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Summary

In 1970 Verlinden introduced the universal chopper installation
as his graduating job.
This installation gives the possibility to demonstrate the
electrical characteristics of different types of choppers.
In this report special attention has been paid to the energy
lOBses accuring in the càpacitors and inductors used in the
commutation circuits of the most frequently used type of
chopper.

The universal chopper has been extended with the circuit
elements necessary to realize the chopper arrangement due
to JONE8, a circuit especially suitable for low mains
voltages. The behaviour of this chopper circuit has been
thoroughly investigated, and dimensioning formulae for the
transformer incorporated in its commutation circuit have
been deduced.
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1. Inleiding~

In 1970 is Verlinden (literatuur 1) gestart met een
systematisch onderzoek van de verschillende principi~el

mogelijke choppetschakelingen ten behoeve van de sturing
van gelijkstroomseriemachines voor traktiedoeleinden.
Aan de hand van dit onderzoek is een aantal karakte
ristieke chopperschakelingen verzameld in een zogenaam
de universele chopperinstallatie.
De meest kenmerkende eigenschap van deze universele
chopperinstallatie is, dat door enkele eenvoudige om
schakelingen diverse choppers met hun karakteristieke
verschillen en overeenkomsten kunnen worden gedemonstreerd.
In deze installatie was de z.g. Jonesschakeling nog niet
opgenomen.
In deze choppers zijn slingerkringen aanwezig, bestaande
uit spoelen en kondensatoren. Ook bevinden zich in deze
slingerkringen halfgeleiàerschakelelementen. Dit kunnen
diodes of thyristoren zijn.
De gekonstateerde verliezen, die optraden in deze slin
gerkringen, zijn, zo werd aanvankelijk gedacht, eenvou
dig te verklaren door de invloed van de gelijkstroom
weerstand van de bedrading en van de spoel in rekening
te brengen. Tevens moest dan nog de invloed van de half
geleiders in rekening worden gebracht. De kondensator
verliezen werden verwaarloosd.
Het bleek echter dat de optredende verliezen op deze ma
nier hoegenaamd niet konden worden verklaard.
Dit heeft er toe geleid dat als eerste het gedrag van de
spoelen van de slingerkrin[;en aan een nadere beschouwing
zijn onderworpen. Vooral de wisselstroomweerstand van de
spoelen is hier het onderwerp van onderzoek geweest.
Het resultaat van dit onderzoek wees uit, dat er nieuwe
spoelen voor de chopper moesten worden ontworpen.
Ten tweede is er teruggekomen van de veronderstelling dat
de verliezen in de kondensator verwaarloosbaar klein waren.
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Inmiddels was bij de N.S. gekonstateerd dat het verlies

in de daar toegepaste kondensatoren aanleiding gaf tot

een ontoelaatbare verwarming van deze kondensatoren.
Ten derde moesten de thyristorbeveiligingen (di/dt
beveiliging en rekombinatie-beveiliging) als mede-oorzaak
van de totaal optredende verliezen worden aangemerkt.

De afstudeeropdracht luidde:

"Voortgezet systematisch onderzoek van de verschillende,
principiëel mogelijke chopperschakelingen ten behoeve
van de sturing van gelijkstroomseriemachines voor
traktie-doeleinden."

met als toelichting:

het onderzoek beoogt een voortzetting van het werk van
A.JoP.M. Verlinden en zal bestaan uit:

I-een onderzoek naar de desbetreffende literatuur sinds
medio 1970 en

2-het leveren van een bijdrage tot de vervolmaking van
de zogenaamde universele chopperinstallatie.

In het kader van het onder punt 2 van de toelichting ge
noemde, is reeds vermeld dat er voor de chopper nieuwe

spoelen zijn ontworpen. Deze spoelen zijn inmiddels in
de chopper aangebracht 0

Verder is er een ·studie gemaakt van de Jones-schakeling
omdat deze in de universele chopper-installatie nog niet
was gerealiseerd. Het kenmerkende van deze Jones-schake
ling is, dat er een transformator in de schakeling is
opgenomen (1iteratuur 1). De aan deze transformator te
stellen eisen zijn geformuleerd nadat de werking van de
Jones-schakeling is bestudeerd.

De transformator is gebouwd en in de universele chopper
opgenomen, waarna door middel van metingen kon worden

geverifi~erd of de opgestelde theorie omtrent de Jones
schakeling juist was.
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Aangaande het onder punt 1 van de toelichting genoe;.:de,

is er volstaan met het opstellen van een literatuurlijst.
Deze is bijgewerkt tot januari 1972.

2. De basisschakeling.

Alvorens er wordt ingegaan op de verliezen die optreden
in de slingerkring van een chopper, is het zinvol om de
principHHe werking te behandelen van wat genoemd kan
worden: de basisschakeling.
Er wordt aanCenomen dat alle elementen van de chopper
ideale eigenschappen bezitten en dat geen hulpkomponen
ten als kleine smoorspoelen, kondensatoren etc. zijn
aangebracht. Er heeft zich een stationaire toestand in
gesteld.

L.
+ +

fig. 2.1 De basisschakeling o

De werking van bovenstaande schakeling wordt hierna be
schreven. De doof- en ontsteekprocedure van de chopper
geschiedt in een aantal stappen. Er wordt nu per inter
val bekeken hoe de schakeling zich gedraagt. Begonnen
wordt met de doofprocedure. De kondensator is opgeladen
tot een spanning u ~-U • De hoofdthyristor Tl is inge-c e
schakeld.
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t ~ tI De doofthyristor T2 wordt ingeschakeld_ De stroom

tot door de hoofdthyristor Tl kommuteert naar de doof
t ; t 2 thyristor_ De stroom door de hoofdthyristor is nul

geworden op t ~ t 2-

t ~ t 2 Ten gevolge van de laststroom i l , die nu door de

tot doofthyristor T2 loopt, wordt de kondensator ont
t ~ t

3
laden. Wanneer t = t

3
is de spanning over de kon-

densator nul Volt geworden_ Gedurende het inter
val t 2 - t

3
is de spanning over de hoofdthyristor

negatief_ Dit interval moet langer duren dan de

hersteltijd van de thyristor Tl-

De kondensator wordt ten gevolge van de last
stroom i l opgeladen tot een positieve spanning.
De spanning uL wordt nul op t ;; t 4-

t ~ t
3

tot
t ;; t

4

t ~ t 4
tot

t = t 5

De laststroom i 2 komrnuteert van de doofthyristor
naar de vrijloopdiode D

4
0 Ten tijde t ;; t

5
is

de stroom door T0 nul geworden_
r:

Ten gevolge van de stroom die gedurende het inter-
val t

4
- t

5
door de doofthyristor loopt wordt de

kondensator opgeladen tot een spanning die ~roter

is dan U _ De magnetische energie, die zich ope
t ;; t

4
in de spoel L bevindt en de energie

t e
t S(U i dt, is op t : t

5
als elektrische energie,+J e e

bij de reeds aanwezige energie in de kondensator
C gekomen.

t ;; t
5

Doordat de kondensator is opgeladen tot een span-

tot ning, die groter is dan Ue' de voedingsspanning,
t ;; t 6 zal er een stroom gaan lopen door de keten C, Le ,

voedingsbron, D
4

, L
3

, D
3

- Deze stroom heeft tot
gevolg dat de kondensatorspanning daalt tot een
waarde, die lager is dan de voedingsspanning.
De richting van de stroom is zodanig, dat er
energie aan het net wordt teruggeleverd_ De stroom
wordt nul wanneer t : tb_
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Vanaf t ~ t 6 kan de hoofdthyristor weer worden

ingeschakeld. Dit gebeurt wanneer t = t 7•

De laststroom i 1 kommuteert van de vrijloopdiode
D

4
naar de hoofdthyristor Tl. De stroom door de

vrijloopdiodewordt nul wanneer t ; te. Boven

dien wordt er een kring gevormd door C, Tl' L]
en D]. Hierdoor zal de kondensator zich eerst
ontladen en daarna in tegengestelde richting
worden opgeladen.

Het feit dat ook de stroom van de kring C, Tl'
L] en D] door de hoofdthyristor loopt betekent
een extra belasting voor de hoofdthyristor.
Op t -= t 9 wordt de kondensatorspanning nul Volt.

Op t -= t lü wordt de stroom, waardoor de kondensa

tor wordt opgeladen, nul. De diode D] zorgt er
voor dat de kondensator de negatieve spanning

behoudt.

t = t 6tot
t -= t 7

t -= t 7
tot

t -= t lO

t =t lO Vanaf t -= t lO kan de doofthyristor weer worden in-

tot geschakeld. Jit gebeurt wanneer t ; tIl.

t -= tIl

fig. 2.2 geeft de spannings- en stroomvormen, behorende

bij de basisschakeling met elementen, die alle ideale
eigenschappen bezitten.

In fig. 2.] is de basisschakeling getekend voor enkele
specifieke tijdsintervallen. De dik getekende lijnen
geven het gedeelte van de basisschakeling aan dat in
het aangegeven tijdsinterval in werking is.
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Een voortgezet systematisch onderzoek van de verschillende
principiëel mogelijke chopperschakelingen ten behoeve van
de sturing van gelijkstroom-seriemachines voor traktie
doeleinden is alleen dan goed mogelijk wanneer het gedrag
van de onderdelen waaruit de chopperschakeling bestaat,
bekend is. Het name is het van belang te weten hoe groot
het verlies is, dat optreedt in de diverse komponent en ,
omdat:
1. de werking van de chopper mede wordt bepaald door de

grootte van het verlies dat optreedt in de onderdelen
van deze chopper;

2. de konstruktie van de chopper samenhangt met de grootte
van de verliezen in verband met de warmteafvoer;

3. grote verliezen in de komponenten het rendement van de
chopper op nadelige wijze beïnvloeden.

Op punt 1 wordt nu nader ingegaan. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van onderstaande principeschakeling. De werking
van deze schakeling wordt bekend verondersteld. (zie
voorgaande paragraaf).

c +

fig. 3 .1.1 Principeschal~eling van een chopper, afgeleid
van de basisschakeling.

In deze schakeling gaat het nu vooral om de slingerkring
C, Tl' 1

3
, D

3
, C. Door inschakelen van T2 is de kondensa

tor opgeladen tot: Uc ; Ub • Inschakelen van Tl heeft o.a.
tot gevolg dat de kondensatorspanning omslingert via Tl'
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13 en D3•
Indien de kring C, Tl' 13 , D3 , C verliesvrij is, geldt na
omslingeren van de kondensatorspanning: Uc ; -Ub • Door

de optredende verliezen in de slingerkring zal echter

gelden: [ucl < Ub na omslingeren.
Wanneer ten gevolge van de verliezen [ucl te ver daalt
kan dit moeilijkheden geven in verband met het uitscha

kelen van Tl.

Tijdens het onderzoek zijn de optredende verliezen in

de spoel 13 en in de kondensator C onder de loep ~enomen.

3.2 Verliezen in een spoel.

De optredende verliezen in een spoel kunnen worden gesplitst
in twee delen:
1. koperverliezen;
2. kernverliezen.
In het hierna volgende zal vooral aandacht worden besteed
aan de koperverliezen.

Bij gelijkstroom breidt de elektronenstroom in een geleider

zich in het algemeen gelijkmatig uit over de doorsnede van
die geleider. Bij wisse15troom zijn de tengevolge van het
magnetische veld optredende wervelstromen in de geleider
in het algemeen van punt tot punt anders. De resulterende
elektronenstroom moet zich daarom ook ongelijkmatig over
de doorsnede verdelen en wordt op bepaalde delen van de
doorsnede van de geleider verdrongen (skineffect).
Bij gegeven stroomsterkte en koperdoorsnede blijkt nu dat
het optredende verlies in het koper groter is in het geval
van de ongelijkmatige stroomverdeling dan in het geval van
de gelijkmatiee stroomverdeling. Dus bij wisselstroom zijn
de verliezen groter dan bij gelijkstroom, bij eenzelfde
koperdoorsnede en eenzelfde stroomsterkte. Het quotiënt
van het verlies bij gelijkstroom en de stroomsterkte van
de gelijkstroom in het kwadraat wordt de gelijkstroomweer
stand genoemd. Deling van het verlies bij wisselstroom door
de effektieve waarde van de stroomsterkte in het kwadraat
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levert de wisselstroomweerstand.

De gelijkstroomweerstand wordt bepaald door materiaal

eigenschappen, lengte en doorsnede van de geleider.

De stroomverdringing hangt af van de grootte van het mag
netische veld van de spoel en van de sterkte van de

verandering van het veld. De frekwentie heeft dus grote

invloed op de wisselstroomweerstand.
Omdat de stroomverdringing van de sterkte van het mag

netische veld afhangt, is de wisselstroomweerstand af
hankelijk van de konstruktie van de spoel.

Tenslotte wordt het magnetische veld van een geleider ook
nog door eventueel in de omgeving aanwezig ijzer beinvloed.

Wanneer men nu nagaat hoe bij een spoel de weerstand als
funktie van het kopergewicht verloopt dan ziet men het

volgende:
bij gelijkstroom daalt de weerstand bij toenemend koper

gewicht. Bij wisselstroom wordt voor de weerstand bij
toenemend kopergewicht eerst een minimum bereikt waarna
de weerstand weer toeneemt en naar een konstante waarde
stijgt. Hierbij wordt verondersteld dat het aantal windin
gen van de spoel konstant blijft en dat de gewichtsver
andering alleen tot stand komt door de koperdikte te
vari~ren. Het blijkt dus dat een grote hoeveelheid koper
geen waarborg is voor een lage weerstand in het wissel

stroomgeval. Wordt het minimum in acht genomen dan kan
bij juiste bemeting de weerstandsvergroting bij wissel
stroom kleiner dan 33~ gehouden worden ten opzichte van

de gelijkstroomweerstand (zie literatuur 2.)

Er zal nu dieper op het verschijnsel van de stroomver

dringing worden ingegaan.

De door Rogowski gogeven theorie ter berekening van de
wisselstroomweerstand (literatuur 2) geldt voor staven
in open gleuven. Wanneer nu een spoel wordt opgebouwd

zoals in fig. 3.2.1 is aangegeven, dan zal de theorie
van Rogowski ook in dit geval toe te passen zijn.
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Met behulp van de uitdrukking fHdL; I 1 t kanoms 0 en .
op eenvoudige wijze de magnetische veldsterkte in de
spoel en bij windingen worden berekend.
Het gedeelte B-C-D-A van de integratieweg zal geen
bijdrage leveren tot de integraal wanneer wordt gesteld
dat voor het ijzeren juk geldt: fr~OG. Alleen het ge
deelte A-B levert dan een bijdrage tot de integraal.
Eveneens in fig. 3.2.1 is grafisch het resultaat van de
ze integratie uitgezet.

Verloop va.... H

,/ 1\Hf
fUl'lkbe Va.n r.

--+
I"

D

A

V
~ ~V

V f~ ~V
1/r;

~1/ I-ko Fer

1/~1/ ~/ ~
la

c. - .....ce:l'"C<.ti.e-
we~l,

\
I~x€Yert jtLk. .....el: Y-,.== <>0

fig. 3.2.1 Doorsnede van een cilindrische spoel met ijzeren
juk. Tevens is het verloop van de magnetische veldsterkte
H als funktie van r aangegeven (r is de afstand tot de as
van de spoel).
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Zowel bij gelijk- als bij wisselstroom moet hetzelfde

veldverloop als funktie van r gevonden worden daar I 1 toms 0 en
hetzelfde als funktie van r verandert. Hierbij moet dan wel
gelden dat de weg waarlangs de integraal wordt genomen
geen koperdraden mag doorsnijden, maar altijd tussen de
koperdraden doorloopt.
Uit het bovenstaande blijkt dat het magnetische veld het
sterkst is bij de binnenste wikkellaag van de spoel (de
spoel is opgebouwd gedacht uit meerdere wikkellagen).
Er kan daarom verwacht worden dat het stroomverdringings
effekt bij de binnenste wikkellaag het sterkst is.
A.B. Field heeft in een artikel in Am.lnst. of El. Eng.
1905 (literatuur 3) berekend hoe het verloop is van de
amplitude en de fase van de stroomdichtheid in de koper
geleiders als funktie van r. Deze berekeningen zijn
weliswaar uitgevoerd voor staven in open gleuven, maar de
resultaten gelden ook voor de in fig. 3.2.1 getekende spoel.
In fig. 3.2.2 wordt het verloop van de stroomdichtheid
(zie dik getekende lijnen) weergegeven voor het geval de
spoel bestaat uit 2 wikkellagen. Hierbij valt het op dat
het stroomverdringingseffekt vooral in de binnenste laag
sterk is. De topwaarde van de stroomdichtheid is daar
circa 5 x zo groot als de effektieve stroomdichtheid bij
gelijkmatige stroomverdeling, die gelijk 0én is gesteld.
Wanneer de spoel uit nog meer wikkellagen bestaat, bijvoor
beeld uit 3 lagen, dan zal in de buitenste 2 lagen de
stroomverdringing hetzelfde blijven, want de binnenste laag
kan het magnetische veld in de buitenste lagen niet be!n
vloeden (bij eeen spreiding). Wel zullen de stroomverdrin
gingseffekten in de binnenste laag nog sterker zijn dan in
de tweede laag, omdat bij de tweede laag alleen het magne
tische veld van de eigen laag en de buitenste laag van be
lang is, maar bij de binnenste laag is van belang: het eigen
veld en het veld ten gevolge van de twee buitenste lagen.
Het magnetische veld bij de binnenste laag is groter dan bij
de tweede laag, zoals ook uit fig. 3.2.1 valt op te maken.
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~ efrektieve stroomdichtheid
bij gelijkmatige stroom
verdeling.

r,

koper

_.

figo 3.2.2 Verloop van de effektieve stroomdichtheid en
de fase in de wikkellagen van een spoel in het wisselstroom
geval. Het in fig. 3.2.1 getekende juk is hier weggelaten
omwille van de duidelijkheid van de tekening.

In bovenstaande graîiek stelt de dik getekende lijn de
effektieve stroomdichtheià voor. De fase kan worden afgeleid
uit bovenstaande grafiek met behulp van de dun getekende
lijnen. Het faseverschil tussen de belastingsstroom van
de spoel en de stroomdichtheid op een bepaalde plaats R
in de geleider wordt nu gegeven door de hoek die in fig.
3.2.2 met een dubbele streep is aange2~even.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek - groep elektromechanica

blz 18 Val

rapport nr. 72-1

Indien nu àe stroomverdeling bekend is kan door middel van
integratie het verlies worden bepaald in de geleider. Deling

van het verlies door de effektieve waarde van de stroom

sterkte in het kwadraat levert dan de wisselstroomweer
stand. Vergelijking van de wisselstroomweerstand met de

gelijkstroomweerstand vraagt om het invoeren van een wissel
stroomfaktor Kp. Indien Rg en Rw resp. zijn: de gelijk
stroom- en de wisselstroomweerstand, dan geldt:
R -K .R , waarbij K > 1.w p g p
Rogowski geeft voor Kp de formule: (3.2.la)

Lt(p~p)[«(.o5h o<.h-Co5 o<h)(su..h c(h-s...... ce.h~+{si.,h'1.Q(h+sû, '2o(h}K = eX.h -----=------------;-------;-----:-=--=--------..:;...
p c~h ~~h_'~ L«~

waarin: 0(: \~
V~

lj~ ~ indringdiepte
}I-;'}1 }J =. 4 rr .10-7 Hjm voor koper

o r -6
f;.0,017.10 SLm voor koper
w =.2)Lf

f-frekwentie in Hz.
h~dikte van de wikkellaag in m.
p=-nurnrner van de wikkellaag. De buitenste wikkellaag is

nwnmer 1.
a~spoelhoogte; isolatie Jieegerekend in m.

b=.de totale dikte van alle koperdraden samen gemeten in

de richting evenwijdig aan de as van de spoel. De isola
tiedikte wordt hierbij niet in rekening gebracht.

(zie fig. 3.2.3) eenheid van b:m.

fig. 3.2.3 Doorsnede van
een spoel met é~n wikkellaag.
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Formule 3.2.1a geldt slechts voor de pe wikkellaag. Voor
elke wikkellaag moet K

f
opnieuw worden berekend, waarbij

dan p een andere waarde zal hebben.
De formule voor Kp is te splitsen in 2 delen: een van p
onafhankelijk en een van p afhankelijk deel.
Uitvoering van deze splitsing geeft, wanneer wordt gesteld:

Hierin is:

sinh 2 ~ + sin 2S
cosh 2 S- cos 2S

en:

--r ( S) ~ 2 S. 2 (cosh S- cos çJ (sinh S- sin S)
cosh 2 5- cos 2 S

met behulp van de formules:

cosh 2 ~ ~ 2 cosh2 S- 1 en cos 2 S:. 2 cos2 S- 1

is voor r (~) te schrijven:

'f (s) ;;; 2 ç. s inh t - s in ~ (J • 2.4)
cosh S+ cos cS

Wanneer ~ ( ~) en Y( s) worden berekend met behulp van
reeksontwikkeling van de onderdelen waaruit cp ( ~) en
~( ~ ) bestaan worden de volgende uitdrukkingen gevonden,
die goed voldoen voor 0 < ~ < 1.

Cf ( S) ;;. 1 + 0, 089. ~ 4

r (s) ;;; -f (1 - 0, 04 ~4 )
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De afwijking van de werkelijke waarde van cp ( ~) of 'f/( ç )
is bij deze formules kleiner dan 0,3~; voor 0 < ?< 1.
Bij 5 =1,2 resp. 1,4 is de afwijking door de reeksont
wikkeling bij cp (S): 1,2 resp. 3 ,5"~. Bij -f ( ~) is dit:
0,6 resp. 2,2~~.

Zoals reeds gezegd is geldt formule 3.2.1a slechts voor
1 laago Wanneer men de wisselstroomfaktor voor de hele
spoel wil kennen dient men voor elke laag de wisselstroom
weerstand te berekenen. Daarna moeten alle wisselstroom
weerstanden gesorr~eerd worden. De nu gevonden waarde
geeft de wisselstroomweerstand van de gehele spoel. De
wisselstroomfaktor kan dan worden berekend door de wissel
stroomweerstand van de gehele spoel te delen door de
gelijkstroomweerstand van de gehele spoel.

Uitsluitend in het geval dat alle lagen gelijk zijn aan
elkaar en de lagen in serie zijn geschakeld kan de wis
seIstroomfaktor voor de hele spoel worden berekend door het
gemiddelde te nemen van alle voorkomende waarden K •

P
Als kw de wisselstroomfaktor van de spoel is, dan geldt:

waarbij m het aantal lagen van de spoel is.

Hieruit volgt voor kw:

kw :: cp ( ~ )+ m
2 31.r (S) (J • 2• 5 )

'\"laarin voor SO ( s) en r (S) de hier boven gegeven uit
drukkingen gelden.

uitdrukking

c. 1

~
.1,:

S
f

h. bln

Uitc'taande van deze formule voor k kan een, w
voor R van de spoel worden opgeschreven.

w
R per lengte is: R' =g g
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Zie voor de verklaring van de letters de lijst op blz.lB
c is een konstante bij gereven frekvrentie.
n is het aantal windingen van de spoel per wikkellaag.
Voor R per lengte volgt dan:w

De wisselstroomweerstand R~ bereikt een minimum bij ç=So'
Wanneer de benaderde, door reeksontwikkeling gevonden,
uitdrukkingen voor f( ~) en 'f/( ~ ) worden gesubstitueerd
kan daarna Ço worden bepaald.

wordt dan gevonden: S:.\1*3
o 2

m -0,2

Hieruit volgt dan dat bij benadering geldt: So~:~31 (J.2.6)

Voor de

(h is
o

h kano

koperdikte wordt dan gevonden: h =~
o 0( \[m

dan de dikte van een wikkellaag).
de kritische koperdikte genoemd worden.

in de formule van kw geeft een

Opmerkingen:

1. deze formules gelden slechts voor kleine waarden van S
wanneer door de reeksontwikkelingen van ~(~) en ~(ç)

geen grote fouten worden geïntroduceerd.
Bovendien moeten alle lagen van de spoel gelijk zijn
aan elkaar;

2. invullen van cS ':~
o lJYYl'

uitdrukking voor kw die uitsluitend van m afhankelijk is.
Voor m '> 2 geldt dan wanneer g :. 5

0
: kw ~ 1,33.

Door de juiste keuze van t en dus van de dikte van de
wikkellaag zal de wisselstroomweerstand niet meer dan
33% groter zijn dan de gelijkstroomweerstand.

De formules 3.2.6 en 3.2.7 geven de beste waarde voor
S en haan.o 0
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Tot nu toe is er uitgegaan van de spoel van fig. 3.2.1.
De magnetische spanningsval treedt hier op in de spoel
(JA ;;;. c<J voor het juk). Een zelfde situatie zal optreden

r
bij de spoel van fig. 3.3.2 mits de luchtspleet groot
is en het aantal ampère-windingen van beide deelspoelen
hetzelfde is. De gegeven formules voor de berekening
van de wisselstroomweerstand zijn dan ook voor de spoel
van fig. 3.3.2 toepasbaar.

De voorgaande theorie geldt verder alleen voor spoelen
met rechthoekige geleiders. Met behulp van een eenvoudige
omrekening kunnen de formules ook worden gebruikt voor
spoelen met ronde geleiders.

In eerste instantie zou men kunnen denken dat de omrekening
als volgt kan geschieden: men vervangt in gedachten de
ronde geleiders door geleiders met een vierkante doorsnede
en houdt daarbij het oppervlak gelijk (zie fig. 3.2.4).
Bij gelijkblijvend oppervlak is het verband tussen d en h:

h -\{1ê d - d-n;· - 1,128

Bovenstaande redenatie is niet geheel juist omdat er nu
geen rekening is gehouden met het feit dat de stroomdicht
heidsverdeling in beide gevallen verschillend is. Wordt
hiermee ook rekening gehouden, dan wordt het verband tus
sen h en d:

d
h ;; 1,137

Richter toonde dit aan in een artikel in "Archiv fijr
Elektrotechnik" (literatuur 4). Deze omrekening is na
tuurlijk alleen maar toepasbaar wanneer de wisselstroom
faktor berekend moet worden en dus niet voor de berekening
van de gelijkstroomweerstand.
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fig. 3.2.4 Overgang van ronde op
vierkante koperdoorsnede.

Formule 3.2.5 geldt uitsluitend in het geval dat alle lagen
gelijk zijn aan elkaar en de lagen in serie zijn gescha
keld. In de regel zal de gelijkstroomweerstand van de wik
kellagen verschillend zijn. De binnenste wikkellaag heeft
de kleinste gelijkstroomweerstand. De buitenste wikkel
laag heeft de grootste gelijkstroomweerstand. Hierbij komt
dat de binnenste wikkellaag de grootste wisselstroom
faktor heeft en de buitenste wikkellaag de kleinste.
Bij formule 3.2.5 is er uitgegaan van het gemiddelde van
de wisselstroomfaktoren van de lagen. Dit kan alleen als
de gelijkstroomweerstand van alle lagen even groot is.
Hierboven is reeds aangegeven dat dit niet het geval is.
Het verschillend zijn van de gelijkstroomweerstand voor
de verschillende lagen heeft als resultaat dat de werke
lijke wisselstroomfaktor van de spoel kleiner zal zijn
dan was te verwachten volgens formule 3.2.5, omdat de bij
drage tot de wisselstroomweerstand bij de binnenste lagen
kleiner is en bij de buitenste lagen groter is dan de bij
drage waarvan is uitgegaan bij het nemen van het gemiddel
de van alle wisselstroomfaktoren K .

p

3.3 Berekening van de kritische koperdikte en de wissel

stroomweerstand van een spoel voor de universele chopper.

Met behulp van de voorgaande theorie kan eenvoudig de
kritische koperdikte en de wisselstroomweerstand van een
spoel worden berekend. Maar voordat dit gedaan wordt zul
len eerst de omslingerspoelen die Verlinden heeft toege
past in de universele chopper nader worden bekeken.

De oorspronkelijke spoelen van de slingerkringen in de
universele chopper waren variacs. Deze waren gekozen om
dat hiervan op eenvoudige wijze de grootte van de induk
tiviteit gevarieerd kon worden.
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Bovendien speelde de levertijd ook een rol. De levering
van deze variacs kon op korte termijn plaats vinden.

Om de gewenste grootte van de induktiviteit te bereiken
was het noodzakelijk om een deel van de wikkelingen kort
te sluiten. Door de grootte van dit kortgesloten deel te
variëren werd dan de grootte van de induktiviteit ge
variëerd. Zie tekening.

--c..f"""'OL v.... L i-"c.n.. ""I.L v.... L

fig. 3.3.1 Aansluiting van
de variac.

Door deze oplossing is echter een spoel geïntroduceerd
met hoge verliezen. Deze vinden hun ontstaan ten dele in
het feit dat een deel van de spoel wordt kortgesloten.
Er zijn dan in feite dus tegengeschakelde windingen ge
bruikt om weinig zelfinduktie te verkrijgen, (een groot
regelbereik is een voordeel van deze schakeling) maar
juist door deze tegenschakeling worden grote koperver
liezen geïntroduceerd.
Verder is de spoel met ijzerkern in eerste instantie
geschikt voor een frekwentie van circa 50 Hz.
In de universele chopper ligt de frekwentie tussen de
1 en 12 kHz. (omslingerfrekwentie).
Ook hierdoor zal een groot verlies optreden (skineffekt
in het koper en kernverliezen).

In de inleiding over verliezen in spoelen en kondensatoren
is reeds gewezen op de daling in absolute waarde van de
kondensatorspanning na omslingeren, omdat er verliezen in
de slingerkring optreden. De verliezen dienen tot een mini
mum te worden beperkt. Daarom is het noodzakelijk nieuwe
spoelen te ontwerpen,die de variacs moeten vervangen.
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Aan een nieuwe spoel worden de volgende eisen gesteld:

1) het spreidingsveld van de spoel moet klein zijn in
verband met storingen op de omgeving;

2) de kernverliezen moeten klein zijn in het frebventie-
gebied van 1 tot 12 kHz.;

3) de koperverliezen moeten klein zijn.
Deze drie eisen zijn ten dele tegengesteld aan elkaar.
Punt 1 vraagt om een toro!de opbouw van de spoel.
Punt 2 vraagt om een luchtspoel omdat dan de kernverliezen

nul zijn.
Punt 3 vraagt om een spoel met een ijzerkern met een kleine
lucht spleet omdat dan weinig koper nodig is om de beno
digde zelfinduktie L te realiseren.
Als 4de eis komt hier nog bij dat de grootte van de induk
tiviteit regelbaar moet zijn.

Het is duidelijk dat hier een kompromis gesloten moet wor
den, waarbij het ook nog van belang is om er op te letten
dat de spoel uit konstruktieve overwegingen het liefst zo
eenvoudig mogelijk wordt gehouden.
Voor de nieuwe spoel is een kern van ferroxcube gekozen
terwijl de lucht spleet groot is gehouden. De wikkelingen

liggen verdeeld over twee spoelkokers. Op elke spoel
koker liggen de wikkelingen verdeeld over 5 wikkellagen.
In totaal zijn dus 10 wikkellagen aanwezig per spoel.
De grootte van de induktiviteit wordt bepaald door het
aantal wikkellagen dat is ingeschakeld.

fig. 3.3.2 Doorsnede omslin
gerspoel.



Gegevens van .de spoel voor een globale berekening van de
indukti viteit:
de ferrietdikte df is: 50 mme j

de ferrietbreedte bf is: 25 mm.;
de lengte van de luchtspleet d is: 20 mn.• ;
f'l (ferriet) is in de berekening 00 gesteld;

r
aantal windingen per wikkellaag: 30. In totaal dus 300
windingen;
de verzadigingswaarde van B ligt bij het toegepaste ferriet
bij 0,4 T (bij 20 graden C.).

De induktiviteit wordt nu berekend met behulp van de
formule:

Jio(df + dl) (bf + dl)
1~ 2d .N

2
H

L

Invullen van }lo~4)( .10-7 H/m,df~50 mm, bf~25 mm en dL ;;;,20 mm
geeft:

1 ~ 0,1.N2 p-H

In de universele chopper ZlJn 4 omslingerspoelen aangebracht,
die in Araldit zijn ingegoten.
Onderstaande tabel geeft de berekende en gemeten waarden
van de zelfinduktie als funktie van het aantal windingen N.

N I 1(jlH) I L
l

( r-H)
B.exe..L.vv.d SevY>ei:-ev;

30 90 103,4 102,7 102,4 102,6
60 360 266,1 265,5 265,2 263,6
90 810 638,6 635,8 636,0 632,3

120 1440 1074 1072 1073 1065
150 2250 1727 1722 1724 1712
180 3240 2448 2444 2444 2426
210 4410 3390 3386 3387 3365
240 5760 4401 4400 4402 4371
270 7290 5644 5642 5645 5606
300 9000 6958 6964 6962 6918
Er is gemeten met de Marconi-meetbrug bij f = 1 kHz.
De nummering 11 tlm 1

4
komt hier alleen overeen met de

numraering in de gedetailleerde tekening van de universele
chopper op blz. le5.
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Door deze keuze' van de verschillende bepalende grootheden

van de spoel is bewerkstelligd dat de tijd, die nodig is in
de chopper voor het omslingeren van de kondensatorspanning,
over een groot gebied ingesteld kan worden. Bovendien is de
samenhang tussen de omslingertijd en het aantal windingen
van de spoel lineair, zoals uit het volgende zal blijken.
Voor de omslingertijd geldt de volgende formule:

Hierin zijn L resp. C de spoel resp. de kondensator van de
omslingerkring. Voor L kan worden ingevuld: L;:;O,lN 2.10-6.
Hierdoor wordt voor T gevonden:

T ;:; Jl.N ~10-7' 0
o

fl NIo max
Opm.: met behulp van de formule Bmax~ ----2-d--- kan

worden berekend bij welke I max er verzadiging gaat optreden.

1I1et N = 300 wordt voor I. gevonden:nJax

B .2d
I ~ max
max )A. .N

o

;:; 0,4.2.20.10-3

4)( .10-7 .300
;;; 42 A

Na bovenstaande globale behandeling van de spoel wordt er
nu dieper ingegaan op de opbouw van de spoel.
Hiertoe wordt eerst de formule voor de induktiviteit van
een spoel bekeken, die geldt voor de op blz. 25 getekende

spoel.

L ;:; )jr o hierin is:

Voor de hieronder volgende redenatie zal echter worden
gesteld: A' ~ lf.bf en tevens lf ;:; bf •
Verder worden L en d konstant gehouden.

Stel nu: A' wordt 2 x zo groot gekozen. De koperhoeveelheid
moet dan noodzakelijkerwijze met een faktor \{2 stijgen,
omdat de lengte van de windingen toeneemt. De induktiviteit
is met een faktor' 2 gestegen. Indien de induktiviteit niet

mag veranderen moet daarom het aantal windingen met een
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faktor V 2 afnemen. De hoeveelheid koper neemt dan ook met
een faktor \{2-' af en blijft over het geheel genomen onver
anderd. De gelijkstroomweerstand van de spoel zal dan ook
hetzelfde blijven. De wisselstroomweerstand zal echter af
nemen bij afnemend aantal windingen, aangezien het aantal
wikkellagen van de spoel nu kan dalen en hierdoor het
skineffekt minder wordt.
In verband met het geringer wordende skineffekt is het dus
wenselijk om Af groot te maken.

Als kernmateriaal is gekozen: ferroxcube, vanwege de ge
ringe verliezen, ook bij hogere frebventies.

De in de handel zijnde grootste ferroxcube U-kernen, die

op korte termijn leverbaar waren, hebben een vierkante

doorsnede van circa 25 x 25 mmo
Een vergroting van het kernoppervlak is verkregen door
twee U-kernen naast elkaar op te stellen. In totaal zijn

dan 4 U-kernen per spoel nodig. (2 groepen van 2 kernen).
Een verdere vergroting van het oppervlak door "para.llel
scha;~elenT1 van U-kernen is niet zinvol omdat dan de ver
houding tJssen de benodigde hoeveelheid koper en het kern
oppervlak te ongunstig wordt.
Verlinden heeft in zijn afstudeerverslag (literatuur 1)
bepaald aan welke eis de grootte van L moet voldoen:
L <10 mE. Uit deze eis volgt dan samen r;1et het gegeven
omtrent ds kerndoorsnede, de verhouding tussen het aantal
windingen in het kwadraat en de grootte van de luchtspleet.
Bij konstante L levert ee~ toename van d, een toename van
N en daarbij een toename van de hoeveelheid koper. De
kernverliezen nemen echter af omdat de maximale induktie

in de kern nu daalt. Strooivelden kunnen bij toenemende d
echter een te gro~e btorende invloed krijgen op bijv. de

besturingselektronika en lr1eetinstrumenten.

De grootte van de luchtspleet is vastgesteld op 20 mme

Deze keuze is in feite op experimentele wijze tot stand

gekomen. Het bleek narnelijk dat bij een spoel met een

luchtspleet van 10 mm. de kernverliezen nogal meetelden

bij het totale verlies.
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li:,::n exakte berekening is hier moeilijk te ven omdat dan

het verloop van het magnetische veld bekend moet zijn.

Bovendien mo~t dan het ke,cnverlies bekend

spelbaar zijn). Dit kernverlies hangt ten nauwste samen

met het veldverloop. Aan b,"vengenoemde ;;;is (L /' 10 mH)

wordt nu voldaan wanneer het maxlmale aantal wifi0ingen van
de spoel wordt gesteld op: N ~ 300~

Dit blijkt uit de globale berekening, die reeds op Llz.26

is gegeven.

De ruimte, die bef.3chikb3.arif:. voor dL~ v{indi..nÉ~(:n) is be-,

perkt. De beschikbare spoeJ,hoogte c (zie fig~ 3.).2)

wordt bepaald door de grootte van de lU8htspleet~ door de

afmetingen va,tl c:le U-kern "~i'" j,oor cl e di e van ti,et materiaal

waaruit de :'3poelkoker i~3 vervaaniigd.

Voor c blijft er tenslo',:.,',l; 66 lYlLi. over. Uit klJr\EJtruktieve

overwegj.ngen is het prElttlg om de aansluitingen van de

spoel zodanig te maken dat deze zicn aan het begin en aan

het eind van een wikkel1éla[' bevinden~ ":i] men de grootte

van de indukt ivitei t in 10 st/appen regelen, dan v 0] gt

hierui.t dat er dan 10 wik llagen l,odig zi jn ~ waaruit volgt

dat elke wikkellaag 30 windingen moet bevatterh Deze 30
windingen moeten zich verdelen over cie spoelhoogte c van

66 mmo 'Wanneer er van vwrclt uitp;egé1an dat circa la?; van

de spoelhoo[te verloren gaat door koperisolatie, dan blijft

er 60 mme waar werkelijk koper ligt. Is er met rond draad

gewikkeld, dan moet op deze 60 rnI1. nog een korrel{tie worden

toegepast volgens formule 3.2.S.

Deze waarden mOGten "vorden ingevuld in

FormulE.l 3,2 .lb luidde:

Voor a geldt: a ~ c ~ Firn en voor b:

de
T--9·3~L7· inm0

,~ ,.L, "
lOrml1.L(: voor

... - \ /------~~ ""

Hlermee worClt voor r-x: ge\ronden: ",/ - \; lEk Q 1...._~ '/

I
I
I, ... , --J



Voor ~ geld~: ~ =h.~ waarin h is: de koperdikte van
1 wikkellaag.

Voor de optimale S geldt volgens formule 3.2.6:

S = U-o V-m'

Hieruit wordt gevonden wann8er s= ço:

waaruit volgt:

h
2 f 0.10-3m.. lil /

Hierin is: m =
h ::

f ..

aantal wikkellagen;

koperdikte van een wikkellaag;
frekw'entie.

Formule 3.3.1 geeft het optimale verh:md aan tussen m, h
en f voor de hiervoor beschreven konfif,uratie.
Het aantal wikkellagen is 10. Deze zijn echter over twee
spoelkokers verdeeld. Hierdoor moet gerekend worden met
m = 5, omdat op een spoelkoker slechts 5 wikke11agen
liggen. De windihgen van de beide spoelkokers zijn in
serie geschakeld.
Het verband tussen h en f wordt dan:

2 6-3h.f =1,0.10

Om h te berekenen moet bekend zijn hoe groot f maximaal is,
wanneer alle wikkellagen worden gebruikt in de spoel.

f = 1
2jl·V L•C'

Voor 1 kan worden ingevuld: 1=9 mH.

In de universele chopper is de

kleinste waarde van ele kommutatie
kondensator: C = 0,5 ~F (C. )mln

Hieruit volgt: f = 2,4 kHz.max
Invullen in formule 3.3.2 geeft voor h: h = 0,87 mmo

Indien rond draad wordt gebruikt wordt voor d gevonden:

(met behulp van formule 3.2.8) d = 0,B7 x 1,137 ~l ~n.
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N:.~ is hiervoor reeds gesteld dat er voor het koper 60 mm

beschikbaar was (gereduceerde spoelhoogte c). Kombinatie

met het feit dat er 30 windingen op een wikkellaag moeten
komen geeft de volgende oplossing:
voor het wikkelen kan gebruik worden gemaakt van normaal

rond wikkeldraad met een diameter van 1 mmo De 30 windin
gen van een wikkellaag moeten worden gerealiseerd door 2

draden parallel te wikkelen en aan begin en eind van de
wikkellaag met elkaar te verbinden (draad van 1 x 2 mm
was niet op korte termijn verkrijgbaar).
De beschikbare ruimte van 60 mrn wordt volledig benut,
terwijl tevens aan de eis voor de kritische koperdikte
wordt voldaan.

Tenslotte moet nog getest worden of deze oplossing voor

alle andere frekwenties die optreden ook optimaal is.

Hiertoe wordt formule 3.3.1 nog eens onder de loep ge
nomen. De kondensator C. bli~ft hier 0,5 uF.

EnD - I

m.h~f = 9.10-3 U.3.1)
NVoor m kan worden geschreven: 30' waarbij N dan een

dertigvoud 1" c,.....

Het verband tussen de induktiviteit L van de spoel en N

is reeds gegeven.

L = 10-7.N2

Voor f geldt: f= 1 =
2Jl" \rL~C'

1

I
2 ~J1 N

2.h •

Dit invullen in formule 3.3.1 geeft:
2 -4 \r'

- 9.10- 3 _-+ h :: 5, 4. 1.0 • \I C

De kritische koperdikte h is dus onafLankelijk van N.
Bovenstaande oplossing blijft geldig als door afschakelen
van een aantal wikkellagen een andere slingerfrekwentie
optreedt. Bij dit afschakelen moet er wel op worden gelet
dat de totale wikkeling op twee spoelkokers is aangebracht
die elk 5 wikkellagen bevatten.
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Dit vereist een speciale schakelmethode, die hieronder in
tekening is gebracht. Ilierbij wordt om beurten van één
van de twee spoelkokers een wikkel laag bij- of afgeschakeld.

JO - SCct lo'ld.en _

Sc... h a.- ~eLcJ.':::vc

fig. 3 .. 3.3 Aansluiting van de wikkellagen van de
omslingerspoel.

Bi:j bovenstaande berekening zijn formule,::> toegepast, die
eigenlijk alleen gelden wanneer alle wikkellagen identiek

zijn. Bovendien is de berekening uitgevoerd voor het
kontinue enkelvoudig harmonische geval.
lihmneer alle wikkel lagen identiek zouden zijn, zal bij
optimale bemeting de wisselstroomweerstand niet meer dan
33% groter zijn dan de gelijkstroornweersi.;and .. In het vorige
hoofdstuk is tenslotte opgemerkt dat in de praktijk de weer
standsvermeerdering geringer zal zijn omdat de wikkellagen
ongelijk zijn aan elkaar. Dit wordt in het hierna volgende
verder nagegaan.

In het hiervoorgaande is voor oe berekend: 0/ ::: \jliü:, -'f}
, 10-3

Voor ~ geldt: S== h.o< hetgeen met h= -'.---- en
1,1.37

0( = Vi~~6-':f levert:
~ 10-3-;--, \1----:3'
') ::: 1-;1.37 .. VH30 f ::: 0,38 Vf.l0

Met deze waarde zal verder worden gewerkt.
Voor de wÏE3selstroomfaktor van een wikkeJ_laag geldt for

mule 3.2.2.
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Kp = r(ç)+ (p2 - p). r (S)

Wanneer 0 < ~< 1 geldt in goede benadering:

tf ( ~ ) =
y( ~ ) -

1 + 0,089 S4

i4
(1 - 0,04.~4)

P is het nummer van de wikkellaag: p=l ) buitenste laag.

p=5~ binnenste laag.

De wisselstroomfaktor van de gehele spoel kan nu berekend
worden als de gelijkstroomweerstand van elke wikkelJaag
bekend is.
Stel: de gelijkstrooill\'/eerstand van een wikkellaag is Rop.
De wisselstroomfaktor van de spoel is dan:

'2:K .Ro
P P

2:Ro
P

~=

Er moet hier gesommeerd worden over
alle wikkellagen.
LRop is de totale gelijkstroomweer
stand van de spoel.

Er zullen twee gevalleD worden beschouwd:
1) het aantal wikkellagen van één spoelkoker dat is in

geschakeld is 5;
2) het aantal wikkellagen van één spoelkoker dat is in

geschakeld is 3.
Er zal geen ferroxcube in de spoelkoker aanwezig zijn.
Er is dus sprake van een luchtspoel.

Voor de wikkellagen van de spoel zijn de volgende gelijk
stroomweerstanden door meting gevonden:

P Rop [mil]

1 73 (buitenste wikkellaag)
2 71

3 68

4 64

5 58 (binnenste wikkellaag)
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De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende frekwen
ties: f =1,2,3,5 en 10 kHz.
Voor deze frekwenties worden eerst 'f (s ) en lj/( S) be
rekend met behulp van de formules die op blz. 33 staan
aangegeven.

f kHz lf (~ ) 'f ( ~ )
1 1,002 0,007
2 1,007 0,028

!

3 1,017 0,062

5 1,046 0,170
10 1,186

I
0,637

Met de gegevens van vorenstaande tabellen voor Ro , f( S ),
en r( 5 ) en de formules: Kp=cp (~ ) t- (p2_p ). 1(( S) en:

:L K .Ro
~ = p P

LRop

is nu de wisselstroomfaktor kw van de spoel te berekenen.
De volgende tabel geeft de resultaten van de berekeningen.

wisselstroomfaktor 1 wisselstroomfaktor ~
f rkHz] voor de binnenste ~ bij 5. wikkellagen

~ 3 wikkellagen (m=3) (m=5)
-----f---.----- .-..---- . _

1 1,02 I 1,05
2 1,08 1,21
3 1,17 I 1,48

I

5 1,47 2,31
10 2,78 5,91

Uit deze tabel is op te maken dat de wisselstroomfaktor
k groter is bij gelijkblijvende frekwentie als m groterw
is.
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fig. 3.3.4 De omslingerspoel.

fig. 303.5 De uit elkaar genomen
omslingerspoel. De blokjes voor de
luchtspleet van 20 mm zijn van
celleron gemaakt.
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3.4 Iv1eting van de wisselstroomweerstand va12_<!.~

omslingerspoel.

Om de wisselstroomweerstand te meten is de meetbrug vol
gens fig. 3.4.1 toegepast:

+

fig.3.4.1 Meetbrug ter
bepaling van de wissel
stroomweerstand van de
spoel.

De spanningsbron is een sinusgenerator met een uitgangs
spanning 10 V effektief. De meetbrug is met behulp van een
scheidingstransformator met een ferroxcubekern aan de
sinusgenerator gekoppeld; dit om 50 Hz. storing zoveel
mogelijk te onderdrukken.
Als detektor is een batterijscoop toegepast.
R2 is een zelfinduktievrije koolweerstand van nominaal
6$0 Jl. Werkelijke waarde: 684,6 Sl.
ft3 is ook een zelfind~k:ievrije koolweerstand. De waarde
van R3 is, met het oog op de gunstig~ gevoeligheid, zo ge
kozen dat bij f • 5 kHz geldt: R3~ w Ll •
R4 is een koolweerstand, eveneens met weinig zelfinduktie.
De waarde van R4 , die is ingesteld bij afregelen van de
brug, is bepaald door rt4 uit de schakeling te nemen en op
een aparte Marconi-meetbrug te meten.
C4 is een kondensatorbank met een maximumwaarde van 1 fF.
De verliezen van de kondensatoren in deze bank zijn zeer
gering.

R2R)
De evenwichtsvoorwaarden voor de brug zijn: Rl = R en

4
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Er zijn metingen verricht voor 4 gevallen.

1) Eén spoelkoker met 5 wikkellagen zonder kern.
De gelijkstroomweerstand is: 334 mJl.

Voor R3 moet ongeveer gelden: 22~. Werkelijke waarde:
21,9 Jl •

2) Eén spoelkoker met 3 wikkellagen zonder kern.
De gelijkstroomweerstand is: 190 mJl •
Voor R3 moet ongeveer gelden: 7,5 Jl • Werkelijke waarde:
7,464 Jl... (2 x 15 Jl. parallel)

3) Eén spoel, bestaande uit 2 spoelkokers met ferroxcube
kern. Van beide spoelkokers zijn 5 wikkellagen aange
sloten. De gelijkstroomweerstand is: 668 m~~ •
Voor R

3
moet ongeveer gelden: 220 Jl • Werkelij ke waarde:

218,9 Jl •

4) Eén spoel, bestaande uit 2 spoelkokers met ferroxcube
kern. Van beide spoelkokers zijn 3 wikkellagen aange
sloten. De gelijkstroomweerstand is: 380 mJl •
Voor R3 moet ongeveer gelden: 82~ • Werkelijke waarde:
80,0 Sl •

In onderstaande tabellen staat naast de berekende wissel
stroomweerstand ook de wisselstroomfaktor kw weergegeven.
Er is gemeten voor de frekwenties 1,2,3,5 en 10 kHz.

f~HzJ I C4 [ytFJ R4 [kJl] Ll [}AH] Rl [m-n.] kw
1 I 49,17 42,86 737 350 1,05
2 49,12 40,29 736 372 1,11
3 49,09 36,56 736 410 1,23
5 49,04 28,57 735 525 1,57

10 48,90 14,77 733 1015 3,04

Deze tabel geldt voor geval 1 (5 wikkellagen zonder kern).
De tabellen voor de gevallen 2,3 en 4 staan op de
volgende bladzijde.
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geval 2 (3 wikkellagen zonder kern).

flkHzJ C4 [~F] R4 [k~ 11 ~HJ Rl [m~1J l<w
1 48,46 26,24 248 195 1,03
2 48,44 25,64 248 199 1,05

3 48,40 24,72 247 207 1,09

5 48,38 21,77 247 235 1,24
10 48,27 14,28 247 358 1,88

geval 3 (2 x 5 wikkellagen met kern) •

~kHzJ C
4

[yF] R4 [kJl] 11 [}AH] Rl [mil] l<w
1 46,46 194,8 6962 769 1,15
2 46,45 138,1 6961 1085 1,62

3 46,44 96,17 6959 1558 2,33

5 -46,42 46,90 6957 3195 4,78
10 46,37 14,71 6949 10.190 15,3

geval 4 (2 x 3 wikkellagen met kern) •

f[kHzJ C4 [Y-F]I R4 [kSl] 11 [}'HJ R1 [mJ1] ~'1

1 L~4, 56 131,4 2440 417 1,10
2 44,54 109,2 2439 502 1,32

3 44,52 85,20 2438 643 1,69

5 44,50 51,10 2437 1072 2,82
10 44,46 17,84 2435 3070 8,08

Tenslotte kunnen de nu gevonden wisselstroomfaktoren nog
worden vergeleken met de berekende waarden uit het vorige
hoofdstuk.
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f berekend gemeten spoel- gemeten komplete

[kHz]
koker zonder

I
spoel 2 x 5 wikkel-

kern. lagen met kern.
-I

1 1,05 1,05 1,15
2 1,21 1,11 1,62
3 1,48 1,23 2,33
5 2,31 1,57 4,78

10 5,91 3,04 15,3

Vergelijkingstabel voor de berekende en gemeten wissel
stroomfaktoren (3 wikkellagen).

f berekend gemeten spoel- gemeten komplete

[kHz]
koker zonder spoel 2 x 3 wikkel-
kern. lagen met kern

1 1,02 1,03 1,10
2 1,08 1,05 1,32
3 1,17 1,09 1,69
5 1,47 1,24 2,82

la 2,78 1,88 8,08

Op de volgende bladzijde zijn de hier weergegeven resulta
ten in grafieken opgenomen.

Bij de metingen aan de komplete spoel met 2 spoelkokers
en ferroxcubekern zijn de kernverliezen meegemeteno Deze
zijn echter verwaarloosbaar klein aangezien er is gemeten
bij een zeer lage induktie-verandering.
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I-berekend
2-gemeten aan 1

spoelkoker
zonder kern.

3-gemeten aan de
komplete spoel
met 2 spoel
kokers en
ferroxcubekern.
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De grafieken laten nogal grote verschillen zien tussen
berekende en gemeten waarden van de wisselstroomfaktoren.

1. De gemeten wisselstroomfaktor voor een enkele spoel
koker is kleiner dan de berekende waarde.
Dit zou verklaard kunnen worden doordat weliswaar ook

hier moet gelden: ~Hdl • lomsloten' maar de veldsterkte
H verdeelt zich nu anders over de integratieweg dan in
het aangenomen ge!dealiseerde geval. Daar is voor de
ruimte opzij van de spoel aangenomen: H=o. In werkelijk
heid kan hierdoor de magnetische veldsterkte H ter
plaatse kleiner zijn dan in het geïdealiseerde geval.
Hiermee hangt samen dat de wervelstromen en dan ook de
wisselstroomweerstand kleiner zullen zijn.

2. De gemeten wisselstroomfaktor voor de gehele spoel met
ferroxcubekern is groter dan de berekende waarde.
De oorzaak hiervan zou kunnen liggen in het feit dat bij
de polen van de ferroxcubekern het veldverloop zeker
niet homogeen is. Het veld verloopt hier ten dele in een
richting die als ongewenst kan worden aangemerkt (zie

fig. 3.4.4).

/ ongewenst veldverloop.

fig. 3.4.4 Schets van het ver
loop van het magnetische veld
bij de polen van de ferroxcube
kern.

"wi.owl...., .."'.
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3.5 Berekening van de extra serieweerstand die de kern-
verliezen in de omslingerspoel representeert.

Wanneer het kernverlies is Ptot en de topwaa~de van de
stroom, die met dit verlies samenhangt, is: I, dan geldt
voor de serieweerstand: Rk :

2Ptot= "2I

De fabrikant van het toegepaste feroxcube 3C6 heeft de
kernverliezen opgegeven in mW/cm3 als funktie van de
induktie B en dit bij verschillende frekwenties.
Voor 1,2 en 5 kHz worden de volgende waarden gegeven:

~ [k~2J
~ [~1 2 5

1.10-4 1,2.10-7 3.10-7 5.10-7

2.10-4 4.10-7 9.10-7 2.10-6

4.10-4 1,8.10-6 4.10-6 8.10-6

1.10-3 1,5.10-5 3.10-5 7.10-5

2.10-3 7,5.10-5 1,8.10-4 4.10-4

4.10-3 4.10-4 1.10-3 2,2.10-3

1.10-2 5.10-3 1,2.10-2 2,8.10-2

2.10-2 3.10-2 8.10-2 1,7.10-1

4.10-2 2.10-1 5.10-2 1

1.10-1 2 4,5 10
2.10-1 7 15 40

In de tabel zijn de verliezen Pv gegeven in mW/cm3•
Deze verliezen zijn door de fabrikant gemeten aan een
toro!de met een volume van 2,95 cm3 (zie bijlage 1 op
blz. 192 voor verdere gegevens omtrent kernverliezen ).
De temperatuur bedroeg 23 0 C.
Het verband tussen: Pv en Pt is: Ptot = Pv.Vtot •

Voor de berekening van de serieweerstand moet het kern
volume bekend zijn.
De kern is opgebouwd uit 4 U-kernen. De maten van 1 U-kern
staan in fig. 4.5.1 op de volgende bladzijde.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica

I.','

blz 43ViII
rapport nr. 72-1

Fi~. ,. S.1.. ~~i.."

U-ke.n•.

Het volume is nu te berekenen. V=106,45 cm3 •
Voor 4 kernen wordt dan het totale volume: Vtot=425,8 cm3 •
Het verpand tussen B en I wordt gegeven door de formule
/'- fi-NI/'3/'-
B = ~d ; met N=300 en d=20 mm volgt: B=3 j( .10- .1.

P -3 3
R 1 R 2. v· Vtot· 10 ( 0- )2Voor k ge dt dan: k= "'2 • 3JL.l =

B

voor de serieweerstand Rk de volgendeOp deze wijze worden
waarden gevonden:

~ cth] 1B [-r~ 2 5

1.10-4
2.10-4

4.10-4

1010-3

2.10-3

4.10-3

1.10-2

2.10-2

4.10-2

1.10-1

2.10-1

0,9
0,75
0,85
1,15
1,45
1,9
3,8
5,65
9,45

15,15
13,25

2,25
1,7
1,9
2,25
3,4
4,75
9,0

15,15
23,65
34,05
28,35

3,8
3,8
3,8
5,3
7,55

10,4
21,2
32,15

47,3
75,65
75,65

0,01
0,02
0,04
0,1
0,2
0,4
1

2

4
10
20

In deze tabel wordt Rk in mIl gegeven.

Rk is extra serieweerstand die de kernverliezen v~n de spoel
representeert.

'----.. --._---------- ---------
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,:;:;:'" \ .~,- ~ -,

Voor kleine stromen is de hier ~' 'k,ende ''leer stand veel

kleiner dan de gelijkstroomweerstan ,R~ = 66R mJt van de

spoel met )00 windingen (2 x 5 wikkeIl ). De kernver-

liezen zijn dan te verwaarlozen. ~~~. .

~........."},.,

3.6 Verliezen in een kondensator.

De optredende verliezen in een kondensator kunnen worden

gesplitst in twee delen.

1. "koper" verliezen;
2. di~lektrische verliezen.

In het hierna volgende zal in de eerste plaats aandacht

worden besteed aan de di~lektrische verliezen. Er wordt

aangenomen dat de diëlektrische verliezen hoofdzakelijk
bestaan uit polarisatieverliezen bij de gebruikte

kondensator (de isolatieweerstand is groter dan 4.109 A

bi j C = 0,5 y F' ) •

3.7 De polarisatieverlie~en in een kondensator.

Er zijn twee grote groepen isolatoren te onderscheiden.
1. De molekulaire struktuur is zodanig dat er zonder

uitwendig elektrisch veld geen permanente dipolen aan

wezig zijn. In een molekuul valt het zwaartepunt van

alle positieve ladinE:en dan samen met het zwaartepunt

van alle negatieve ladingen wanneer geen uitwendig veld

aanwezig is. Een uitwendig veld kan slechts deze zwaarte

punten ten opzichte van elkaar verschuiven. Er is sprake

van "verschuivingspolarisatie". Isolatoren van deze

groep heten "niet polaire isolatoren". Voorbeelden zijn:
polyethyleen, styroflex en teflon.

Door deze verschuivin[spolarisatie wordt de relatieve

di~lektrische konstante groter dan 1. De verschuiving

volgt bijna zonder enige vertraging een uitwendig

aangelegd elektrisch veld in het frekwentiegebied van

o Hz tot meer dan 1015 Hz (voor styroflex). In dit
frekwentieg~bied is de relatieve di~lektrische konstante

éo-o konstant.
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2. De tweede groep is de groep van de polaire isolatoren.
Zonder uitwendig elektrisch veld zijn er in dit geval

reeds permanente elektrische dipolen aanwezig. De zwaar
tepunten van de positieve en negatieve ladingen vallen
niet S~len. Zonder uitwendig veld is de richting van )
de permanente dipolen onbepaald en ontstaat er geen
resulterende statische lading. (Elektreten vormen hier-
op een uitzondering). Bij het aanleggen van een uitwen-
dig elektrisch veld zullen de dipolen met iets grotere
waarschijnlijkheid in die richtingen gaan staan, welke
hoeken < j( /2 met het veld maken, dan in de tegenge-
stelde richtingen. Het overschot geeft een resulteren-
de polarisatie in de richting van het veld, die in I

eerste benadering evenredig met het veld is. Met de

polarisatie korrespondeert een toename van de di~lek

trische konstante Af.

Bij polaire isolatoren treedt het zojuist beschreven
polarisatie-effekt op naast de reeds eerder genoemde
verschuivingspolarisatie. De resulterende di~lektrische

konstante is dan: é s ::: t c>O -t- C>. t

Voorbeelden zijn: papier, bakeliet, water, polyvinyl
chloride (PVC). Zie (literatuur 5) en Qiteratuur 6).
De index 0<> slaat op het feit dat er bij een wisselend
elektrisch veld met f • ~ geen sprake meer kan zijn
van het richten van de dipolen. Er geldt dan: f r U==)= E~

In het hierna volgende zal alleen gesproken worden over
een kondensator waarvan het di~lektrikum bestaat uit
een polaire isolator. Het di~lektrikum van deze konden
sator bestaat namelijk uit papier.
Wanneer nu op een tijdstip t = 0 een gelijkspanning over
de kondensator wordt ingeschakeld, wordt in eerste instan
tie het diëlektrikum slechts voor een deel gepolariseerd.
Deze polarisatie volgt vrijwel onvertraagd het ontstane
elektrische veld in de kondensator (verschuivingspolari
satie ) • Dit korrespondeert met een relatieve di~lE:;~ lis che
konstante é~ =~~ . De toename van de polarisatie door
het richten van de dipolen van het di~lektrikum volgt
door o.a. de warmtebeweging van de molekulen niet spontaan
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het elektrische veld, maar volgt een exponenti~le funktie
en bereikt na verloop van tijd een konstante eindwaarde.
De tijdkonstante van de exponentiële funktie is ce
(relaxatietijd). Er zal hetzelfde exponentiële verloop
hebben als de polarisatie. Hier onder volgt een tekening
waarin het verloop als funktie van de tijd staat weer
gegeven van de relatieve di~lektrische konstante.

tel

---,7---~~~~~
/

....>--E_

1

fig. 3.7.1 Het verloop als funktie van de tijd van de
relatieve di~lektrische konstante t (t) van een kondensator,
met een polaire isolator als r
diëlektrikum, bij inschakelen van een gelijkspanning op
t = o.

De relatieve diëlektrische konstante Er is tijdsafhan
kelijk. Daarom zal é ook frekwentie-afhankelijk zijn

r
als een wisselspanning op de kondensator wordt aangesloten.
Volgens P. Debye (literatuur 7) voldoet Er aan de volgen
de vergelijking:

Er::: E....., + t:>E = ['-J. E"
1+ jw Te

Voor Et en En kan worden geschreven:

I c At
E. " c. <><:> I- ------;:

- f + (W 're. t (' =ó. E -._}::J c:~_

1+ (w Ye.):<

notatie is voor de verdere beschouwingen

voorDebye schrijft
( E, +- 2- )(

7:e:~E.o+-:z.

Dit verschil in

E..o: Eo' voor [ - E.. en voor
1 0

niet van belang.
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De kapaciteit 'van een kondensator die een diëlektrikum
heeft met een t , zoals hiervoor beschreven, is:

r

C=C.~ De admittantie is: Y=J·LVC=J·WC.é. •g r· g r

Cg is de geometrische kapaciteit van de kondensator en
hangt alleen van de afmetingen van de kondensator af.
De relatieve diëlektrische konstante is dan 1. De werke
lijke kapaciteitswaarde van de kondensator vindt men door
de geometrische kapaciteit te vermenigvuldigen met ér'

Voor de kondensator met diëlektrische verliezen kan een
eenvoudig vervangingsschema worden ingevoerd,bestaande
uit twee kondensatoren en een weerstand.

fig. 3.7.2 Vervangingsschema
van een kondensator met uit
sluitend polarisatieverlie
zen. Dit schema is gebaseerd
op formule 3.7.1.

De onderdelen van deze schakeling worden eenvoudigheids
halve even Cl' C2 en R2 genoemd. De schakeling kan dan
worden omgerekend tot een serieschakeling van een weer
stand en een kondensator. Zowel de weerstand als de konden
sator zijn frekwentie-afhankelijk. Zie fig. 3.7.3.

fig. 3.7.3 Het vervangingsschema van fig. 3.7.2 kan 'i().rde~

omgerekend tot de serieschakeling van een verliesvrije
kondensator en een weerstand. Beide, R en C ,ziir, dan
frekwentie-afhankelijk. s s v
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Deze omrekening wordt gegeven omdat Rs en Cs eenvoudig
zijn te meten. Bovendien kan in een vervangingsschema
van een chopper ook gebruik worden gemaakt van Rs en Cs
als daarbij dan maar de frekwentie konstant blijft.

Voor de impedantie van de gehele schakeling van R2 , Cl
en C2 geldt:

j wCs

1
=R+--s

Uitwerken van deze gelijkheid geeft:

]~

1

1. + w~ [ R.';l,c, c;1.
C, -j- C2

:t [ R'2..CI_~J2.
tV C, -I- cL.1.. -t-

Rs =R2

Deze uitdrukkingen zijn vrij groot. Uit 3.7.4 en 3.7.5
is echter nog de volgende eenvoudige uitdrukking af te
leiden:

In deze uitdrukkingen geldt voor Cl' C2 en R2 :

Cl = Cg. Eo<> :0 Cc>o

C2 = Cg. Af = l'>.C

R2 R
"te Te..= ---E ó,C CjOóE.

Op de volgende bladzijde volgen nog de waarden van Rsen Cs
voor uJ = 0 en voor w -------'Jo c>O
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R( 'V-----> cao ) = 0s

Cs ('V =0 ) = C, + C:1. -= C ~ ( "f + Eoe»

Formule 3.7.1 voor E. r als funktie van w blijkt voor
vele diëlektrika niet te voldoen. K.S. Cole en H.H. Cole
(literatuur 8) hebben aangegeven hoe bij formule 3.7.1
een korrektie moet worden aangebracht, opdat de formule
wel een goede beschrijving geeft van é r als funktie van
~ • De formule ziet er dan als volgt uit:

l:lc.
c: - E +- '-'~~~'--'. o~ r-JL 1. (377)Gr- - c=> vv~•• -" _ C-". • •

J +- (jVV '[0 y-o<
Deze formule is op experimentele wijze gevonden. De for
mule beschrijft de Ervan een dHHektrikum waarin meer
dere relaxatietijden 7 e voorhanden zijn. Er treedt in
deze diëlektrika een spreiding in de relaxatietijden op
rond T o. Dit is ook het geval bij de onderzochte kon
densator. De faktor ~ is een spreidingsfaktor die aan
geeft hoe de verdeling is van de voorkomende relaxatie
tijden rond de waarschijnlijkste relaxatietijd L o.

Wanneer Co{ = 0 gaat formule 3.7.7 over in formule 3.7.1
die slechts voor één relaxatietijd Te geldt.
Naarmate de relaxatietijden T e van de dipolen in het
diëlektrikum meer rond de meest waarschijnlijke
relaxatietijd T verspreid liggen zal c< groter zijn.o
T komt dus niet zonder meer met de vroegere Tovereen.

o '3
Alleen als C>( = 0 dan geldt: T 0 = 'Y e.
(op een spreiding in de relaxatietijden wordt ook gewezen
in literatuur 8).

Opm.: Een spreiding in de relaxatietijden kan door rlp

volgende oorzaken optreden:
1. er zijn meerdere polariseerbare groepen van mole~ulen

aanwezig. Dit is vooral bij polymeren van belang;
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2. de konstrukteur van de kondensator heeft 2 di~lektrika

. gekozen en die in de kondensator gekombineerd. Een veel
voorkomende kombinatie is die van papier met olie.
Beide diëlektrika hebben hun eigen L •e

Ook hier kan
Nu geldt er:

E geschreven worden als: é = E.' - j. f: "r r

Hierdoor gaat formule 3.7.7 over in:

Het verdient echter de voorkeur om
schrijven.

anders uit ter

------.---=1,'--=---------c-----c-c----
, [~W12:~(I-c()J (kJ 7: 0 ')' -- '"<

-1- + j. __~_._ .. =_ . _

(
,'-"'< )r( )

:i. +- W '" ;' . LC'.s '2 I - "'<

waaruit volgt:

E~ =
[

) ,_o<.':n: )
. (LAlL; .~VYt--r(I-O\

-1 - J. ~r=..;-:r:-)'-=-<.<.~"LoS .J;};o ( I -. ",<) - l
\ "",' . )f I ....-)'-'-:-1c7:.--

[

('-'.J co) S' L--vJ _.- l I - "'<-i + . .'_.__;4. ----- I
L - "'" ')L . \-i + II.-.J T ) C C'.s -" ( \ - "" ) I

\. D • 7..- ' •

Deze formule voor Er kan eenvoudiger worden r,eschreven
door het invoeren van L'::. E' en iAJL ~, \'laarvoor celdt:

,
LI. E =

1.+

( 1-"<. '}'(r )
• l kJ 1(0) • S vYI:Z: L I - ""<

1-0 Te = ------ ..---------.-~
(

1-<><' )r;' )
1. + fA) CD ) • CL:> S --]:: ( I -- D<
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Hiermee wordt' dan voor t. r t E' en E" gevonden:

,., '
t c: WTe= AL • _

1. -j- lw -re' ) 2

1

1 + j (LV l~ )

Het gegeven vervangingsschema van de kondensator blijft I
geldig. Alleen worden nu wel de waarden van de komponent en
frekwentie-afhankelijk. (zie fig. 3.7.2)
In het vroegere vervangingsschema moet t waar 't e staat t

nu geschreven worden: 1: ~

Evenzo moet D. f. vervangen worden door: Af.' •

Alleen C00 blijft ongewijzigd en onafhankelijk van de
frekwentie.

fig. 3.7.4 Vervangingsschema van
een kondensator met uitsluitend
polarisatieverliezen. Dit schema
is gebaseerd op formule 3.7.12.

r--------i' 11---__
C =' b f- ,--

Met behulp van de formules 3.7.8 en 3.7.9 kan worden
opgeschreven hoe de frekwentie-afhankelijkheid van de
komponenten in het vervangingsschema is.

1_ 0<-

R l _0<, TI
~ - t> , kJ • ..s Vy, """"'T (I -co.<)

C'}.D.E.

i

I

L..-- c__oo__=_c_'j_.E_<?<l (_3_.7_._1_5_) J
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Gewenst is echter de beschrijving van een kondensator,
die voorgesteld kan worden door de serieschakeling van
een weerstand en een verliesvrije kondensator. Beide
komponenten zijn frekwentie-afhankelijk. Wanneer wordt

gesteld: R E = R2 , c>. C = C2 en C oe = Cl' dan kunnen de
uitdrukkingen voor serieweerstand en ideale kondensator
worden gevonden met behulp van de formules 3.7.4 en
3.7.5. Voorts wordt ook nog l/RsCs berekend met behulp
van formule 3.7.6.

Uitschrijven van de formules geeft tenslotte voor l/R C :s s

I 1..-0< ex

R C
- A. LV + B. w + C. W

5 5

t= i- +C = A E
(. I - a<'
\..To ) • si..,..., :: (I-a<)

Om formule 3.7.16 in een meer overzichtelijke vorm te
brengen wordt er tenslotte nog door w gedeeld. Dan ont
staat de volgende formule:

Opm.: wRsCs = tg bd • Deze tg bd heeft alleen betrekking op
de polarisatieverliezen.
Voor C en R wordt nog gevonden:s s
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R. _ L>E.'1 1-
s - --.--.-.-.---'=-------,~-

w Cj Uooo + At + go<> '1")'2 -r lEC::-''j)-:<'

waarin: ("r )I_o.! TC ( )p = kJ lb • Cos _ I - 0/.
'2-

c.v <:.< 1/ T , zodato
hier gelden: 0 <:. oZ -L.,< 1.
schrijven:

Deze formules voor R en C zullen, wanneer de huidiges s
schrijfwijze gehandhaafd blijft, allesbehalve het inzicht
vergroten inzake de fre~lentie-afhankelijkheidvan Rs en Cs.
Daarom worden de formules vereenvoudigd met behulp van
reeksontwikkeling.
Hierbij wordt er van uitgegaan dat
p <<:. 1 en q z<:' 1. Bovendien moet
Voor C ,R en ~ is dan te

s s l,) R..sC.s

Formule 3.7.20 kan ook vereenvoudigd worden:

3.8 De "koper" verliezen in een kondensator.

In dit hoofdstuk zal worden besproken hoe groot de invloed
is van de ohmse weerstand van de kondensatorplaten op de
verliezen in de kondensator.
Evenals in het vorige hoofdstuk is het ook hier de bedoe
ling dat er een vervangingsschema wordt berekend, dat be
staat uit de serieschakeling van een weerstand en een ver
liesvrije kondensator. Deze berekening zal worden uitge
voerd met behulp van de theorie der lange leidingen.
Alvorens hier verder op in te gaan moet eerst de opbouw
van de kondensator worden besproken. De kondensator is
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een gewikkeldè kondensator, die er na het afrollen van
de wikkeling als volgt uit ziet:

~;... l.iiU'\ ~ AI1 .sL••.:Jp" .... k'1 v.... Je. e....e1 v....., c:I~

~w;IJu1. .....~ 6 d.t.... .sar.. p L:..l-..2.I''l. kI;"kLh~ 1
~"'~SS\SS\SSSSsss'\SSsss\SS\ \\S\SS\j p ...p'.e.r-
I I 1C<.l.. ... ;.... ""''''''ç"t.·~
&SSSS"'SSS\SSss~'\\.~S\sS"S\\SS\1 p"'f'~",

10"""S'\."-."-.~S"\.>0, '\S:'\."-.S'\.~"SSSSSSSSSSSS'I ~f~'"
I I I....L.........:", ...."" ç,,!..:L
~~sssss\SSSSS.\S\S\.:;s'\\.:-:s:SS\SS\\SSI ~~r'e.f"

_1.. dl -I" d 4 -I

fig. 3.8.1 Schematische opbouw van wikkelkondensator na af
rollen van de wikkeling. De lengtes dl en d2 zijn ongelijk
aan elkaar door de gewikkelde
OpbOU\'I.

Op de foto hier onder is duidelijk te zien hoe de konden
sator is opgebouwd.

fig. 3.8.2 Wikkelkondensator.

Globaal gezien vanaf de aansluitpunten van de kondensator
bestaat de kondensator uit 2 parallel geschakelde konden
satoren, wat ook tot uiting komt in het vervangingsschema
wat in eerste instantie wordt gebruikt. (fig. 3.8.3)
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Later wordt dit vervangingsschema omgerekend tot de
serieschakeling van ~~n weerstand en ~én kondensator.

fig. 3.8.3 Kondensator-vervangingsschema.
Cl en C2 zijn verliesvrije kondensatoren.
Di~lektrische verliezen worden voorlopig
buiten beschouwing gelaten.

Er zal nu voor de kondensatorwikkeling van fig. 3.8.4 een
vervangingsschema worden opgesteld.

fig. 3.8.4 Deel van de kondensatorwikkeling. Alleen het
aluminiumfolie is hier getekend.

De eerste winding kan, uitgaande van de aansluitpunten,
worden voorgesteld door het volgende vervangingsschema:

c g_.L~
L R fig. 3.8.5 Onderdeel van het

vervangingsschema van de kon
densator.
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c

Nu bestaat er echter niet alleen een kapaciteit tussen
aluminiumfolie nummer 1 en 2 van de eerste winding, maar
ook bestaat er een kapaciteit tussen aluminiumfolie 2 van
winding 1 en aluminiumfolie 1 van winding 2. Derhalve moet
er nog een extra kapaciteit worden ge!ntroduceerd, zoals
dit in fig. 3.8.5 is aangegeven.

fig. 3.8.6 Vervangingsschema van de kondensator.

Wanneer nu de invloed van L en G wordt verwaarloosd, dan
ontstaat het schema van fig. 3.8.7.

T~r_-L R r----

fig. 3.8.7 Vereenvoudigd vervangingsnetwerk voor de
kondensator.

Er zal nu een omrekening van het schema van fig. 3.8.7
plaats vinden met behulp van ster-driehoektransformatie.

fig. 3.8.8 Omrekening door middel van ster-driehoek
transformatie.

R/2
Er geldt: Zl • Z2 = . Re

1.+.)w -
4



technische hogeschool eindhoven

afdeling der ,elektrotechniek - groep elektrolllechanica

_ 1.-

en ZJ - J'"" C . R
I-t-)W~

4

blz 57 VéIl

rapport nr. 72-1

Nu zal in het gebruikte frekwentiegebied gelden: G0 Re <<:. 1.
Er wordt dan voor Zl' Z2 en 2J gevonden:

R= 2.
1ZJ =-j wC

J

Hiermee eaat fig. J.$.7 over in de volgende figuur:

c c c c c

,./...

c

Z :o

Hierin is: d:

fig. J.$.9 Uiteindelijk vervangingsschema voor de kondensator
wikkeling van fig. J.8.J.

De kondensator kan nu worden beschouwd als een parallel
schakeling van twee lange leidingen waarvan de uiteinden
zijn opengelaten. Voor de ingangsimpedantie van de lange
leiding geldt:

Z =Z c?S~ ~~ =Z cotgh ~.d
o Sln 0

de lengte van de lange leiding;
de karakteristieke impedantie van de lange
leiding;

y: de voortplantingskonstante van de lange leiding
I

Bepalend voor Z en 0 zijn r: de weerstand per lengte vano
de lange leiding;

c: de kapaciteit per lengte van
de lange leiding.
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Dus: t = (1 -r j ) V~re l

zodat voor 2 dan wordt gevonden:0

2
0 =(~)~ u;re' = (1 - j)V2:C'JkJC

'- iJ. ( I +)) P

Met cotgh td
_ e

+"1- =- 12- -t1-
>. dd el +J ) I'e. _ "i e _1.
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waarin: p = V2 wred2 ' wordt 2:

Substitutie van deze formule in de bovenstaande formule
voor 2 levert na uitwerking:

7=\~[.e.7.f_':(l2-fSV>->F_1.J-·V r '[e.2.r+?e.F5~F -il
~ 2.1' \' J 'Lr' f .----

12- --:ze. (OSP +i J.WC e. _?.e C05\" +-1

waarin p = V2wred 2 '

Met f • 15 kHz, r =0,29 D/m, e =0,09 ~F/m en d = 3 m

volgt: p = 0,21.

Hier geldt dus: p < 1

2 is hier dus de ingangsimpedantie van de lange leiding
met open uiteinde.
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Om het inzicht in de formule van Z te vergroten zal er
reeksontwikkeling worden toegepast op de breuken in de
formule van Z. Dit resulteert in het volgende:

U!s h f -- (.os F

F
3

"L-F f -e. +--:J.e s <.-v>p-"1..
"Lf' F

e. _:2 e <'0 s F +"i

f' -f
e - e. +.~.è~V>--> P_-=-

e. f ~ e.- f' _ 7~ C" 5 f

ç:"" h F -j-- _5'"':'..f....- :=

L05 h f' - LOS F

Substitutie van deze resultaten in Z geeft:

Z =r.d 12.p·3 - j. r.d 2 =p. P
r.d +- 1
-3- jwcd

Het re~ele deel van de ingangsimpedantie van deze lange
leiding met open uiteinde is dus een faktor 3 kleiner dan
de geleiderweerstand van de lange leiding. De kapaciteit
ondergaat geen verandering.
Deze faktor 3 is ook te vinden door te stellen dat de
stroomsterkte in het aluminiumfolie van de kondensator
vanaf de aansluitpunten lineair afneemt tot nul bij het
einde van de kondensatorwikkeling.

Er geldt: de weerstand per lengte van het folie is r. De
lengte is d. De stroomsterkte bij de aansluitpunten van
de kondensator is r •

o
Het gedissipeerde vermogen in het aluminiumfolie is dan:

ol cl "l..-
o J-<- I ff1 I._XJ "- ..- d-
I-=::o I r cO( ==)0",,- --~--- r Jx: ,. ]·0. ~

o

Het re~ele deel van de ingangsimpedantie van deze konden
sator is dan:
Re Z ..E =~

r2 3
o

Hier is nu de hierboven reeds gevonden faktor 3 terug
gekomen.
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Met de nu verworven kennis omtrent een open lange leiding
wordt nu het probleem aangepakt van de parallelschakeling
van twee open lange leidingen (alleen de ingangen van de
lange leidingen worden met elkaar verbonden).
De lengtes van de leidingen zijn dl en d2 •
De ingangsimpedanties voldoen aan formule 3.8.2; r en c
zijn voor beide leidingen gelijk. Berekend zal worden de
nu verkregen ingangsimpedantie, die gelijk gesteld wordt
aan de impedantie van de serieschakeling van een weer
stand en een verliesvrije kondensator. Hieruit zijn de
grootte van deze serieweerstand en kondensator te berekenen.
Open lange leiding 1 heeft impedantie 21 ... .--;, + .lw c cL,

,-- cL",
Open lange leiding 2 heeft impedantie 22 =- -t- -----

3 jl-0c.cL').

De impedantie van de parallelschakeling is: 2 =

Hieruit volgt na enig rekenen:

7, Z,
2,+L').

\
~ '. (3.8.3)

, _'}I G./-r2. c 'J,2 01 : (cl,+dJ-r Id'Tc1 L )
C "" C, -'------:;-----:; -----:;_.,..,---_.-:-__+l.'/Î2c'J,cl,(ol~+J~ _oI,d ... ) +-1-

De kondensator kan dus worden voorgesteld door de serie

schakeling van een weerstand R' en een kondensator met
kapaciteit C'. Er moet nogmaals op gewezen worden dat de
di~lektrische verliezen op de nu gehouden beschouwing
niet in rekening zijn gebracht.
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Voor de gebruikte kondensator geldt dat CD rcd l d2 « 1 ;

hierdoor worden de formules 3.8.3 en 3.8.4 aanzienlijk
eenvoudiger.

R' =r 1 r (d + d) r dld 2
3 1 2 - ·d

l
-+-d 2

C' = c (dl -+- d2 ) (].8.6)

Zowel R' als C' z1Jn in het frekwentiegebied waarvoor
geldt LV rcdl d2 "'-<1 bij benadering als konstant en te be
schouwen.

Enkele numerieke gegevens, die verkregen z1Jn door een
kondensator van het gebruikte type te slopen, zijn:

r = 0,29 ~/m Met formule 3.8.5 volgt hieruit:

dl- 2,44 m R' =138,4 mil
d 2- 3,07 m

Voor de aansluitdraden en aansluitingen in de kondensator

moet nog circa 10 mJl in rekening worden gebracht. Dit
resulteert dan in een uiteindelijke R' van 150 mJ1 •

3.9 Kombinatie van "koper"- en diêlektrische verliezen.

In beide gevallen is het verlies omgerekend naar een
serieweerstand van de kondensator. Hierdoor is het mo
gelijk om het totale verlies eenvoudig te bepalen.
Het totale verlies is gelijk aan: 1 2• (Rs + R'), waarin
I is: de effektieve waarde van de stroom door de kon
densator. Rs is de weerstand van formule 3.7.26 en R'
is de weerstand van formule 3.8.5. In een volgend hoofd
stuk zal nader worden ingegaan op metingen die aan de
kondensator zijn verricht.
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3.10 Meting van de serieweerstand en de kapaciteit van
een kondensator.

Dit hoofdstuk bestaat uit een aantal delen, die hier eerst
genoemd worden in de volgorde, wa2rin ze ook worden be
handeld. Ten eerste zal worden aangegeven wat er wordt
gemeten aan de kondensator. Daarna wordt de gebruikte

meetmethode behandeld en tenslotte worden de meetresul
taten weergegeven.

De kondensator wordt voorgesteld door de serieschakeling
van een verliesvrije kondensator en een weerstand.
Beide zijn afhankelijk van de frekwentie. Voor de kon

densator met alleen "koper"verliezen zijn deze kapaciteit

en serieweerstand berekend. De volgende formules zijn
gevonden:

(J.8.6)

Deze uitdrukkingen zlJn door de toegepaste, toelaatbare
verwaarlozingen frekwentie-onafhankelijk. Voor de betekenis
van de letters c,r,d l en d2 : zie hoofdstuk 3.8.
Voor de kondensator met alleen diëlektrische verliezen
zijn voor de kapaciteit en de serieweerstand bij benade
ring de volgende formules gevonden:

De echte kondensator met "koper"- en diëlektrische
verliezen wordt voorgesteld door de serieschakeling

van weerstand Rt en kondensator Ct.

Rt en Ct zijn op eenvoudige wijze uit bovenstaande

formules te bepalen.

~------~
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Bij formule 3.7.25 moet links en rechts van het = teken
gedeeld worden door dl + d2• Deze nieuwe ui tdrukking geeft
de kapaciteit per meter zoals die bij de theorie der
lange leidingen in hoofdstuk 3.8 is gebruikt.
Substitutie van deze kapaciteit per meter in formule
3.8.6 levert dan tenslotte een formule voor Ct.
Verder kan Rt eenvoudig worden gevonden door de weer
standen R' en Rs uit formule 3.8.5 resp. 3.7.26 te
sommeren. De uiteindelijke resultaten staan hieronder,

waarbij voor R' geldt: R' = 150 mil. (deze waarde is in
hoofdstuk 3.8 berekend).

(J.IO.l)

(J.IO.2)

In het hierna volgende zal dus worden ingegaan op de
manier waarop Rt en Ct worden gemeten.

d2 is ook de waarde
van een kondensator

behalve de waarden van r,d l en
bekend geworden na het slopen

type waaraan is gemeten.

Opm. :
van Cg
van het

Voor Cg geldt: Cg =

De faktor 2 moet worden ingevoerd omdat door het wik
kelen beide zijden van de platen benut worden, zoals
in hoofdstuk 3.8 ook is opgemerkt.

d

2. é .Ao

A is het oppervlak van de kondensatorplaten.
d is de dikte van het diëlektrikum.
Opmeten van A en d en invullen in Cg =
Cg == 0,14 yF.

levert:

L
I
!

i

------~
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De serieweerstand Rt en de kapaciteit Ct zijn gemeten
met behulp van een wisselstroombrug (zie schema hier
onder). De gebruikte meetbrug heeft als voordeel dat
de spanning over de kondensatoren vrijwel konstant
blijft bij veranderen van de frekwentie, waarbij wordt
gemeten.

+

fig. 3.10.1 Meetbrug voor
de kondensatorverliezen.

De voorwaarden voor evenwicht zijn:

1 (J.IO.3)

De spanningsbron is een sinusgenerator met 10 V uit
gangsspanning. Evenals bij de meetbrug in hoofdstuk 3.4
is hier een transformator toegepast, om de koppeling
tussen meetbrug en spanningsbron tot stand te brengen.
De detektor D is ook hier weer een batterijscoop.
Rl is een koolpotentiometer, waarvan de ingestelde
waarde met een Marconimeetbrug wordt gemeten.
Cl is een kondensatorbank van Danbridge, waarvan de kon
densatoren zeer geringe verliezen hebben.

Cl max =1 j-tF
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Voor de kondensatoren C3 en C4 zijn identieke konctensa

toren gekozen. De kapaciteit van C3 en C4 is van dezelfde
grootte-orde als de kapaciteit van Cl en Ct.

C3 =C4 = 0,33 fF (Leclanché).

Tijdens de metingen bleek dat het produkt w RlCl veel
groter is dan 1. Hierdoor gaan de formules 3.10.3 en
3.10.4 over in de volgènde formules:

(J.10.6)Rt • Rl- 1 2
(w R1C l )

In onderstaande tabel staan als funktie van de frekwentie:
Rl en Cl- Met de formules 3.10.5 en 3.10.6 zijn daaruit

Rt en Ct berekend (Ct = Cl).

f(kHz) Cl ( y F) Rl(kSl) I~t (JL)
0,4 0,4787 240,0 2,878
1 0,4780 76,03 1,458
2 0,4771 30,05 0,926
3 0,4767 18,08 0,685
4 0,4762 12,32 0,567
5 0,4758 8,911 0,502
6 0,4755 6,777 0,459
8 0,4750 4,420 0,397

10 0,4744 3,117 0,361
15 0,4730 1,676 0,300
20 0,4715 1,036 0,275
40 0,4640 0,3522 0,205
60 0,4540 0,1859 0,184
80 0,4400 0,1160 0,176

100 0,4240 0,0823 0,171

Ter kontrole is bij de kondensatorenfabriek van Siemens
in Regensburg-West met een tg S -meetbrug de verlies-
hoek gemeten.

Uit vorenstaande meetresultaten is de tg cl te bepalen
met behulp van de formule: tg b = W RtCt •

In de volgende tabel worden voor verschillende frekwen
ties de tg ó -waarden met elkaar vergeleken.

. De afwijkingen tussen de beide metingen blijven binnen

~ meetnauwkeurigheid, die door Siemens was gegarandeerd.
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tg cS
bepaald bij
Siemens

f(kHz)

1

2

5
10
20

I
tg 6
bepaald door

i tg cS =u) R C
I t t
I

----------.--_.f--------.---

4,2 • 10-3
I' 4,38. 10-3

5,3 • 10-3 I 5,55. 10-3

7,7 • 10-3 7,5. 10-3

11,4 • 10-3 10,8. 10-3

18,3 • 10-3 16,3. 10-3

De grootte van de verliezen in het aluminiumfolie zlJn
bekend. De weerstand is aangenomen op: 150 mil= 0,15 JL •

Wordt deze 0,15 Jl afgetrokken van Rt dan is een weerstand
gevonden, die in grootte volledig bepaald wordt door de
grootte van de di~lektrische verliezen.
Noem deze weerstand R. Voor R geldt dan: R = R - 0,15.t

Voor lage frekwenties nadert de waarde van de kapaciteit

Ct naar 0,481 ~F.

Deze waarde voldoet aan de formule: Ct • Cg ([= + b. E. ).

Aangezien voor Cg geldt: Cg • 0,14 ~F volgt hieruit:
E <>0 + b E = 3,43.

Op blz. 67a zal op dubbel logaritmisch papier worden
uitgezet: Rd-Rt -0,15 en Cd-0,481-Ct=Cg (E~ + nE )-Ct ,
beide als funktie van de frekwentie.

Voor lage frekwenties (f<::< 1 )2n:Y
I_a< 0

R Af (1'01 -'" . )( ( )d- .W . ->"'0.__ I-~

c'j ( f <=,'" I:> r: ) '2. )..

E ( ) 1-1:>( 1-<:>< TT ( )Cd-C • A • 1 • LV • cos 2 1- C>/.g 0
(J.IO.8)

Deze formules volgen uit de formules 3.10.1 en 3.10.2.

Uit de formules 3.10.7 en 3.10.8 volgt dat op het dub
bellogaritrnisch papier bij lage frekwenties (f<-<: 2;- 7. )

2 rechten moeten verschijnen, hetgeen inderdaad het 0

geval is voor f <10 kHz. De hellingen van deze rechten
bepalen de grootte van d resp. 1- 0(.
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Uit de helling van de rechte voor Rd volgt: ~ =0,8.
Uit de helling van de rechte voor Cd volgt: 1- ol.. =0,34,

zodat: ~. 0,66.

Het gemiddelde van deze 2 gevonden waarden van cl.. is:

G( gem = 0,73.

Wordt voor c> t in formule 3.10.7 en in formule 3.10.8
een waarde gekozen tussen 1 en 3, dan kan 'Y 0 uit beide
formules berekend worden, aangezien alle andere faktoren
bekend zijn. Bij beide formules resulteert dit in een zeer
kleine tijdskonstante T 0 voor 1 :S b. E ~ 3.

-r- ~ 10-10
L sec.o

In het hierna volgende zal een verklaring worden gegeven
van de gekonstateerde feiten van een tijdkonstante

'Y 10-10 t db' . . . t . d'LO~ sec. me aar 1J een vr1J gro e spre1 1ngs-

faktor cJ.. = 0, 73.

Opm.: Rd is gelijk aan Rs uit formule 3.7.26.
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Papiervezels bezitten als

elementaire bouwsteen het
cellulosemolekuul. De af
beelding hiernaast geeft
de struktuurformule van
een deel van een cellu
losemolekuul. Het cellu
losemolekuul is een makro
molekuul en bestaat uit
een keten van honderden
tot duizenden glukose
molekulen. Elke glukosering
bezit 3 dipoolgroepen.
Deze dipolen zijn OH--groepen

en deze kunnen zich in zekere
mate verdraaien. De relaxatie-

I
o
I

fig. 3.10.2 deel cellulo
semolekuul.

tijd van deze OH--groepen is

zeer klein. H20-dipolen,

aanwezig in papier, zullen zich
binden aan de OH--dipolen.

Dat hier sprake is van een
zekere binding komt tot uiting

in het feit dat er geen ijs
vorming optreedt bij dalen van
de temperatuur beneden 00 c.

Uiteraard zal bij een overmaat van HZO wel ijsvorming op
treden (literatuur 9).
(Opm.: het wordt voor onmogelijk gehouden om het water
volledig uit cellulose te verwijderen. De papiervezel valt
uiteen wanneer een bepaalde grens bij het onttrekken van
water bereikt -~fOrdt). Door de koppeling van HzO-molekulen
aan de OH--dipolen zal de relaxatietijd beïnvloed worden
en wel zodanig dat deze stijgt. Het feit dat niet alle OH-
groepen met een H20-molekuul gebonden zijn en dat het ook

mogelijk is dat meerdere HZO-molekulen zich groeperen rond

é~n OH--groep levert een spreiding op in de voorkomende

relaxatietijden. Verder wordt de spreiding in relaxatie

tijden nog bepaald door de wisselwerking tussen de dipolen

en aangrenzende molekuulgroepen.

I
o
I
C~

0./ ........ c.\olOW

I I
HOC.H CH C:H_W

~ 'cw./
I
o

I
c....

"OCr' '0

HOC'" C. ~c.w OH
........./ 1

cl-l
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De voorheen gevonden relaxatietijdkonstante L 0 = 10-10sec.
hangt samen met de relaxatietijden van de in het papier
aanwezige OH--groepen en/of HÓO-dipolen.
Deze relaxatietijd Toa 10-1 sec. is iets groter dan de
relaxatietijd van zuiver water, welke 0,94.10-11 sec. bij
200 C. is. Dit is ook wel te verwachten aangezien de dipolen,
door de aanwezigheid van de glukoseringen, in hun beweging
geremd worden.

Aangezien de verliezen in het aluminiumfolie bekend zijn,
kan de tg bd berekend worden, die samenhangt met de di
elektrische verliezen. Voor tg bd geldt dan:

tg ~d = e.v. Rd • Ct = W (Rt -0,15).Ct •
De tabel op blz. 70 geeft, de waarden die voor tg b d zijn
berekend. Uit de grafiek(fig. 3.10.~, die naar aanleiding
van deze waarden getekend kan worden, blijkt dat er een
maximum bestaat bij f o = 25 kHz. Uitgaande van deze 25 kHz
kan een relaxatietijdkonstante worden berekend.
Dit kan met behulp van formule 3.7.20, die niet het verloop
van tg Sd' maar wel het verloop van I/tg ~d aangeeft als
funktie van de frekwentie.
Bestaat er bij tg ~ d een maximum, dan moet I/tg Sdeen
minimum vertonen.
Er treedt bij l/tg 6d een minimum op bij c.J = Cu =2 Je f •o 0
Voor LV zal gelden:

o

Wanneer nu f o bekend is dan is in te zien dat L o nu is

te bepalen uit formule 3.10.9. Bij benadering zal gelden:
L = --l.-

o G'J
o

Dan volgt hieruit voor 'è 0 'r: =
o 10-5 sec.
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tabel van de uit metin
gen berekende tg (5 d van
het di~lektrikum.

3,28

3,93
4,65
4,81

4,99
5,26
5,54
5,90
6,29
6,69
7,41
6,88

5,82

5,75

5,59

f(kHz)

0,4
1

2

3
4
5
6

8
10

15
20
40
60
80

100

De grootte-orde van de nu

gevonden relaxatietijd
klopt in het geheel niet
met de vroeger gevonden
grootte orde. Dit zou als
volgt verklaard kunnen
worden: de OH--groepen in

het cellulosemolekuul kunnen
alle of ten dele vervangen

worden door andere atoom

groepeno Een voorbeeld hier
van is: cellulose dat met een
boterzuurester tot cellulose
tributyraat veresterd wordt
(literatuur 9). De gemakkelijk
te bewegen OH--groepen zijn
dan vervangen door grotere
en moeilijker te bewegen ester
groepen, die een grote relaxa
tietijd hebben. Het is mogelijk

dat bij het hier gebruikte kondensatorpapier dit inderdaad
het geval is. Op deze manier worden meerdere relaxatietijden
ingevoerd. De grote relaxatietijd geldt voor de grote mole
kuulgroepen. De kleine relaxatietijd geldt voor de eventueel
nog aanwezige OH--groepen en voor de H20-dipolen.

Het is ook mogelijk dat het maximum in de diëlektrische

verliezen bij f = 25 kHz veroorzaakt wordt door aanwezige

verontreinigingen in het diëlektrikum of door de stof
waarmee het papier is geïmpregneerd (paraffine of olie).
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3.11 Het gedrag van een slingerkring in een chopper.

In de algemene inleiding is er op de optredende verliezen
in de slingerkringen gewezen. In het hier voorgaande ge
deelte zijn de optredende verliezen in spoelen en kondensa
toren bestudeerd. Deze verliesposten zullen nu worden ge
hanteerd bij het bestuderen van een slingerkring in een
chopper. Voorts zal er worden nagegaan welke invloed de
RC-dempingsketens van de thyristoren uitoefenen op het
verloop van de kondensatorspanning.
Voor de chopper is de onderstaande, meest algemene, schake
ling gekozen.

ti_ r, t.

./, + ~f-1";_I ..,....-_-t-__-:-+~~=L. --,

1;.

...

fig. 3.11.1 De basisschakeling waarin diode D3 is ver
vangen door thyristor T

3
•

De inschakelvolgorde van de thyristoren is: T2-TI -T3 -T2•••
T3 wordt dus na Tl ingeschakeld.
Het verloop van de kondensatorspanning is hieronder weer
gegeven.
Langs de tijdas staan de inschakeltijdstippen van de
thyristoren uitgezet.
Er wordt aangenomen dat er zich een stationaire toestand
heeft ingesteld.
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fig. 3.11.2 Verloop van de kondensatorspanning als
funktie van de tijd. Zie ook fig. 3.11.12 op blz. 89.

Er zullen nu drie verschijnselen worden behandeld:
1. de spanningsdaling ~ucp bij inschakelen van Tl;
2. de daling van de absolute waarde van de kondensator

spanning na omslingeren: [uct \- \ucm\;
3. de daling van de kondensatorspanning 6U na dovencm

van thyristor T
3

•

Bij deze drie punten moet de invloed van de dempingsketen
van de thyristor in rekening worden gebracht.
In het schema van fig. 3.11.3 zijn de dempingsketens ge
tekend voor zover die voor de verklaring nodig zijn.
De thyristoren Tl en T

3
worden in het schema vervangen

door schakelaars.
Thyristor T

2
is bij de verklaring niet van belang en

wordt derhalve weggelaten.
De bedradingsinduktiviteiten van de in fig. 3.11.1 aange
geven verbindingen a - b en c - d - e -f zijn in fig. 3.11.1
en fig. 3.11.3 weergegeven als een gekoncentreerde spoel L •e

L_----'---__
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fig. 3.11.3 Vervangend chopperschema met 3 di/dt-begrenzers
(tl' ~2 en t 3 ) en 2 rekombinatiebeveiligingen (r2 ,C2 en r 3 ,C3

1. De spanningsdaling bij inschakelen van Tl

V66rdat Tl wordt ingeschakeld zal de machinestroom door
de vrijloopdiode vloeien. Derhalve is de spanning
ud4 ~ 1 Volt.
Verder is de kondensatorspanning ucl vlak voor het in
schakelen van thyristor Tl groter dan de voedingsspanning
U • Dit is een gevolg van de aanwezigheid van de spoelene
Le en 1 2 (zie verklaring bij basisschakeling: hoofdstuk 2).
Voor de kondensatorspanningen uc2 en uc3 zal dan gelden:
uc2 = uc3 = ucl - (Ue + ud4 )·

Vlak voor inschakelen van Tl geldt: u l=u ,(u > U )C cp cp e
en ud4=Ud~ 1 V.
Dus u 2=u 3-u - (U + Ud ) •c c cp e
(Stel dat ucp?cUe , dan geldt: uc2-uc3 :::::: 0 Volt)
Wanneer Tl wordt ingeschakeld dan zal voor de spanning
ud4 gelden: ud4 ;::;; -Ue.
De spanning over de kondensatoren C2 en C3 zal nu moeten
veranderen.
Er zal tenslotte moeten gelden: u 2-u 3 ::::; u •c c cp
De lading, die nodig is om C2 en C3 tot deze spanning op
te laden, wordt aan Cl onttrokken.
Hierdoor ontstaat de spanningsval bij ucl ' die in fig.
3.11.2 is aangegeven door àUCp • De stromen i 2 en i

3
verlopen als gedempte trillingen. De grootte van à UCp I
kan eenvoudig worden berekend. Hiertoe wordt er uitge- ~
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gaan van een hieuw vervangingsschema.

fig. 3.11.4. Vervangingsschema
ter berekening van AU •cp

De spanningsbron met spanning Ut geeft de spanningsval
over de thyristor Tl weer.
V66r het sluiten van de schakelaar Tl geldt:

• ucp

=uc3 = ucp - (Ue+Ud )

Er wordt uitgegaan van het feit dat de totale hoeveelheid
lading op de kondensatoren niet verandert door het sluiten
van de schakelaar Tl.

V66r het sluiten geldt voor de totaal aanwezige lading:

Qt-Qcl + Qc2 + Qc3-Cl· ucp + (C 2 + C3 ) 1. ucp - (Ue + Ud )} =
= (Cl +C 2 +C

3
)· ucp - (C2 +C3 )(Ue +Ud )·

Na het sluiten geldt voor de totaal aanwezige lading:

Qt - Cl· uct + (C 2 + C3 ) • (uct - Ut)·

uct is de spanning die op Cl staat na inschakelen van Tl.
Er geldt: u p la U t-t-6U •

C C cp
Gelijkstelling van bovenstaande twee vergelijkingen voor

Qt levert:

(Cl + C2 + C3 )·ucp - (C 2 + C3 )·Ue-(C2 + C3 )·Ud =

= (Cl + C2 -+- C3 )uct-(C2+ C3 )Ut •

,

L..--- ~
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Daar mag worden gesteld: Ud=Ut=l V, geldt voor uct :

C2 + C
3Ut· u -C CC. Uc cp 1 + 2 + 3 e

Gegevens voor berekening van D. uep •

Cl kon gekozen worden uit 6 waarden: 0,5-1-1,5-2-2,5
(nadien is dit veranderd in 0,5-1-2-3-4,5 en 6 fF).
C2 = C3 =33 nF. Ue =240 Volt.

0 0 11.11

I
en 3 j-lF. !

i

De hieronder volgende tabel geeft de berekende en gemeten
waarden van ~ u als funktie van de grootte van Cl.cp

u berekend [V]cp u gemeten [VJcp

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

5,2
6,2
7,7

10,2
15,0
28,2

5
6

7
10
15
2S

Er is gemeten met behulp van een oscilloscoop.

2. De daling van de absolute waarde van de kondensator
spanning na omslingeren.
Allereerst zal deze daling worden bestudeerd aan de hand
van een eenvoudig vervangingsschema.

L

fig. 3.11.5 Vereenvoudigd vervan
gingsschema ter bestudering van het
omslingeren van de kondensator
spanning u •c
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Op het tijdstip t = t is de kondensatorspanning u -U > o.o c co
Na een halve slingerperiode, te rekenen vanaf het tijdstip

t = t o ' wordt de stroom i weer nul en blijft nul door de
diode in het circuit. Gevraagd wordt nu de grootte van de
kondensatorspanning na deze halve slingerperiode.
Het tijdstip, waarop i weer nul wordt, is: t • tI.
Voor de weerstand geldt: ur = R.i.

Voor de spoel geldt uI
_ L di

·dt
é

Voor de kondensator geldt: Uc • ël.J i dl: +Uco
C>

Voor de diode (vervanging voor de thyristoren Tl en T
3

)
geldt: Utt = konstant.

De Kirchhoffspanningsvergelijking luidt: U c =Utt + u r + uI

-1 (t. d U U R· Ldi
ofwe 1 : C) 1 t + :;. tt + • 1 + dt

o co

Hieruit volgt: L~~ + R.i +~ st idt = Uco - Utto

De oplossing van deze differentiaal-vergelijking levert
voor i:

De kondensatorspanning volgt uit:

De formule voor Uc wordt dan:

u =c
-1
C idt +Uco

(J .11.3 )

L...-- ~
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Tijdstip t wordt gevonden door te stellen: i=o ~ t -t - -1 1 0 A.~

Invullen van tl-to• ~~ in de uitdrukking van Uc levert
de gevraagde spanning uc(t~tl).

U c (t-t l ) -Utt - (Uco-Utt )· exp { -;1
Anders geschreven luidt deze formule:

waarin:

uc(t=t l ) is in de tekening van de kondensatorspanning
aangegeven door ucm.Uco is in fig. 3.11.2 van de konden
satorspanning aangegeven door uct =ucp b ucp •

In werkelijkheid is Utt de totale overgangsspanning
die staat over de geleidende thyristoren Tl en T

3
•

In bovenstaande beschouwing is de invloed van de dempings
ketens in het eenvoudige vervangingsschema van fig. 3.11.5
verwaarloosd. Er wordt nu eerst het echte schema getekend
voor zover dat voor de komende beschouwing van belang is.
Hierin wordt er van uitgegaan dat de thyristor Tl reeds
geleidt. Er loopt namelijk reeds de stroom i 1 door de hoofd
thyristor. Deze wordt konstant verondersteld.
In feite moeten dus de verschijnselen worden bestudeerd die
optreden na inschakelen van T3•
Tl wordt in het schema op de volgende bladzijde voorgesteld
door een diode met overgangsspanning UTl .T

3
wordt voorge

steld door een diode met overgangsspanning UT3 in serie
met een schakelaar T3 •
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Cl

,

.
'J

fig. 3.11.6 Schema van
het omslingercircuit.
Cl is de kon~ensator

waarvan de spanning
moet omkeren van teken •

Dit schema is echter nog niet geheel kompleet. In de 3
takken moeten nog bedradingsweerstanden worden ingetekend.
Bovendien kunnen de kondensatoren en spoelen nog gesplitst
worden in serieschakelingen van ideale kondensatoren of
spoelen met weerstanden.

V66rdat T3 wordt ingeschakeld geldt:

i l =i2-i3=0 en: ucl- uc2 +UTI

Het is niet zinvol om uitgebreid aan deze schakeling te
rekenen. De uitkomsten zullen byzonder onoverzichtelijk
zijn. Daarom is het beter om enige vereenvoudigingen aan
te brengen. De schakeling volgens fig. 3.11.6 wordt daar
door enigszins veranderd, maar deze veranderingen zullen
alleen betrekking hebben op keten 2. Hierin wordt ten eerste
de zelfinduktie 22 verwaarloosd. Ten tweede wordt het aan
sluitpunt A van kondensator C2 verplaatst van punt A naar
punt B. Het nu ontstane schema wordt hieronder weergegeven.
Hierin zijn ook getekend de serieweerstanden van Cl (RCl )
en L3 (RL3 ). Bovendien wordt er één bedradingsweerstand Rb
toegevoegd aan het schema.

L-- .

!
I

------~



fig. 3.11.7 Vereenvou
digd omslingercircuit.
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Opm.: r 2» Rcl
C2 .c( Cl

V6órdat wordt ingeschakeld geldt: i l =i 2=i3- o.

ucl=uc2=Uco

C2 kan als verliesvrij worden beschouwd vanwege de grote
serieweerstand r 2 , die in de schakeling is opgenomen.

Stel: UT1 + U
T3

1111 Utt

R13 + Rb =R3 ,
t

PI + Q3 -+ 1 3 = 13

De Kirchhoffstroomvergelijking voor het schema van fig.
luidt: i l + i 2 = i 3

De Kirchhoffspanningsvergelijkingen voor het schema van
fig. 3.11.7 luiden:

(J .11. 6)

(J .11. 7)

_J
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Uit 3.11.6 volgt met Laplaeetransformatie:

Uit 3.11.7 volgt met Laplaeetransformatie:

1 U
sC1 - 11 - ~ 0 + Rcl11

1 + sR e1Cl Uco - Utt
-13 • 11 sCl (sLj -+- R

3
) - s (sL3+ R

3
)

Omdat geldt: i l -t- i 2 = i
3

zal ook gelden:

Substitutie van 1 2 en 13 hierin levert:

Nu was aanvankelijk voor r 2 gekozen: 56~ nominaal.
Metingen aan de universele chopper wezen uit dat een veran
dering van de grootte van r 2 tussen de grenzen 0 st en 56 ft

geen merkbare verandering opleverde voor het verloop van de
kondensatorspanning van de doofkondensator. Met r

2
= 56 Sl

zal gelden: r 2C2 ,> RelCl (bij f"> 300 Hz). Het is nu mogelijk
om r

2
zodanig tussen 0 ..n en 56 st te kiezen dat geldt:

r
2

C
2

~. RelCl. De term 1 +- sRe1 Cl verdwijnt dan uit de
1 +- sr

2
C

2

I
J--------------------------'

uitdrukking voor 11 •

Voor 11 wordt dan gevonden:

U
CQ

- UttI =1
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Terugtransformatie van 11 geeft de formule 3.11.2, waarin
nu:

Na een halve slingerperiode zal voor de kondensatorspanning
uel gelden:

Voor R, 1 en C gelden de hierboven gegeven uitdrukkingen.

De e-maeht kan in een reeks worden ontwikkeld en daar ïF
zeer klein is, geldt:

[ -'jt'J j(exp T ~ 1- A

4~ '» 1.
R C

Als het spanningsverlies op de kondensator na omslingeren is:

6.Uet , dan geldt: bUet= Deo+- ue(t-t l ).

Hiermee volgt tenslotte voor h. uet :

D. uet = 1;.R V~~ (Ueo-Dtt ) +- 2Utt o

. -- - ------- ~-, !r 2 I
rlR t- Rl Cl-+- C2L~ Cl J-U -U 1n U

13 b Cl J (1 -+ ~ .d ) (C _\ C ) L co U\ U
3 1 -3 1 2 I

Invullen van de hiervoor gegeven uitdrukkingen voor R,1 en C
levert:
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(J .11.8)

en C "" 1,° luF.

en 1 ~ 2,5 mH.

De metingen en berekeningen zullen worden verricht bij twee
waarden van de kapaciteit en bij twee waarden van de zelf
induktie.
Voor C wordt gekozen: C~ 0,5 }-lF
Voor 1 wordt gekozen: 1 -;:. 7,0 mH

De werkelijke waarden van 1, gemeten met een Marconimeet
brug, zijn:
1 =6964 ~H resp. 1 - 2444 pH (gemeten bij 1 kHz).

9
8

7
t

5

1 1

I
1

'I I I1 '
I1

I1

I1 "I
-1--"1-

-f-I-

'3 f--- .

c;::
=;;;
===r
====

~=-1---

t==. --

--f-I-
-f-f-
-f-

=1

=

11 §~
=t==t=
=~
=~
=~'=F=
=~.
1--1=
~f-
I--f

7 8 ? 10

-f-
-f-

-f-

L ~ 244" I' H I--f-

'lil I
====

=::::~-

li
I1
111

11
-t ,-+1

I I

1..

- f-

-

i
,

",9
0,8

0,7
+

CI,6 -::- f-

,:..:..:. .. " .. I-

OJ
-

Rl3 T
(J,4 ,.

I-- . , .

. 1-f-·f-

[ 5l.1 I -
",3

-- _.

"...
J 2

~----'.>

ç [ILI'h']

fig. 3.11.8 Grafiek van de wisselstroomweerstand van de om
slingerspoel als funktie van de frekwentie voor L-6964,
resp. 2444 H.
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De waarden van de serieweerstand van de spoel zijn reeds
opgemeten en staan getabelleerd in het hoofdstuk over
wisselstroomweerstanden bij spoelen.
De getabelleerde waarden zijn in fig. 3.11.è erafisch weer-
gegeven om zodoende op eenvoudige wijze de wisselstroom- I
weerstand bij andere dan de gemeten frekwenties te kunnen

bepalen.

Alhoewel in verband met de kernverliezen de hier gemeten
wisselstroomweerstand af zal wijken van de werkelijk op
tredende wisselstroomweerstand omdat dan de stromen gro
ter zijn die door de spoel lopen, kan deze afwijking wor
den verwaarloosd aangezien deze klein zal zijn ten op
zichte van de totaal optredende weerstand in de slinger

kring van de chopper.

De invloed van de grotere kernverliezen wordt dus verwaar

loosd.

wordt Ca gebruikt.
worden Ca en Cb

is,
is,

0,5 )lF nodig
1,0 }lF nodig

Verder zijn er met de Marconimeetbrug metingen verricht aan

de kondensatoren, hier te noemen Ca en Cb. Beide zijn circa
0,5 }lF.

Wanneer in de chopper
Wanneer in de chopper
parallel geschakeld.

De meetresultaten zijn als volgt:

C :a f= lkHz Ca-O,4880 }'F tg~.0,OO42

f-lOkHz Ca -O,4858 f'F tg~=O,013
I
I

f= lkHz Cb=0,4963 }-!F tg J-O,OO44

f=lOkHz Cb-0,4942 lAF tg~-0,013

De serieweerstanden kunnen worden berekend met de formule:

R -~- wC
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Voor R wordt gevonden: Ca: R=1,370 ..11 bij 1 kHz.
R-0,426 _Q bij 10kHz.

Cb : R=1,411 n bij 1 kHz.
R=0,419 -il bij 10kHz.

Van deze uitkomsten moet 150 m~ worden afgetrokkèn voor de
weerstand van het aluminiumfolie. De dan gevonden waarden
kunnen dan op dubbellogaritmisch papier worden uitgezet:

zie fig. 3.11.9.
In het hoofdstuk over polarisatieverliezen is gekonstateerd
dat deze meetpunten door een rechte mogen worden verbonden.

2.)0

',0

C.9
e,8

°,1

O,b

0, f

"..4

0,3

R

r
c

[n] D,J..

~
r=:
~

I-- -
I-- -
I-- -.........
I--I--

I I--I--

~ I--
I--I-

- I--I--

"- I I

~

,
~Cb , - I-

- I-

-C~ §~
!

- I 111Ë..
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~==-- + -

- i-
--'f--..J

§
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. -

~ t=
f-.." I--
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--I-
I-- -- i ..... f--
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3 4 ') b 7 B l' /0

fig. 3.11.9 Grafiek van de wisselstroomweerstand van de
kondensatoren Ca en Cb als funktie van de frekwentie.
Deze wisselstroomweerstand is verminderd met 150 mSt in
verband met de weerstand van het aluminiumfolie. Bij de
werkelijke wisselstroomweerstand moet deze 150 mJ~ weer
worden inbegrepen.
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Als gemiddelde waarde van de kapaciteit wordt aangehouden:

Ca = 0,487 yF

Cb • 0,495 ~F

Voor Ca + Cb geldt dan:

Ca + Cb = 0,982 y.F.

De wisselstroomweerstand van de kapaciteit Ca + Cb kan
worden bepaald door eerst de waarden bij Ca en Cb uit de
grafiek te halen. Deze waarden kunnen dan worden gemiddeld
en tenslotte door 2 worden gedeeld.

De grootte van 1
3

en Cl is nu bekend.

Berekening van de omslingerfrekwentie
Voor 1 wordt genomen: 1=13+~3+Q 1

Voor C wordt genomen: C-Cl + C2
De frekwenties staan in onderstaande tabel in kHz.

0,9820,487~ C\F]
D3 [f<~
-._-_--:::.~-----+-------

6964 2,7 1,9

2444 4,6 3,2

Bij de weerstandsberekening moet ook nog Rb = 150 mil
van de bedrading in rekening worden gebracht.

Cl(fF) 1
3

(}< H) f (kHz) 1 2
I

3
I.. I

0,487 6964 2,7 1,40 0,64+0,15 = 0,79 2,34 I
0,487 2444 4,6 0,96 0,45 + 0,15 • ° 60 1,71,
0,982 6964 1,9 1,03 0,81 + 0,15 = 0,48 1,66

2
0,982 2444 3,2 0,67 0,57+ 0,15 = 0,36 1,18

2

1 - wisselstroomweerstand van de spoel (in 5L ) j

2 - wisselstroomweerstand van de kondensator:Rcl (inll);

3 - totale kringweerstand H = R + R -t-R I
13 cl bedrading"

I
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Alvorens verder te kunnen rekenen zal eerst de beginwaarde
van de kondensatorspanning bekend moeten zijn.
Gemeten is dat bij C R:-lfF.Uco = uct = 225 Volt

en bij Co;:: 0,5 f'F. Uco = uct = 210 Volt.

Door de grootte van 1
3

te veranderen werd U niet merkba8rco
beïnvloed.
Wanneer wordt gesteld: Utt = 2 Volt, dan is nu ~Uct te
berekenen door formule 3.11.8 toe te passen.
In onderstaande tabel staat naast de berekende AUct ook de

gemeten AUct weergegeven.

Cl CIlF) L
3

(y H) U (V) ÁU
ct

(V) AUct(V)co
gemeten berekend gemeten

0,487 6964 210 10,5 11

0,487 2444 210 11,9 14
0,982 6964 225 10,9 11
0,982 2444 225 12,3 13

De metingen van l:I. Uct zijn verricht met een oscilloscoop.

3. De daling van de kondensatorspanning na doven van de
omslingerthyristor T

3
•

Het uitschakelen van de omslingerthyristor T3 is van in
vloed op de grootte van de kondensatorspanning.
Aan de hand van het volgend schema wordt dit verduidelijkt:

lz ra

fig. 3.11.10 Schema voor de
bepaling van ~u •cm



technische hogeschool eindhoven

afdeling der ·elektrotechnlek - groep elektromechanica

bil 87 VIII

rapport nr. 72-1

Thyristor Tl zal voortdurend in geleiding blijven omdat
door Tl de machinestroom vloeit.

Vlak voor het uitschakelen van T) geldt: ucl ;:::: uc2 en
uc) -;:;:; 0 Volt.
Direkt na uitschakelen van T) zal C) worden opgeladen,
zodat gaat gelden: uc) = uc2 m ucl •

Hierdoor zal de spanning ucl en ook uc2 dalen. De uit
eindelijke spanning van ucl • ucs kan worden berekend
wanneer men beschouwt dat de totale hoeveelheid lading

konstant moet blijven.

Vlak voor het uitschakelen van T) geldt:

Qcl =Cl·ucl = Cl·u~o

Qc2 = C2·uc2 = C2·(u~o-uTl)

Qc) =C).uc) • C).uT)

Nadat T) is uitgeschakeld en C) is opgeladen geldt:

Qcl = Cl·ucs

Qc2 • C2 (ucs-lirl)

Qc) = C)(ucs-uTl )

QT) is de lading die benodigd is om de sperlaag van de
thyristor T) op te bouwen.
Sommeren van Q in beide gevallen en gelijkstelling levert
voor ucs de volgende vergelijking:

(Cl+ C2 )u~o -C2•uTl+C). uT) - (Cl + C2+C)) ucs - (C 2+ C) ) •uTIT QT)·

Wanneer u = u' -u dan volgt met uT) =cm co cs

u =cm
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(gemeten met ~arconimeetbrug)
(f - 1 kHz)

C2 =33,0 nF.
C3 = 32,6 nF.

Er zlJn nu in 4 gevallen metingen gedaan, namelijk

Cl~ 0,5 en Cl ?< lyF en bij 13~ 7mH en 13"" 2,5 mH.

Bij de berekeningen wordt in formule 3.11.9 voor UT
1 Volt gekozen.
Voor C2 geldt:

Voor C
3

geldt:

bij

aan.

(3.11.10)

Wanneer wordt aangenomen dat

de stroomvorm door een sinus

kan worden beschreven, dan
geldt voor de totale hoeveel
heid lading, die door de
thyristor in de sperrichting
loopt:

A
t

De stroom door de omslingerthyristor heeft bij het be
eindigen van de omslingering de volgende vorm:

Het gearceerde oppervlak

geeft de grootte van QT3

fig. 3.11.11 Verloop van
de stroom door de thyristor
T3 bij het doven van T3•

en berekende waarden van AU ,
cm

De tabel geeft de gemeten
alsmede de gemeten waarden

berekende waarden van QT3.
van u' î en At en deco'

Cl (f F JlL3
(f ~~?~vJjl:~:~~:I.'~!~~J"J~:~c]~._~~e~~;;~"~~>~V]

0,487 I 2444 I -:00 9 I -176 1 -1008 i -13,7 1

1 -15
0,487 1

6964 I -200 12 I - 88 I - 672 -13,1 -14
0, 982 24l~4 -215 I 9 -192 i -1100 - 7,8 1 -10

)

. I
0,982 6964 -215 I 12 - 961 - 733 - 7,5 I - 8

I I I

De metingen zijn met behulp van een scoop verricht.
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De voorwaarden., waaronder is gemeten, zijn voor de chopper:
chopperfrekwentie: 500 Hz;
uitsturing, a • 0,7;
de omslingerthyristor T3 werd 600 psec na Tl ingeschakeld;
het toerental van de machine was 1500 t/min.;
de voedingsspanning was Ue =240 Volt;
de hoofdthyristor was de BTY99.

-~

I-
I-

-I-
I I I I I I I I I I I I I II ., , .-1-, •• , •• I I

I I I , I , , , '- ....' I I I , , I I I ,
-I-
-I-
-I-
I- II-

-I- :

....
-I-
-I-
-I-

fig. 3.11.12 Verloop van de kondensatorspanning. C-O,487 ~F
en L3-2444 yH. (doofkondensator en omslingerspoel).
Voor verdere gegevens zie bovenzijde van deze bladzijde.
Zie ook fig. 3.11.2 op blz. 72.
Horizontaal: 0,25 ma/div.
Vertikaal : 100 V/div.

3.12 Bedrading en di/dt-begrenzers.

1. Meting van de gelijkstroomweerstand van de bedrading van
de slingerkring.

De gelijkstroomweerstand is onder de volgende kondities
gemeten:
- de thyristoren Tl en T3 zijn direkt over de aansluit
klemmen kortgesloten;
- de bij de thyristoren Tl en T3 behorende dijdt-begrenzers
zijn direkt over de~ansluitklemmen kortgesloten;
- de omslineerspoel is eveneens direkt over de a~nsluit

klemmen kortgesloten;
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- de kondensator is uit de kring verwijderd en de twee

nu verkregen aansluitpunten worden beschouwd als de
aansluitklemmen van de tweepool, waarvan de weerstand
moet worden gemeten.

Door deze tweepool is een gelijkstroom gestuurd. ,De span
ning is gemeten over deze tweepool. Dit resulteerde in een
gelijkstroomweerstand van 150 mSl.

2. De di/dt-begrenzers.

De di/dt-begrenzers, die oorspronkelijk in de universele
chopper zaten, hadden een E-kern van gelamelleerd ijzer.
De verliezen werden hiervan gemeten met behulp van een
watt-meter.
Voor de stroom geldt: 1 ~ i -s 15 A.
Voor de frekwentie geldt: 1 kHz :sf ~ 15 kHz.
Deze waarden komen overeen met de in de chopper optredende
waarden van stroomsterkte en frekwentie.
De spanning op de spanningskIemmen van de watt-meter bleef
echter ver beneden 15 Volt, het laagste spanningsbereik
van de watt-meter. Zodoende was de uitslag van de watt
meter zeer gering. De verliesmeting op deze wijze is dan

ook niet erg betrouwbaar.

Wat echter opviel tijdens de pogingen het verlies te meten,
was de hoge temperatuur van de ijzerkernen van de di/dt
begrenzers. Deze temperatuur kon tot circa 80° C stijgen.
Hieruit is de konklusie te trekken dat de ijzerkernen er
zeker toe bijdragen om het verlies in de slingerkring te
vergroten. Dit is de reden waarom er toe is overgegaan
om andere di/dt-begrenzers te kiezen.

Gewenste eigenschappen van de nieuwe di/dt-begrenzers:
1. geringe verliezen;
2. L >12 ~H (zie blz. 83 van rapport EN 70-12) (literatuur 1);
3. geringe spreidingsvelden, om zodoende o.a. storing op de

besturings-elektronika zoveel mogelijk te beperken;
4. ook voor hogere frekwenties (tot circa 15 kHz) moet de

di/dt-begrenzer goed funktioneren.
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Aan de hiervoor genoemde punten wordt voldaan door een
di/dt-begrenzer, bestaande uit een potkern van ferroxcube,
terwijl het aantal windingen 8 bedraagt.

Voor de gebruikte potkern - type P42/29 van N.V. Philips 
is het volgende gegeven:

L =t N2 (L in fH)

/' /'-4
B -9,35.N.I.IO T

Met N =8 en I = 20 A volgt hieruit:

"L =16 fH en B • 0,15 T

De verzadigingswaarde B van het gebruikte ferroxcube 3Hls
ligt bij: 0,35 T (bij T = 25 0 Cl.

3. Berekening van de gelijkstroomweerstand: Rg van de di/dt
begrenzer.

De gemiddelde lengte van 1 winding is: 86 mmo
De doorsnede van het koperdrRód is 2,5 mm 2•
De specifieke weerstand van koper iS:f = 0,017.10-6 Slm.
Hieruit volgt voor Rg :

Ro=O'~~5. 8.86.10-3 =4,7 mJl

Berekening van de wisselstroomweerstand: Rw van de di/dt
begrenzer:

dn is de diameter
draad.
De doorsnede is: 2,5

Voor a geldt: a = 20 mme
(zie fig. 3.12.1)

/i{-------.-----.

In de formule ~ =~-;- ~ ~- is dan:
a = 20 mm.

Voor b geldt: b = 1,f37 • dn
van het koper-

I

I

fig. 3.12.1 Doorsnede
di/dt-begrenzer.

mm.
-6f. 0,017.10 m.

1= fr<· 4 71' .10-7 H/mo r
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Wordt er uitgegaan van de maximaal optredende omslinger
frekwentie in de chopper: f = 15 kHz, dan geldt voor cx':

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

4 10-7 Tl 3,.; ,.; -3
Jt. .2) .15.10 .0.1,70 .1°_

-6 -12.0,017.10 .1,137.20.10-

~ = 1477.
dn

1,137 • c:::x. =

Hi erui t volgt voor ~

2,31

Hieruit volgt een wisselstroomfaktor:

Kp.kw• cg ( S) = if (2,31) - 2,15

De wisselstroomweerstand is dan: Rw = kw.Rg-IO,l mJL.
Ten opzichte van de andere in de slingerkring optredende
weerstanden is dit verwaarloosbaar klein.

4. Berekening van de extra serieweerstand ten gevolge van
de kernverliezen van de dijdt-begrenzer.

Wanneer het kernverlies is: P, en de topwaarde van de
stroom, die met dit verlies samenhangt, is: i, dan geldt
voor de serieweerstand Rk :

2P=
"'21

R
k

zal nu worden berekend voor meerdere waarden van de

stroomsterkte.
De frekwentie is: 15 kHz.
. ~ ~ . ~ -4 TVoor B geldt: B = 74,8.~.10 esla.

Het effektieve volume van de potkern is: Ve = 18,2 cm3•
Er geldt daarom: p.p .V, waarin P is: het verlies per cm3

c e c
dat door de fabrikant is opgegeven bij T=25 0 C.

De tabel op de volgende bladzijde geeft de opgegeven
"waarden van Pc bij gegeven stroomsterkte i.

Verder staat in deze tabel ook de berekende waarde van
"R, en B.

K
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'" '" p [rn1{~1I [Ä] B [Tl Rk [rnJt1
c

1 74,8.10-4 8.10-3 0,3
2 149,ó.lO-4 5.10-2 0,5

5 374,0.10-4 5.10-1 0,7
10 748,0.10-4 2,5 0,9
20 1496,0.10-4 13 1,2

Ook de hier berekende weerstand Rk is dus ten opzichte
van de andere in de slingerkringen voorkomende weerstan
den verwaarloosbaar klein.

4. De Jones-schakelin~.·

4.1. Inleic!.ing.

"3

++

(

4

fig. 4.1.1 De Jones-schakeling.

Bij de beschrijving van deze schakeling wordt er voorlopig
van uitgeE;aRn dat alle elementen van de chopper ideale
eigenschappen bezitten en dat geen hulpkomponenten als
kleine smoorspoelen, kondensatoren enz. zijn aangebracht.
Voor de transformator wordt voorlopig aangenomen:
1. de weerstanden zijn nul, evenals de kernverliezen;

2. de koppelinG is ideaal;
3. de transformator is een lineair element •

• De Jones-schakeling is bij uitstek geschikt om te worden
toegepast wanneer er sprake is van een lage voedings
spanning.
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De doof- en orttsteekprocedure van de chopper geschiedt
in een aantal stappen. Er wordt nu per interval bekeken
hoe de schakeling zich gedraagt in stationair bedrijf.
Begonnen wordt met de doofprocedure. Veronderstel dat de

kondensator is opgeladen tot een spanning uc<- U~.

De hoofdthyristor Tl is ingeschakeld.

t=t
2

tot
t-tJ

t=t4
tot
t=t 5

De doofthyristor T2 wordt ingeschakeld. De stroom
door de hoofdthyristor Tl kommuteert naar de
doofthyristor. De stroom door de hoofdthyristor is
nul geworden op t-t 2 •

Ten gevolge van de laststroom i L , die nu door de
doofthyristor T2 loopt, wordt de kondensator ont

laden. Wanneer t=tJ is de spanning over de konden
sator nul Volt geworden. Gedurende het interval
t 2-tJ is de spanning over de hoofdthyristor nega

tief. Dit interval nloet langer duren dan de her
steltijd van de thyristor Tl.

De kondensator wordt ten gevolge van de last stroom
i L opgeladen tot een positieve spanning.
De spanning UL wordt nul op t=t4.

De laststroom i L kommuteert van de doofthyristor
naar de vrijloopdiode D4 • Wanneer t=t

5
is de

stroom door T2 nul geworden.
Ten gevolge van de stroom die gedurende het inter
val t 4-t 5 door de doofthyristor loopt, wordt de
kondensator opgeladen tot een spanning, die groter
is dan Ue • De magnetische energie, die zich op
t:t4 in de spoelen Le en Ll bevindt en de energie

t
4
1 Ue.ie.dt, is op t=t 5 als elektrische energie

bij de reeds aanwezige energie in de kondensator
C gekomen. In tegenstelling tot de basisschakeling
zal de kondensatorspanning nu verder konstant blij
ven omdat de diode DJ in de basisschakeling is ver
vangen door de thyristor TJ die niet geleidend is in
het bij de basisschakeling genoemde interval t -t .
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Er gebeurt dus niets in het interval t
5
-t 6 , zodat

deze tijdstippen kunnen samenvallen.

Vanaf t=t ó kan de hoofdthyristor weer worden inge

schakeld. Dit gebeurt wanneer t=t7 • Tevens moet op
t=t

7
de omslingerthyristor T

3
worden ingeschakeld,

om de specifieke voordelen van de Jones-schakeling

te benutten, al is dit ongunstig ten aanzien van de
~~ -belasting van thyristor Tl.

De laststroom i L kommuteert van de vrijloopdiode
D4 naar de hoofdthyristor Tl. De stroom door de

vrijloopdiode wordt nul wanneer t=tg• Bovendien

wordt er een kring gevormd door C, Tl' L2 en T3•
Hierdoor zal de kondensator zich eerst ontladen
en daarna in tegengestelde richting worden opge

laden. Het feit dat de stroom van de kring C, Tl'
L2 en T

3
ook door de hoofdthyristor loopt, be

tekent een extra belasting voor de hoofdthyristor.

Op t=t 9 wordt de kondensatorspanning nul volt.

Op t=t lO wordt de stroom waardoor de kondensator

wordt opgeladen nul. De thyristor T3 zorgt er voor
dat de kondensator de negatieve spanning behoudt.
Gedurende het interval tg-t lO zal de spanning over
L2 gelijk zijn aan de kondensatorspanning.
Op de primaire zijde van de transformator zal deze

spanning getransformeerd ook aanwezig zijn.
Hierdoor zal een spanningsdaling van uL optreden
(zie tekening van uL). Deze spanningsdaling mag

nooit zo groot worden dat hierdoor uL nul volt
wordt en de vrijloopdiode D4 weer gaat geleiden

omdat door de machine nog wel de machine stroom
loopt. Er bestaat nu de mogelijkheid dat de hoofd

thyristor direkt na het inschakelen weer dooft.
Er zal geen schade aan de chopper worden toegebracht.
Wel zal de chopper onregelmatig gaan werken.
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Door dit ongewenste doven van de hoofdthyristor
direkt na het inschakelen kan de machinestroom
dalen. Als bij de volgende korte inschakelimpuls
op de hoofdthyristor de machine stroom voldoende
gedaald is, zal de terugwerking op de machine
spanning gering zijn. De hoofdthyristor blijft
na inschakelen [eleiden. De machine stroom zal
stijgen en bij de nu volgende cyclus zal de terug
werking op de machine spanning weer sterker zijn.
Dan kan eventueel het ongewenste doven weer op
treden. Er zal nu door de machine een stroom lopen
met een grote rimpel en een lage frekwentie. Dit
kan moeilijkheden geven, bijvoorbeeld in verband
met mechanische trillingen. Door de inschakel
impuls op de hoofdthyristor langer te laten duren
is dit verschijnsel te verhelpen.
Door een juiste bemeting van de gekoppelde spoelen
zal de grootte van de negatieve spanning op de
kondensator op lineaire wijze samenhangen met de
grootte van de belastingsstroom i 1 door de serie
machine. Het voordeel hiervan is dat het tijds
interval t 2-t

3
veel minder sterk afhankelijk

wordt van de grootte van de belastingsstroom i 1 ,
dan dit het geval was bij de basisschakeling.
Dit effekt komt vooral de regelbaarheid van de
chopper ten goede.

Vanaf t=t lO zal u1 vrijwel gelijk zijn aan de
voedingsspanning Ue • Vanaf t=t lO kan de doof
thyristor weer worden ingeschakeld. Dit gebeurt
wanneer t-tll •

fig. 4.1.2 geeft de spannings- en stroomvormen, behorende
bij de Jones-schakeling met elementen, die alle ideale
eigenschappen bezitten. In fig. 4.1.3 is de Jones-schake
ling getekend voor enkele specifieke tijdsintervallen. De
dik getekende lijnen geven het gedeelte van de Jones-scha
keling aan dat in het aangegeven tijdsinterval in werking is.
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fig.4.1.2 Spannings- en stroomvormen van de

·f
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interval
t 5 -t7

interval

t 7 -tB

interval

tB -tlO

interval

tlO-tll

fig. 4.1.3 De Jones-schakeling getekend voor enkele
specifieke tijdsintervallen
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4.2 Berekening van het verloop van de kondensator
spanning in de voor dit verloop belangrijke tijds
intervallen t 4-t 5 en t 7-tlO •

Voor twee intervallen zal het verloop van de kondensator
spanning nader worden bekeken, omdat deze intervallen van
groot belang zijn in verband met het verloop van de kon
densatorspanning. Deze intervallen zijn: t 4-t 5 en t 7-t lO •

Interval t 4-t_____________2

•

,..

+

fig. 4.2.1 verklarend schema voor interval t -t •
4 5

Gedurende dit interval geleiden de vrijloopdiode D
4

en

de doofthyristor T2•
Voor de keten: voedingsbron-Le-C-T2-LI-D4-voedingsbron
(zie fig. 4.2.1) geldt de volgende differentiaal-verge

lijking:
I:

di 1 r(Le + Ll)dt + C i dt +uc {t=t4 )=Ue •
/:4

De beginvoorwaarden luiden: Uc • Uc (t-t4 )

i = ie (t-t4 )- i L{t-t4 )

t-t4
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Hiermee wordt de oplossing van de differentiaal
vergelijking:

. i.dl:-: t ,..)
L =. . LooS [cv", (l: _I:~) + l.f

4
1

4,.5 cg",

voor lf. geldt:
4

l.f = a.-Yc. l:a..", 'lA. Co Cl: :: ~ ij ) - Ue

11 Wij' ( L ~ 1- L ,). i.La =~ 1./ )

dit volgt uit:

.l;(I:-;;b,.)= UcÜ::tlj)_Ye

c:L.I: Le.+ L ,

en

d.' (I::. :l: J. ) = LLU::: t4) . t(J

el/: ., (..oS Cf4 . S..., ':14 , w~.

Voor Uc wordt gevonden door integratie van i:

i L Ct =. i: 14 ) •
u.. c =. • s...... ["V (t - t J') + q] + Ue .

l.U C ,,~,(J "'.. l4
l(' . ~ ':f't

Op tijdstip t;t 5 wordt de stroom i door de doofthyristor
T2 nul. De dooïthyristor zal de gesperde toestand aan
nemen.
Voor t 5-t

4
wordt gevonden door i nul te stellen:

I: _ I:: - ;rr:/'1,. - t.f4
S 4 - .

W
4
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Er treedt dus een overspanning op bij Uc ten gevolge
van (1e + 11 ). De overspanning heeft op t=t

5
een grootte

bereikt van:

waarin

en

Wordt gesteld: i1(t.t~) = 11 =konstant
1 =0 H, dan geldt: u (t-t4) - U zodat:e c e
Voor ~uc(t-t5) wordt dan gevonden:

A U c (t=t5). 11 ~ ~l i

en verder:
cos lf

4
= 1.

:~:~:~~:_:7::!Q
Interval t 7-t lO kan veràeeld worden in 2 stukken, namelijk:

t 7-ta en ta-tlO.
Er doet zich nu de volgende situatie voor (getekend voor
t

7
-tlO ) :

,..

., ha :',~Tl Ct .L.• ~+

.cl~
t r f"

L, 1&1.

Ut L1
~t1

cJ

fig. 4.2.2. verklarend schema voor interval t 7-t10 •
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1. ~n~e~v~l_t.7-~~t
In dit interval geleiden Tl,T) en D4•
Beginvoorwaarden: t-t7

u (t-t7 )=u (t-tS);;U +hU (t=t
S

)c c e c

uL-o Volt
ie=o Amp.
i L(t-t

7
)- i L(t-t

4
)= IL-konstant

(opm.: M-positief)

veronder
steld.

De volgende differentiaal-vergelijkingen kunnen voor het
interval t

7
-tS worden opgesteld:

-u + (L + L ) di6 - IvfÏi) =
e e 1 dt dt

-~i6 L di) .-ti -M- t 2 =0, waarln
c dt dt

oen:
I:.

uc= ël ji)dt+Uc (t-t7 )
7

Uit deze twee vergelijkingen volgen de volgende vergelij
kingen door differenti~ren:

en

Kombinatie van deze twee geeft:

d2 i7-=0
met als oplossing:
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Substitutie van i) en i 6 in de eerste differentiaal
vergelijkingen, die zijn opgesteld, levert, wanneer
de beginvoorwaarden in acht worden genomen, voor a,b en c:

c =o.

Op t=tB is de stroom i
4

nul geworden. De stroom i 6 is
dan even groot als de stroom 11 •
tB kan gevonden worden door te stellen: i 6 (t=tS)=I1

Om een eenvoudige oplossing te vinden wordt de volgende
kunstgreep toegepast: sin w 0 (t-t

7
) wordt in een reeks

ontwikkeld, waarbij )e en hogere machtstermen worden
verwaarloosd. Dus: sin w 0 (t-t7 ) ~ w 0 (t-t7 )

Voor i 6 wordt dan gevonden:

zodat voor t S-t7 geldt:
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volgt:

1L[L2 (L +Ll }-M2]
t g-t7- u

C
(t-t

7
).M+U

e
.L

2
(4.2.11)

Hierin zal gelden: L2 (Le+Ll )_M2
'> o. Om tg-t

7
klein te

houden is het noodzakelijk om Le zo klein mogelijk te
houden. Le is een parasitaire zelfinduktie.
Bij ideale koppeling geldt voor de transformator:

2
L211 -M •
Wanneer nu ook nog 1e-o, dan volgt hieruit dat t g-t

7
=0.

di6 di 1
Voor U c is gevonden: uc= -M dt -\-L 2 Cft"Waaruit

t M. U l { } U.M
U c c(t=t7)+1e+~1 .cos w o (t-t7 ) - 1:L

l

Bij benadering zal gelden: uc (t-tg)=uc (t=t7 ) wanneer
na de 1 alle termen in de reeksontwikkeling van de
cosinus worden verwaarloosd.

Voor i) geldt verder nog bij t=tg wanneer de benaderingen
gehandhaafd blijven (dit volgt uit kombinatie van de
formules 4.2.6,4.2.9 en 4.2.11):

u ( t -t7 )• [L + LIl + U •M
i) (tatg) =1 L• uc (t-t

7
) .M +e U • L e

c e 2

Met Le=o wordt dit:

waarin:

zodat:

u (t-t7 ) =U +AU (t-t
S

)c e c
(U + A U (t=tS) }

i) (t=tg}-IL• (U:+1'. u~(t-t5))
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Als Le ~ 0 geldt: buc(t-tS)-IL V~l'

Met M - V111~ volgt voor i)(t=t8 ):

(Ue+ ~ U C ( t -t 5) )11+Ue V111~
i)(ta t 8 )8 11 - =

(Ue+~ uc (t-t5)) V111~+ Ue1 2

2Wanneer 1e-o en 1112-M geldt dus:

i 3 (t=tg l:IL~~~.

In dit interval geleiden Tl en T)_

Beginvoorwaarden: t = t 8
u

C
8 Uc (t-t8 )

i 6- i 6 (t-t8 )=I1
i)- i) (t8 t 8 )
i 1 (t-t8 )-I1-konstant verondersteld_

De volgende differentiaal-vergelijking beschrijft het
spanningsevenwicht in de kring C-Tl -12-T)-C in het

interval tg-tlO:

~

di6 di) 1 f
-uc-M ëft'"""+1 2 dt =0 waarin uc=- C i)dt + U c (t-tg )

1::
8

Omdat hier nu i6=I18 konstant geldt:

di)
-uc

8 12 dt

Voor i) volgt

i) (t-tg )
i)= sin 4'g

hieruit:
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waarin: w a=1/ V12CI

di
3
(t-ta ) _ i

3
(t-tg ).w aOmdat - =dt tan ~g

i 3 (tata) • wao 1 2tf a=arctan U
c
(t-tg)

voor Uc wordt gevonden:

geldt:

t lO wordt gevonden door i 3 = 0 te stellen.

Dus: t -t d = 1 (n - if rio)10 0 LV 0
g

(4.2.20)

Dit is de maximaal optredende negatieve kondensator
spanning. Hierin geldt voor ~8:

stel: d.. arctan p

Nu geldt: 1 cotan2 <:>( __=l=-_
. 2

51n c<

DU5: sin 0( = 1 1

~ 1 '
+ tan2o(
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Met o{. arctan p, dan volgt:

sin 0(. sin arctan p =~
Vl+ p2

want: tan arctan p =p

~ P \ r:-Tl 1 • Vl+p2 ...,
sin arctan • p. y1.+=2p p

Hieruit volgt voor uc(t-tlO ):

blz lO('Vlil
rapport nr. 72-1

Wanneer geldt: p«l, dan gaat formule 4.2.21 over in:

- U (t·td)~ - u (t-t )coc 7

Deze uitkomst was ook verkregen als de koppeling M niet
had bestaan. Voor de lengte van het interval t

7
-tlO

geldt dan:

t lO-t7= ')l W (bij M = 0)

In het gerdealiseerde geval hierboven is gevonden:
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Het bereiken van de negatieve kondensator spanning
uc(t-t lO ) geschiedt dus sneller als een gekoppeld
spoelen wordt toegepast.

stel

Er zijn nog 2 punten waarop de aandacht moet worden ge
vestigd:
1. de maximaal toelaatbare stroom i) door de tak met

thyristor T).

i) is maximaal in interval tB-t lO• Uit formule 4.2.15

is op te maken dat de maximumstroom i) is:

... _i) (t=tB)
1.)-'-................,..,,.....-

sinq'
e. \(Ç'

Hierin geldt: 1.) (t-tà)Ä 11 V1;

zodat:

Wanneer de maximaal toelaatbare stroom is: i)max dan

volgt: i)max ~ i) dus:
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2. Er is reeds op gewezen dat gedurende het interval

tg-tlO een spanningsdaling optreedt bij uL.
Voor uL zal gelden in het interval te-tlo met i e=i6=1L:

di i (t-t )
uL-U +M=.1.dt U +M ~ 0/ 8 • [.Vocos rLw o(t-ts·)+ if)J (4.2.27)e e S1n g 0 0 0

uL(t-tlO)moet groter dan nul Volt blijven,

de Vrijl~OdiOde gaat geleiden. Dus:

u (t-t) ~ <' U
c 5 L2 e

(1---' (1
U +1 \i-d< U --.le 1 Vee L

1

daar anders
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Onder de volgende aannamen:

Daar 11 en Ue positieve grootheden zijn, valt als eerste
uit deze ongelijkheid op te maken dat 1 2 altijd groter
moet zijn dan 11 -
Dus 12 ,> 11 (4.2.30)

Verder is door anders schrijven van formule 4.2.29 te
bepalen hoe groot 12 moet,zijn als 11 bekend is:

11
V1~ >~+ 11 - IfC (4.2.31)U _ C

e

Indien 12 aan deze eis voldoet kan u1 de waarde nul Volt
niet bereiken_

I = konstant1
1e = 0

111 2 = M2

geen verliezen in de elementen
van de chopper
sin arctan rf 8= ifg

is gevonden voor de kondensatorspanning op t=t lO

U c (t=t10) a - [Ue + 1L ~]

De lengte van het interval t 7-tlO is hierbij:

waarin Lf 8=arct an

Hierbij werden de volgende eisen gevonden:

11 =_V1_~ [U + I \fii]-=-r-'---' U e 1 ~ CU. C ee
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Tenslotte zal nog moeten gelden, omdat anders thyristor
Tl niet wordt uitgeschakeld:

*waarin t is de hersteltijd van thyristor Tl.

Eis 3 wordt dan:

3. [Ue +1L• V~; ]. t, t ,.

Er zijn nu 3 vergelijkingen waaruit voorwaarden voor de
3 onbekenden C, Ll en L2 afzonderlijk bij gegeven Ue , I L,
1 3max en t* zijn te verkrijgen. Worden de ongelijktekens
vervangen door gelijktekens dan volgt voor de oplossing
van C, Ll en L2 :

"*
C lil

t .IL [i3mex ] (4.2.32)
Ue • Ilf- i 3max

'*'
• [I

L
U

e
i

3max
]Ll - t .IL (402.33)- i 3max

Met deze waarden wordt uc(t=tlO ):

u (t=t lO ) • -u [1 + ~L 1c e 1 3max

Voor Lfg geldt dan: cfg= î (4.2.36)
1+ :2max

I L
Formule 4.2.33 en 4 0 2.34 geven de eisen voor de trans
formator, berekend onder de aanname LI L2=M20
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'*Interval t lO-t7 kan dus kort zijn als t klein is.

Ten aanzien van de formules 4.2.32 tjm 4.2.36 valt het
volgende op te merken:
wanneer voor een bestaand type van een gelijkstroomserie
machine een chopper moet worden ontworpen, dan liggen
vast: Ue en 11 • Hierbij kan dan het type van de hoofd
thyristor worden gekozen.
Dan ligt ook t* vast.
Als vrijheidsgraad blijft dan over de keuze van i 3max•
Wanneer i 3max groot is, dan zal gelden:

C • groot
11 • klein
1 2 • klein
uc(tatlO )· laag

t lO-t7- klein

Wanneer i klein is, dan zal gelden:3max

C • klein
11 • groot
1 2 • groot
uc(t-t lO ) - hoog
t lO-t7 - groot

Bij grote i 3max is dus een grote kondensator nodig, voor
een lage spanning. De transformator kan klein worden ge
houden. Het omslingeren van de kondensator spanning duurt
kort. De piekspanning op de seriemachine op t-t 2 is laag.

Bij kleine i
3

is een kleine kondensator nodig, voor, max
een hoge opanning. De transformator moet groter worden
gehouden. Het omslingeren van de kondensatorspanning gaat
langzamer. De piekspanning op de seriemachine t=t 2is hoog.
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De vereiste waarde van i Jmax kan het beste worden be
paald nadat de volgende punten zijn bestudeerd:
1. hoe snel moet het omslingeren van de kondensator

spanning plaats vinden?;
2. hoe hangt de kostprijs van de chopper samen met iJ ?;max
J. hoe hangt het gewicht van de chopper samen met i Jmax?

Omslingertijd, kostprijs en gewicht heeft men het liefst
zo kort, resp. zo laag mogelijk.

Ten aanzien van de piekspanning op de seriemachine op
t-t 2 kan nog het volgende worden opgemerkt:
de grootte van deze piekspanning is:

I
uL . k-U -u (t=tlO)=U (2+ .L )p1e e c e 1Jmax

Er moet gelden: uLpiek< uLmax

Voor i Jmax volgt dan:

Hieruit volgt dat voor de toegepaste gelijkstroomserie
machine moet gelden:
uLmax » 2Ue

Wanneer nu een zodanige gelijkstroomseriemachine voor- I
handen is, dat uLmax veel groter is dan Ue' dan heeft
de ontwerper van de chopper een grote mate van vrij-
heid in het kiezen van i 3max• Hierdoor ontstaat dan de
mogelijkheid om kostprijs en gewicht zo laag mogelijk
te houden.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der ·elektrotechnlek - groep elektrolllechanica

blzll4YlIl

rapport nr. 72-1

4.3 De translormator in de Jones-schakeling.

Om te kunnen vaststellen aan welke eisen de transformator
in de Jones-schakeling noet voldoen, is de werking van de
Jones-schakeling onder de loep genomen in hoofdstuk 4.2.
Hiervan uitgaande zijn de eisen geformuleerd, w?araan de
transformator moet voldoen.
De eisen zijn gegeven door de formules 4.2.33 en 4.2.34,
die zijn afgeleid onder de aanname L1L2-M2• Er is dus
voor de transformator een ideale koppeling aangenomen.
In de praktijk is een ideale koppeling niet te verwezen
lijken, maar de toestanà van een ideale koppeling kan
wel goed worden benadero.
Een zeer goede koppeling is gewenst in verband met de
dan optredende korte omslingertijd van de kondensator
spanning. Bovendien is uc(t=tlO)iets lager (meer negatief)
als de koppeling van de transformator zeer goed is.

Het onderzoek van de Jones-schakeling is dus in hoofdstuk
4.2 gestart met het bestuderen van het gedrag van de Jones
schakeling. Uitgaande van een voorstudie was berekend dat
voor Ll van de transformator moest gelden: 0,96 mH~ Ll~ 9,6mH
De transformator is, uitgaande van deze richtlijn, berekend

De hierna volgende beschrijving handelt over de transfor
mator, zoals die ontworpen is en daarna is opgebouwd.
Deze transformator is in de chopper aangebracht. Nu bleek
bij het in bedrijf zijn van de chopper dat in de eerst op
gestelde theorie voorbij was gezien aan de terugwerking
van de transformator op de mRchinespanning in het interval
tg-t lO • Verder waren er verwaarlozingen toegepast, die on
toelaatbaar groot waren.
De theorie van hoofdstuk 4.2 is de bijgeschaafde theorie,
waarin deze fouten zijn hersteld.
De transformator is dus berekend, uitgaande van een theorie
die ten dele foutief was. De zelfinduktie van Ll kan
namelijk veel kleiner zijn dan 9,6 mH, zoals blijkt uit het
hierna volgende berekeningsvoorbeeld:
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De formules 4.2.33 en 4.2.34 geven de berekeningsformules
voor 11 en 12• Voor 11 kan in deze formules worden geschre
ven: I Lmax.

Stel dat: i 3max• ~.I1max. Hiermee gaan de formules 4.2.32
t/m 4.2.34 over in:

"*
C = t .11max [...;L J

U • 1+0<e

*t .U
1 - e1- 1

1max

t* .U
1 • e

2 11max f~3~ ]
Voor Ue is 48 Volt gekozen, zijnde een spanning, die in
installaties waarin de Jones-schakeling wordt toegepast,
veelvuldig voorkomt.

"*Wanneer 11max = 20 A en t = 20flsec dan volgt voor C, 11
en 12 :

c = 2j .[l:~J ~F

c, 1
1

en 1 2 zullen nu worden berekend voor 3 waarden van

«, namelijk: 0,5 - 1 en 2.
Er ontstaat dan onderstaande tabel:

0<. C (/-Ir) L, (}-lH) L2. (~H)

0,5 2,8 64 576
1 4,2 24 96
2 5,6 8 18

De hier getabelleerde waarden van 11 zijn inderdaad veel
kleiner dan 9,6 mH.
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In de transfórmatorkern is een lucht spleet aangebracht.
Om nu de berekeningsfout te herstellen is de luchtspleet
vergroot. Hierdoor is de waarde van Ll gedaald. Wanneer
nu bovendien slechts een gedeelte van de primaire windin
gen wordt ingeschakeld, is vooralsnog een voldoend lagere
waarde van de zelfinduk~ie te bereiken.

Er zal nu dieper worden ingegaan op de konstruktie van
de transformator.

Als bouwsteen voor de transformatorkern is de U-kern van
ferroxcube gebruikt, die ook is toegepast bij de om
slingerspoelen in de universele chopper. In totaal zijn
12 van deze kernen gebruikt, om daarmee àe transformator
kern samen te stellen. De tekening hieronder geeft zij
en bovenaanzicht van de transformatorkern. De windingen
komen op één spoelkoker om de middenpoot van de kern te
liggen. De afmetingen van de kerndoorsnede van de midden
poot zijn l en b.

Voor i geldt: P • 75 Wû, terwijl voor b geldt: b - 50 mmo

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

'------ ....1.... ---J _1_ bovenaanzicht

~ 1.: 5"0 ",M~ .

---- ,.--'----

n T n k~bfl.u~·
L ~ zijaanzicht

fig. 4.3.1 Tekening van de transformatorkern.

I

I
I

I



technische hogeschool eindhoven

afdeling der 'elektrotechniek • IIroep elektrolIlechanica

b1z117V.

rapport nr. 72-1

Voor de berekening van het aantal windingen, dat primair
maximaal beschikbaar moet zijn, alsmede voor de bepaling
van de grootte van d, van de luchtspleet, werden de vol
gende formules gebruikt:

}-I A'N 2
L a 0 lmax waarin A' a( Q+ d) (b+d)

lmax 2d

}-t N IB _ 0 lmax· lmax
max 2d

In de vergelijking voor Llmax en Bmax zijn de volgende
waarden aangehouden:

Llmax = 9,6 mH (op grond van vroegere overwegingen);

B • 0,4 Tesla (200 C);max

I = 20 Amp.lmax

Daar de waarden van e en b reeds gegeven zijn, zijn er

nu 2 vergelijkingen op te stellen met 2 onbekenden, name
lijk: Nlmax en d.

Oplossen van deze vergelijkingen levert: Nlmax = 112;

d =3,44 rnm.

Op grond van de overwegingen, die waren gemaakt in de
het eerst opgestelde, nos niet gekorrigeercte, theorie~

was gekozen: N2max • Nlmax•

De magnetische weerstand van het ferroxcube is hier ver
waarloosd. De magnetische weglengte door het magnetische
materiaal bedraagt circa 300 mm. Daar j{r~ 3000 wordt
deze 300 rnm gereduceerd tot een overeenkomstige lucht
spleet van circa 0,1 mme
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Aangezien de magnetische weglengte door de lucht de dub
bele lengte van de luchtspleet is, namelijk 6,88 mm, kan
met de wetenschap dat 0,1 mm reeds voor rekening van het
magnetische materiaal komt, de grootte van de luchtspleet
gesteld woràen op:

d - 6,88 - 0,1 3 4- 2 ., mm

De grootte van de luchtspleet is, zoals reeds is vermeld,
later gebracht op een grotere waarde, namelijk 10 mme

Er kan nu bepaald worden hoe de koperwikkelingen er uit
zullen zien. Hierbij moet er op worden gelet dat door de
windingen NI de machinestroom kan lopen gedurende een
relatief lange tijd. De stroom door de windingen N2 is
van korte duur. Derhalve moet zeker de weerstand van de
primaire windingen laag worden~houden. De weerstand van
de secundaire wikkeling is zo gekozen dat deze weerstand
bij het maximale aantal secundaire windingen circa de
helft is van de weerstand, die de omslingerspoelen in de
universele chopper bezitten bij het maximale aantal win
dingen. Deze keuze is gemaakt op grond van wikkeltechni
sche overwegingen. Eveneens vanwege het feit, dat het
wikkelen eenvoudig blijft, is er toe besloten om de weer
stand bij het maximale aantal primaire windingen de helft
te maken van de weerstand van de secundaire keten bij het
maximale aantal secundaire windingen.
(Opm.: met weerstand wordt hier bedoeld: gelijkstroom
weerstand) •

~i-----_l.Á_~
c====;:::=:====i====:::::i -..-

-=::::=======:::::!::===::::::a --''-

fig. 4.3.2 Tekening van de spoelkoker.
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De maten ~l en ~2 in de tekening van de spoelkoker hier

vóór geven aan hoeveel ruimte er beschikbaar is voor de
wikkeling.

~l = 57 mm

e2 • 45 mm J

Om konstruktieve redenen is het prettig om een lagen

wikkeling toe te passen. Hierbij zullen, evenals dat het
geval was bij de omslin~erspoelen, de aftakkingen van de
wikkelingen gemaakt worden aan de einden van elke wikkel
laag. Het bleek dat de beschikbare wikkelruimte volledig
wordt benut als de volgende gegevens worden aangehouden:
de dikte van een primaire wikkellaag wordt 3 rnrn;
de dikte van een secundaire wikkellaag wordt 1,5 mrn.
Dat hier precies een faktor 2 optreedt heeft wikkel
technische redenen, die later duidelijk zullen worden.
Op é~n wikkellaag zouden 16 windingen kunnen, hetgeen
zou resulteren in 7 primaire en 7 secundaire wikkellagen.
Hiermede zou dan verder 11 in 7 stappen zijn te regelen.
Om de spreidingsvelden klein te houden zijn niet 7 maar
$ secundaire wikkellagen nodig, die echter niet alle
identiek zijn. De tekening hieronder zal dit weergeven.

!
I

r:;idden van 11

de trans
formator-
kern.

r-- ....----- r-- .--- r-- .--- r--

------

A C B C B C A

------
-.. - ---- ~ -- ----- -

fig. 4.3.3 Schematische rangschikking
van de wikkellagen.
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De wikkellagen z1Jn aangegeven door een A, B of C.
De betekenis hiervan is de volgende:
A: secundaire wikkellaag met 8 windingen.
B: secundaire wikkellaag met 16 windinben.
C: primaire wikkellaag met 16 windingen.

Dat in vorenstaande tekening wikkellaag A dunner is ge
tekend dan de wikkellagen B en C, die even dik zijn ge
tekend, moet weergeven dat er een verschil in aantal
windingen per wikkellaag bestaat, zoals hiervoor aange
geven.
De werkelijke dikte van elk der secundaire wikkellagen is
1,5 mm.

De werkelijke dikte van elk der primaire wikkellagen is
2 x 1,5 mme

Om vorenstaande wikkeling te realiseren Z1Jn op de spoel
koker 22 (14- 6 + 1 secundaire en 7 x 2 =14 primaire)

identieke basiswikkellagen aangebracht, die op een dus
danige wijze met elkaar zijn te verbinden, dat tenslotte
de bovenstaande wikkeling ontstaat.
Elke basiswikkellaag bevat 8 x 4 windingen. Deze windingen
hebben een spoed van 4 x de draaddiameter (=1,5 mm), zodat
4-gangige wikkeling mogelijk is. Telkens zijn dus 4 draden
naast elkaar tegelijk op de spoelkoker gewikkeld. De dik
te van elke wikkellaag is dus 1,5 mrn, terwijl de beschik
bare afstand ~l volledig wordt benut.
(zie voor de rangschikking van de draden fig. 4.3.4)

I,r .........

1..- ----.-spoelkoker".

fig. 4.3.4 Opbouw van de wikkeling van de basiswikkellaag.
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De 4 draden z,lJn hier dus als één groep te beschouwen,
alhoewel er op moet worden gewezen dat deze draden niet
zonder meer zijn parallel geschakeld.
Deze 22 identieke wikkellagen moeten nu gesplitst worden
in primaire en secundaire wikkellagen. De figuur op blz.
119 geeft reeds een indruk van de manier waarop. dit zal
gebeuren. In deze figuur zijn 3 soorten wikkellagen aan
gegeven met de letters A, B en C.
De tot nu toe identieke basiswikkellagen moeten zodanig
worden omgevormd dat deze aan de beschrijving van de vorige
bladzijde gaan voldoen.
Bovendien zal nog àe stroomverdringing in de draden moeten
worden beschouwd, terwijl ook de spreidingsvelden zo klein
mogelijk moeten blijven.
De drie wikkellaagsoorten A, B en C worden nu stuk voor
stuk behandeld.

Wikkellaag A: elk der 2 wikkellagen A kan uit de, wat ge
noemd kan worden: basiswikkellaag, ontstaan door de 4 dra
den van deze basiswikkellaag zonder meer parallel te scha
kelen. De wikkellagen zullen dan 8 windingen hebben, het
geen gewenst is.

Wikkellaag B: de wikkellaag moet 8 8 windingen bevatten.
De 4 draden van de basisschakeling moeten nu 2 aan 2
parallel geschakeld worden. Deze windingen worden aange
sloten op de wijze, die hieronder schematisch wordt weer
gegeven.

A C B c c

,,{eeLw;kkeL;."j
'6 WlV\.,Li"'3en

!

I

I
I

I

I
rvv,cJ..,!e.,."

{Y",:JtIo1S fOY''''''' ....~or
\Le.r n.

fig. 4.3.5 Aansluitingen van de secundaire wikkellagen.
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Wikkellaag A heeft 8 wincingen.
Wikkellaag B heeft 8 + 8 windingen.
Van de 8 + 8 windingen van wikkellaag B worden er dus 8 in
serie geschakeld met wikkellaag A en de andere 8 met een
andere deelwikkeling van de (aangrenzende) wikkellaag B.
Of van de 8 8 windingen van wikkellaag B worden' er 8 in
serie geschakeld met de deelwikkeling van de aan een zijde
aangrenzende wikkellaag B en de andere 8 met een deelwik
keling van de aan de andere zijde aangrenzende wikkellaag B.
Op deze wijze ontstaan 7 secundaire deelwikkelingen met
elk 16 windingen.
Door deze splitsing van de 16 windingen per deelwikkeling I
in 8 + 8 windingen verdeeld over 2 wikkellagen zal de
spreiding van de transformator geringer zijn dan in het
geval dat er geen splitsing zou zijn toegepast.

Wikkellaag C: in dit geval moet het stroomverdringings
effekt in de beschouwing worden opgenomen, daar ter
reduktie van de gelijkstroomweerstand tot de helft van
die van de secundaire wikkellaag 2 basisschakelingen
worden gebruikt.
Het aantal windingen moet 16 bedrageno De draden van de
basiswikkellagen kunnen nu op meerdere manieren met elkaar
worden verbonden om tot deze 16 windingen te komen.

,

Er zullen hier twee gevallen worden behandeld en met elkaar
worden vergeleken voor wat betreft de wisselstroomweer
stand. De gelijkstroomweerstand zal in beide gevallen
even groot zijno

1. Van de 2 wikkellagen worden eerst op elke laag alle
vier de draden parallel geschakeld. Beide wikkellagen
hebben 8 windingen. Door de windingen van deze 2 wikkel
lagen in serie te schakelen verkrijgt men een deelwikke
ling met 16 windingen.

2. De 4 draden van de 2 basiswikkellagen moeten nu 2 aan 2
parallel geschakeld worden. Bovendien moeten de 2 basis
wikkellagen zodanig met elkaar worden verbonden dat de

\
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draden, die boven elkaar liggen, parallel zijn gescha
keld. Hierdoor ontstaan 2 deelwikkelingen van elk 8 win
dingen. Om tot 16 windingen te komen moeten deze àeel
wikkelingen in serie worden geschakeld. De 4 draden,
die de windingen hier vormen, liggen op de hoekpunten van
een denkbeeldig vierkant, terwijl in geval 1 de 4 draden
alle naast elkaar liggen.

Onderstaande tekeningen van fig. 4.3.6 geven de manieren
van rangschikken der draden weer.

., ..

tig. 4.3.6 Opbouw van de wikkellagen in de gevallen 1 en 2.
Zie voor de verklaring van deze figuren de volgende bladzij
de bovenaan.
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verklaring van fig. 4.3.6
De bovenste figuren geven de opbouw van de wikkeling op de
spoelkoker.
De onderste figuren geven de gemaakte verbindingen bij de
basiswikkellagen ter verkrijging van een wikkeling volgens
geval 1 resp. 2. Er zijn voor de gevallen 1 en 2 telkens
twee aangrenzende wikkellagen getekend, die elk bestaan uit
8 windingen van 4 parallel gewikkelde draden. Elke draad van
de wikkeling is nu apart door een zwart vlakje weergegeven.

Voor beide gevallen zal de wisselstroomweerstand worden
berekend met behulp van de door Rogo'dski gegeven formules.
In beide gevallen kan met dezelfde faktor ~ worden volstaan.

O<·V

Hierin is: b = 32.l~i57 = 42,2 mrn

a =Q1 = 57 mrn

f = 0,017.10-6 JÎ.m

y = 4'Jl .10-7 H/m

Met deze waarden wordtC<:o<.= V172.f'

Voor ~ moeten nu verschillende waarden worden genomen.

Hierbij geldt: h = 1~ij7 mrn = 1~i57. 10-3 m

Geval 1: ~1=hl.~=10-3ol~i§7 .0<: 0,547 Vf.lO-3 '

Geval 2: S2=h2.o<.=10-3. 2•hl .oI.= 2 ~l = 1,094 Vf.lO-3 '

De koperdikte in geval 2 is 2 x de koperdikte van geval 1.
De invloed van de isolatie tussen de draden bij geval 2 is
verwaarloosd.
Voor de wisselstroomfaktoren geldt:

(geval 1)

(geval 2)
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Bij Kl moet (2m)2 =4 rn2 worden geschreven omdat daar 2 x
zoveel wikkellagen als in geval 2 optreden.
Nu geldt voor ~ (2 SI) : ~ (2 ç1) =cp( ç1) + ~'fI (2 ~ 1 )

2
zodat: K2=cf ( ~ 1) + 4n\;1 y (2 SI) •

Kl en K2 worden nu aan elkaar gelijkgesteld om daaruit te
bepalen voor welke f ze aan elkaar gelijk zijn. Hierbij
blijkt dat de grootte van m niet van belang is. Er volgt
tenslotte een vergelijking in 51 :

Met proberen is gevonden: 4 )V(1,6) = 6,92
-r () ,2) = 6,976

Dus 51 = SIk ~1,6 (Opm.: SI = 0 is ook een oplossing,
maar dat is hier niet interessant).

Daar 51 • 0,547. Vf.lO-3' is er een kritische frekwentie
in te voeren:

_ ( SIk )2 3.
f k- 0,547 .10 , SIk = 1,6 ~fk = 8,6 kHz.

Voor frekwenties lager dan f k =8,6 kHz zal de wissel
stroomweerstand bij de wikkeling met 4 draden naast el
kaar het gunstigst zijn. Dan geldt namelijk: Kl < K2

1(2 ~ )
omdat dan: Y; ( SI) < 41 •

Bij frekwenties hoger dan f k • 8,6 kHz zal de wissel
stroomweerstand bij de wikkeling met 4 draden op de hoek
punten van een denkbeeldig vierkant het gunstigst zijn.

)'1(2 ç1)
Nu geldt: Kl> K2 omdat nu: r( ~ I) '> 4 •

De koperdikte van de als eerste genoemde wikkelmethode
is de helft van die van de 2de wikkelmethode. Daarom is I
het in eerste instantie te verwachten dat de als eerste
genoemde wikkeling minder verliezen heeft. Dat dit voor
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hogere frekwenties niet meer opgaat vindt zijn oorzaak in
de terugwerking van de wervelstromen in het koper op het
magneetveld dat deze wervelstromen opwekt. Deze terug
werking is vooral bij de hogere frekwenties bij de 2de
wikkelsoort veel sterker, waardoor de wervelstromen ge
ringer worden, omdat het veld dat deze wervelstromen op
wekt, verkleind wordt.

Om een keuze te kunnen n:aken uit beide alternatieven is
het noodzakelijk om te bekijken wat voor stroom er door
de primaire wikkellaag loopt. De tekening hieronder geeft
de gerdealiseerde stroomvorm weer:

I ..
1.

o T --

fig. 4.3.7 Gerdealiseerde stroomvorm van de stroom door de
primaire wikkeling van de transfornlator.

De Fourierreeksontwikkeling hiervan is:

0<:)

/' 2" L:::l
1 • 0(.1 +;:r.I n=l n • sin(Ji.n.c< ).cos (2 JL nft)

. f - 1/waar~n - T.

De amplitude van de bovenharmonischen neemt hier af met lln
Met n wordt de ne harmonische aangegeven.

Nu zal f = l/T gelijk zijn aan de chopper-frekwentie. Deze
kan in ons geval maximaal 600 Hz zijn. Dit betekent dat,
tot en met de 14e harmonische van de grondgolf, de stroom
door de primaire wikkeling van de transformator de minste
verliezen geven als de wikkeling met 4 draden naast elkaar
wordt toegepast.
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.C2 • v;;r = Cl 5
(nf) ,

Wanneer bij de Fourierreeksontwikkeling de term sin( .n. )
buiten beschouwing wordt gelaten, dan is in te zien dat
de grootte van de stroom-harmonischen omgekeerd evenredig
met de frekwentie is. Voor hogere frekwenties zal de wis
selstroomweerstand recht evenredig met en dus met de
wortel uit de frekwentie toenemen. De met de ne'harmonische
gekoppelde verliezen zijn dan: P = r 2.R dus metn n n
r • Cl en R =C Vnf~

n nf n 2

c2

P :; --=1_.."...
n 2(nf)

Het verlies met de ne harmonische gekoppelde neemt dus af
met toenemende frekwentie. Daarom mag de invloed van stro
men met zeer hoge frekwenties worden verwaarloosd, waar
uit de konklusie is te trekken dat de primaire wikkeling
van de transformator gewikkeld moet worden met 4 draden
naast elkaar.
Dit is, wat vroeger is genoemd: geval 1.

Om de koppeling van de transformator zo goed mogelijk te
maken is het noodzakelijk om enige aandacht aan de sprei
dingsvelden te besteden.

Bij de volgende beschouwingen wordt aangenomen:

1. het aantal ampère-windingen primair en secundair is
gelijk;

2. de magnetiseringsstroom is nul gesteld;
30 er is in de stromen in de primaire en secundaire keten

geen gelijkstroomkomponent aanwezig. Dit is echter niet
essentiëel voor de volgende beschouwingen;

4. de wikkelingen zijn zodanig gekonstrueerd, dat primaire
en secundaire wikkelingen geheel in elkaar verweven
zijn. Dit resulteert in een byzonder gelijkmatir sprei
dingsveld.
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Er zal nu eerst ~~n specifiek geval worden behandeld:
van de beschreven transformator zijn alle 7 primaire
en 3 secundaire wikkellagen ingeschakeld. De plaats
van de 3 secundaire wikkellagen is van grote invloed
op de grootte van de spreidingsvelden van de transfor
mator. Dit zal aan de hand van de tekeningen van
fig. 4.3.8 t/m 4.3.10 worden verduidelijkt.

In de fig. 4.3.8 tlm 4.3.10 zijn de wikkellagen van de
transformator weergegeven en de daarbij horende spreidings
velden.

1. de 3 secundaire wikkellagen zlJn verweven met de
binnenste 3 primaire wikkellagen.

"...,..~~_...ul4l.w.....ol.

sr~~vCU

IM':~
v_h

I
t .._,ç.~_
......~.... k.c..r"

t I I I I I I
2 1. ~-- --- -- -

I-primaire wikkellagen
2-secundaire wikkellagen verweven met de

primaire wikkellagen
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2. de 3 secundaire wikkellagen zijn verweven met de
3 middelste wikkellagen.

\.~~~t"Uu!!&"....L
$ rr.-L""s\'&L.L

~r~"4l..l
I,

fig.
4.3.9

I~~
v_h.

I
~v...",.s ç•.,.
_l:o"\c.a.o-,,,

I I I I I I I

1- 1- 2....

I-primaire wikkellagen
2-secundaire wikkellagen verweven met de

primaire wikkellagen.

3. regelmatige verdeling van de 3 secundaire wikkellagen
over de primaire wikkellagen.

I I I I I I I

~
2 2- 2

~

I

I
I

I
I
I
I
1-.,(-tI-
v-.~

1:11"_.1 f. ... 1--..... \I.e.",,,,,

I

I

,.. UIoLU:& r e.-l
I 1,. ..~VcJ.l
I

.sfr~"", ~a.I.l
I
I

I

I

I
I
w~,,~CN'\

I-primaire wikkellagen
2-secundaire wikkellagen verweven met de

primaire wikkellagen
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Na deze 3 voorbeelden is in te zien dat de spreidings
velden, gekenmerkt door de gearceerde oppervlakken, het
kleinst zijn wanneer de regelmatige verdeling van de
secundaire wikkellagen wordt aangehouden.

Met deze konklusie als basis, zal er nu worden nagegaan
hoe een in zeker geval geëist aantal secundaire wikkel
lagen het beste verdeeld kan worden over een aantal van
7 primaire wikkellagen. Het secundaire aantal is te
vari@ren van 1 tlm 7. In deze 7 gevallen, die nu worden
bekeken, moet het secundaire spreidingsveld een dusdanig
verloop hebben, dat dit het primaire spreidingsveld zo
veel mogelijk opheft. Dan zal het resulterende spreidings
veld minimaal zijn.

Aan de wikkellagen zal nu een nummer worden toegekend.
De buitenste wikkellaag is nummer 1. Zie fig. 4.3.11.

midden trans
formatorkern 7 6 5 4 3 2 1

fig. 4.3.11 Nummering van de wikkellagen.

Zoals gezegd loopt het aantal ingeschakelde secundaire
wikkellagen van 1 tlm 7.
Deze ingeschakelde secundaire wikkellagen krijgen nu een
plaats toegewezen in dit rijtje, zodanig, dat het resul
terende spreidingsveld minimaal is.In de nu volgende
tekeningen van het spreidingsveld zullen de wikkellagen
niet meer worden opgenomen. Het midden van de transforma
torkern wordt ook niet meer getekend.
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In de tabel
in kolom 1:
in kolom 2:

in kolom 3 :

op de volgende bladzijde wordt gegeven
het aantal ingeschakelde secundaire wikkellagen;
het verloop van de spreidingsvelden;
de nummers van de plaatsen, waar de ingeschakel
de secundaire wikkellagen zich moet~n bevinden
opdat het resulterende spreidingsveld minimaal
is.

Opm.: Het aantal ingeschakelde primaire wikkellagen be
draagt dus: 7.

De eerste en de derde kolom van de tabel op blz. 132
worden hier naast elkaar gezet.

aantal ingeschakelde
secundaire wikkellagen

nummers van de plaatsen van de
ingeschakelde secundaire wikkellagen

----------_.-+----------------------
1

2

3
4
5
6

7

4
2 6
2 4 6

1 3 5 7
1 3 4 5 7
1 2 3 567
1 2 3 4 5 6 7

Uit deze tabel volgt dat er 3 groepen van wikkellagen
optreden. Deze zijn:
1. De kombinatie 1-3-5-7
2. De kombinatie 2-6

3. Nummer 4
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:tcolom 1
r--

1

2

3

4

5

6

7

kolom 2 kolom 3

4

2 6

246

1 3 5 7

1 3 4 5 7

123567

1 234 5 6 7

fig. 4.3.12. spreidingsvelden van de transformat.or. Zie voor
de verklaring, de voorgaande bladzijde, en de fig. 4.3.8. t/m
4.3.10.
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7 I654321
kombinatie

In onderstaande tabel geeft een streep aan dat een
bepaalde kombinatie is ingeschakeld.

aantal ingeschakelde secundaire wikkellagen

1-3-5-7
2-6
4

I-,--,
I I

I I
I ,

,...-,
I I

I I

I I

,--,
I I

I
;--;
I I

De schakeltechnische realisatie, die zowel voor de
secundaire als voor de primaire wikkellagen is toegepast,
staat hieronder weergegeven (fig. 4.3.13)

Er zijn dus 2 schakelaars met elk 3 schakeldekken in de
universele chopper gemonteerd. Eén voor primaire en één
voor de secundaire wikkellagen.

2 6 1 3 5 .7

",,,,

7--_..., ':' '. ,,'
~ • h" +-------~.,;' I'

u. 2a:. a=,.& = ;::"~=-= == -:. = == =.:11'

fig. 4.3.13 Aansluiting van de wikkellagen van de trans
formator. De nummers bij de schakelaars duiden op het aantal
ingeschakelde wikkellagen o** Deze verbinding komt alleen
voor in het circuit van de primaire wikkellagen en heeft tot
doel om Ll buiten werking te stellen. Er ontstaat dan de
gewone chopperschakeling met omslingerspoel.
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Op blz. 122 en 123 zijn er twee bewikkelingstypen voor de
primaire zijde van de transformator aangegeven. De trans
formator is nu voorzien van een klemmenbord, waarop alle
primaire wikkellagen zijn aangesloten. De uitvoering van
dit klemrnenbord is dusdanig dat, door het verwisselen van
de verbindingen tussen de aansluitklemmen, op eenvoudige
wijze kan worden overgegaan van het ene op het andere
wikkelingstype. De tekening van fig. 4.3.14 toont het
klemmenbord, waarop de 7 primaire wikkellagen zijn aange
sloten. Voor elke wikkellaag apart kan het wikkeltype wor
den gekozen.
Wanneer de verbindingsstrips in de horizontale stand zijn
bevestigd, is de bewikkeling volgens geval 2 gekozen.
Wanneer de verbindingsstrips vertikaal zijn opgesteld, is
de bewikkeling volgens geval 1 gekozen. De 4 verbindings
strips die per wikkellaag aanwezig zijn, moeten altijd alle
in dezelfde richting zijn gemonteerd.

Cl

()

()

o

() 0

I

Cl

[)

C)

o

()

(,

Cl

Cl

Cl

o

fig. 4.3.14 Klemmenbord voor de primaire wikkellagen van de
transformator. Het bewikkelingstype van de pri.mair~ ~i ikkpl
lagen wordt bepaald door de wijze waarop de verbin.. '~L:l:S

strips de aansluitpunten van het klemmenbord met b kè:ar
verbinden.
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Opm.: De aansluitpunten van de transformator zijn als volgt
genummerd:

1-2 primaire aansluiting
3-4 secundaire aansluiting
zie ook fig. 4.3.15

fig. 4.3.15 Aansluitpunten van de transformator.

4.4 Metingen aan de transformator.

1. Meting van de wisselstroomweerstand van de primaire
wikkeling van de transformator.

Er is gemeten onder de volgende omstandigheden:
1. De stroomsterkte door de transformat6rwikkeling i~ stB~~

konstant gehouden op 0,25 A.
2. Het aantal ingeschakelde primaire wikkellagen is: 4.
3. Er zijn 2 series metingen verricht; voor elk der op

blz. 123 gegeven wikkeltypen 1 serie. Vergelij king van
deze metingen moet de grootte van de kritische frekwen
tie f k opleveren. De kernverliezen zijn in beide geval
len meegemeten. Bij eenzelfde frekwentie zullen de
kernverliezen voor de 2 gevallen even groot zijn.
De grootte van de kritische frekwentie zal dus niet
door de kernverliezen worden beïnvloed.



technische hogeschool eindhoven

afdeling der 'elektrotechniek • groep eleictrolllechanica

b1Z13 6 Ylil

rapport nr. 72-1

• 1 kSl.
=50 Jl-

Er is gemeten met dezelfde meetbrug als bij de omslinger

spoelen, alleen is hier als wisselspanningsbron gebruikt:
de kombinatie van een sinusgenerator en een vermogens
versterker, om de gewenste stroomsterkte te kunnen aanhouden.

fig. 4.4.1 Meetbrug voor de meting van de serieweerstand
van de primaire transformators poelen.

Voor de meetbrug geldt:

R2
R3
De evenwichtsvoorwaarden zijn:

Ll • H. 2R3C4

R
2

R
3

Rl· R
4

De tabel op blz. 137 geeft de meetresultaten als funktie
van de frekwentie en tevens de uit de metingen berekende

waarden voor Rl.
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geval 1. (bewikkeling met 4 draden naast elkaar parallel
geschakeld) •

f(kHz)

I

C
4

(nF)
I

R
4

(k J l-) I Rl (---0)

-
1

I
1

I
38,60 28ó,b 0,174

2 38,55
I

165,0 0,303I

3 1 38,50 101,5 I 0,493I I
5

I
38,45

I
47,88 I 1,044

10 I 38,75
I

16,44 3,041
15 39,47

I
9,861 5,070

I
geval 2. (bewikkeld met 4 draden parallel geschakeld, die I

op de hoekpunten van een denkbeeldig vierkant
zitten).

f(kHz)
I

C
4

(nF) I
R

4
(kJL)

I
Rl (SL)

I I I
1 I 38,38 228,8 I 0,219, I

I

2
I

38,23 117,8 1 0,424
I

3 38,12 75,76 I 0,660

5 38,05
I

41,96 1 1,192
10 38,24 17,35

I 2,882

15 39,90 10,58 4,726

De gemiddelde waarde voor C4 is: 38,6 nF -'> L l "" 1930 {lH.
Op blz. 137a zijn de waarden van Rl in een grafiek op
genomen. De gelijkstroomweerstand is in beide gevallen:
0,12SJ1...
De krommen in de grafiek op de volgende bladzijde snij
den elkaar bij f = 9 kHz. De kritische frekwentie is dus:

f k = 9 kHz.
Op blz.125 was berekend: f k = 8,6 kHz.
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1--+-+-+ ;-+-c'H-t--H1H-t+t-lf++''HI...,I:+1-1ItJ1'-+-++tffi
i --r I! I ! ' I-f--1--ttt-, n++1+-+-1+++I :+t+-l+-1I-++I*

t

!i'
+-

++++++_H-+t-!+t+l+I+H'+i-m-.-+--+--+f--+-r-+-+-M ~1

2. 3

I

~ ( 7 8 9 10 I,

Ç'1' Lt·4."2. Grafiek van de gemeten serieweerstanden bij de primaire
transformatorwikkeling.
Het aantal ingeschakelde wikkellagen bedroeg: 4.
De metingen zijn verricht voor de 2 beschreven bewikke
lingstypen.



technische hogeschool eindhoven

afd.ling d.r ,.I.ktrot.chnl.k • gro.p .I.lctro....chanica
a.Z138VlII

rapport nr. 72-1

2. Meting en berekening van de zelfinduktie van de
transformator, voor de primaire en secundaire wikkeling.

van de benade-gebruik gemaakt

r~
Voor de berekening wordt
ringsforrnule = 75 mm

• 50 mm

L= J.loN
2

(1 + d) (b + d) waarin d· 10 mm
2d ' Yo• 4 .10-7 H/m

N is een veelvoud van 16.
Nmax-7 x 16 • 112.

Substitutie geeft: 1 = 0,32 N2 ~H.
Er is gemeten bij f - 1 kHz, met de Marconimeetbrug.
De gemeten waarden van L1 en 1 2 alsmede de berekende
waarden van 1 staan in onderstaande tabel als funktie van
Nopgenomen.

N

16
32
48
64
80
96

112

1{ y-H) I 11 ( yH) 1
2

( yH)
berekend gemeten gemeten

82 138,8 136,9
328 503,2 500,4
738 1141 1137

1312 1963 1955
2050 3100 3092
2953 4426 4416
4019 6060 6052

Tussen gemeten en berekende waarden bestaat een dusdanig
verschil, dat alle gemeten waarden circa 1,5 x zo groot
zijn als de berekende waarden. De metingen kunnen naar
alle waarschijnlijkheid wel als juist worden beschouwd,
daar op blz.13? bij N = 64 , voor Ll is gemeten:
Ll =1930 yH (hier: 11 • 1963 ?H). Daarom zal inderdaad
de formule ter berekening van L1 en L2 als een benade
ringsformule moeten worden gekenmerkt.
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3. Meting van' M door meting aan de onbelaste trafo van
de ingangsstroom 11 en de uitgangsspanning U2 met be
hulp van een universeelmeter merk Unigor.

U
2Voor M geldt: M •

jw 11

De meetfrekwentie is: 2 kHz (om praktische rederien: inge
bouwde oscillator in versterker met f • 2 kHz).
Voor 11 geldt: 11 = 3 A.

Primair aantal windingen: 16 of 32 windingen.
Secundair aantal windingen: 112 windingen -0> 12=6052 pH.

Onderstaande tabel geeft de meetresultaten en tevens
nog de waarde van k =koppelfaktor.

~~Voor k geldt: k
- ~lL2

Primair aantal Ll ( fl H) I U2 I _ Ivl I koppelfaktor
windingen gemeten I lvl I LI-' Hl I k

j------
16 13S, g 33 S73 0,95
32 I 503,2 64,5 1711 1 0,98

4.5 Berekening van de kondenpatorspanning uc(t=t lO )

als funktie van de machine stroom.

uc(t=tlO ) is de spanning van de doofkondensator na om
slingeren van de kondensatorspanning.

Voor uc(t=tlO)wordt formule 4.2.21 gebruikt.

Uc (t-t lO ) - - 1[;:;1. Uc (t=tS )

_ i 3 (t=tS) ~2
met: p - uc(t-tS ) C

Voor uc(t=tg ) geldt:

u (t=td)~U (t-t
7

)-u (t=t
5

)=U -t-l'.U (t=t
5

)coc c e c
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Voor AUc (t-t5 ) is gevonden:

rr------,
\

i L + Ll
Cl.U c ( t -t 5)• i L (t-t4 ). Jee

1/1;1
Dus: Uc(t=t8)~ Ue + i L(t-t4) ~ ec 1

Voor i
3

(t=t$) kan worden geschreven:

Hieruit volgt:

blz140y~
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met buc (t=t 5)zoals boven beschreven.

De formules 4.5.1 t/m 4.5.5 geven hier het recept voor

de berekening van uc(t~tlO).

De waarden die in de formules 4.5.1 t/m 4.5.5 worden ge

substitueerd zijn:

Ue = 48 v.

L2 • 6052 fH. (gemeten met Marconi-meetbrug)

L s 34,0 ~H(gemeten met Marconi-meetbrug)e
Le is gemeten onder de volgende voorwaarden:
De vrijloopdiode, de hoofdthyristor en de primaire wik
keling van de transformator 'zijn direkt over de aansluit

klemmen kortgesloten. De Marconi-meetbrug is aangesloten
op de aansluitpunten van de chopper voor de voeding.
De filterkondensatoren zijn uitgeschakeld. Le is dus een
verzameling van parasitaire zelfindukties.

Van deze 34,0 fH is een waarde van 16,0;.<H toe te 'c:Lcij

van aan de di/dt-begrenzer van de hoofdthyristor.
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Voor de kapaciteit van de kommutatiekondensator C is
uit 2 waarden te kiezen:

C - 0,982 )<F
C = 2,022 )<F
Voor 11 is ook uit 2 waarden te kiezen. Hiermee'staat
dan tegelijkertijd de waarde van Mvast.

11 lil 138, g f' H

11 =503,2 JH

M· 873 f H.

M = 1711 yH.

De meting van deze waarde voor 11 en M is in hoofdstuk

4.4 besproken.

uc(t=tlO ) zal worden berekend als funktie van i 1 (t-tg ).

Hierbij moet dan nog worden bepaald hoe groot i 1 (t-t4) is.
i 1 (t-t4)is gemeten als funktie van i 1 (t-tg ).

Daar er geen geschikte machine voorhanden was om aan de
Jones-schakeling aan te sluiten, is de hoofdveldwikkeling
van de 240 V machine gebruikt als belasting voor de Jones
schakeling.
De metingen zijn verricht met behulp van een stroomtang
en een scoop. De meetresultaten zijn als volgt:

i 1 (t-tg) lAl i 1 (t-t4 ) [A1
--
I 1,1
1,5 1,6
2 2,2
2,5 2,8 I

I

3 3,4
3,5 4,0
4 4,6
4,5 5,2
5 5,6
5,5 6,1 I

6,5
I

6
6,5 6,9

I7 7,2
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i 1 werd gevarieerd door variëren van de relatieve in
schakeltijd van de chopper. De chopperfrekwentie was
ingesteld op 300 Hz.

De berekeningsresultaten van uc(t-t lO ) zijn als volgt: I
(de verliezen, genoemd in hoofdstuk 4.7 zijn bij deze
berekeningen dus verwaarloosd).

C=O,982JF
11=503, 2yH

C-2, 022 J'F
11-138 ,8JlH

C-2,022)1F
11=503,2)LH

1

2

3
4
5
6

7

- 63,7
- 81,0
-100,2
-119,9
-137,4
-154,1
-168,7

- 75,0
-105,4
-137,2
-169,6
-202,3

- 58,8

- 70,3
- 83,4
- 96,7
-108,5
-119,8
-129,5

- 67,3
- 89,8
-113,0
-137,8
-161,2
-182,4
-201,0

De berekeningen zijn dus uitgevoerd t/m i1(t-t8)-7A
en/of tot uc(t-t lO ) ~ -200 v.

In het volgende hoofdstuk worden de hier getabelleerde
waarden in een grafiek opgenomen.

uc(t-tlOJ is de spanning van de doofkondensator na om
slingeren van de kondensatorspanning.
i 1 (t=t8 ) geeft de waarde van de machinestroom bij het
begin van het omslingeren van de kondensatorspanning.
uc(t-t lO ) is gemeten met behulp van een scoop.
i 1 (t-t8 ) is gemeten met behulp van een stroomtang en een

scoop.
De metingen zijn verricht voor:
C =0,982 yF 11 = 138,8 fH

enC - 2,022 fF 11 = 503,2 JH.
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Dit levert 4 kombinaties en dus 4 series metingen.
Dit aantal is nog verdubbeld omdat de invloed van de
kapaciteit van de dempingsketen van de omslingerthyristor
T

3
ook nog bestudeerd is. Deze kapaciteit C

3
van de dem

pingsketen is 33 nF.
In het Ie geval is C3 wel aanwezig, in het 2de geval is
C3 niet aanwezig. Uit de metingen zal bli~ken dat C3 van
grote invloed is op de grootte van de optredende daling
van de absolute waarde van de kondensatorspanning van de
doofkondensator •
In de hierna volgende tabellen zullen naast de gemeten
waarden ook nog de berekende waarden van uc(tctlO ) worden
opgenomen.

C =0,982 fF

1,0
1,5
2,0

2,5 I
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

U c (t-t lO ) U c (t-t lO ) r uc(t-t lO )
berekend gemeten LV] gemeten [v]

[v] C3 =° nF C3 = 33 nF
I

i- 63,7 - 50 -47
- 58 -49

I- 81,0 - 64 -52
- 71 I -56I

I
-100,2 - 78 I -61I

- 87

I

-67
-119,9 - 96 -73

-103 I -80
-137,4 -112 i

I

I-120
-154,1 -126

-133
-168,7 -140

-147

i
I
I
I

I

L--- ~
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C =0,982 fF 11 ,. 503,2 )AH
-------------_.__....--

i 1 (t=tB) Uc (t=t10 ) uc (t=t10) U c (t=t10)
[Al berekend gemeten [vl gemeten [vJ

Lv] C
3

= 0 nF
i

C3 = 33 nF I
i
I

1,0 - 75,0 - 64 - 58
1,5 - 80 - 72
2,0 -105,4 - 98 - BO
2,5 -111 - 92
3,0 -137,2 -121 -105
3,5 -133 -116
4,0 -169,6 -147 -126
4,5 -163 -140
5,0 -202,3 -150

C ;;;; 2,022 yF 11 = 13S, B yH.

i 1 (t=t8 ) uc (t=t10 ) I U c (t=t10 ) U c (t=t10 )
[Al berekend gemeten [vl gemeten [V]

Iv] C3=0 nF c3 = 33 nF
-

1,0 - 5B,B
1,5 - 54 - 48
2,0 - 70,3 - 60 - 55
2,5 - 64 - 60
3,0 - 83,4 - 70 - 64
3,5 - 77 - 68

I4,0 - 96,7 - 83 - 71 I
1

4,5 - 89 - 75
5,0 -108,5 - 94 - 78
5,5 - 99 - 82
6,0 -119,8 -103 - 86 I
6,5 -109 - 89

I7,0 -129,5 -112
7,5 -117

,
Î

1
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c = 2,022 fF 11 = 503,2 f'H
----,-------. --_._---

i 1 (t-te) U c (t-t10) U c (t=t10 ) .
[Al berekend gemeten LV]

[V] i C3 =° nF

~1,0 67,8
1,5 - 64
2,0 - 89,8 - 80
2,5 - 91
3,0 -113,0 -102
3,5 -111
4,0 -137,$ -121
4,5 -132
5,0 -161,2 -145
5,5 -155
6,0 -182,4
6,5
7,0 -201,°

b1z145YIIl
rapport nr. 7?_1

U c (t c t 10 ) ;l

gemeten [V)
C3 = 33 nF

- 60
- 74
- $6
-100
-110
-118
-125
-135
-143
-153

De stromen, die in de tabellen zlJn aangehouden, zijn naar
onderen begrensd, door de minimum-aan-tijd van de chopper.
Deze stromen zijn naar boven begrensd door één van de vol
gende mogelijke redenen:
1. de maximum-aan-tijd van de chopper;
2. bij een te grote macllinestroom zal de hoofdthyristor niet

meer doven in verband met de benodigde herstel tijd voor
de hoofdthyristor;

3. bij een te grote machinestroom kan de terugwerking van
het omslingeren van de kondensatorspanning op de machine

spanning te sterk worden. De rnachinespanning kan dan na
het inschakelen van de hoofdthyristor weer nul volt
worden en de vrijloopdiode gaat geleiden.
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De hier getabelleerde waarden zlJn in 4 grafieken op
genomen. Uit deze grafieken is op te maken dat het span
ningsverlies van de doofkondensator tot ongeveer de helft
wordt teruggebracht indien de kondensator C3 niet in de

chopper aanwezig is.
In het volgende hoofdstuk zal de invloed van C3 'nader

worden toegelicht.
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van U c en i 3 weergegeven.
de volgende voorwaarden:

Op blz. 151 t/m 156 zijn foto's
Deze foto's zijn ge-maakt onder
chopperfrekwentie:fch~500Hz;
doofkondensator:0-0,9a2 ~F;

transformator: Ll ':o503. 2 f"H, L2~6052 )AH ~Nl/N2-2/7j

voedingsspanning:Ue~4a Vj
"n serie foto's is gemaakt met 03-0 nF en "n serie foto's
is gemaakt met 03~33 nFI
de uitsturing van de chopper was ingesteld op êên van de
volgende waarden:a::=0,15

a-= 0. 5
aoz O.a5

Dit geeft in totaal 2 x 2 x 3 ; 12 foto's.

,
I
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Uc
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ao::0,15
03=0 nF
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4.7 De verliezen in de Jones-schakeling.

De verliezen zijn onder te brengen in de volgende groepen:
1. Verliezen door de ohmse weerstand van de bedrading.
2. Verliezen in de kondensator.

2.1 Koperverliezen. I
2.2 Di~lektrische verliezen.

3. Verliezen in de transformator.
3.1 Extra koperverliezen door stroomverdringing in de

wikkelingen.
3.2 Kernverliezen.

4. Verliezen in de halfgeleiders.
5. Verliezen door de aanwezigheid van de dempingsketen.

Op deze laatste groep verliezen zal verder worden ingegaan
omdat deze verliezen geen verliezen behoeven te zijn in de
dissipatieve zin van het woord. Door de dempingsketen wordt
de grootte van uc(t:t lO ) beïnvloed. Ook als de dempings
keten verliesvrij zou zijn, dan zal nog uc(t=t lO ) worden
beïnvloed. Dit zal hieronder worden verduidelijkt.
Voor een aantal intervallen zal nu de invloed van de
rekombinatiebeveiligingen worden behandeld.
Allereerst wordt interval t 4-t5 bekeken.

In de chopper geleidt dan alleen de doofthyristor T2 tot
t-t5 en verder geleidt nog de vrijloopdiode D4•
Fig. 4.7.1 geeft het schema dat kan worden opgetekend
naar aanleiding van de situatie in interval t

4
-t5•

Alle komponenten die voor de verklaring niet nodig zijn,
zijn in fig. 4.7.1 weggelaten.
Fig. 4.7.1 zal nu worden vereenvoudigd. Hierbij worden
de volgende punten in acht genomen:
1. De invloed van r l en r 3 wordt verwaarloosd.
2. De invloed van Ql,Q2 en Q3 wordt verwaarloosd.
Er ontstaat dan het schema van fig. 4.7.2.
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'e Lr c, r, t

~
lL.

I )
+ +

~1: c ,
t:l jMUe

D~

r~ i 3 uL

fig. 4.7.1. Chopperschema voor het tijdsinterval t 4-t5•

le L~ ,',
)

~Ipr. 1,of-

':z.
~M

u, Dij
'3 ']

fig. 4.7.2. Vereenvoudigd chopperschema.

'e Le " I.r
"+ ~

"<FR' cl L,

Ue 'e

fig. 4.7.3 Vereenvoudigd chopperschema waarbij een
ideale koppeling voor de transformator is aangenomen.
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Wanneer wordt aangenomen dat de koppeling van de trans-
2formator ideaal is, dus: M .LI L2 , dan zullen de sprei-

dingsreaktanties S en S' in het vervangingsschema van em
transformator hieronder, waarbij op primair gereduceerd is,
nul zijn. Bovendien zal dan gelden:

N
M'....J.M.LN

2
-- 1

- s S'

1 2

fig. 4.7.4 Vervangingsschema van een l-fasetransformator.

Er zal voor de transformator dan overblijven:

fig. 4.7.5 Vervangingsschema van een l-fasetransformator
met ideale koppeling.

, dan geldt voor Z':

1
• . weJ 3

N
N~ is de windingsverhouding van de transformator.

Met inaèhtneming van fig. 4.7.5 zal dan het schema van
fig. 4.7.3 ontstaan voor de chopper in het interval t 4-tS•

Voor Cj geldt: Cj =(~ ) 2 • CJ
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Voor C3 en Cl geldt: C3 - Cl • 33 nF
Er zijn voor 4 gevallen metingen aan de chopper verricht.
Voor deze gevallen wordt nu Cj berekend voor interval t 4-t5•

1. C • 0,9S2 fF Ll =13S,S ~H I
N2/Nl - 7 --~ ct 3 • 1,6 yF

2. C =0,9S2 p.F Ll - 503,2 j.<H-
N2/Nl • 3,5-----7 Ct = 0,4 )-ÁF3

3. C = 2,022 r<F Ll - 13S,S JAH

N2/Nl - 7 -------7 ct • 1,6 )-AF3

4. C - 2,022 yF Ll - 503,2 yH

N2/Nl • 3,5---'7 ct • 0,4 fF3

In interval t 4-t5 is de invloed van Cl niet groot, daar
geldt: Cl«C. De invloed van C3 is echter groot omdat
Cj in dezelfde orde van grootte ligt als C. In hoofdstuk
4.1 staat beschreven dat de magnetische energie die zich
~p t-t4 in de spoelen Le en Ll bevindt en de energie
,:fUeiedt op t-t5 als elektrische energie bij de reeds
aanwezige energie in de kondensator C is gekomen. De mag
netische energie op t-t4 in de spoelen L en Ll en
l, e

t
4

) Ueiedt moeten nu worden verdeeld over de kondensatoren
C, Cl en Cj. Omdat Cj van dezelfde grootte-orde is als C
kan de toename van de elektrische energie in de kondensa
tor C gedurende interval t 4-t5 aanmerkelijk geringer zijn,
dan in het geval dat Cj =° nF. De kondensatorspanning
uc (t-t5 ) zal dan door de aanwezigheid van Cj ook geringer
zijn dan in het geval dat Cj =° nF.
Opmerking: in het hierboven genoemde geval 1 zal de in
vloed van C3 het sterkst zijn omdat dan Cj zelfs groter
is dan C. In geval 4 zal de invloed van C3 het zwakst zijn
omdat dan Cj in verhouding tot C nu het kleinst is.
Zie ook de grafieken op de bladzijden 147 t/m 150.
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Op t-t S wordt'de doofthyristor T2 uitgeschakeld, omdat i 2
nul wordt. Voor de kondensatorspanningen geldt:
U c • ucl • Ue + ll.Uc (tetS»Ue
uc2 • 0 V (Voor tekenafspraak zie fig. 4.7.6)

Vlak voor het inschakelen van T2 zal de spanning over de
primaire zijde van de transformator de grootte van circa
Áuc (t-t5}hebben bereikt. De spanning aan de secundaire
zijde is dan: (N2/Nl ). A uc (t=t5}

De spanning u~3(t.tS) is dan:

u~3(t.tS} ~ (N2/Nl }·Auc (t-tS)

Er treedt na t a t 5 de situatie op van fig. 4.7.6.

L c I Cl
r, Q.

•

·'1~
+ .. -

~
U

C1

("1- r'2, ê1 L, )M
UI!. + - L

~
U

C1

c) r, ts D
4+ -

~UC3

tig. 4.7.6 Schema ter verklaring van de verschijnselen in
de chopper direkt na het doven van T2•

Dit schema zal vereenvoudigd worden doorrl ,r2,r3' Ql'~2,Q3,Le
en de transformator weg te laten en een 2-polige schakelaar
te introduceren die op t=ts wordt gesloten. Er ontstaat nu
het schema van fig. 4.7.7.I Cl

'----+:-1 I~~ ~.....--......
~ "t,

"c) ~• - lIJ 1_--'

fig. 4.7.7 Vereenvoudiging van het schema van fig. 4.7.6
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Op tilt 5 geldt dus:

u • u 1 • U + A u (t=t5 )c c e c
uc2-O

U
C3

I=::- (N2Nl ). A uc (t-t 5)

Er zal zich na t-t5 een rusttoestand gaan instellen. Deze
rusttoestand wordt bereikt zodra de stromen door de konden
satoren, die de vorm van gedempte trillingen hebben, nul
zijn geworden. In deze rusttoestand zal de kondensator
spanning Uc kleiner zijn dan uc (t:t5). I

,0<"'''' ''''-'-~~'"I -
/ { ,

Gedurende het interval t
7
-tlO vindt het omslingeren van

de kondensatorspanning plaats. De invloed van de dempings
keten tijdens dit omslingeren is reeds uitvoerig besproken
bij de bestudering van een omslingerkring in een chopper.
(hoofdstuk ).11). Het enige verschil is, dat hier Tl en T)
tegelijkertijd worden ingeschakeld, terwijl dit in hoofd-
stuk ).11 met een zeker tijdsverschil plaats vond.
Er treedt nu de volgende situatie op (fig. 4.7.8):

13 h
'_____ b r

fig. 4.7.8 Schema ter verklaring van de optredende ver
schijnselen in de chopper na t=t

7
•

Vereenvoudigen door verwaarlozen van de invloed van
tl'~2,e),r2 en r) geeft het schema van fig. 4.7.9.
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"c1~ ~_,f-------'

~1 11(''1. L,n~
~ 1It-~---------L2"!1I <" M

I.lC3 l../
~ '4

-.i....J 1- lC~I

L '3x:.
----.----...-+<I~ ~i:

7
fig. 4.7.9 Schema verkregen
het schema van fig. 4.7.8.
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Tot op het moment t-t7 geldt:
u ;. 0 enc
uc2 =uc3 ;' 0

cmdat uc3 '> 0, kan C
3

zi ch niet ontladen over thyristor T3.
De stroom i 3 zal eerst door C

3
lopen en C

3
ontladen, daarna

zal de stroom door T3 blijven lopen mits deze thyristor
geleidend is door een gegeven inschakelimpuls.
Door inschakelen van de hoofdthyristor Tl zal C2 voor wat
betreft de spanning anti-parallel worden geschakeld aan C.
Evenals C

3
kan C2 zich niet ontladen via de omslingerthy

ristor T
3

, maar wel via de keten C-Tl , waardoor er bij C
een spanningsverlies zal gaan optreden.

Het laatste effekt dat optreedt en de kondensatorspanning
Uc bernvloedt, is: het opladen van C

3
na doven van thyris

tor T3 • Dit effekt is in hoofdstuk 3.11 beschreven. Het
enige verschil met het in hoofdstuk 3.11 beschrevene is,
dat hier een transformator in plaats van een omslingerspoel
is toegepast. De oplaadstroom door C3 verloopt als een ge
dempte trilling. Deze stroom loopt ook door de secundaire
windingen van de transformator. Getransformeerd naar de
primaire zijde van de transformator levert dit een gedempte
trilling op, gesuperponeerd op de machinespanning Ut.
Uit het hierboven beschrevene is de volgende konklusie te
trekken: de hierboven beschreven effekten leiden alle tot
een verlaging van de kondensatorspanning u • Wanneer de i

c i
kondensator C3 niet in de chopper aanwezig is, zullen de be- ,
schreven effekten niet, of slechts in geringe mate, optreden.
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5. Literatuurlijst ten behoeve van een voortgezet literatuur
onderzoek over choppers.

5.1 Lijst van in tijdschriften ~epubliceerde artikelen
over choppers c.q. over gechopte traktiemotoren. I

Bijna alle artikelen zijn terug te vinden in de studie
bibliotheek van de afdeling der elektrotechniek van de THE.

ACEC-tijdschrift.

Gouthière J., Gregoire J. en Hologne H.: De thyristor
choppers in elektrische tractie. ACEC-tijd
schrift (1970) 2. blz. 45-67.

AEG-Mitteilungen.

Friebe H.: Neue Technik bei elektrischen Bahnen.
AEG-Mitt. 52 (1962) 3/4. blz. 53-57.

Hengsberger J., Putz U. en Vetters L.: Thyristorstrom
richter für Bahnmotoren. AEG-Mitt. 54 (1964)
5/6. blz. 435-442.

Bezold K.H., Uthoff R. en Walter K.: RegelgerAt GEAPULS
für Flurf6rderfahrzeuge. AEG-Mitt. 54 (1964)
5/6. blz. 447-450.

Golde E.: Asynchronmotor mit elektronischer Schlupf
regelung. AEG-Mitt. 54 (1964) 11/12. blz.666-671.

Ciessow G. en Kulka S.: Die Anwendung von pulsgesteuerten
Widerständen bei Gleichstrom-Reihenschluss- und
Drehstrom-Schleifringläufermotoren. AEG-Mitt. 55
(1965) 2. blz. 123-129.

Heumann K. en Hirsch 0.: Grubenlok mit Pulssteuerung der
Gleichstrom-Fahrmotoren im Versuchsbetrieb.
AEG-Mitt. 55 (1965) 2. blz. 130-134.

Linde H., Mittmann U. en Niehage H.: Ferngesteuerte
Thyristor-Grubenlokomotiven für den Erzbergbau.
Techn. Mitt. AEG-Telefunken 60 (1970) 4.
blz. 239-246.
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AEI-Engineering.

Beasly J. en White G.: Controlling a d.c.traction-motor
with thyristors. AEI-Engineering (1966) march/
april. blz. 92-95.

Archiv rnr Elektrotechnik.

Blaufuss K.: Drehzahlregelung von Gleichstrommotoren
durch Stromst~sse. Archiv rnr Elektrotechnik
34 (1940) 10. blz. 581-590.

Brown-Boveri-Mitteilungen.

Irminger G.: Beschaltung von Thyristoren. Brown-Boveri
Mitt. 53 (1966) 10. blz. 657-671.

DIther K. en Faust W.: Elektronischer Gleichstromsteller
für einen Trolleybus. Brown-Boveri-Mitt. 53
(1966) 10. blz. 715-721.

Löcker H.: Ein Trolleybus mit vollelektronischer Gleich
stromsteller-Steuerung. Brown-Boveri-Mitt. 56
(1969) 1. blz. 50-52.

Knapp P.: Der Gleichstromsteller zum Antrieb und Bremsen
von Gleichstromfahrzeugen. Brown-Boveri-Mitt.
57 (1970) 6/7. blz. 252-270.

Vogel X. en Winkler K.: Der Gleichstromsteller und seine
Komponenten. Brown-Boveri-Mitt. 58 (1971) 11.
Blz. 521-526.

Bulletin Oerlikon.

Sie H.S. en Moser R.: Das Verhalten geblechter Kollektor
Bahnmotoren bei Speisung über Stromrichter oder
Gleichstromsteller. Bull. Oerlikon (1970)
392/393. blz. 41-50.
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Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins.

Bossi H.J., Löcker H. en Winkler K.: Schaltungstechnik
der gesteuerten Traktionsstromrichter am
Wechsel- und G1eichspannungsfahrdraht. Bull.
SEV o 62 (1971) 1. blz. 6-17.

Moser R.: Der Traktionsmotor bei Speisung ttber Strom
richter und G1eichstromsteller. Bull. SEV. 62
(1971) 1. blz. 18-28.

Venemans D.W.: Thyristor-Gleichstromtraktion: Probleme
und Erfahrungen der NS. Bull. SEV. 62 (1971) I
blz. 29-34. I

Cybernétigue et électronigue dans les chemins de fer.
Bulletin mensuel de l'association internationale du
congres des chemins de fer.

Heintze K. en Marten F.: Locomotive à courant continu
alimentée par caténaire avec régu1ateur de
courant continu à thyristors. Cyb. et el. 4
(1967) 3. blz. 99-114.

Pauwels J.P. en Squilbin M.: Les thyristors en traction
électrique. Cyb. et el. 4 (1967) 5. blz. 201-233.

Pauwels J.P. en Squi1bin M.: Le hacheur électronique.
Cyb. et el. 6 (1969) 3. blz. 93-114.

Elektrie.

Zenkel D.: Gleichstrom-Pulssteuerung fûr Elektrofahr
zeuge. Elektrie 20 (1966) 6. blz. 240-244.

Krug H.: Die Entwicklung von Antriebsystemen mit
Gleichstrompulsste1lern fûr Traktionszwecke.
Elektrie 24 (1970) 11. blz. 388-391.

Richter J.: Automatischer Entwurf von Pu1ssteller
antrieben. Elektrie 24 (1970) 11. blz. 392-394.
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Anwendungsmöglichkeiten von Frequenzthyristoren aus
der UdSSR. Elektrie 25 (1971) 8. blz. U 159.

Raba F.: Thyristorregelung tschechoslowakischer Trolleybusse.
Elektrie 25 (1971) 10. blz. 410-411.

Bartos St.: Beitrag zur Theorie und Praxis der Gleichstrom
steller. Elektrie 25 (1971) 10. blz. 412-413.

Magyar P.: Demonstrationseinrichtung fOr die Untersuchung
von Gleichstromstellern. Elektrie 25 (1971) 10.
Blz. 414-415.

Elektrischer Bahnen.

Blaufuss K.: Impulssteuerung von Gleichstrom-Fahrmotoren.
E.B. 33 (1962) 5. blz. 135-136.

Wagner R. en Wolski A.: Batterie-Triebfahrzeuge mit
Gleichstromsteuerung Ober Silizium-Stromtore.
E.B. 35 (1964) 10.

Heintze K. en Marten F.: Gleichstromlokomotive für
Fahrleitungsbetrieb mit Thyristor Gleichstrom
steller. E.B. 37 (1966) 6. blz. 129-137.

Weber H.: Untersuchungen und Erkenntnisse Ober das
Adhlsionsverhalten elektrischer Lokomotiven.
E.B. 37 (1966) 8. blz. 181-190.

Forstbauer W., Otzdorf H. en Prottengeier E.: Ueber
den Einsatz von Gleichstromstellern zur
Geschwindigkeits-Steuerung von Nah-verkehrs
fahrzeugen. E.B. 40 (1969) 7. blz. 148-155.

Moreau J.: Impulssteuerung fOr Zugf~rderung mit 1500 V.

Gleichspannung. E.B. 40 (1969) 8. blz. 183-186.
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Elektrotechnik und Mas~hinenbau.

Heumann K.: Elektrotechnische Grundlagen der Zwangs
kommutierung, Neue M~glichkeiten der Strom
richtertechnik. EuM. 84 (1967) 3. blz. 99-112.

Kreuth H.P.: Das Betriebsverhalten periodisch géschalteter
Gleichstrommaschinen. EuM. 84 (1967) 12.
Blz. 498-503.

Knapp P. en L6cker H.: Stromsteller für Gleichstrom
Triebfahrzeuge. EuM. 85 (1968) 3. blz. 110-117.

Eisele H.: Gemischte Nutz- und Widerstandbremsung bei
Untergrundbahnen. E~I. 96 (1969) 26.

Schilling W.: Gleichstromsteller und statische Wechsel
richter mit Stromzwang. EuM. 87 (1970) 7.
Blz. 333-340.

Elektrotechnisch Zeitschrift. A.

Hartmann O. en Tietze eh.: Anwendung von Halbleiter
Stramrichtern auf elektrischen Triebfahrzeugen.
ETZ-A. 85 (1964).7. blz. 198-205.

Heinze K. en Wagner R.: Elektronische Gleichstromsteller
zur Geschwindigkeitssteuerung von aus Fahrlei
tungen gespeisten Gleichstrom-Triebfahrzeugen.
ETZ-A. 87 (1966) 5. blz. 165-170.

Abraham L. en Koppelmann F.: Die Zwangskommutierung, ein
neuer Zweig der Stromrichtertechnik. ETZ-A. 87
(1966) 18. blz. 649-658.

Elektrotechnisch Zeitschrift.B.

Schnssler P. en Eckermann G.: Gleichstromleistungsregelung
mit Stromimpulsen. ETZ-B. 15 (1963) 14.
BIz. 400-403.
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Holecpost.

Hoogerwaard A. en Leening I. van: Het belang van de veld
verzwakking bij tram- en metromotoren in een
pulssturingsschakeling. Holecpost 70/4. blz.
146-150.

lEE conference publication (EA6512).

Beasly J. en White J.: The use of thyristors for the
control of a d.c.traction-motor operating
from a 600 volt line supply. lEE C.P. 17-1
(1965). blz. 187-195.

lschihara Y. en Shirai Y.: New techniques introduced to
underground railways in Tokyo. lEE C.P. 50-1
(1968). blz. 492-546.

Kitaoko T. en Ohno E.: Thyristor DC choppers and high
voltage inventers for DC-traction. lEE C.P.
53-1 (1969) blz. 263-270.

Bailey A.R. en Varley I.R.: The use of high frequency
choppers for traction purposes. lEE C.P.
53-1 (1969) blz. 271-276.

Band C.E. en Stephens J.H.: Development of and operational
experience with a high powered D.C. Chopper for
1500 volt D.C. railway equipment. lEE C.P.
53-1 (1969) blz. 277-288.

Jauquet C., Gouthière J. en Hologne H.: D.C. Choppers for
railway applications. lEE C.P. 53-1 (1969).
Blz. 289-296.

IEEE Transactions on comrnunication and Electronics.

Heumann K.: Pulse control of D.C. and A.C. motors by
silicon controlled rectifiers. IEEE TCE (1964)
83. blz. 390-399.
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IEEE Transactions on Magnetics.

Ohno E. en Akamatsu : High voltage multiple phase
thyristor chopper for traction motor control.
IEEE TM, 3 (1967) 3, blz. 232-236.

Mc Murray W.: Analysis of thyristor D.e.-Chopper power
converters including nonlinear commutating
reactors.

Dewan S.B. en Duff D.L.: Analysis of energy recovery
transformer in D.C. Choppers and inverters.
IEEE TM 6 (1970) 1. blz. 21-26.

De Ingenieur.

Band C.E. en venemans D.W.: Pulssturing voor 1500 v.
gelijkstroomtraktie. De Ingenieur 81 (1969) 2.
blz. E6-E8.

Klaassens J.B.: Pulsbreedte-modulator als besturings
element voor gelijkstroommachines. De Ingenieur
82 (1970) 35. blz. E81-E93.

Venemans D.W.: Pulssturing voor gelijkstroomtractie in
Nederlandse treinstellen. De Ingenieur 83
(1971) 45. blz. E133-El37.

Band C.E. en Schouwstra S.I.: Netherlands Railways EM'64
chopper coaches. De Ingenieur 83 (1971) 45.
Blz. E137-E142.

Kvbernetik und Elektronik bei den Eisenbahnen.
MOnatsschrift der internat. Eisenbahn-Kongress-vereinigung.

Pauwels J.P. en Squilbin M.: Der elektronische Zerhacker.
Ky. und El. 6 (1969) 3. blz. 89-110.
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Wagner R.: Elektronischer Gleichstromsteller fnr die
Geschwindigkeitssteuerung elektrischer Trieb
fahrzeuge. Siemens-Ze 38 (1964) 1. blz. 14-19.

Meyer M.: Thyristor Stromric~ter mit erzwungener
Kommutierung. Siemens-Ze 39 (1965) 3.
Blz. 205-210.

Heintze K. en Wagner R.: Thyristorsteuerungen für
Gleichstrom Triebfahrzeuge. Siemens-Ze 39
(1965) 4. blz. 266-268.

Wolski A.: .Thyristoren in Bahntriebfahrzeugen. Siemens-Ze
39 (1965) 6. blz. 623-633.

Wagner R.: Elektronischer Gleichstromsteller als Feld
steller für elektrische Maschinen. Siemens-Ze
39 (1965) 6. blz. 729-733.

Marten F.: Steuerung und Regelung auf Bahntriebfahrzeugen.
Siemens-Ze 41 (1967) 10. blz. 841-847.

MUller S.: Elektrische Werkbahnlokomotiven mit Thyristor
steuerung. Siemens-Ze 42 (1968) 8. blz. 635-640.

Hagenmaier M.: Thyristorgesteuerte Batterielokomotiven
fnr den Stollenbau. Siemens-Ze 42 (1968) 12.
blz. 993-996.

Wagner R.: Strom- und Spannungsverhältnisse beim Gleich
stromsteller. Siemens-Ze 43 (1969) 5. blz. 458
-464.
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Wagner R.: Gleichstromsteller mit indirekter Kommutierung.
Siemens-Ze 43 (1969) 7. blz. 616-622.

Mttller S.: Neue" Anwendungen der Leistungse~ektronikauf
schienengebundenen Werkbann- und Arbeits
Triebfahrzeugen. Siemens-Ze 45 (1971).
Beiheft "Bahntechnik". blz. 46-50.

Schrumpf C.E.: Grubenlokomotiven mit Schütz- und Gleich
stromsteller-Steuerungen. Siemens-Ze 45 (1971)
Heiheft "Bahntechnik" blz. 51-54.

Spoor- en Tramwegen.

venemans D.W.: Pulssturing in Duits accutreinstel.
Spoor- en Tramwegen 38 (1965) 16. blz.330-334.

Technische Rundschau.

L~cker H.: Elektronische Steuerung von Gleichstromtrieb
motoren. Techn. Rundschau 61 (1969) 35.
blz. 29-33.

VDE-Fachberichte (EA 5605)

Abraham L., Heumann K. en Koppelmann F.: Anfahren, Regeln
und Nutzbremsen von Gleichstromfahrzeugen mit
steuerbaren Siliziumzellen. VDE-Fachberichte
22 (1962). blz. 1/89-1/100.

Abraham L., Heumann K., Koppelmann F. en Patzschke U.:
Pulsverfahren der Energieelektronik elektro
motorischer Antriebe. VDE-Fachberichte. 23
(1964) blz. 239-252.

VDE-Buchreihe (EF 6603, EF 6604)

Wagner R.: Elektronische Gleichstromsteller. VDE Band 11.
1966. blz. 187-199.
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Rampacker : Anfahrscha1tungen von Triebfahrzeugen bei
G1eichstrom. Verkehrstechnik 1941. blz. 128-148.

5.2 Lijst van boeken, die alle voor een gedeelte handelen
over choppers.

Op 1 na zijn deze boeken aanwezig in de studiebibliotheek
van de afdeling der elektrotechniek van de THE. De biblio
theeknummers zijn vermeld.

EA 5605 VDE-Fachberichte 22 (1962). Ber1in, VDE-Ver1ag,
1963.

EA 5605 VDE-Fachberichte 23 (1964). Ber1in, VDE-Ver1ag,
1965.

EA 6512 Power app1ications of contro11ab1e semiconductor
devices. lEE conference pub1ication no. 17.
London, lEE, 1965.

EA 6512 Performance of e1ectrified rai1ways.
lEE conference pub1ication no. 50.
London, lEE, 1968.

EA 6512 Power Thyristors and their app1ications.
lEE conference pub1ication no. 53.
London, Institution of E1ectrica1 Engineers, 1969.

EF 6507 IEEE Conference record of the industria1 statie
EF 6517 power-conversion conference. New York, Institute

of E1ectrica1 and B1ectronics Engineers, 1965.

EF 6519 Hoffmann A. en Stocker K.: Thyristor-Handbuch.
Ber1in, Siemens, 1965.
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EF 6603 Steimel E.H.K. en Jatten R.: Energieelektronik
EF 6604 und gerege1te elektrische Antriebe. Berlin, VDE

Verlag, 1966. (VDE-Buchreihe Bd. 11).

EF 6707 Meyer M.: Thyristoren in der technischen Anwendung.
Ed. 1. Berlin, Siemens, 1967.

EF 6719 Gutzwiller F.W~: seR Manual 4th ed. Syracuse 1
(N.J.), General Electric, 1967.

EF 6801 Schilling W.: Thyristortechnik. München, Olden
bourg, 1968.

EF 6901 Heumann K. en Stumpe A.C.: Thyristoren 2. Aufl.
Stuttgart, Teubner, 1970.

EF 6902 Meyer M.: Thyristoren in der technischen Anwendung.
Bd. 1. Berlin, Siemens, 1969.

EF 6904 Swoboda R.: Thyristoren. Stuttgart, Franckh, 1968.
(Telekosmos Monographien zur Energietechnik).

EF 6913 Elektronik in der Energietechnik. VDE-Fachtagung
Elektrotechnik 1969.
Hannover, Deutsche Messe- und Ausstellung-AG, 1969.

EF 6918 Gaudry M.: Redresseurs et thyristors. Paris,
Dunod, 1969. (Bibliothèque Technique Philips).

EF 7004 Halfgeleiders in de energietechniek. K.I.v.I.
leergang op 28 en 29 oktober 1970 te Eindhoven.
's-Gravenhage, Koninklijk Instituut van Ingenieurs,
1970.

EF 7008 Leistungselektronik. Kurzfassung der Vorträge der
VDE-Arbeitsgemeinschaft 1969 des VDE-Bezirksvereins
FrankfurtjMain. Berlin, VDE-Verlag, 1970.
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EF 7017 Power engineering using thyristors. Vol. 1.
London, Mullard, Ltd., 1970.

EF 7102 Wessel R.: Einführung in die Steuerungs- und
Leistungselektronik. MOnchen, Oldenbourg, 1971.

EG 7002 Lappe R.: Thyristor-Stromrichter für Antriebs
regelungen. Berlin, VEB Verlag Technik, 1970.

EJ 6449 Gentry F.E., Gutzwiller F.W., Holonyak Jr. N. en
Zastrow E.E. von : Semiconductor controlled
rectifiers.
Englewood Cliffs (N.J.), Pren~ice-HallJ 1964.

EJ 6523 Griffin A. en Ramshaw R.S.: The thyristor and
its applications. London, Chapman and Hall, 1965.

EJ 6833 Kretzmann R., Gerke P. en Kunz F.: Handbuch der
Elektronik. Berlin, Verlag für Radio-Foto
Kinotechnik, 1968.

Vortragssammelband Internationaler Congress
Elektrische Bahnen 1971.
vDE-Verlag, Berlin, 1971.

Bekink J.: Halfgeleiders in de elektrische energie
techniek. Amsterdam, Agon Elsevier, 1971.

5.3 EM-rapporten over choppers voor geliikstroomserie
machines.

Polak M.M.: Snelheidsregeling bij een seriemotor.

EM 64-1 Polak M.M., Versfeld L.R.G. en Zeeuw W.J. de:
Sturing van een gelijkstroomseriemotor door middel
van halfgeleider-schakelelementen.

Versfe14,L.: Sturing en regeling van het toeren
tal van een gelijkstroomseriemotor met behulp van
silicon controlled rectifiers. maart 1964.

Beel~ans J.J.P.M.: De sturing van een gelijkstroom
seriemotor met behulp van thyristoren. juni 1964.
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EM 64-3 Niesten J.G.: De elektronika in dienst van de
elektromechanika.

Kloeck C.A.G.: Snelheidssturing van een serie
gelijkstroommotor. september 1964.

Duisterhout J.S.: Pulssturing van een gelijkstroom
seriemotor. november 1964.

Otten A.A.J.: Het ontwikkelen van een vervangings
netwerk voor een pulsgestuurde traktiemotor.
januari 1965.

Ribbink H.W.: Een onderzoek naar de werking van
een met behulp van thyristoren gestuurde serie
machine in rembedrijf. februari 1965.

Damsteeg C.J.: Experimenteel onderzoek naar de
invloed van verzadiging en ijzerverliezen op het
verband tussen koppel- en hoeksnelheid van een
pulsgestuurde gelijkstroomseriemotor. mei 1965.

EN 65-6

EM 66-

EM 68-1

EN 68-3

Appelo H.C.: Toepassing van gelijkstroompuls
sturing voor bovenleidingtraktie.

Monster A.C.: Een gelijkstroompulssturings
installatie voor de P.C.C.-car.

Boers P. en Goemans P.A.F.M.: Een spoorwegsimu
lator ten behoeve van onderzoek aan pulssturing
bij gelijkstroomtraktie.

Staal p.: Ontwerp thyristor testapparaat ter be

paling Vsper ' Vblokkeer' (dVjdt)max·

EM 69-1 Claasen T.A.C.M.: Eigenschappen van een elektro
nische chopper voor gelijkspanningen, met
induktieve voeding.

L..---- ~
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EM 69-7 Verstijnen R.J.J.M.: Onderzoek naar de insta
biliteit die kan optreden indien pulsgestuur
de gelijkstroomseriemotoren met stroomregeling
worden gevoed uit een induktieve gelijkspan-
ningsbron met afvlakfilter. I

EM 69-9 Kaptein R.J.: Elektronische chopper ten behoeve
van de snelheidssturing van een tram tijdens
rijden en remmen. Deel 1 en 2.

EM 70-1 Meijer F.: Een gelijkstroom-chopper-installatie
voor de P.C.C.-car opstelling.

EM 70-11 Venrooij A.H.Th.M. van: Enige aspecten van de
kommutatie van een gelijkstroommachine bij voe
ding met een pulserende stroom.

EM 70-12 Verlinden A.J.P.M.: Over chopperschakelingen voor
gelijkstroomtraktiemachines; een systematisch
onderzoek.

5.4 Aanvulling literatuurlijst.

EF 6814 Takeuchi T.J.: Theory of SCR Circuit and
Application to Motor Control. Tokyo Electrical
Engineering College Press. 1968.
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6. Schema's met betrekking tot de universele chopperinstal-
latie en de daarbij gebruikte seriemachine~

Van het energie-gedeelte van de çhopper zijn 2 tekeningen
gemaakt. De eerste tekening geeft een globaal overzicht
van de chopper, terwijl de tweede tekening de details laat
zien.
De omslingerspoelen zijn genummerd met Ll t/m 14• Deze
nummering komt alleen overeen met de nummering op blz.26
van dit verslag.
Twee van de kommutatiekondensatoren zijn genummerd met
Cl resp. C2• Deze nummering houdt hier alleen verband met
de nummering in de tekening op blz.182 • In deze tekening
zijn de meetpunten van de kondensatorspanning van Cl en C2
aangegeven.
De diodes resp. de thyristoren zijn genummerd met Dl tlm
D7, resp. Tl tlm T7• Deze nwmnering staat los van de numme
ring die in een ander deel van dit verslag is toegepast.
De stroommeetpunten worden door het volgende symbool
aangegeven:~

De spanningsmeetpunten worden aangegeven door: ----f
De nummering van stroom- en spanningsmeetpunten
kerbuspaneel van de chopper komt overeen met de
die is gegeven in het gedetailleerde schema van
sele ohopper.

op het ste
nummering
de univer-

Op de hierna volgende bladzijden 181 t/m 185 zal worden
gegeven:
1. Principe-schema van het energie-gedeelte van de chopper

met de hierop aangesloten seriemachine.
2. Stekerbuspaneel van de chopper met aanslutingen voor:

1. Stroommeting.
2. Spanningsmeting.
3. Impulsingangen van de thyristoren.
4. Extra meetpunten voor de kondensatorspanning van Cl

en C2 en voor de voedingsspanning.
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3. Schema van·de kerktorenpulsschakelingen die voor het
ontsteken van de thyristoren zorg dragen.

4. Aansluitschema van de statorspoelen van de toegepaste
universele machine.

5. Gedetailleerd schema van het energie-gedeelte van de
universele chopper.
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fig. 6.2. Stekerbus-paneel van de universele chopper.
Aansluitingen:
1. Stroammeetpunten.
2. Spanningsmeetpunten.
3. Impulsingangen voor de thyristoren.
4. Extra meetpunten voor de kondensatorspanning van Cl en

C2 en voor de voedingsspanning. Deze meetpunten ~ijn

voorzien van verzwakkingsweerstanden van 2,2 M •
5. Niet aangesloten.
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Als voedingsbron voor de 7 kerktorenpulsschakelingen is een
transformator met een primaire wikkeling voor 220 v. 50 Hz.
toegepast. Aan de secundaire zijde zijn a wikkelingen van
10 V aanwezig, die onderling van elkaar zijn geïsoleerd. Van
deze a wikkellngen zijn er 7 in gebruik. De transformator is
voorzien van een scherm, dat aan aarde is gelegd.
De kerktorenpulsschakeling voor de BTX41 is niet voorzien van
een eigen pulstransformator, maar is aangesloten op een twee
de secundaire uitgang van de pulstransformator van de kerk
torenpulsschakeling van de andere hoofdthyristor, een BTY99,
(deze thyristor heeft nummer T~ in het gedetailleerde schema
van de universele chopper) omdat er destijds slechts 6 puls
transformatoren waren.
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In hoofdstuk 3.2 is de uit de literatuur bekende theorie
gegeven betreffende de berekening van de wiss~lstroom

weerstand van spoelen. In hoofdstuk 3.3 is deze theorie
toegepast bij de berekening van spoelen voor de univer
sele chopper. Tenslotte is in hoofdstuk 3.3 deze wissel
stroomweerstand gemeten als funktie van de frekwentie
en vergeleken met de berekende waarden.
De berekende en gemeten waarden zijn opgenomen in de
grafieken van fig. 3.4.2 en 3.4.3.
Hierin is duidelijk te zien dat er tussen gemeten en
berekende waarden nogal grote verschillen optreden.
In fig. 3.2.1 is het gerdealiseerde veldverloop van
een spoel aangegeven. Dit veldverloop is bij de bereke
ningen aan de omslingerspoelen van de chopper aange
houden. Door deze veldaannamen zal er een wisselstroom
weerstand worden berekend, die mogelijkerwijs verschilt
van de werkelijk optredende wisselstroomweerstand.
Het is echter niet zonder meer duidelijk hoe het veld
in de spoelen werkelijk verloopt en in ieder geval is
het niet mogelijk om daaruit direkt konklusies te
trekken aangaande de grootte van de wisselstroomweer
stand. Een verklaring voor de gemeten afwijkingen van
de wisselstroomweerstand kan, vooropgesteld dat de
meetmethode juist is, alleen gevonden worden door be
rekening van het werkelijke veldverloop en de daarmee
samenhangende stroomverdringingseffekten op elke
plaats in de windingen van de spoel.

2. De kondensatorverliezen.

In hoofdstuk 3.7 resp. 3.S zijn de polarisatie- resp.
de "koper"-verliezen van de kondensator behandeld. In
hoofdstuk 3.10 zijn de meetresultaten weergegevE'n. Voor
frekwenties, lager dan 10 kHz, blijkt dat het verloop
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van de serieweerstand van de kondensator als funktie van
de frekwentie goed verklaard kan worden door in de be
schouwingen de gegeven benaderde uitdrukkingen te han
teren voor:
1. de serieweerstand die de koperverliezen vertegen

woordigt;
2. de serieweerstand die de polarisatieverliezen repre-

senteert;
Uit de meetresultaten voor f <10 kHz is afgeleid dat er
een zeer kleine relaxatietijdkonstante optreedt. Deze
zou verband kunnen houden met de aanwezigheid van OH-
en H20-dipolen in het kondensatorpapier.
De di~lektrische verliezen blijken verder een maximum
te bezitten bij f-25 kHz. Voor de verklaring hiervan
zijn de volgende mogelijkheden te noemen in vermoede
lijke volgorde van belangrijkheid:
1. invloed van de stof waarmee het papier is germpreg

neerd (olie of paraffine);
2. de aanwezigheid van grote polariseerbare molekuul

groepen in het papier, die de OH--groepen in de
glucoseringen hebben vervangen;

3. verontreinigingen.
Het vereist een verder onderzoek om te kunnen vaststel
len of ~~n van deze 3 mogelijkheden moet worden gekozen
ter verklaring van het verliesmaximum bij 25 kHz.

3. Het gedrag van een slingerkring in een chopper.

De door metingen verkregen gegevens omtrent de verliezen
in spoelen en kondensatoren zijn verwerkt in hoofdstuk
3.11. Met deze gegevens zijn berekeningen uitgevoerd
aangaande de verliezen in de slingerkring van de chopper.
Voorts is de invloed van de RC-dempingsketens van de
thyristoren bestudeerd met betrekking tot de verliezen
in de slingerkring. De gemeten en berekende waarden van
de verliezen (in kondensatorspanning) stemmen goed met
elkaar overeen. verder is gebleken dat het wense~'J,jk is
om de kondensatoren van de RC-dempingsketens in verhou-
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ding tot de kondensator van de slingerkring zo klein
mogelijk te maken. Hierdoor kan de spanningsdaling bij
de kondensator in de slingerkring aanzienlijk worden
beperkt.

4. De Jones-schakeling.

Aangaande de werking van de Jones-schakeling kan het
volgende worden opgemerkt:
1. De doofkondensator zal worden opgeladen tot een

spanning, die hoger is dan de voedingsspanning.
Dit gebeurt nadat de doofthyristor is ingeschakeld
en vindt zijn oorzaak in de aanwezigheid van de in
duktiviteit Ll van de transformator in de keten
voedingsbron-doofkondensator-doofthyristor-primaire
wikkeling van de transformator-vrijloopdiode-voedings
bron. De kondensatorspanning is afhankelijk van de
grootte van de machinestroom.

2. Na inschakelen van de hoofdthyristor en de omslinger
thyristor zal de kondensatorspanning ompolen.
Door de transformatorwerking zal de kondensatorspan
ning na omslingeren iets zijn gestegen in absolute waar
de. Veel belangrijker is echter het feit dat het om
slingeren door de aanwezigheid van de transformator
kort kan duren. Dit, omdat direkt na het inschakelen
van de beide thyristoren er reeds een laadstroom is
opgedrukt aan de keten aan de secundaire zijde van de
transformator, welke laadstroom evenredig is met de
machinestroom.

3. Het opladen van de kondensator tot een hogere spanning
dan de voedingsspanning heeft als voordeel dat er in
deze chopper volstaan kan worden met een kondensator
die een kleinere kapaciteit heeft dan in het geval er
alleen een omslingerspoel in de chopper aanwezig zou
zijn. Dit kan ruimte- en gewichtsbesparend werken,
vooral als de chopper ontworpen is voor een l;: voe
dingsspanning.
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4. Een ander voordeel van de Jones-schakeling is dat de
inschakelimpulsen altijd op de thyristoren aanwezig
kunnen zijn en dat de voedingsspanning op elk wille
keurig moment kan worden ingeschakeld, hetgeen een
vereenvoudiging voor de besturingselektronika van de
chopper betekent.
Wanneer de voedingsspanning bij de basisschakeling
wordt ingeschakeld, is het noodzakelijk dat daarna
altijd eerst de doofthyristor wordt ingeschakeld,
teneinde er van verzekerd te zijn dat de hoofdthyris
tor na inschakelen ook weer uitgeschakeld kan worden.
Bij de Jones-schakeling is het geen bezwaar dat als
eerste de hoofdthyristor wordt ingeschakeld en tegelij
kertijd de omslingerthyristor. Door de aanwezigheid van
de transformator zal de doofkondensator voldoende kun
nen worden opgeladen opdat uitschakelen van de hoofd
thyristor mogelijk is. In dit verslag is hier echter
niet verder op ingegaan.

5. De basisschakeling is ongevoelig voor zeer snelle
variaties van de belasting, aangezien de doofkonden
sator op zijn minst is berekend voor het geval dat er
een maximale belasting optreedt. Een zeer snelle be
lastingsvergroting zal het uitschakelen van de hoofd
thyristor niet in gevaar brengen.
De doofkondensator in de Jones-schakeling wordt opge
laden tot een spanning die korrespondeert met de waar-
de van de belastingsstroom op het moment van opladen
van de kondensator. Treedt er direkt hierna een be
lastingsvergroting op, dan kan het uitschakelen van
de hoofdthyristor in gevaar worden gebracht, omdat de
kondensatorspanning te laag is voor de nieuwe waarde
van de belastingsstroom. Door de omslingerthyristor
ingeschakeld te houden tot het tijdstip waarop de
doofthyristor wordt ingeschakeld, is het eventueel
mogelijk om de doofkondensator nog extra op te ladAn.
Het blijft echter de vraag of dit extra oplalL. .. vol

doende is om het uitschakelen van de hoofdthyristor
te laten plaats vinden. Aan dit nadeel van de Jones
schakeling is in dit verslag echter geen aandacht bestee .
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Er zijn berekeningen aan de Jones-schakeling verricht om
inzicht te krijgen in het verloop van de kondensator
spanning als funktie van de machinestroom. De metingen
van deze kondensatorspanning leverden grote verschillen
met de berekende waarden op, die samenhangen met het
feit dat de berekeningen zijn uitgevoerd voor een Jones
schakeling met verliesvrije komponenten en zonder RC-dem
pingsketens. Het is gebleken dat deze verliezen (in kon
densatorspanning) in de Jones-schakeling hier voor circa
de helft konden worden gereduceerd wanneer de dempings
keten van de omslingerthyristor uit de schakeling werd
verwijderd. In hoofdstuk 4.7 is hiervoor een verklaring
gegeven. Ook bij de Jones-schakeling is het wenselijk om
de kondensatoren van de dempingsketens in verhouding tot
de doofkondensator zo klein mogelijk te houden.

De transformator is zodanig opgebouwd dat er op eenvou
dige wijze kan worden overgeschakeld van het ene naar
het andere wikkeltype (hoofdstuk 4.)}. De wisselstroom
weerstand van beide wikkeltypen verloopt verschillend als
funktie van de frekwentie. Er is echter berekend dat bij
circa 9 kHz de wisselstroomweerstand van beide wikkel
typen even groot zal zijn. Beneden 9 kHz geniet de wikke
ling de voorkeur waarbij 4 draden parallel zijn geschakeld,
die alle naast elkaar op de spoelkoker liggen. Boven 9 kHz
gaat de voorkeur uit naar de wikkeling waarbij de 4
parallelgeschakelde draden op de hoekpunten van een I

denkbeeldig vierkant zitten, omdat dan deze wikkeling de I
I

geringste wisselstroomweerstand heeft. Door meting zijn I
de berekeningen geverifiëerd. Inderdaad bleek er een t
zogenaamde kritische frekwentie op te treden, waarbij de~
hierboven beschreven verschijnselen zich voordeden.
Deze kritische frekwentie ligt ook volgens de metingen
bij 9 kHz.
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8. Voorstellen tot voortzetting van het onderzoek.

1. Het uitvoeren van veldberekeningen bij spoelen om met
behulp van de dan verkregen gegevens de wisselstroom-
weerstand van deze spoelen te bepalen. I

2. Meten van de kernverliezen van het feroxcube 3c6 om
na te gaan of deze verliezen werkelijk zo gering zijn
als is aangenomen.

3. Meten van de wisselstroomweerstand van spoelen ter
controle van de uitgevoerde berekeningen.

4. Voortzetting van het onderzoek betreffende de verliezen
in kondensatoren.

5. Het uitvoeren van berekeningen aan de Jones-schakeling
met in achtname van alle verliesbepalende faktoren.
Een komputer-programma voor deze berekeningen, dat in
de groep ECB van prof. Heetman voorhanden is, kan hier
bij een welkom hulpmiddel zijn.

6. Voortzetting van het vergelijkend onderzoek van de
diverse choppers waarbij gelet kan worden op:
1. het gedrag bij motorbedrijf;
2. het gedrag bij rembedrijf, weerstandsremmen of terug-

voedend remmen;
3. de verliezen;
4. de betrouwbaarheid c.q. de gevoeligheid voor storingen;
5. de produktie van storingen;
6. de optimale keuze van de elementen.

7. Onderzoek naar het gedrag van een gechopte traktiemotor.

8. Voortzetten van het literatuur-onderzoek over choppers.

9. verbeteren van de besturings-elektronika van de
universele chopper.
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tekenafspraken.
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magnetische induktie

kapaciteit
geometrische kapaciteit

frekwentie
magnetische veldst·erkte
dikte van een wikkellaag
konstante stroom
variabele stroom
wisselstroomfaktor van een wikkellaag
wisselstroomfaktor van een spoel
induktiviteit
wederzijdse indukt1viteit
aantal wikkellagen
aantal windingen van een spoel

n aantal windingen van een wikkellaag
P vermogen
Q lading
R weerstand
R gelijkstroomweerstandg
Rop gelijkstroomweerstand van een wikkellaag
Rw wisselstroomweerstand
t tijd, tijdstip
T tijdsinterval, periodetijd
ij konstante spanning

variabele spanning
volume
impedantie
specifieke weerstand
hoeksnelheid, hoekfrekwentie
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diode

thyristor

weer~tand

zelfinduktie

zelfinduktie met eigen-weerstand

kondensator

gelijkstroomseriemachine

transformator met gescheiden wikkelingen

auto-transformator

wisselspanningsbron

accu

stroomrichting
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