AMPLlfltH

.,-=-====-=..:===:..=.=~---t-----====-------". Abaolute Maximum Rating.

FEATURING

• NO FREQUENCY COMPENSATION REQUIRED

• SHORT-CtRCUIT PROTECTION

• OFFSET VOLTAGE NULL CAPABILITY

• LARGE COMMO~MODEAND DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGES

• LOW POWER CONSUMPTION

• NO LATCH UP

Supply Voltage -18 V

Internal Power Dissipation 500 mW

Differential Input Voltage e 30 V

Inpu! Voltage (Note 1) : 15 V

Storage Temperature Range L Paek -65"C to +15O"C

" " "
Nor P pack -55'C to + 15O"C

Operating Temperature Range OCto + 70"C

Output Short-Circuit Duration (Note 2) Indefinite
--
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Notes

(1) For supply yoltages I••• than 1:; 15V, the absolute maxImum input 'foliage is equal to the supply voltaoe

(2) Short circuli may be to ground or either supply.

Parameter Te.t Condition. 'Min Typ Max Unit

VOl Differential-input R,"; 10 kn, T. = O"C to 70"C 7-5 mV

offset voltage R,,,; 10 kn 2 8·0 mV

101 Differential-input T. ~ O°C to 70'C 300 nA

offset current 30 200 nA

I,. Input current T, ,·O"C 800 nA

200 !lOll nA

YOM Maximum peak-to-peak R•. " 10Ml ='2 ~14 V

output voltage RL" 2 kn, O'C to 70'C +10 ·13 V

VIS Input voltage range -12 :':13 V

A" Large-signal Rl. ~ 2 ktl, VOlJl -= ± 10 V, T. ~. O'C to 70 C 15000

voltage gain R, ~ 2 kfi, Vo". -= : 10 V 20.000 100,000

CMRR Common-mode R,.,;10kn 70 90 dB

rejection ratio

SVRR Supply voltage R_ .,; 10 kn 30 150 ~V/V

rejection ratio

fIn Input resistance 0·3 1·0 Mn

PT Total pow.er dissipation 50 85 mW

electrical characterl.tlc. Vee. = 15 V and V ee- = - 15 V. (unle.. otherwioe noted, T. ~ WC)

8QTTOMVlfW

SN72741l

P,n @ ,~ ',0'1 ele",,(;,)l con\8CI w,th lhe case

L. Pack

OUT~ OH:;.£ r
t, C Vee PUT NUll NC

•

NC He on
SET

SN72741N

TOP VIEW

N. Pack

~

OfFSET

NeVe," is NUll

')fFS£T NON
.,.Ull I~P',jl tNV

INPUT

TERMINAL ASSIGNMENTS

P. Pack

The SN72741 is a high perlormance operational
amplifier characterised over the G-70'C temperature

range.
The high common mode input voltage range and the
absence of latch up make the SN72741 ideal for
;oltage follower applications. The device is short
circuit protected and the internal frequency com·
pensation ensures stability without external com·

ponents. . .
Texas Instruments series 72 catalogue lines of linear
integrated circuits ofter hq;~her reliability,. Iqwer
co51, smaller size and less weIght than the eqUivalent
di5crete component circuits.

DESCRIPTION

Transient Respon.e (Vee. 15 V, Vcc-15 V)

Parameter ,

tr rise time (V ln 20 'nV)

Ove',hoot (V,,, 20 mY)

Sle't. Rate (unity gain)

Min Typ Max i Unit

0·3 ,IS
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>bsoIute Maximum Ratings

,uppIy Volta.. ±18V
'_ DIssipation (Note 1) • 250mW
~fIerenti.1 Input Volta.. :t!lV
,put Voltage '. ±lOV
'ulput Short-Circuit Duration (T. = 25'C) • !l_
,tor.p Tempenture R.nge . -65'C to + 150'C
lpentlng Temperature R.nge . O'C to +70'C
eM Tempereture (solderin.. 60 Me) • 3OO'C

:Iectrical Characteristics (Note 2)

Parameter Condition Min Typ Max Units

Input Offset Voltage T. =2!l'C. R, S 10kll 2.0 7.5 mV
Input Offset Current T. = 2!l'C 100 500 nA
Input Bias Current T. = 25'C 0.3 1.5 ,.A

Input Resistance T. = 25'C 50 250 klI
Output Resistance T. = 25'C 150 II

Supply Current T. = 25'C. V, = ± 15V 2.6 6.6 mA
Transient Response V," = 20 mV, C, S 100 pF

Risetime T. = 25'C 0.3 1.0 ~.

Overshoot 10 30 %
SleWing Rate T. = 25'C 0.25 V/~s

Input Offset Voltage R, S 10kll 10 mV
Average Temperature R, = 50lI 6.0 ~VrC

Coefficient of Input
Offset Voltage R, = 10kll 12 ~Vrc

Large,Signal V, = ± 15V. R, 2 2kl1.
Voltage Gain Vom = ±10V 15.000 45.000

Output Voltage SWing
V, = '" 15V. R, = 10kll ± 12 ±14 V
V. = ± 15V. R, = 2kll ±10 ±13 V

Input Voltage Range V. = ±15V ±B.O ±10 V
Common Mode

R. S 10kll 65 90 dBRejection Ratio

Supply Voltage
R. S 10kll 25 200 ~V/VRejectic n Ratio

T. = +70'C 75 400 nAInput Offset Current
T. = O'f. 125 750 nA

Input Bias Current T. = O'C 36 2.0 ~A

Note 1: For opNallns at elevated temperatures, the device must be derated
based on a 10'] C maximum junction temperature and a thermal resistance
of 45 C/W junr:tton to case or 150'C/W junctIon to ambient. The full rating
.ppl,es for case temperatures 10 +70 C.

Note Z': n...e 'ipecUications .ppty for O~C ~ TA ~ +70"C.
±gy ~ V. ~ - l5V. Cl == 5000 pf, RJ ::::: 1.5K, C~ == 200 pf and RJ == 510
unlass otherwIse sp«:ifie(l

--------

Parameter Condition Min Typ Max Units

Input Offset Voltage T. =2!l'C. R, S 10kll 2.0 7.5 mV
Input Offset Current T. = 2!l'C 100 500 nA
Input Bias Cu"ent T. = 25'C 0.3 1.5 ,.A

Input Resistance T. = 25'C 50 250 klI
Output Resistance T. = 25'C 150 II

Supply Current T. = 25'C. V. = ± 15V 2.6 6.6 mA
Transient Response V," = 20 mV, C, S 100 pF

Risetime T. = 25'C 0.3 1.0 ~.

Overshoot 10 30 %
SleWing Rate T. = 25'C 0.25 V/~s

Input Offset Voltage R. S 10kll 10 mV
Average Temperature R, = 50lI 6.0 ~VrC

Coefficient of Input

Offset Voltage R. = 10kll 12 ~Vrc

Large,Signal V. = ± 15V. R, 2 2kl1.
Voltage Gain Vom = ±10V 15.000 45.000

V. = '" 15V. R, = 10kll ± 12 ±14 VOutput Voltage SWing
V. = ± 15V. R, = 2kll ±10 ±13 V

Input Voltage Range V. = ±15V ±B.O ±10 V
Common Mode

R. S 10kll 65 90 dBRejection Ratio

Supply Voltage
R. S 10kll 25 200 ~V/VRejectic n Ratio

T. = +70'C 75 400 nAInput Offset Current
T. = O'f. 125 750 nA

l
Input Bias Current T. = O'C 36 2.0 ~A

,

Note I: For opNatlns at elevated temperatures, the device must be derated
based on a 10'] C maximum junction temperature and a thermal resistance
of 45 C/W junr:tton to case or 150'C/W iunctlon to ambient. The full rating
• ppl,es for case temperatures 10 +70 C.

Note Z': n...e 'ipecUications .ppty for O~C ~ TA ~ +70"C.
±gy ~ V. ~ - l5V, Cl == 5000 pf, RJ ::::: 1.5K, C~ == 200 pf and RJ == 510l----=::='. speclfi..
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STANDARD TDIPBRATURE ~O£

t
~

c
f
C
t

,

1!5Cp

SYIIIlOUl:
NC =no chanjre
Qp = output otate at ti,

OUTPUTS:

L = VOL
H =VOH

INPUTS:

L =V'I.
H=VIH

...... 4)H 111

-""r-....,.-clU., u.J,3

Cp 'q~;;~~'-I::J18VCC

• _ 2

110 • ClH+--Ir---+'1 rt::J t3J

Co !5 12 So

o e "Co

o 7 10~

H H NC NC

H L L H

L II H L

I. I. H H
---L__ .1-.. '-----'

5

'°110

13Cp

• a

14 VCC

".

(Nole4)H 110

9-;'.jf--l=i::t-tf::J 11 J

cp 11::1+---,. ,

TRUTH TABLES

/
SCHEMATIC DIAGRAM (one 1'; ·flop only"

CONNECTION DIAGRAMS (top view)

C =A8:yc
:=O-c

Po,llIve
logiC

VCC

3.3Kfl

Neg.Uve
logic

SCHEMATIC DIAGRAM (one gate only>

7

LOGIC nJNcnON

"".7

H 113

EXP...

EXP. ,

CONNECTION DIAGRAM (top view)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

n.8113 could be used as a quad high to low level converter or as a quad HLL gate with open collector output DRing
functiGp.

LIMITS
SYMBOL CHARACTERISTICS O'C 25'C 75'C Unit CONDITIONS

Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max.

VOL Output Low Voltage 0.45 0.3 0.45 0.45 V Vee = 20V IOL = 15rnA or
Vee = 15V IOL = 12rnA or
Vee = IO.BV loc = 9mA
VIN = VIH (see below)

VIL Input Low Voltage 6 6 6 V Guaranteed Input Low Threshold
Cor All Inputs

VIH Input High Voltage B 8 B V Guaranteed Input High Threshold
Cor All Inputs

IF Input Low Current -0.6 --0.1 -0.6 -0.6 rnA Vcr .020V

t
-0.48 -O.~ --0.48 --0.48 rnA Vee = 15V Vy = 1.5V
-0.36 --0.00 --0.36 --0.36 rnA Vee = 10.BV

IFEX Expander Input Low Current -1.65 -1.21 -1.65 -1.65 rnA Vee = 20V

t
-1.33 --0.90 -1.33 -1.33 rnA Vee = 15V VYEX = 2V
-1 -0.75 -I -I rnA Vee = 10.BV

IR Reverse Input Current 5 0.1 5 5 fLA Vee = 20V VR = 20V

ICEll. Output Leakage Current 100 100
I 100 fLA Vee = 20V VeEx = 20\"

30 30 I 30 ILA Vee = 20V VCEX = 5 2',v

'PO" High Level Power Dissipation 6 4.5 6
I

6 rnA Vee = 20V Inputs High
Current lEach Gate)

IpOL I
Low Level Power Dissipation 2.5 1.5 2.5 2.5 rnA Vce =20V Inputs L ,W
Current (Each Gate)

TPD+ Tum-OfC Dplay 110 250 nS ~vee = 15V
Tro· Tum-Dh Delay 40 100 nS I See Test Circuit

.
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H 104

.... ~::t: d'cc

"'" ,

EXP.3

H 103

SCHEMATIC DIAGRAM
(one gate only)

God'

l.vee

'2

"
11

••

PoSitive taGh:

E = ....BCD

E ;; .......e...c+o

N8glUve '091c:

H 102

~V-E
x--'

::'n-; ~

§=:=f'.--E
o:::~-
x ----..!

LOGIC FUNCTION

CON\'reJ1ON DIAGRAMS (Top vi...)

ELECTIlICAL CHARACTERISTICS

LIMITS

SYMBOL CHARAcrERISTlal O"C 25°C 75°C Unit CONDITIONS
Min. Max. Min. Typ. Max. Min. Max.

VOH Output High Volta8" 18.5 18.5 19 18.5 V Vr:e =20V 10H - 2OOI"A
13.5 13.5 14 13.5 V Vee =15V 10H - 2OOI"A
9.3 9.3 9.8 9.3 V Vee =10.8V 10" - 2ool"A

VIN =VIL <see below)

VOL Output Low Voltage 1.5 I 1.5 1.5 V Vee = 20V IOL =15mA or
Vee =15V IOL =12mA or
Vee =1O.8V IOL =9 mA
VIN =VIH (see below)

VIL Input Low Voltage 6 6 6 V Gusranteed Inllut Low Threshold
for Alllnpu",

VIH Input High Voltage 8 8 8 V Guaranteed Input High Threshold
for All Inputs

IF Input Low Current -0.6 -0.1 -0.6 -0.6 mA V~e =20V !-0.48 -0.08 -0.48 -0.48 mA Vee =15V VF =1.5V
-0.36 -0.06 -0.36 -0.36 mA vee =10.8V

In;x Expander Input Low Current -1.65 -1.25 -1.65 -1.65 mA Vee =20V t(Note 21 -1.33 -0.90 -1.3.1 -1.3.1 mA Vee =15V VPEX =2V
-1 -0.75 -1 -1 mA Vee =10.8V

IR Reverse Input Current 5 0.1 5 5 I"A Vee =20V VR =20V

Is(' Output Short Circuit Current -9 -25 -9 -15 -25 -9 -25 mA Vee =20V Inl",18 and Output
Grounded

Ipl'H High Level Power Dissipation 7.5 6 7.5 7.5 mA Vee =20V Inpulil High
Current (Eac~ Gate)

If'oL Low Level Power Dissipation 2.5 1.5 2.5 2.5 mA Vee =20V Inputs Low
CUlTent (Each Gate)

TI'D+ Tum'()lT Delay 160 2,';0 nS Vee =15V See Test Circuit

TI'D- Tum.()n Del ay 50 100 nS Vee =15V Sec Test Cireuit
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11 The node can be expanded using EB383 or BAY72 diodes
2) ~'or H 104 only

NO ES:

" 1111111


	Een drie fasen inverterinstallatie voor frequentiesturing van draaivelsmachines
	Inhoudsopgave
	1. Doel en motivatie van het afstudeerwerk
	2. Bepalen van alternatieven; keuze van de te realiseren schakeling
	3. Werking van de schakeling 
	4. Ontwerp van de installatie
	5. Beproeving, resultaten
	6. Terug naar de doelstelling; evoluatie van het beroep
	7. Beproeving en resultatenvan het tweede ontwerp 
	8. Samenvatting van het afstudeerwerk
	Literatuur
	Bijlagen

