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t'rekwentie-omzetter voor een ~nduktiemo~~r.gericht

op.de toepaasing in traktie-sY8~emen,welke·gevoed

-worden vanuit een bovenleiding.met 1500 V.ge1ijk-

spanning~
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Bij e1ektrische aandrijvingen van werktuigen en machines

is het vaak belangrijk,dat het toerental (c~utinu) regel

baar is.In dergelijke gevallen wordt dan meesta1· een com

mutator-machine gebruikt.Vooral eenonafhanke1ijk bekrach

tigde motor heeft de eigenschap.dat ·h~j op eenvoudige wijze

continu in-toerental te varieren i8.~en commutator-machi

n.1s echter door de m,chaniscne 'commutatoX' aan grenzen gee>

bonden.(o.a. in verband met vonkverachijnselen en boratel

slijtage)Bovendien is het onderhoud van deze laatste van

belang.Mechanisch en wat betreCt onderhoud is een Qsyn

chrone kooi~ankermotorveel beter.A11e~D heeft deze laat-.
ste het bezwaar dat hiJ moeiliJ~ en zeker hiet verli~8vrij

continu _in toerenta1 te variiren is.

Er 1s een methode om het "verliesv.rij" te doen.

Bekend is.dat een- induktle-motor draait met een toeren

tal oo1~l'C in <dl~ blUl1Uix-"~ ligl'C W<1il'Jl1l h@~ ~yltil~h.Ir'<lIlli'lca ~«l)~ll"'<2lll1l~ml o;Eijrm"
, -

wca ~ in ~ia&l'Coh~~ ~Yll1lchIr'@m~ plUln~.~@ W~Ir'Q@~lUliwell1lD<dl«l)oIr' ~e

~ll"'sk~s~ti~ v~ de w«l)e<dlell1lae §~anm!~g ~e w~ll"'&mdcall"'~~o~~ ~&l

~ck b$t t«l)5ll"'entml yari,d$ ~«l)t«l)ll'" w.ri~rGno

~~ ~«l)~~en dlUl~'~~ll1l w«l)edinsebr~rm ~&k~ll1loWaaTV&n d~ ~Ir'sk~~n~i~

Jrsgelbaar i~o

Hierv@oJr ~ijlll wers'clh:ll.JllL SllMi<a 1Ell1llg~lL :ll.jklhedell1l a&fll.~e~fLg:.

A o Di rekte «l)rm~l&tt!lll\~ vom eell'll epMning wet ~O!!!lti!l~~~~ f'r~'o

k~eIrnt~~ in 0Slr! 1":'l=.f·~~ie:IG~IP~JI'\n!El«ll!llstvariabd.s frri2kw~n~

~i<3o

Bo~$etting wa~'een ~p~~ing ~@t ko~~i~rmte fwek~en~i~ in

sen mm=f'e~:ll.~0 spamm1..ng rri~t '\f&rria\TlJ>'Gl~ t'rr.akvell1lti~D-W:ll..m ~all'd

Slp~.rrun:ll.~g Iiiile~ (Ul\dl9lI'e)kormSl~&lJ'ht~ frek'tfsrmtiso

He' te beacbriJyen Dnderzoek is er op gericbt de mcgeliJk~

heden te bekijken valli. ,toelr'entalregeling voor ee!rll irmduktie-. .' . .
machine~t~ gebruiken voor ~r&ktiedce~eindall1lo

He~ gev~nGte riominal~ tQlerelll~a1 bedlr'aagt )000 @mw/min.

Dit moet bereikt worden met een 4~polige,4-fa8~gemachine

Vaar we-uit moeten gaan van de a~wezige stroomvoorziening

bij de N.V.Nederlandse ~poorwegen,zittenwe vast aan een
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gelijk8panningsnet met een spanning v~ 1500 volt.

De uiteindelijke keuze ~8 gevallen op een systeem volgens

het blok8chema van Ciguur 1.2.1.

FO.I.
Iv. S. so 0 /lz

Joo Y.
FO~.zz /1'10 cor.

De gelijk8panning wordt omgezetin een .en ,Case-wissel

spanning,meteen Crekwentie van '500 Hz.Deze laatete wordt

vervolgene in een.tweede omzetter verande~d in een'vier

Casige w~88elspann~ngmet variabele. Crekwentie .. De vari-a

bele Crekwentie iStin verband .et het gewenste toerental

en motortype,gesteld opO-15V,Hz.·

Het gekozen eye teem (IlIlr4et d~ ~ti1eQ !'lrek\'lf(lJlr!ti<liI=ol:Jill~~tt~U'~). ; . .

heaft wer0cchU.lni31111ll1s W~Olrdllilll.cPJl1\'l.o

~o De ~p&nIDing wan 1500 wo1l.~ iQ i~ v~rba~~ ~~t d~ tlil ~G=

blMllikQi)ll1l ~ll1lo1al!'dQl"@ll1l~thyr2i.~i~g-~ll'i\.) ~MlJO~ 0 Doozr nUll ~(iH·~ it Qall1l

1l))1lD~l8tt~U' ~e. waksn V@tllilr Q0llli ~enfa~~=~i,st;ll!$1I.8lP'anltlincgSir!

deze laa~ste te tlr&~of~nDsrann&ar·aelll'.l~g~lre ~parnni~g

ken bsreikt. wor~enpd&t p&&r w9lrhouding weinig thyr~~to=

r0n Qanwezig zij~ ·in ~a~ cilr~ui~ 'met hog@ Gp~nirigo~it

komt ~ee~ op ee~ ee~voUdi@e~ ~ohakel!ng,omdat ~~ ~Ull zo

vesi ~og~lijk Y~~~jd~~ d&~ thy~iat@r~~ in' s@riG g~sch&=

keld w~eten ~orden.

b. V~lvage de filt~rwerk~ng wan d~ ~ereto @mzattsr wor~~

voork~~~npdat sp~ningspi~ke~(em &mde~~ onr~gel~atig~

hedlen )Ulli ~ het· net doo'lM1erken op d~ tW'GQdo oi1l1ZatteT. D1 t- .
is gunstig voor de thyrietoren en zal de werking ten

, ..
goade komen.'

Co De ingangs~panning van de tweede ~mzetter kan naalr el=

ke .geGchik-te l>1aarde getrCU1lst'Olniilt)erd. vo.rden, en is boven

dien galvRnisch gescheiden van de netspannirig •.
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d. Het geetuurde-en het niet-geetuurde deel van de tota

le omzetter .ijn van elkaar geschei~en.~lleenvoor de. ~

eerste omzetter is h~t noodzakelijk "gedwongen"commu-

tatie -toe te passen.In de tweede omzetter zullen 'de

thyristoren automatisch doven omdat met wisselspanning

gewerkt wordt.

Voor een omzetter ala de F.O.I~zijn verschille~de typen

mogelijk.ln de gruep der elektromechanioa aan de-Tecbni

sohe Hogeschool te Eindhoven is ~eeds ervaring opgedaan

met dit soort omzetters.

Voor one doel is gekozen e'en schakeling volgens het brug

type.De opbouw en de werking hiervan wordt uitvoerig b~

8chreven in het volgende hoof'dstuk.Ook de voor-en nadelen

worden behandeld. .

Voor de tweede omzetter is een schakeling gebruikt die

beschreven wordt in hoof'dstuk J.
Daar we een spanning willen ~ebbe~ waarvan de f'rekwentie

kaum vlilllrieJrlfllll\ vli!ln O.~150~ H~ 0 is bet. VlDor G6!lll g«l>sde '(;:7raJr'~d.lIlll5
o

lJl«l>ttU.! o1&t cse 1mi tgBlGMll ~,.~ G<2ll11 !flr~~I:j"~JTh\'ttna (lB.ll!) (@Irn~GV~GR" o1R"iQ

~a~l &@ hQo~ isoln o1it g~v&l i@ ~GklD~Gn ~Gn !fTGh~GIrn~iG

W~ 500 HzoUe 0·p~lI1.fting b<9dx'&&gt Oll'hglll.1v~eR" )00 V<llll\'Co

llaaw ~e in de pr<llla~ ops\'C~lling nist ~itgaan van 1500 volt

gelijkspwming maar sl~~hts v.an 220 vol to 15 voor dll!) ~j' 00 0] 0

€len trallnsf«iJnDatoX" gl@l~oz~n woo'X" 2·20 vol t' pR"bm&iTe~en.

310 volt 8~cuna~ire ~panningo'
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I

~. H,t principe Tan de gelijkst[Oom-viasel.troo. ,azetter.

r·E

-~"~

(sJ.
10

. .. '
Het principe van de gelijkstroom-~isselatroomomzet-

ter kunnen we ala volgt uit.enzetten.

St.l:v. sluiten een weerstand aan op een geliJkspannings

bron volgens de schakel.ing van

1'ig.2.1.l.

Ala de schakelaars 51 en 54 ge

leidend wo~den,zal ereen stroom

ga~n lopen van de + v~a Sl,R en

'54 naar de O.Door de weerstand

loopt dan een stroom van "rechts

naar'links".De netspanning staat

geheel over de .eerstand. fi~.2.l.l.

Vervolgens sperr.~ we Sl en 54 en .'

maken tegelijkert1Jn S2 en 5
J

geleidend.De stroom door

de weerstand za.'1 nu van richting omkeren,omdat de span

ning over de weerstand van ~olar~teit verandert.Zetten

we het elPaumKllili1.gsoo\'eoqo~~roiDIlm)v~rlQlQpoweX"' CI3 ':i'Ie~lI'I!il~~lJMl

ui~ ~e~a~' ~~ ~!j~ en gaan W~ ~~ vanuiio~m~~G 0~h~~lma~e

in ee~ bepaald lI'it~e geopen~ ~~ geeliDI~G~ wo~e~o~sn klI'iJ~

gem we h~t viDI1~end~beeld.(Cig.201.~;). ..
Over de wee~8tand onta~2at een bl~kvormige ~i8selspanningo

tig cw wera~hill~~~~.~~d~~~n2

a,.Met iaze go~d als ~nmog~lfj.k <DiD schakelaaR"s twee .mom

tvee ~~iwer synchrbo~ .t~ l&t~n warkeno

ballet is F;l!oeilijk,zo nlet onmogeliJkoGchakelsa!rs ts nn&

ken die M6t ~en ~rekwa~tie tot <Dnge~ee~ 500 Hz. grote

r- t' .' E.

. -, ---.,; '. - '"'-- . -I-- . -r-=--. -I-- : - - .

vermolJene kunnC!tn in-en a£schakelen.

,

----.--.-~--~-------.-------.----..------------.~.--- ....-_ ..--J
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Wel is het .ogelijk een 8chakeling.ala beschreven i8 te

bedrijven met thyratrons.Het zal echter biJ Crekwenties van

500Hzmoei11jkheden opJeveren,daar de- doot'tijd ongeveer

400 se~ bedraagt.8ovendien zijn de verliezen in thyra

trons vergeleken met die inthyristoren hoog.Nauwkeuri-

ge synchronisatie levert eveneens .problemen.

2.2. Prakt1sche uitwerking vande schakeling.

,8

I ~L,

t----;J It-:-_---t
lie

.rl'-------'-I(_---'1-

~~7f ~~7j

Met behulp van halCgeleiders,in dit geval thyristoren.

is een schakeling volgens 2.1.1.• goed te verwezenliJken.

'Bekend is,dat we de thyristor ale schakelelement kunnen

gebruiken,mits aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt.

Woe zullen dan ook zien, dat bet niet zonder m.,er mogel iJk

is,de schakelaars door thyristoren te vervangen.De thyris

tor kan namelijk w~l op commando geleidend.wordan gemaakt

maar niet 8perrend.~~a thyristor gaat dan pas sperren als

de stroom door de thyristor gelijk aan nul wordt.V. moe

t.en dus een schakeling inaken-,dif.l, als het ene stel tJ;1yris

tore g~lGid~nd ~~r~~p~c~g~ d~t he~ ande~Q a~el gaa~ bl@kk~=

TenQ1ge~~onge~ C~~~~8~i~)oDi~ 13 ~@gGl~j~~G~ ee~ s~h&=

k~ling w@lgenG ~iguu~ 2.2010
, .

~e z~0npdat er bsh~l.a ~e vier

thyri~toren ~og t~~~ elGm0~ten

bijgeKomen zijn om ds ,commut~~

tie M@gelijk t~ mak~n,namG~ij~

een spoelen ea~ cond~n~e~o~a

De vGrk!~g ~~ ale ~~lgt:

Stal d2td~ th7r~stor~n T1 0ri

T4 geleidend.~iJ.no~~ !oop~d&n

een Ii tx-oom ~~ +v1 a L
1

0 rx:1: p,R o

T4 en L2 na~r OoD~ COn~0nG&to~

wo~dt opgeladcn me~ ~en pola~

riteit als aangegaven inCig •
. '.

2.2.1. tot een'spanning,gelijk

aan de broRapa;uti,ng E.
, '

Vervolgen~ wordt een elektrische puls.gegeven ,op de poorten

van T 2 en TJoUeze.vormen nu een kortsluiting.zodat de con-
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densator parallel komt te staan _et Tlen T4 en wel zoda

nig,dat de -.panning met de anode en de .spanning .et de

kathode verbonden iSo~i~ heaCt tot gevolg,dat Tien T 4
dichtgedrukt worden,terwijl de condensator zich om~aadt.

Zorgt men ervoor,dat de tijd van ontlading lang genoeg is,

dan wordt de atroom do~r Tlen T 4 kleiner dan de houdstroom

zodat de thyristoren gaan blokkeren.We zijn zodoende in

de toestand geraakt ~ dat Tlen T4 biokkeren en T2en T:3 ge

leiden.De stroom door H za1 in de tegengestelde -richting

lopen.De gang van zaken kan'nu ~erhaaldworden door Tien

.T4· geleidend te maken'.• Ook.in dit geval krijgen we een

wisselspanning(stroom) over H.

De spoelen Llen L 2 zijn nodig om te voorkomen dat de oon

denaator,op het ontsteekmoment van de thyristoren,zich

ontlaadt via het net(kortslu1tstroom) en de ontlaadtijd. . ..
kleiner zou zijn dan de herstel~ijd van de thyristoren.

We zien, dat we op bovenstaande' .wijze vall een gelijkspanning
. .

een wi8selspanning kunnen maken .~m een goed werkend. appa~

~m~t ~~ ~TijgG~o~~j~ 0~h~0T ~og 'G~~~@ ~i~~~Gi~i~ge~ ~oo~=o

llImkVfLj~otJiS 1kOElill'~~ i01Cll/ll '@eT~\t \to~ hG\t ~<6hG(I;;l& '\700 lfigo2 0 2o2o

~tj ~@~ ~~~R~d~n Gn op!~~on v~ ~G co~dsn~~~~~ QPG!@n oo~
,

de QIiiJU(il)OTQ~)(il)(D!®Dl GI8~· Jr'l12iJL oHG\t ci~~\I.l\t~ ~~&1I'fL·11ll rnG~ iOllPRmi01~in. tgG=. ,
b~\lJlx~ 0 iLQ ll1liL~ ~$ amfiGI!'&i ~.mn (iHnll G·a1I'fL~Qclilak@liLng ve;m ~$1L Jfhll=

~~k~t~~ ern c&p~ci\teit9ll1loZ~t~0~ ~e ~8~ sp~ll1lll1liLll1lgs~p~Oll1l~ @p

een dle~g(d i.l1llte 3challtelirng 0~~ ~OlR de 3JPl.a/llnill1l~ <rilWG>1I' <dl~ COIrl.=

iden9st01I' @JPl8!li.h'1l~eremi {to~· ·~o~.trn·de <l)pged1I'\l.l\kt@ Qpmlllrnirng<!lm

daaJn1l~ ~eeT a.jfll1lemeIllo.~ dll{t laatGt~ t(S wOOrkOlC1ilGll'l ~iji1l wi@1I'
I' • \ ••• •

dtocile~ B!:8rngebICachfc o( mog ~ll1loV00n.1aar{t~=d1od~s)DGl'1:G v~rilirn-

rE L, o
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deren dat de spanning afneemt.

Ret aanbrengen van de voorwaartsdiodes houdt tevena in,
. .. '

dat we twee commutatiecondensatoren moe ten gebrciken.

Vervo1gena kunnen we de weerstand vervangen door de pri

Maire wikke1ing van een tranaformator,te~ij1'we dan aan

de aecundaire wikke1ing de be1aating kunnen koppe1en.

Dit heeCt het voordeel,dat de belasting galvanisch ge

scheiden i8 van het omzettercircuit,terwijl we tevens de

spanning naar een andere(ge~chiktere)waarde kunnen trans

fonneren.

. -,.
"I

I

1/
/1

/.

1·/ I
"l'"... _~.,

Ycorw.

Een vo1gende stap is het aanbrengen van vier teruglever

diodes.In het geval we een reactieve be1asting hebben,

moet terug1evering in bet net moge1ijk zijn.Dit is duide

1ijk te maken met behu1p van 'f'iguur 2.2·.).We zien.dat.zo

dra er een faseverachuiving opt:reedt tussen spanning en

stroom. er mOllH!nten zijn waarin. spanning. en s troom dezelf'

de polariteit en momenten w~~in ze een tegengestelde po

!alr! tei t hebben. In bet, eelrste g~va! ge!e1\.den de VOOn1Bal['te~,

{U.«llld<a'GO'Ilth haft ll.'1~tS~.~.S0Wa.1l. w((I)Irdt. ~Jn~lI'gi0 ftaIr'iUlggt<l!<!:lV~Ir~
\ • 0" •

illl lhleft Jmce~o~ ~i~ lllla<OSiPlJl.ijk ftiPI rm~<8lll\ i0 aiCl,1l1 (gGlij~ld.CchtGR"=

brug wa~ h~~ iyps GIr~8~Z ea~ge~Ir~~lhl~~~~i@ ~igo202o~o)

"'.1+-__°
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De spanning over de condensator zal nu echter niet seer

opalingeren boven de waarde van de netapanning.Zodra dit

namelijk ZGU gebeuren~gaan de terugleverdiodea geleiden.

De prima1re spanning opde transCormato~ is in dit geval

eveneeos maximaal gelijk aan de net.panning.

Op het moment van commutering(T2 en T
J

gaan geleideo)

komt gedurende korte- tijd de condenaatorspanning volledig

over de amoorspoel te ataan.Daar yoor een -spoel gel~t:
di di -

U • Ld't zal· op dat moment dt- een bepaalde waarde krijgen.

+E L.l
t--._t-t-..... o

D~ BtroO~ zal :~~: ~ang~coiG~~Zcd~a-de gp~ning ewer de

pr:l1lC1l!lsill"G tiikktDlilllg gr@\t~r wor<i\tdan E p 2\lAllem. ~G tClMll~le

vew=~iodea(D6-en D7 ) gaan.gel~idern~~et ~evee~&~ an~~g!e

in de apoe~ zal dan gedi8~~peerd wo~den in he~ circuit_

Li gT2,U?8n D6 o_D~alr~_ @~ll\a'lujl)lli'i\g $w,err d@l. g0Jl.eid0~~ cdli(i)I!ll~~
\ ... " .

kleill'! i~ -0 ewelll\alSlb~j Q~n ~~Ylr'i3~Ol?'o lEal co~ de ~oftaal ge=

dissipeerda ene~gie per_\tijdssenheidklein zijnolEod~~

het teveel &&n 9nergi~ m~e~ langza~ a~gev~~rd ~ordto

Bowendlen !~ dit een extlr'& we~arrning wan d@ diode~_ ~n

de thyri8tor~noHet geheel werkt in dit geval-niet gunstigo

Uiteindelijk komen we tot het ~olgende schem&o(~ige202o5.)

Oe terugleverdiodes zijn niet meer veroondenmet de u1t

einde~ van de primaire transrormatorwikkeling om3&r met

af~akki~gen op ongev~er iO~-van de uiteinden.We villen- na

melijk zorgen dat de energie in de smoorspoelen sneller
- .

afgevoe~d vordt.Door nu een tegensp~ing in de primaire
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wikkeling op te wekken die ongeveer gelijk is ann de span

ning over de amoorspoel is dit te bereiken.De tegenspan

ning moetdan ongeveer lO~ van de voedingsspanning bedra

gen.Het -teveel aan energie in de sMoorspoelen zal nu aC

gevo~rd worden via LleT2,D~,een deel van de primaire wik

keling en D6 0

We mogen de aftakkingen niet te vervan de uiteinden aan

brengen.De spanning over de condensatoren.kan namelijk,

tengevolge van de aCtakkingen weer opslingeren.Dit gaat

door tot de spanning tussen de aCtakkingen gel~jk is aan
,

'de netapanning.Op dat,aoment gaan de terugleverdiodes ge-

leiden.Zodra het teveel aan energie in de smoorspcelen

verbruikt ia,zal de spanning tussen de aCtakking en bet

uiteinde en daarmeegekoppeld zijnde,eveneena de spanning

over de primaire ¥ikkeling snel dalenoHet verloop van de

spanning o-ver d~ primaire wlkkeling is geschetst in Ci

guur 2.2.6.

(OJP8liIl')E"~~lmlilo 'il'~Il1l~ew<ID1CKe "'~ l!h~~ ailllrilbx-Qrmgelnl "iJ'&!lll de ~elMllS~

l~w~~~~od~~phabbGrm d~ Q~OOT~P$~!~lnl O@~ n@~

.al~·~~aMt9t~ w<Do~k@llIRell\ da~·«:nlS (t::@lil1&liIlI'Ull~~tJ1.e(t::@llll~

d16Jn.~&\tOlreKn· z!clh orm~!tMjleJl1l wile ~~1l1Iol!lrod1e t(\'Jll"IUl~~

l~wel~~ilod~Slo)
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2.2. De uitvoerige beschrl1ving van de ge1i1kstroom-wisse1

s troom omzetter.

~E~!~~!~~: 1. De beschrijving wordt gegeven voor 'en zijde

van de brug.Voor de overeenkomstige e1emen

ten aan de. andere zijde wordt' bet symbool

tussen haakjes gep1aatst.

2. We werken met een spanningsbron(constante

spanning). Deze werd gerea1iseerd d~or een

condensator para11e1 te scbake1en aan de 1n-
,

duktieve.ge1iJkspanningsgenerator.

). Van a11e stroom-en spanningsvormen zijn (0

to-opnamengemaakt(zie bij1agen).

4 .We beschouwen het g'eheel met weerstandsbe1as-

llD&~'

5. De wa~rde van L1 (L2)= 0,6 mHo

De waarde van Cl(C )=20.0~:F.
?

Voor de ~- begre':'z.ing in de thyristo~en is

gebT.Uik ge~aak~ wa~' fe~~ie~~~1nge~o

60' De at'takk1Bl1g~p <l!.(J Plriliilulli"Te \'tl!'&1f@=~illckeJU\.~g

is aangebr&ch~ .oP.705~vQn het uitoindeoDi~

om de apanning over de commutati~=ccnde~Ga=

~oTan in ~eT8~~' instantisQniet te hoog te

1aten opslingeren.

'-----------.--.~--._-"-----~------._--.-.- J
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SlTUATl.t; A.

We g&~1!1l 1ll!.t ",am; de. ~olgtl'lnde l3emi-!lt~tioKl\ii\!K'e tOlitBt&h!~3

!1(T4) geleidto T (T ) sparto
2 :3

D
1

(D4 ) gell8idto Ll (D )' 8perto
.. 2 . )

D.,(D8 ) en D'? (°6) sperrellll.

Er'loopt een 8~room zeals aangeg~ven ~so

De condeneator C1 (C 2 ) is .op~elade.n met de aangee-....:ren pola~

rite!t.,Ov0r de' 8IDoo'r8poele~ 'L 1t~2) k~ ~fell1 r!P~J1lfl.lll(j ~\tIMll1ll

met eelll p~ll.QJl'l·tll'i{t ~lG a~g<:lC~~~tlI.~ De .w@lI.lt~digc QllpW'ili'!in~ E

~t~~t'~~T ~~ ~~1Q~~~~~~nkeli~g wa~ ~~ {tT~C~$~&~@~o

. (Opmerking~Het 8pa~nings-ve~!ie8 OV8~ dG UllTIV~8to~en ~n d!=

odes ie.relatief'·~lein en vOFdt bij verdell"G be

&chouwing ~(lJlrwaax-loo8d'o)
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SlTUATi.~ B.

, We' zorgen voor een, positieve puls op de poort van thyris

tor T 2 (T J )oDit h~e'1ft tO,t gevolg daft T 2 l!,) ge~e:idel1\(ll w@lr'dt~

,Met aIlde;re wooi"d~1\\ pun.t 6 (7) 'i1j'~X'dt ,doorwerbondlen met ;I (4) 0

De condensatorsp,ann~ng UC1(Uc~) kom~ nu over T1 (T4 ) ~e

staan.De condensato~ C1 (C 2 ) z~l zi,ch o~tladenoGeduX"ende

de ontlaadtljd :staat er 'eennegatie~e ~panning 'over T
1

(T4 )o

Deze spanning zorgt erVo~r dat de ~~noemde thyristor

"dichtgedrukt"wordt'en dusgaat sperreneDitlaat6Jte gebeurt

alleen als de ,ontlaadtiJd'van~d~condensator groot .genoeg

is~
" . ..

\

Bij ~ominale ~erking(d.vo~.bij aen v~edingaspanningwan

220 Volt) bedraagt de conden8atorapann'~ngongeveer 400 volto

Voorde ontlaad~ijd kie~e~we 100~aeceoterwiJl de, ontlaad~
. ,

etroom 100 Bmp k~ ~ijno~e kunn8~ ~u de capaciteit ~&~ d~

cond6Dsator b~rekene~.Voor e~n co~den.mtor ge~dt:

Hierutt volgt:,i.t = C.. U

en: Q = C.U

. ~ C:a .L."L_\
. 0 .. ; U



technische hog••chooJ eindhoven

afd.ling d.r .Iektrotechni.k • groep elektromechanica

biz 1) V.
rapport nr.66-10

G.durende de ontlading neemt de condensator ala het war.

de stroam door de thyristor T1 (T 4 ) ove~... - .
Op het m~ment dat T2 (T

J
) gaat geleiden.komt over de smoor-

spoel Ll (L 2 ) d. volle condenaatorspanning te staan.Daar

voor een spoel geldt:

U • L g1
dt

heeCt dit tot gevolg.een stroo.toename.

Vanuit de bron zal nu een sterk toenemende stroom gaan

vloeien.

Na 'het geleidend worden van T
2

(T) staat over w
l

in eerste

instantie nog een spanning met de..lfde polariteit,als in

situatie A en loopt er nog een stroom in dezelfde richting.

Zowel de spanning ala de stroom nemen in deze situatie toe.

Dit komt doordat de condensator zich plotseling wil'ontla-. - -
den en de s~roomtoe~am. in wl,die hiervan het .evo1g -is,

veroorzaakt tevens een spanning,sverhoging over w
1

.De laat

8~e kan zo hoog worden,d~t de_te~gleverdiodeD
S

(D
8

), gaat

geleideooDe 8panni~g ov~~ ~l zal .na dat m~mcnt ni~t ~ee~

toenemen ..

In deme situatie ~oekt de st~oo~ ~ich ee~ Meg vias 1 0 J
0
6 0

5.9~11.8.704.2 ~n V~& D5{D8)~

-------'----~-------
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J'
?

3
1

- --7i-1
t .
I ...........----+-rl

/ "-----------i(

2J. 6

::>ITUATI~ c.

.lJ,p
./

o

Zodra de spanning over wl , daal.~ en P5 (Da) weer spert zal

de' ontlaa~8trooaa van de~condenaatorvia w
1
~oeten lopen en

de stroom door Wi neemt, dan, ook niet gn~l 'afo .

Daar ae eindwaarde wan de spanning, 'ID\ver "1 lag~r io dan

die over condenaato~ Cl(C2)~zal d~ode, ~2(D)) niet di~e~t

na het geleidend worde'o van T2 (T,). g,aan geleiden.. "

ZodTa nu echte;r' de poteritiaal, van 6, hoger word~ dan di<!l

van 11 zal D2(~J) g~an g~1~~den enkomen we in de' 'Volgende

toeatand.

In situatie 'C '190pt 'de et~oolllvial,),5~90119a,,7e4n2e

De 'streom. deor Di (D4 ) ';~al to.~eDU;lIllo~€'1)lirAdat zOl!1el-· die, @!i'UQ;].aad""

stroom.van C1 (C 2 ) ~18 de toenemende .tX'Oom·tell.'g~~lge van

de .epanni.ngssp,rOng o~ L
1

(L
2

>, via bcvengenoelDda weg geoat

lopeD.De~oename ~an de' 8~'rooa vordt bepaald door ~e~ "op

dat moment geleid8~de c!~cuit.

De apanninge.prongop de apaelen is 150 volt. L=Op6 mHo
~ ,

V~or dt vinden ~e ~anl ·0,25 A0.sec., ,
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S1TUATll!; D.

Op bet moment dat D2 (D) g.at 8e1~iden.verdeelt de stroom

mi~b- eve!" ~.nu::hil;!,!,nde·.weg"lrn 0 t~ ¥",telm Z

lo)D6o'o'o1108o7~4o2·S 10'D6Dllo807o4o2~8~nl~3~6o5~9D7D~D2o-
'Il!!. <U t stadium ~~I\;l1eJn de Bpan~il'll,gellIl «!J~eJr ell (°

2
) ell\\ ~l &jf=

~e~~~oewenals de' st~o~ ~oer Wia

Dit gaat dc@w ~otb.oveng~noemde '8p~n~nge~ nul~ijn gewordeno

DecondenlOl~tor01 (C;2) 1s danontl'ad'en -en .al z,i~~ Ble~ tegen=

gestelde polar~tflit.oplade~",Tevenskeertde 8"trooW!!":!©himg

in 'if! ~"

"
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J}J" It Jj

I
t
1

"i"c + ---
0

/

--1/1 'r L..;- .l

t .

/L.--------K

,~~

SITUATIE· E.

In deze eituatie wordt Ci (C 2 ) ~pge~aden.Tegelijkerti~d

neemt de spanning o~er V1 toeoeve~ele de stroo= door w10

Pag ~1~ de c@ndGn~~~Gr gehe~l opg81e~$n, is ~n.Dl(D~r ~~~~t

sal\. de e~room in 'Oil Gterr"k t<OHalllli&m<il6ln"

De~~ he~ @plade~' W&a d~ ~@ndenGator pla&ts.wi~~t !~ aen

circuit met ~o~el capaciteit:en' 'als- ind\!lktivitei~0nok&ill ~R'. ,. .
ceen' opslingering optreden in de 8panningover de· condensa-

toroDit "ebeur~ biJ. ondeFkX7i,tlschedemping.De.8pannin$

alingert op ict bO\i's.n. de ~~il~panning E.Dl top&l:hllgefC~1ll

ga~t door tot'het momentow~arop de spanningtu8sen'de af-
~ . . '. .

takk:bigeli'& ~an "'1' hoger 'tlford~ dan· de bll"Oll1l3pannfng .Op dat

lDll»ment gaat n~e~ljk de ~enJlgleveX"-d!ode 116(D7 ) geleideno

Op bet tijdstip oat ~6l~7~_ gaat ge~den en de bronstroom

aCneemt~is de eoridensatorspanning 85~~~De e%tr~ zpannings=

t;iDQIU_~ iDVGlr ~l is ondem~Gll" te vel5"k.!.arren u1~het f~i t.

dat op dit moment de'bronstroolD sterk ai'neemt en de bron

spanning daard~G~ tet8~stijgt.(ongeveer·10wolt )

D6 (D7 ).gaat d~n,oo,k in werkeli~kheid pa~'geleicllenca18 de

sp~njng'tus8~n de aft'akkingen van wI ~ogeri~ dan

E + 10 Volt.
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.SITUATIE F.

---...- --I

, ./1
jr~ t

I

f
I

De spanning over C1 (C 2 ) 'en w1za1,~u niet verder toe.nemen.

D6(D7) gelai~toZGd~~ ,d~ spanningcw~~ C1 (C2) mal ~ill~~

, ~:lle~ ~HA1Dl (Dl~/ g&aum 9P~g-'i'~11l 0 De 0 ~X"~<D~d<Illorr ·idl2l ~o~dlel!l\lJ&\toi

tJordt plo~G€lling olrM:llGlI"bIrokt:lllll?!)~,~f!;X"@OCl \U\!{t ~<a bX"@lll1 M&Jl. dwn
. . ~.

eweneens snol af~eE~~oom~a~ de, opla&ds~ro~ van ~e coriden~
.' ", .

ea~olI" wegwalt •. Zi~ ven-delI" 5ituati9,G.

D~ atIl"olGilii door L1 (L 2 ) wan l-J(4~2) ~8el!iJ~ aK mlet ean

:~. 40.000 A/S6C. Dp. spMning,over L
1

(L
2

) vornt (13il1l1l.ll9WOlr=

Blig) negati~~o(.t 10' wolt '),

DQ' sp~n1rig tUGQon 3~n 4 ~QO~t te00
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SITUATIE G.

Daar de .troom ~ie .de belasting vraagt.kleiner is dan de

~tX"oom il1l L 1L (L 2 ) ~g(H'k~ ~GlIt'tev~el' a8llJl ~~e!l'giG ilJ1\ de'£ijlii)@@!l"=

ap@el-zi~~'~en uitvog vi~ T2(T3)oD2(UJ)o6en~~dGeltGwwm

wl en D6~D7:) oDl3 .~tr~~hierv£Ull het ge'W@lg.lGop~ clue dOGr

eeR deel van w1 en ~o~·t zodo~nde ~uttig gebruik~oDo@r

D6 (P7) loapt n~ eon lang~aaB afnemende. s~roo~o~v~n~12 door

T2 (T
J

).D2 (D
J

) en de 8moo~spoelen.

Het a1'nemen wan de 8t~oom w'ordt b~paald «aoor een c(J>llll~~an=

to upannlng e-E)en klei'n~ weeFst&nd'(diode en thyrigto~) en

de 'tegen~p8.nning'.ovell' ';l3en «ed~altIS :wan w1 0 Do at'name za!

dt!8 . in pll"incip<!l E.!Htlea!l.x- !3!~t ,de tiJd ga&n. Tall'llgevo 11. gEl "lfa.n
. .

kleine il1UiUk~iwiteiten \ eaR g/(jdeeltav~ '\1Ji ,L
l

en de VGX"=

bindingen)z&l de etroomyonD 'iets gekrolli1cll zijno (e~li1mi!cht) 0

, .
Hot a£neM<en 'Van dG:l 9troom gaat door tot het tQv~el llUallll e~

nergie verbru~kt i8.~~ a18 d~t eerder i8 0 hetmomen~ waar~

op Tl (T4 ) ont8to~en wo~t.

Over de 8moor8p~el 'staat in deze situ&till: een 8pann:hl~

met een ~larlt~it aa~g~geven in de figuur en wordt 1(4)

n~gatief t~o.~.)(2).
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~ITUATIE H. :

De. eindtoeetand is die waarin:··
,"

~2~TJ~ g~!~i~to' . TR{~~} ~~~kk~~w~o

-D2{~)~ g\!!ll!.~i\dl~. JD1 (~~) )'cPn.co>~~sell"{Go

Ds(Da) 0ll'l JP'6{D.7 ) ~ll@Wteli'ellll-o

De c@lildenilafl;(!l)x"' i~ o~grel.adt!lll'il t~t. "en. 8pt~.llmirft~ h@gerr d~

E met Qarngegeven p~li.~rit~i~o

Ov~r Vi Gta~t d~ Qpa~in~ Eo

WOlrdlt ImQll Tli.:(T4 )' geleildl\!!llnd g·e·~&ll~.t ~I&n hl8wJhlQ&l~ a:ich o1if1
...

hsle garng W&K1l ·zakEilJrno
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2.3. De we[king van de ge1ijkstroom-wisse1stroom omzetter

biJ induktieve be1asting •..
GegevenlJs

n
Conde.ator pa~a1le1 aan de gelijkstroom-gene-

rator. (Ga9600~F.)

Smoorspoelen met L. 0,6 mHo
dlSpoelen voor dt-begrenzing in d~ ~~~~~.~~rp."~

1'errietringen.(waarde l51'H)

De capaciteit van de co.mut~tie-conden8atoren

bedraagt 20;U.F •

Aftakking op de'primaire trans1'ormatorwikkeling

op 7.5% van het uiteinde.
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plTUATI~ A.

Begintoestand:

T1.e~ ~4geleideno

D1 0D D~ gelaideno

T2an T J a~er~eno

D 2(')111 .03 ~lP~ x-r3Bl.

U5oD6oli7en DS" sperreno

£T loopt een atroom ala aangeg~veri i&.

C
1

(C 2 ) is opg~l~de~ m8t·~~~gegeven'polaTitei~.

Over de emoorsposlenokalll. ~~ll'I\ .kJl.l!liin~o ap~ilI:hi~ 0 8~~ai1l @et

eell1 PO.P..~H'iot·eitaamlg~gev~llll 11.11'1. ode t'igu\n'o (ld(l) l.~~er)
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SITUATIE B.'

Vlak na het moment van gelei~end worden van T2(TJ),~al

de spanning overw~ stijgen.Daar. d~ st1r'<l)~m.. door het QlCl\t=

lade~ van. C1 (c 2 ) gro~<a'X" \<;1oX"dt 0 zalL de gein<rll~c~ell"dle 9'P&Y1=

niJ'll~ oveR" w! eve~6ens grote~~oJrdenQ~(QIdatDs(Da ) kQlll\

gaan geleideno
BiJ de ontlaadstroom ko~t ook'nog ~e ~~el e~ijgende s~roo~

tengevolge varide apanningsaprong 'op ~1(L2)o

De totals stx-oorn zal lopen via 1,Jp6,5d~,1108o7o'l6o2, eill

gedeeltelijk ~ia D'
5

(D8 )o, .

02(D
3

) ianog niet 'gele!dendoZod~& deze geleidend.wordt

komen ·tie in de "lI'olge~dGs!tu~t'iG 0 :.
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A~$ D2 (D
3

) gaat geleiden,loopt de stroom door wI nog

steeds in deze1rde ric~ting.Zolang de spanning over'C
1

(C
2

)
di' . .,

p08itie~ is,zal'dt in w1 p08itis~ zijn, Gn de ,Gtroorn ~@~= .- .nemen.De spanning over· WI d&alt.

Oe totale atroom in het circu!t' vewdeelt ~ich o~eT ve~eehil~

'lende we«~n,te weten: 'l,J,6,5,'9.1-1,.8,1 0 4,2.

1',J.6,11,8,7,4,2.

1,.J.A,5,9 •.7,4,2, en via 05(D8 ).

Ook ds epcmning over, de cond~nl!J,atorelffi neemt at 0

D~t gaat ~oorototdat de Bpanning~uasen de &f~akkingen. '

V&n WI· ~~lijk \;1ordtaam de blrOnapaDllll1.i'ilgoOp da~ lillOOfiilfi1X'llt za1L

D
5

(D8 ) gaan sperren.
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De etroom-za1 zich nu a1leen nog maar verde1en over de

dr~G Gerstgernoemde,vegen van situat!~ Co

De. ~cnden$atcll" za:R. vex-dar \!i>ntladen ~rn d\9 Sp&lmni:llllg <Ol~Qlr

w:JL daalt.Dit gaaft dool!" tot diEl,'spaniniltllg nul g'i?wordlell1l i~.

De stroom in w1-blfjCt n~g st'i?Qda in~ozel~d~ wichti~~

lopen. ' .

Zod!"a de spanning ove~ deccundensatoX" ern ~l ~aJ1l polawi~

teit wisselt ltomelll,'!lr0 in de volgende toestand.

------._--------.
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SITUATIE E.

~n deze sltuatie wordt de conden8a~or opgeladen met een

polarit~it9di~ t~g~"ge~teld is aan rli~ i~ d~ w@ri~e t@e=

2tan~oOok in dit gewonl" willilililt hetoplQd@~ plaBltGiIl'iGell1l

~ir~uit m~t ~GVGl ~apaciteite~ ale ~nduk~ivi~~i~~n G~ mal

de spanning ove~r Ci. (<;2) @paiinger49ntot hoven de bromo

spann!ngo(b~j:on~erkri~is©he'demping).D~ spanning over wi

s1ingert ih\ll oolt cpo Dit gaat door tot de spanning tU8sen. . .

de aftakkingen hogew wOTd~:dan ~e bronspanning.Op dat mo~

ment ga&n ·de. teK'Ugle~Glr(n"Odee.D6 (D
7

) gele1deno

E~enals: i'm h~t .geval'.met de w(f",rGltand ala 'belast)'lng z&1
" ".." 6 '.

de bronetroom sterkafn~men~(1,2010 A/Q~C ) t~rns~w~lge

waarvan de bronspanning's~iJgto(~ngev~er20 wolt.)D~ ~pan~

ning t~alH!Hn~. de a1f'tSlkki.ngC!n '"emw1 ~«llei dUB stiJgen toft

(E + 20)y 01 tvvoorda~ D6 tP7) gaat gel~idelffi.De. sp'annlng

over '*'1 slingert da~'oOk, op_ tot ongeveer 1 0 2·8aal deze

verhoogde bronspanning.

Tengevolge van de' 'commutatie kwam er eenspanl1:!ngssprong
. .'

op de 8~oorspael~Pe ~troo~ in' de spoel nam eerst toe en

daama aC~zodat er een negatieve ~panhing over L
l

(L
2

)

kwam te staan.Op ~et moment dat ~l(C2) opgeladen ls,za1 er

geen laadatroom meer lopen en deze sal dan ook·snel naar

nul gaan.D
l

(D4) komt d~ in de sperrende toestand.
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Daar de s·troom door L l (L 2 ) grote~ 'is 8dan die welke ~e be

liilstiIl1lg <o>pe:1s~okon llffi 'teeIrs~tl fl.!u~·~aJn~ieoht!~· tG'W(!lel mcm 13=

werde i1l'l d~ 0naOOR"'llilpo~1l. een Ui~ilf~g w!mi«:ll~u"l. 'tI'i~ hst@p.lLadsn

van de commu~atie=condensst~~oNud~~e w~g gebl~kke~R"'d ie

ontlaadt deZ9 ~ne~gie, zich ~i~ T?(TJ)pD2(D)oe~n de01 van

wI en D6(D7)o~~ 8tToom.d@o~ ~2(DJ~'~al darn ook ernel toe

nemen.De Bt~oom doo~ de th~w18tor zai niet plo~8eli~g w~r=

anderen.De stroom ,door de·~e~gleverdic~e ne~mt 8~eR"'k toe Q

De stroom ~cor de uiteind~n ~an wi verandeR"'~ wan ri~hting

*"en stijgt IIIn~li>
•• # •

Op hetz@~Cd~ mome~i. ~al"de scbak~iing 0ne~gia g&&J'll te~g=

leve~en in de b~onoDe strGo~ u1t de b~on word~ darn ook

negatief'.
. .

Met teveel aan e1ll8xogie in de slIDcorcpcel tll'ordt 'ZTl<~ ctG plot=
. .

selinge verandering lan~zaam minder.De etroom neemt af'.. . ~

Dit ~f'nemen wordt bepaald door e~n constante spanning,
. '.

een kleine wee'rst'and(diode en thyristor) en de tegenspan-

ning'over een ,gedeelte v'~nwl·,en zaldus' lineair met de
• • ~ . 1 •

tijd gaan~Teilgevolge vankIeine induk-tivlteiten zal de

stroomvorm iats gekromd zijn.
~pe stroom in het midden van de ~l ~lijf't nog ~te6d8 in

dezelf'de richting lope~ en keert later om van richting.



technische hogeschool eindhoven

afd.ling d.r .I.ktrot.c:hni.k • gro.p el.ktrol'llec:honic:a

biz 27 v..

rapport nr. 66-10

We zien dan ook dat de stroom door:

T2(TJ),D2(DJ).:>6(D7) en Ll(L a)
langzaam afneemt,terwijl de stroGM "uit" de bron

toeneemt.

De spanning over de smoorspoelen wordt iets Minder

negatief.

De etroom door het uiteinde van w
l

vermindert zeer

1angzaam .
-

Dit gaat door totdat het teveel aan energie in de

smoorepoelen is wegge~erkt.

Diode D6 (D
7

) gaat dan' over in de epertoestand.

L. , ~_--.__._~ ~ • . • _
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We ziJn nu gekomen in een 8oortge~iJke situatie,a1s.waar

'W~ Vfm u.it gingelllc'

Echt-eE'Q@p' llM!te Ullo1iiJil@lThtQdcS\~ GR' geell1l ~tlI"@@Biil OlI<3GW l@olP~it@lffi=

gl6Yolge WaIn een. ~e!eGl aan ra~H~rgie in. L! (L2 ) en D6 (D
7

)

spe1rt 0 zal de negat_iew~ /Spanning ~vel' L1 (L 2 ) plo'ltse!!ng

~v.ergm&Ul in een poc! tieve sp&1lJ'llJrn1ng '~nll de 9p&l1\n:hn~ cv~X"

"1 za1 d&len.

De n\lll ~ptlred~nde spaillning' over d.e SLll@olrspoeilen hesg'{t· tot
. .

ge1fo!g eell1l·1 SIB1IglBaam toen4.0llDei'llde· 8 ~room 0 illlhet in deze si=

tuatifl ~elLeiden.de circuli. to.
Dit dUUlllrt ~oort t~{tdSlt sr' 'f::T~er COilDlII1lAta~ilS.cptli"e~dt en

de beschrev@D gang van zaken zich her~aal~o

----'-------------_.__._--._._--
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2.4 Motlverins van de keuze v~ h,t stuurcircuit van de

ge1iJkatrooa-wiase1atroe. O@,etter.(F.O.l.)

OlD thyri-etoren te ontsteken (gele1ueuu ,,'If maken) ,CDo-et ge

zorgd worden voor een positieve stroompuls op -de poort.

(positie~ ten opzichte yan de kathode.)

Voor een dergelijke ~ntsteekpuls zijn verschillende mo

gelijkheden te bedenken.

a. We geven op het moment van ont8teking e~n korte puIs

waama de thyristor geleidendwordt.ln dit geval
,

l
moeten we er zeker van zijn,dat de thyristor in-

. derdaad geleidend bliJ~t in de periode,waarin hij

geleidend moet zijn.Zou biJvoorbeeld de 8panning

over de thyristor ged~rende een korte tijd van
~ig.2.4.l.1. .

polarit.i~ omkeren,dan doo~t de thyrist~r en moet

o~nieuw geleide~d gemaakt worden.

o. Om het boven8taande te voorkomen,kunnen we gedurende
~ ~.

de gehe.ll. e ge-~e-:l\.d~tud.e p@1':"iode of ~ellil. ged~8~ \'ciS _erva.Jrn

WUlll1X" pUllrJ~i\ (1j)p d& ptlHllI!'\t !1>rDlrg9111o.(i'igo2,,4~],'-~2,,)

I

c" I:!;en andere 9!ogeiij.~heid .Oln de thyristo~ galG!dsnd te

malum, ieJ <Gil! _gedlurande de periode W'~8rin d0 ~hYll'il'Jtor

geleiden\d IlImO~·t 'zijn-,oen pOEoli tieW'@ 13panrdng

~ __op .de poor'~ aan ts - brQng0n. (fig. 2 04 ol~ J 0 )In -di It.

~eval zij'n we e~ ook zeker van ~ dat de thy

figB2~~~loJo ristor ~iet voortijdig zal doven.

d. ~ een bEtere- ontsteking te verkrijgen kunnen W~ ale. . -

volgt te werk gaan.Op het moment dat -de ~hyri8tor
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Moet gaan gele1den,zorgen we voor een grote etroo.puls

op de poort,terwijl 1n bet verdere deel van de per10de

een poa1t1eve apanning kOIDt. te staan .tussen de poort en..
de katho~e.(£ig.2.4.104.)

1'1g.2.4.1.4.

Ai deze systemen hehben hun e1gen voor-en nadelen.Daar

thyr1storen meestal zodan1g 1n schake11ngen zijn aange

bracbt,dat de spann1ngen van de kathodes zweven ten opzich-·

te van aarde en we een stroompuls op de poort moeten geven

die post t1e1' is t.o.v. de kathode', is bet begrijpelijk dat

we een dergelijke puis uit een circuit moeten halenldat

galvanisch geschetden is van de spanning van het elektro

nisch gedeelte.Dit scheiden geb~urt met behulp van een

trans1'onnator.ln verband met d.e pulsvonnen(voor£lanken met

een etijgtiJd van .l~ eee }16ordt g~PlM1ik g~IlIIlc...a~t V&Jrn traJrn6l=

~o~ato~~~ ~e~ ~0rr1e~=k8r~eno

In dit geY~l 19 Ycorde onts~Bk~ng g~ko~0nobGt systee~

vaarbij W~ gcd~Tende d~ p~Tiod~ w~m~in d@ ~bYTiatoT~n moe~

t~n geleiclenoeeJrll blok~oI:i'i1ige spanni,ng op ds POO1r't zetum.

Dit is @6gel1jk o~da~ we me~ s@n ~~ekwentie van ~OO Hz v~r=

kenoi)e "¥oo!"f'lall'llk vem de YeIr~rsge!1l blokvo¥1lBige:spanning h4!left

een !ltijgtij.d, bij beliuatinc Y&~ :2~sec ell'll onbelQ5t V&n l)Jsec 0

Deze ~tijgtijden. ~ijn" goed g~ll1loeg om. e~ 1En d~~e achCllkalin~
. , \. .

m~e te k1lJlKll.nen ~erlten.H~t ls .duidelijk dat 4~ thYlris~orelnl

], an 4 9 en 2 en.) pTecie~ tegelijk Mo~ten ontsteken en da~
. .

het ontGt0eknnoment '+"&111.1 ~ '16 180o ·in Jfase velrachoYlltll1 is

toooVo oat v~n 2 I!Illl J.Om dit &lllee to bQIr~Ht~n is de vol~

gende elektronische 8Chakeli~g gebouwdo _

. - --
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Voor de sturing van de thyristoren van .de F.O.l. is een
. ..

symmetrische blokspanning nodig.Nu i8 het niet mogelijk

om een aymllletriache spanning te verkrijgen met behufp van

een a-stabiele multivibrator.We kunnen een 8ymmetrische

spanning maken door achter de a-stabiele een bi-stabiele.

multivibrator te schakelen.ile uitgangs8panningen van deze

laatste worden versterkt en als 8t~ursignalen voor de thy

ri8toren gebruikt.

Zod~ende bestOaat het atuurcircuit· uit J onderdelen, te weten:

(.a-stabiele multivibrator:(lOOu Hz)

2.bi-stabisle mUltivibr~tor.(500Hz)

J .vers terker.

1.A-8tabieIe multivibrator.
-----------------------~Het schema i8 te vinden in bijlage 2.4.2.1.·

?oals te zlen,is dit
O
een zeer eenvoudige uitvoering.De pe-

° o'

riode-tijd wordt bepaald. door ~e ontlaadtijd van de conden

satoren over de baeiswe,rstanden.(Ta1.J8 R 9 sec)

2oBi~~tabi~le mult!wib~~t~~o
~-~~--~~~~~-~~-~------._-~-

Sche~agzi$ bijlag0 2o~o202o
. '.'

D~ spanning wan ~eEil. 'Va~ de co~n..~ct.cren·van' de a-s tl3lbiol~

mul~ivibrator ~ordt gestuurd in ~en ~iffere~'i~reEild n~t

werk 9 be$ta&nde ult sen 'ccnd8nGatcr ~n sen wee~9tandoDit

levi£)rt een apa.nnill1lg· lD]p die '$r ·C!l~·. 'Volgt \lilt tlZltat 0

H~~ bsh\lllp van de lPoz1~!awe pulaen ~Ti~geTen we wervolgans

de bi-s~abiele ·multivib~a~o~.Doorgsbruik te waken warn 01=

odes kunnsn w~ woorko~s~.dat d0 negati~we puleen doorgel~=

ten worden.Door een p08itiev~ puls te geven op beide collec=

toren zal de multivibra~orponafhankelijkvan het fait welke
. .

transiator gel~idt~cmklappeD d.w.z o de niet-geleidende

.transistor gaat, geleid~1ll e~ ollDg@keerdoDaar de mul Uo'Vibra=

tor aileen omklapt bij pos1tlevc pulsen,wordt 'de f'rekwen

tie van de a-stabiele mul tivibrator ~e.halveerd
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en kriJgen we aan de collectoren van de bi~.tab.multi

vib. een_symmetrisc~ blokvormige 4panning met een £re

kwentie van 500 Hz.

De collectorspanningen zijn met elkaar in tegen~ase.

c. De vereterker.

De collectorspanningen van de biet~bielemultivib.wor

den vereterkt in de versterker.waarvan het 8chem~ te

vinden is in bijlage 2.4.2.3.
Om ook de achter~lanken van de blokvormige epanningen

steil -te maken,wordt hetsignaal eerst gestuurd door

een ~pn-transistor.D.verbeterde blokspanning wordt nu

als basi,sspanning toegevoer~ aan de eindtransistor.ln

de collectorlei~ingvan deze transistor ~8 de primaire

.wikkeling vande uitgangstr&nsformator opgenomen.Deze

8chakeling is voor beide collectorspanriingen van de bi-

·stab.multivib. ~oegepa.t.We·krijgendus aan de eind

tlr'aI1ll!}istoren weeJr twe'e signal<ami ill'll- tegentiiOs~. 'Wa lkUll'U1\9111
, '

rnu-de pTimaire ~1kkelingen van d~ tT&nGf@mm~~~T ~agn~~

tisch oc~ppelenD~it2 ~@ ~o~~~n,~at de ~ikkelingell'll ~~t ts=

gengeatelde wikk~lzi~ om de ~ern geiegd -~ijn.De Vi6i se

Cundaire vikkellngen zijntwee aan twee gelijkoMaar ook

tegengeoteld g@wikke1d.

Om de spll'eid'ing van de trome1romatcr ~l!ll kle.'1n Irilogel-ijk

te maken,is de traD8Cc~~to~ als volgt opgebouwc.

'Om de -kern :djn 12 -.I,.gen gewikkeldelk van 40 ~indill1gern0

. ,

Al10 lagen ~!jnondewlirng gei801ee~d tegen hege epannin~

gl8n. (zie f'i.g.2.~4.204;.),

I .2 J .y or ~ 1 d' g 10 II a

t:ig.2 .. 4.2.4.
L- --------------------- ._
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De wikkelingen 1 en ll. 2 en 11. :3 en lO,enz. zijn in ae

rie ges£hake1d.ln de ene co11ectorle~ding is wikkeling•
1-12 opg~nomen,in de andere 4-9.De vier wikkelingen.die

overblijven worden gebruikt. ala secundaire wikkel ingen.

Door het bovenetaande toe te paesea,is bere~kt~dat de

apreiding van de tra~o zeer klein is.

Om te voorkomen dat de spanning over .de thyristor terug

verkt op de elektronieche schakeling en de werking hier

van.gestoord 'zou worden,is een diode geplaatst in de se

cundaire transformatorleiding.ln serie met de thyristor

ia een weeratand opgenomen.

De blokvonnige spanning. die met bovenstaande schakeling'

gemaakt wordt,voldoet aan de eisen en is dan oak geschikt

om de thyristoren yan de gelijkstroom-wisse~stroomomzet

ter te s turen.

Ook b~j etoringen in de omzetter(b.v.kortsluiting) wordt

het elektronisch gedeelte niet'be~nvloed.
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2.5~a!_!!!!!!!!!!!!!.~!!_!!_I~!!~~!!~!!:~!!!!!!~~!!

Gel.etter •.............
Voor .eft •••• tter ale hiervoor ".Oh~ven.la een ep,cl
ale transtoraator nodi«_

Aan de prl••lr. ~lkk.l1ns •••ten af'akkln~en aan~b~ach'

vo~den 6n o.da\ e~e. «e'~p.r~en\••rd moet kurtnen wor

dert,zijn aCtakklrt«enop veraohl11ehde a£etanden.van bet

ulteinde no~dzakelijk.

Voor de tveede omzetter ~8 bet gewenst d. secundaire

zijde uit te voeren met tv•• identieke vikkelingen,di.

~alvani8ch gescheiden zijn.

De transCormator moet zo weinig'mo~elijk sprelding heb

ben in verband met te hoog oplopende spanningen" die bij

plotseling aCbrekende stromen in de kleine spreidings

zelt~ndUkties gelnduceerd wor~en.De vin~ingen tussen de

u1teinden en de aCtakkingen ~oeten zo goed mogelijk ge-

koppeld ~o~den met de~reet van de primaire ~iW~~!!n~o.
D~~~ we weTk@m'me~ 500 H~-~iBgelsp~~Ang z&l h~~ ij~~~=-
we~li88o~~nzij ~e maat~~gele~ ~~~9~obij g~woorn !jz~~

w~~l tl!l groot 'Iltoll"'d~i!\~Een klein p~@elfjG m?\~~ra d1Ul~del!jk
< < ,

dmt we n@rma@l ijzer'konden<gebruLkenoals ~0 de li~duk~
< l

ti8 nliei grotei maakten d&n<O~4 Whim 0

Bij navraag ~ij een tran~(ormatol"";apeciali~t(HroD!jk~t~.eo

Philips H1Ulizen ) bloi;llk ~it indGTdaad gOGd ~e zijno'

V~rvol~en~ is cen tranc£oTm&tOll"' besteld blij de ~a.Wlijde~

yen wwaa~bij vftrmeld" WI!llr.d od<lt ll1lormaa1 b1 ik g0bTU:lik~koi1l

wordeno~its de induktie niei gro~er geko~sn ~~rd d&n
< 2 ' , •

0, 4Wb/m •

De trafo ~oest gezchikt zijn VOOT 20 kW.

P~i~&ire @p~n~mg 220 ~o!~o

Secundaire spanning JOOvolt.

De a.ftakkingen' soestei'l komel'll op 7',5~,10~ en 12 p 5" wan

de uiteinde~.De tra~o ie verd~r berekend bij de f~.Wij=

deveD..
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2
em •

1~) W/kg. bij

Gekozen is een kerntransrormator.Heide benen van het

juk werden identiek gewikkeld.Om '~D~been bevindt zich

zodoende-l

a. ~~n primaire wikkeling met artakkingen.

b. ~'n secundaire wikkeling.

Bij het bedrijven van de transformator is het nodig dat

de primaire wikkelingen par1lel geschakeld worden.Dit

ge1dt zowel voor de uiteinden als'voor de aCtakkingen.

Bovendien wo.rdt biennee bevO"rder~,dat de spreiding klein

.gehouden wordt.

Uit de door de fa.Wijdeven verstrekte gegevens kunnen

we berekenen welke maximale induktie is aangehouden.

Gegevensl' Blik: ljzerverliezen:
2

1 Wb/m en 50 Hz.

~1ikdikte: 0,J5 mm.

Bruto iJzerdoorsne,de I 60

Venstsrhoogte: 220 mDl y.
V~m.stsJr"bre~dte: 106 mmmo

~ikke1ing: 4 volt ~sJr" winding.

Ber~k~ning:

VOOl!" de priaB'i&ire spB!.nnil\1g geldt:.
/\ A

U :I 2Tr ~.N.A. .8
. y y'

/\

U ':: 220'12 'lI'ol i; •

If ; 500 Hi:.

N :: 55 wi~dingen~

=~,2
Ii. c .5.5010 1m •

Y
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De transformator werd in de 8chakeling gebouwd en de

-spanning aangea1oten.

Vervo1gens werd gedurende vijf uur,de temp~raiuur ge

meten.In het begin om het kwartier,later om het half

uur.De temperatuur Yerd gemeten met een meets tift tus

sen de wikkeling en het ijzer.

Het verloop van de temperat~urwas.a1s getekend in fig.

2.5.1.1.Hierbij moet opge~erktwor~en,dat is ~eergege

ven het versch1l tuesen de gemeten waarde en de kamer

temperatuur .dus de temperatuurstijging tengevolge van

de ijzerverliezen.

2.Met weerstandsb~lasting.

Dezelfde procedure "al8 onder 1. werd toegepast,doch nu

werd de traCo secundair met we~r8t~nden belast.Het ver

Mogen aan de secundaire zijde afgenomen,be~roeg l8 kW.
t ' ~.

tarwijl h3~ uit_ha~ rn~~ opgenomen w~rm_ogsn 22 kW b~~

dlro\\!go

Het. ~empell'atuur.vsrloop is 0owtOn<SSl!I\S t_~ vindsln in lfig 0

2.5.1.1.Zowel he~ :ve!1'loop wa¥1-de:g~ii1letell1-al8 de over=

schiltempe~atuur is weell'gegawen~

Bij de beeindiging van cle'bep~oeving me% belasting

werd met b~hulp van gen Tbom9~ribrugds vesll'0tand van

de p~ima:~:ll'e wikkeling- geme~eno-
- . "

De ~Jaarde bedll"Qsg: O\Q~)10J5 .ohm biJ 26°C omgev!ll1lgSltam=

pera~uuro

Na a~kosling WSIrd d~~G w~Qrds n~gm~als bep&aldoH~t ll"s=

sultaat ~as: 0,0074) ~hm bij 24°C o~~6~1nga~$mpe~~~uull"o

Met behulp van de Cormule: _

Ht = H0- (1" ex -L1 t )

kunnen we nn "de temperatuurstijging van de wikkelill1lg
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Voor de temperatuurstijging vinden we in dit geva1:
o.6 t = 91 t 5 c.

Hierbij moet opgemerkt worden dat de hogere weerstands

waarde gemeten werd bij een omgevlngetamperatuurldie

2°.C. hoger was,dan· die bij meting van de "koude" wikke

·ling.Het werkelijke t~mperatuurverschil bedraagt dan
o

ook: 89,5 c.

Het "skin"-effect.

.
Tengevolge van de.hoge frekwentie heeft he~ optreden-

d~ " s kin"_effect nogal een grote inv1oed. lioor de stroom

verdr1nging vindt een schijnbare weerstandsvergroting

plaats.Ueze weerstandsvergrotlng ~s berekend voor het

gebnnikts l%ojpG lr 0 Des' ~f'Ilft~ \'t 1l.111gSllh wah hee ~ kill>1>0'll" ~ ijllll

4, b~ () lNiin.

Vew~cheid~ne @nd3r~ill>sk$ws h~Qbsllh d~~s w~e~G~~dewsr=

gToting be~ekend9maa~.~ijnni~t tot hetzei~de lre8uR=

t~at gekomen.aijhet berekenen van de weer~t&ndsvslr=

hoging met de ve~schillende formulas van enk~le ondelr=

Ecekers velrkregerrn 'We de volgendi3 re~u:ll. ti?l~el!lo :

Weeratandsverhcging.

koperaCtnetingen

b lIIllm • b mm. A 1lllIDltt:..
4 6 24.

2 12 . 24

t~Jr HoX'st Rich te Jr' ·Schu1l.E.\ky

plat plat x-ond plat !rond

27 cjb )0·1» 44 % JO % 34 'jb.

JL p ) '}i» lp9 ~ =- lo9·~ ==

De verschi11en ~reden voo~al op in de waarden voor koper

met een ronde dOOr8nGd~.Bij de berekening~n voor plat

koper komen ~~ waard~n v~lj goed o~8reeno

aet is dUB veel guns tiger om in p1aat~ van h~t gebruik

te koper,te nemen koperdraad met een doorsnee van 2x12mm.
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\i•
In Yerband met het voorgaande zal de ·f'a.Wijdeven de

traf'e opnieuw wikkelen metkoper van 2 bij 12 mm •

eecundair 18 kW~J

tprimai r 22 kW ...

-w.er9lClmil tSliil!lP 0
C:Je-C>C::»C::)c::).A;:3C::>c::)e::::t~<e::;)c:::II

.. .-
.~·--abso1ute temp.

......... .

/ ........... ·belast (primair 22 kW.

~ eecundair 18 k W)
/'

/
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Hij de bouv van een o~zetter als hiervoor beschreven,

moet op verschillende punten gelet worden.

Tnyristoren.

Bij compacte bouv moet men er voor zorgen,dat onderde

len,die elkaar kunnen beinvloeden,niet te dicht bij e1

kaar ",p,"'laatst vorden.Vooral bet thyr1storstuurcircuit

kan zeer gevoe1ig zijn voor ~torin«en van bui ten a£ .Het

beste is de ontsteekpl\1sen toete voerenvia twee-aderig

aCgeschttnud snoer.

Smoorspoelen.

Opgemerkt kan worden dat,toen er'geverkt werd met smoor

spoelen in de vorm van 1uchtspoe1en en deze in de buurt

van de thyristoren geplaatst waren,een goede lIterking'

van d~ omzetter niet mog~1ijk ~leek.Verplaatsingvan de

luchtspoelen over een at's tand ,van ongeveer tvee meter

had goede resultaten.ln -een late~ etadiMm is ove~ega~n
I

op S[,100TS~oelern'Eje~ ij~ereIn kell"ll'lelllpl'ZOO!l'lt Vanl .strrooivGl=-oGn n&uw~lij~Q nag sp~ake iGa

SmoaTt.ljpoelsn VOOlI' :~ ~egreInzi~g in de ~hyriG:l~COllI'€lTll.
VaalI' d0 boven gsnnemde $moorspoele~ ward gebruik g0~

maakt w&n ~eTll"ietringen.D~~e ~ijn gun8~ig in v6rband

met het gering~ hYEt~y~i0=~er~i8Upw2twco~albij hog~

frekwentiee wan belang i&~

U.s.ar .de .t'}chakel~lTlg bi.J imdlukU.eve.bf!lalsting ll,d.~t bJl.j dee.
\

iMllwilllale '8panlIlingble~k ~e ,llfiSrKee.n, is in ean t,..,,~~d~ 8\t4ll~

diumm gsbll"'Uik .glSlnaak~ van «:(Q)ll'llwentionele sllHloO!~spO!ele!l'\ van

)O~Holl1l d<DZI38! t'Ul~tie 1't12B hst t701 'llIIog~lijk d<a om~cstt(\')r

t& bedrijwe~ bij nominale voeding~spwmniIng 911\ indu~ti~=

ve belasting.Later bl~ek schterodat ook mst de smOQr

spoelen bestaande uit ferrietringen,g~werktkon worden

mits de afvlakcondensator ovsr de klemmGn van de F.OGl o

ge~chakeld werd.(~ie late~).

In daze 81~uatle 18 dan bok'~erde~me. d~ omzetter ge

werkt.
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De voedingsspanning.

In het geval met de ge!ijkapanningsgenarator geweJ'kt werd

W88 van een gelijkspanning geen sprake.Het spanningabeeld

had een verloop ala in bijlage ~ (onderste ~otoI8) te zien

is.

Om een betere gelijkapanning te verkrijgen werd een con

densator van 9600~F over de klemmen van de generator ge

plaatst.Dit leverde een spanningsbee1·dop vo1gens_ bijlage ~

(bovenste foto's,links).

Op de momenten van commute~ing en vlak er na treedt nog een

geringe Bpanningsverlaging,respectievelijk ap~mlingsveJno

ging op.Door nu de condenaator(9600~F) te plaat6cn over

de voedingeklemllien van de omzette~ treedt een aanmerkelijke

verbetaring op.(bijlage ~ bovenate ~oto's rechta)

De geringe indukti~iteit van de ~ier meter-lange -ioevoer

kabela zorgt bij de anel afnemende 8troom voor ongeveer

15 volt spanningsatijging aan de om~etter,met ale gevolg

een hoger opslingerende,spanning over de co~utatieconden~

satoreno

Het w~Tgr@i8n va~ ~8 cand~~aat~r to~ 27800~F lever~ ~o

goed alG geen verbetering.lzi8 rot@'s. ~p bijl.D) Grater

dan lOOOO~F hoeft de Gondena~t~r .bi) deze belastingdan

oo~ ni~t t~ ~ijn.

Concluais8.

Veoral aan de bedrading v&h ds ~z~tteT moet weel aandacht

beste~d worden.

In vGrban~ met h8trendsmen~ z&l sv~neen~ a&ndach~ b~~t~~d

meeten worden.aan het ~e~lis9 in d~ COMmut~t!econdens&~o-

ren en het deMpingsR'letw~rk'o'~eT de tnyristorel1loWI2!licht

ie het mogelijk het laatstl2 w~g te laten bij de:ju{ste

keuze van de elementeno

:ilotbeschouwing.

De eis was een omz'etter ts bouwen met een afgegeven venno~

geh van 20 kVA.Daar we uitgingen van een gelijkspanning
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van 2?0 volt is de gemiddelde gelijkstroom 100 amp.Daar

de tnyri.stopen gedurende de helft v<Ul.d.e periode ge~eidend. .

zijn kan een type gebruikt worden waarbij een gemiddelde

stroom van 50 amp.toelaatbaar is.aovendie-n kiezen we een

type dat bestand is tegen hoge spanningen.~~n thyristor

die aan be ide eisen voldoet is de BTY 95 ,700H.

Voor de commutatiecondensatoren is een waarde gevonden

van 25jUF.(zie b1dz.12)

Voor de smoorspoelen stellen we als eis dat de stroom tij

dens het commuteren ni~t grotermag worden dan 1,2 maat

de gemid~e1de stroom.Nemen we voor de commutatietijd
-6 .

100.10 sec,dan vinden we de waarde van de smoorspoe1 als

volgt. E.t 220~lO-4
L • I D = 1,1 mHo0,2. 0,2.100

Daar in de schake1ing twee spoel~n aangebracbtziJn v9rdt el

ke-spoel de helft van de berekende waarde.Per spoel O,55mH.

Voor handen waren spoelen van 1 roH en deze laatsten zijn

in'de schakeling toegepast.

Ecm w@lledig~ bor~kening vam ~lle ap&nningg=en S~T~O~V~T=-men i~ @nm@gslijk.Het gehel~ eiTc~~~ ia mo~amig inge~i~=

k01d d&t de voor- d0-bsrekening ~O@dZ&k~lijke wa&Td~n van

reac tan ties 0 spr.eidings i'teac tBli'htie~ o'c.&D8.ci ~Ii! i·ten ~n pax-ss!=

tst'ro capaci te:l1 ten lrni6t; of' ~eell" r;noeili-jk 'Gil! bepalell'1l lZijl/ll 0

Vanda&r dat voor het g~bee~ .met eG~ ~~al1tat1$vs b~schr1j

ving 1a v@let&a.no
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3. De frekwentie-olDzettes van wissels~rlJ1ing 500 Hz naar

wisselapanning .et variabele .gpli tude en f'rekwentie

9-150 Hz. (F .0d!.:J

J.1.Het doe1 van de omzetter.------------------------
Het doel van de omzetter is €len 4-1'asig spanningasysteem

te maken,waarvan de f'rekwentie en de amplitude gevarieerd

kan worden.Met dit 4-t'aaig spanningssysteem moet een in

duktiemotor gevoed worden,waarvan het toerental gevari

eerd kan worden.

De regelingen die hierbij aangebracht kunnen worden behan

delen we later.We zullen ona eerst bezig houden lDet de f're

kwentie-omzetter en wel voor ~en tweetal fasen.De andere

is identiek.

E~J----
E~)

H~t princip0 van d~ @mzstt~r k~nnen W~ h~t beat'beg~ijpen

aan d~ hand van ?iguur )02.10

De \o'isoslspanning ..'xfoor ~"n f'&S8 wOll"dt, verkregen doolr OVST

de ~~ge ~w8e Graet~=bruggen t~ schakelen op de manielr &le

~ang~geven i$ in bO~8n~taande ~iguuroDe bruggom zijn voor~

~ien van thyri9toren.Voor de ¥oeding van d~ bruggen ~ordt

de spanning wan de ~sc~ndaire ~ikk~ling V~ de tr&nsfo~a~

tor van d~ ~.Oolo geb~!kto

De bruggen zorgen ~oor tegengestelde stromen in de belasting

en wel brug A voar €len stroom van u naar v,en brug II van

v naar Uo
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I!;r moet voor gezorgd liorden, dat al tiJd maar "11 brug ge

leidend is en de andere blokkeert.Anders treedt kortalu1

ting Ope

.~ l
E/eJ

Beschouwen lie nu e~n brug b.v.~. met weerstandbelasting

dan kunnen we het volgende bedenken. (Cig.J.2.• 2.)

Zijn' de thyristoren geleidend,.dan komt over de lieerstand

een gelijkgerichte spanning te staan en loopt door H een

stroom van + naaf ~.Nemen lie aan" dat ~(t) een blokvormi-

gG spanning is,dan is de spanning @ver R een ~uive~e ge~

lijkepanningo(CigoJo2oJo)

De brug·he~t't een zodanige we~kingDdat als punt ~ pOQi=

~iet' is Q;.o.v.y,cle ~hyrisi;oren 1 en 4 geleiden en bij om

gekeerde polariteit 2 en J.
Met is mogelijk am de gelijkspanning over R een gemiddel

de liaarde te geven,die lager is.Oit kan gebeuren door de

thyristoren niet over de gehele periode te laten geleiden

maar over eerl gedeelte erv~n.

L--__• .. . _
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We kunnen de thyristor namelijk een etartpuls geven op

elk villekeurig moment.De thyristor zal d~n gaan gelei

den,ale de anode positieC is t.o.v. de kathode.Geven we

de thyristor een startpu1s halverwege de positieve he1Ct

van de periode van de blokvormige spanning,dan krijgen

we over H een spanningsvorm als aangegeven is in Cig.J.2.4.

We zien dat de gemidde1de spanning de he1Ct gevorden is

vergeleken met de voiiedige geiijkrichting.Door het ope

mirnggmG~en~ ~a~ ~e thy~istorGn ~e ~QTgchuiwGnokunrnG~ al=

le g~~idd~ld~ v~ard0n van ~a ep~ming tuas~n nlllo~ ~G=

lijkGp~in~ beT~ik~ worcle~o '

IlJ1l. ba>venetaande eitua~ie is net slechta Ililogelijkod@ stwoom

in ~~n. ri~h~ing te la~en vlo8ienoDoo~ gGb~ik te Mak~n

vnn'brug D is het ook mogelijk de atroom van richting ~e

laten vGrander~n.Di~ mo~ bshoud van dG e~uJring van d0 ge=

middslde waarde ~an d~ spanning.

De thywi~~oTe~ kunnen slech~e ge10iden geduTende ~e hal

ve periodo~H9t ontst0ekmG~~nt ~~~t dUG k~nnen ~a~ie~en

o
WQR 0=180 @n i~ c~hank~lijk va~ de g~w0n0te gemiddslde

~8aTd~ ~an de gpanni~go

Om dit allti8 te bereikenpis een ultgebreid<e elektronische

sehakeiing nodig,waarvan W0 eerBt het biok~chema zulien

behandeien.Daarna ~ul1en aile ondell"delen apart bcsproken

wordeno
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Voor de ontsteking van de thyristoren kiezen we het sys

teem,waarbij gedurende de gehele tijd,waarin de thyristor

moet geleiden,pulsen gegeven worden op de poort.ln dit

geval is gekozen een pulsherhalingsfrekwentie van ~ 10 kHz.

3.4. Het blokschema van het stuurcircuit van---------------------- ------------
de frekwentie-omzetter.

Het blokschema is getekend in figuur3.4.1.

Van" de spanning van de eecundaire zijde van de trans for

mator VAn de F.O.l.,wordt met .behulp van een Schmitt

trigger een blokspanning gemaakt.(500 Hz.)

L-----------.------------.---"-.--------.-----~- J
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De apanningsvormen zijn weergegeven in hijlage 3.4.2.

We gehruikeR heide collector-uitgangen van de Scbmitt-

trigger,zodat we twee hlokvormige spanningen behben,

die 1800 in Case verschoven zijn.(A.) Deze ~panningen

worden geintegreerd in twee zaagtandgeneratoren.De

zaagtandvormige spanningen zijn sy,mmetrisch om de nul-

1ijn.(B.) De hlokvormige spatming(A.) wordt tevens ge-

bruikt voor het sturen van een-monostabiele multivihra-

tor en wel zodanig,dat op elke nuldoorgang een puis (C.)

ontstaat.Ue tijdsduur v~ de pulsen bedraagt ongeveer

100;usec.Ook van deze multivibrator worden zowel de

positieve als de negatieve signalen gebruikt.Ue puls-

vormige signalen worden opgeteld' bij de zaagtandvormi-

[Z&;z~rnn1WJn b~ rlil itt t .. lh$~lf~ 0 <21l1" <S~Jrn Pill>s! {t!~~e puJL s lblij <lllJPl~~~

~@ld ~~~~ an bij ~eD ~ini~~ sen ~$gati<2l~o(~o)

ga spanning· aCgeGlftoD~ bweedt~ waJrn de blokksJrn va~ie~r~

~e~ het niw~au wa~ de g~lijk~p~n~i~go(Eo)

~ono8~abiele mUltivib~&tor(Co) 0~envallen met he~ ill>m~

klappcen van de bi~8tabi81e m1ll1tivibrator(A')9worden de

pulsen(C.) bij de zaagtand opgeteld voordat de top=

pGn beraikt worden.
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Door het optellen van de pulsen bij de zoagtandvormi-

ge spanning,hebben we berei.kt,dat de niveauspanning

altijd een snijpunt heett met de spanning volgens D.

Dit laatste houdt in dat de thyristoren van de op dat

moment geleidende brug altijd ontsteekpulsen krijgen.

Op deze manier zijn er altijd gedurende korte perioden

thyristoren geleidend,wat teruglevering mogelijk maakt.

Later zal blijken dat het laatste noodzakelijk 18.

De 10 kHz. pulsen voor het openen van de thyristoren

worden nu gemoduleerd met de laatat verkregen blokspan

ning.(F.)Het moment waarop de thyristoren gaan geleiden

is dan afhankelijk van het niveau van de gelijkspanning.

Wanneer we met dit systeem werken,zal de thyristor ook

startpulsen ontvangen ads de spanning over de thyristor

negatief is.De spanning over de thyristor keert namelijk

halverwege de "pulstrein" om van teken.Op de werking van

de schakeling heert dit geen invloed.Voor een thyristor

is echter een dergelijke gang Vkn zaken niet best.Door

@G~ ~hYTi~toTo~a&TO~8~~en ~~ga~i9we ~pann~~g o~aa~oE~&T~=

pulQGn ta S0~e~ow@rd~ ~~~~ dOOT de w0TgT~t~ !ek~~~oo~

extra weTh~~.Di~ kan @p den duur laid~n ~ot w~rni~~iging

wan d6 -~hYTi~tor.Dit auwel is te ondervangenodoo~ d~

10 kH~=p~15en bcv~ndien nog te moduleTen met de 500 Hz~

bl~kGp&nning.W~ns~Tdit @p d~ j~i~te vijze gebeurtokan

~e~ zd~gen dat e~ gee~ staTtpul~en meer woorkomen.&18

de spanning oyer de thyri~toT nsgatiG~ is. (G.)

~~ !C~!t~=~r!g~s! !oor_de 202 ~z~ ~1~k!p~~i~g~(bijloJo501.)

OWGT d~ klsmm~n ~&n d~ G~c~~daiT~ ~1j~~ wan d~ ~Ta~o

van deF.O.I. wordt een netwerk aartgebracht~b~8taande

uit weeTstanden en condensatorenozodanig dat de stuu~=
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.panning in Ca.e i. met de beginspanning.De etuurspanning

wordt via een weeretand gevoerd naar de b••is VMn een tran

sistor,die het signaal ver.terkt.Dit wordt gedaan om stei

lere £lanken te verkrijgen,zodat het eenvoudiger is,met

behulp van de daaropvolgende schmitt-trigger een symme

trische blokspannLng te maken.Om precieb op d~ nuldoor

gang te schakelen,wordt een weerstand geplaatat tus8en

de basis van een van de traneistoren van de trigger en

de +spanning.De collectorapanningen,die met e1kaar in

tegenCase zijn,worden versterkt in em1.ttervo1gers.

Uver het ingangs.ignaal nog het volgende.We moeten een

blokvormige spanning maken,die in Case is met de spanning

verkregen uit de F.O.~.Uaar de laatstgenoemde spanning

nogal wat rimpels vertoont wordt deze eerst geItegreerd.

We k~ijgen zodoende een aCvlakking.Om nu.echter weer in

£ase te komen met de beginsparining,d1~~erentierenwe ver

volgens hat verkregen signaal en met d1t signaal (de

stuurspanning) wordt verder gewerkt.

D<a . i IJ!./Zlgt IlUnd~gensX"a'tolr (>. ( b?iJ 1 0) 0 .5 0 2 0 )
~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -

De~aagtand~gel1lerator blf')~ta.Qt u:l1~ 0en gGlI.ijkll;\pann1ngsvel"~

s~e~kerodi~ tegengekoppeld ie Me~ een HC-na~werkoDe ge~

lijksp~lningevermtsrkerie opgebcuvd uit ~en ver~~hilv~T~

8terkerg~estaandeuit tW8~ gepaard~ twan~iGt@ren ~et ~en

kleine lelu ~r<l)otm ~.De <col·lec tor&lP&ilull\in~131ll wlOrdran (gEl'lfo~rd

n~&~ de bas~&~ng&ngem warn d~ wolgende vergtsrk0w~rap.V&n

d)<!iIn! W~1l1 dee ~Qllectoren 'irtordt il\\ll h~t oigrri.aal illt'g~mo!lriell1l o~

\7sr ~en kl~iae ~~f)r~taill~.!.ii,t aignaa1L 'ilfoll"dt nOg'iiHll<l\le V<l!lr

§~8rk~ in een smittervolg0w g evenaena bastaarnde ~it ~en

gepaalf"d·o tel tx-ama! s toren .H49t u:1 ~g<llln,ge$ igJrAaal ~oi'cl~ li'ill9~

de jniste ~ase teruggevoerd naar d~ 1ngan~.Da 10 ohm 

weerstanden dienen voor stroombeperking.

De monostablele wUlt~vibra~or.(bijlo)a5~Je)
~ ~ - ~ ~ ~ ~ - - - ~ ~ ~ ~ ~ -
De blokspanning van SOO Hz (bijl.).S.l.) wordt gedif£~-·

rentieerd in een RC-netwerk.We krijgen zodoende negatie

ve en positieve pulsen.De negatieve pulsen kunnen gebruikt
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worden om de bi-stab.multivibrator te eturen.Daar we. op alle

nuldoorgangen van de 500 Hz een puls willen hebben,wor-

den beide spanningen van de 500 Hz _blokspannings8enera-
• I

tor(3.S.1.) gebruikt en via diodes aan de basis van de in

rusttoestand niet geleidende transistor toegevoerd.De col

le~torspanningen zijn de gewenste pulsvormige signalen.

De pulsduur wordt bepaald door de weerstand van 22 kSL en

de condensator van u,47p1".J)e pulsduur bedraagt ongeveer

O,9.msec~

Dit element is nog niet eerder genoemd.Het dient ervoor

te zorgen,dat de pulseo,die bij de zaagtandvormige span

ning opgeteld moeten worden op de juiste plaats aanwe

zig ·zijn.dovendien moeten deze pulsen op het juiste n1

veau teruggebracht worden.Ue schakeling wordt besproken

voor het positieve.gedeelte.Het negat1eve is identiek.

D~ jp>ulSiCh WOlrGSlI1\ via:ll. eGn "clarnwping"£lch.~eling rnaChIl" hil?:t

nulll1\iwG&u v~~a~howe~ en w~TWolgems veTst~Il"k~ in een 0mi~~
..

. towvOlgQT.Hot u!tg~ggaigna&l WOIl"d~ ~~~ eiCn ~p~elGch~~

koling-VGTDOnden.(figoJ.504.1.) "

~ II I~
1""lIlIIII

,

/\ I~
I~

,

I/. I

Op de a~dere inga~g wan d~z~ optelGchakeling komt de po

sitieve helft van cte zaagtandvormige spanning.Zodra be!-.
de ingangsspanningen stiJgen boven de spanning op-punt A.

zal detran~istor gaan geleiden.Het uiteindelijk resul-
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taat is,dat de pulsen o. de andere worden doorgelaten.

(Clg.3.5.4.2.)

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

Aan de negatieve zijde gebeurt precies hetzelfde.Daar de

uitgangen aan elkaar g~koppeld zijn,is het uitgangssignaal

1
~ ~

~- ~
lfig~Jo5o~oJo

DG g81ijk8panning~vG~at~Tk~~.(niwQ&u)o{bijl.305.5o)
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~

De gelijk8panning~veraterker i~ g~lijk nan d~ ~a&gtand=
. .

~GneratoT,m~t dien v@Tstande dQt de t~g0nkoppeling nu

niet bestaat ui~ .ee~ HC=netti0rktm~ar &lleen ui~ sen woer=

~tancloDe condensator van Op~7J"Fodi~nt ervoo~ O~ g~ner-e~

ren tegen te g&an.

Het !~!,g~l~j~i~g~o~g~a~ ~ ~c~!t~~~T!g~e!,.(bllj!o305o6o)

Het vergelijkingsorgaan is niets anders dan een opt~l

schakeling,waar drie signalen opgeteld worden,te w~ten:

a. de zaagtandvormige spanning.

b. het signaal uit de ~elljK8panning8her8teller+poort.
!

c. het niveau-signaal(ont8t~ekhoek.)
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De 80m van deze 8ignalen wordt aan een schmitt-trigger

toegevoerd.die hiervan een blokvormige spanning maakt.

Heide collectoren worden als uitgang gebruikt en de ver

kre~en signalen worden met behulp van emittervolgers ver

sterkt.

De 10 kHz -oscillator.(bijl.J.5.7.)- - - - ~ - - - - - -
De 10 kHz -oscillator bestaat uit een a-stabiele multivi

brator met daarachter een versterker.

De a-stabiele multivib~ator l~ve~t een aaymmetrische blok

spanning.Dit is gedaan om de startpulsen voor de thyris

to'ren langer te laten duren, dan de onderbrekingen en komt

de ontsteking ten goed~.

Het signaal van een van de collectoren wordt eerst in e9n

emittervolger versterkt en gaat daama nog sens in een

versterker.Deze laa~ste heeft een lage uitgangsimpedan

t1e,zodat het moge11jk is, deze,pulso8cillator zwaar te

belasten.Er mae ten dan ook minstens 8 thyristor~n teg.

lijk ~~e g~s~uuTd ~unnen ~@rd~~.

Om 'Vim de ~1ll<9 brrng(lfig.).2.1.) or.wtQ eclhlakelcait n&aIC' dIB

andelrc is e<!lnl ~chak~l ine lnorlig e ~Ue &cU'llg~.ef't .~anner;:)]r do

gewen~ta 8pmnning(et~oom) doo~ de nuldoorgang gast sn 0T

~evena voor z~rgtodat 4e ene brug geb~o~k~0rd wordt en
~ .

~e andeIC'e g~leidend 18.

Dit is rnGg~lijk~Gt boh~lp ~an een 8chake~ing9die onge

vae~ ~~l!jk 1a &&n dis w~,bijla~a J.501.0ck hie? wordt

het signR~l ee~st ve~sterkt en ~orgt een schmi~t=triggsr

woo~ deblokspanning.Ue ui~gangaaigna18n wOIC'den veIC'8e~kt

en'gevoerd naar de basi~ingangen van een

. i· .
~! ~i:8~a~i~1~ ~u!t!v!b!a~~r~(bijl.J.5.9.}

•

Deze voigt de 8~hmitt-trigger9rnaarzorgt tsvens dat de

blokspanning steilere Clanken krijgt.
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De uitgangsspanningen van de multivibrator worden ver

sterkt en naar de pulspoorten gestuurd.

We willen voorkomen dat er startpuisen naar de thyristo

ren gestuurd worden,op het moment dat omgeschakeld wordt

van de ene brug op de andere. (zie ook blokkerinR).Dit om

kortsluitingen te voorkomen.

Daartoe worden beide transistoren van de bi-stabiele mul

tivibrator gedurende een ogenblik geleidend gemaakt.Dit

wordt a18 voIgt bereikt.

lie maken een schmitt-trigger(biJl·.J.5.l0.),identiek aan

die van bijlage 3.5.8. en sturen deze met dezelfde span

ning.De collectorspanningen van deze trigger worden ge

differentieerd en naar .een mono-stabiele muitivibrator

(bijl.J.5.10.b.) gevoerd.We kriJffen zodoende bij eike

nuldoorgang een negatieve puls.Heze wordt naarde basis

van een emittervolger gevoerd.De collector hiervan is via

diodes verbonden met de beide 'basissen van de bi-sta

biele multivib.(bijl.)o509o) Ten~~v~lge hisrvsn zulls~

b~id~ t~~ei~~o~sn gedu~ende·ds pul~ g~l~idsn.Ds p~l~=

. duur bedraagt ~~~evae~ 1 mgecoG$dursnde d~~e ttjd ~ullan
I

OIUlI3 aile @nt§teekpulsall'l warn de itlhYld.a\'coJr'<lHl weggehoud~11ll

Oiu te voork9wen dat beide bruggen tegel!Jk geleidend zijJrl
I

~ordt lll\og een blokksril'llg ~oagevoegdpdia voorkomt dillt 'WSIll'll
; I;

d~ ens brug naar d~ and~r~ ,kan ~orden omgeschakeldozo=
. ,

lang 6T in de eer8~e brug ~og stroom looptoHiertoa me~

t0n we ,ds stroom ill'll heat 500 Hz - circuit liiie~ eel?1l 8trOO!B~

tran8~ormator en woeren de spanning ~an d~ 8acund~ir0

zijde van die transrormator in een-gelijkrichterschak~

ling.(Graetz~brwg.)

Over dezfi gelijkricht~r ~etten we sen di~de .De d~od~=

epanni~g (negatief c~ nul) vcrdt tosgewoerd aan de baais

ingangen van. twee transistoren.Z.olang er stroom in een
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van de bruggen(fig.J.2.1.) vloeit,zal er een negatieve

spanning op de basisingangen-staan en zu~len de transi~

toren geleiden.Ue collectoren zijn dan doorverbonden met

aarde.

Door nu deze collectoren te verbinden met de basislngan

gen van de bi-stabiele multivib.(bijl.3.5.9.) zal de~e

niet kunnen omklappen,zolang er stroom in ~~n van de

bruggen loopt.We hebben zodoende een blokkering verkre

gen~die aan de etsen voldoet.

De pulspoort.(bijl.).5.l2.)-------,
Voor elke thyristor is een pulspoort geschakeld,die moet

zorgen dat de thyristor op het juiste moment ontsteekpul

sen ~rijgt.

De thyristorspanning moet galvanisch ~~R~heiden zijn van

spanning van het stuurcircuit.We.maken hjer~oe gebruik van

een transformator.

Zodra ~r ruegatieve pu1sen uit de 10 kH2~oscillator ~an de

baeis wan de tran8i~t~T~in seri~ m~tde _primair~ wi~keli~g)

toegevQell'dvorden zal de~e geleidend-worde~ en de3~ jj)ulsen

doorg~wQn san de tran6CormatoToOm h0~ ~e!Q ~an d~ tr~ns=

f'oJZmatoIl'" sn\!ll ts wil!iX"nietigen ie a~1'll d.eJrd~ t>1ikkelhllg' t04)~

gevoegdpdi~ viu ~en diode met aard$ varbonden 180
~

De drie diode~ V@~l&n ~eli'P. p@ortschak<31ing ("Olr"scTnak{j=

ling) oWordt aan Q.en dtode eeJrn pQlsttief oll' nul aJ1gnaa!

toeg~n,oerdpda!1\ ~oX'de!1\ d~ Ilutgai;isve pUll~el!1l '\fitin. die diod-a

~fgevoeTd en zal de twansi5~or ni0t gelaidel!1ld wo~d~~~~o~

dat er cok g~e~ ontsteekpulsen vcor d~ thyri3~or &a~we~

mig zijll'h.

Voor de ~6 volt voeding'voor de pulspoorten is een apar~

te voeding gemaakto

~U8sen de 0 ~n =12 wol~ wordt Sl&n z~nerdi6de geplaata~
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in •• rie met een weerstand.De spanning over de ••nerdi

ode wordt v&stgehouden op 6 volt.Voor'snelle verander

ingen is de zenerdiode ontkoppe1d via een condeneator.

Over de weerstand van 1 kOhm·wordt de spanning af~eno

men.die voor de pulspoorten nodi8 is.



biz 55 v..

rapport nr.66-10

technische hogeschool eindhoven

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica
I----------------------------.-----L..-----~

We zu11en de werking van de F.O.II. eerat behandelen voor

het geval de belasting bestaat uit weerstanden.

In paragraaf ).2. i8 in principe de werking beschreven.We

hebben ge~ien dat de omzetter bestaat uit een gelljkrich

terschakeling.Per fase zijn twee gelijkrichterschakelingen

antiparallel aangebracht om twee atroomrichtingen mogelijk

te maken.

Het schema is nogmaals te vinden in figuur ).6.1.

-I- ~-----<

tL, •
f'igoJo601o

Stel 'dat de sp~ning aa~ d~ voedingzijde wan de brug de

aangs(!;Q3vam pcl::uri tat t heet't 0 In het ge~811 blZ"Ug A gel eidend

is zullsn d0 thyri~tor~~ TAl en Tn~ geleidenoZou brug .A

blokkere~ en S geleiden d&n ,~ijn het d~ thy~istcren T
B2

en T
BJ

die stroam voerenoBij omgekeerde po!aritait van de

voedil'Jnde.l}pemnins zijn hC3t of TA2 <an :AJ die geleidsn ~jf

T B1 e i'l T 84. .

De momenten waarop de thyristore~ van een brug'geleiden,
overschillen 180 in faso.Dat wil zeggen:de ontsteekpulsen

van de thyristoren TAl en T A4 ~ljn 180
0

in rase voor op
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00 Hz.
/1:~J;.

~.' ~.. t;. 5

- . ,_-0-t--
__ a -_. r--

h' ..~~
B .. 7,.. J;

- "----

--._--

__ .--1!.~
" /V

""zaagtand

niveau 0

die van TA2 en TAJoHetzelfde geldt voo~ brug 8 8

Ws k~nnsn 'h~~ b~vGn~~a~nd~ in ~e~ tGke~ing W&S~!~gg~no

,(1figoJo602o)

D~ M1tgangs&panning wan d~ F.Oolo wordt g~IclG~li9~~~d.

to~ een blokvormigs apann~ng.

~ ,
De f&W919 ziihagtandvonnig0 gpanningcln bepe.len met sen ni-

veau~~anmingod!s de gewanste etroom(8panningB)waar~e

as.ng:f)~ttghat a~llllsnijding8onGKimellltvan del 8p'~lllUIDillllgo

Het is nu met ~Shulp van een Sch~t8 eenvo~dig ~al1\ ~e

tOllll81m,hoe VG kUll1ln19n kOl~en tot ~0n Sinln0VCHTinigQ Gtx-oom

door d~ Toe~a.8tingfil~Qerl!tand.Dit laat.3te kaJrll namiSll.t:~k

b~rsikt word~npdoor h~t g~w~nate "nlveau" t~ lat~rn vew

lopen,zo&lm in hat onde~s~e g~deelte van CigoJo6~3o '

iG aangegevenoH~e deme niVe&~8panni~g bereikt ~o~dt9

zien we lat'ero In iader geval heeft bij e'Em dergelijke

vorm ,de gemidd~lde waarde Van de stroom in d6weer~

stand een sinuBvormig verloop.

*)Zie bldz.46
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De F.O.llis niets anders dan ean gelijkrichterschake

lingtwaarvan we de gemiddelde waarde van de gelijkge

richte stroom kunnen varieren.

W~hG~b~n gezien dat het mog~lijk 1~~rn~t b~hulp wa~

d<l ft1'.O.II. d<o>oJr ~ei1l 'Ue6l"~tand ~~m"g~midd~l.d0 Q:hitJlD~

"wonmigQ st~oom to lmt~n wlc~ien.

Dit g~lat ewen6en~ woo~ het ge~&l de b~l~cting be~

~taat uit e0n,~tatorwi~e11ng~am esn induktiG~&ch~=

"

neoVam. <sen dcl'gel~jke belaBtin~ i\.~ e0111 8~hemCli gEl{cG~

k€lndl '1m fi g'U'l.ll Jr J'.6.!. Jl 0

+

ie,

Hier1n is ri(t) de-blokspann1ng me~ een frekwentie van
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500 Hz en e de momentele waarde van de rotatie.panning.

De situaties die hierna beachreven worden treden op met

een ~rekwentie van 1000 Hz in verband met het dubbelzij

dig karakter van de gelijkrichting.

We kunnen drie toestanden onderscheiden.(fig.J.6.1.2.)

~J.

V\/\/\/I·~ f,
--- ----

c.

8 0 0.< o<{ 900

Co 9U°<,cx..{180o

null~~toV91 ~i~gang~0troom

geen ap<hJl1ln:hllg.

de o~~~tto~ l~weT~ ~n~~gieo

de om~stter ne~mt anergte 0po

We ~ulle~ de' drie situ~tiee achtereenv~lssnc beh&ndelo~9

waarbij we e~&n uitg&sm oat geem ~s~r~tand in net ~ircuit

aanwe~ig is.

~oGedurende de tijd dat de spanning ever de belasting

staato~al de ~troom door de belasting toenemenoln de

smoorspoel zit aalll het eind vwn d~ halve periode <Ben bc=

paalde hoeveelheid energie.~odra de spanning U van teken
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omkeert za1 deze energie veer terugge1everd vorden.De ge

midcelde spanning over de gehele is in di t geva1 gelijk

aan nul,tervijl er een positieve stroom loopt.De stroom

kan elke wi1lekeurige waarde hebben,afhankelijk van de
divoorgeschiedenie.Over een hele periode geldt: Ldt=O.

~. Maken we de hoek van aansnijding kleiner dan zal
iZ -ex

(fig.J.6.1.2.b.) gedurende~ maal de halveperiode

de spanning U over de belasting staan en is slechts ge

durende ~ maal de halve periode teruglevering mogelijk.

De gemiddelde spawling over de laet is nu hoger geworden
Tt -0/. l3< (.2()( . .

en wel: ~U - ~U = l-~)U.We kunnen stellen dat
- ( .lot.)e = 1-~ U het spanningsniveau is waarop we willen

werken.

Na het omkeren van de sp'anning U zal de energie in de

spoel gedeeltelijk teruggeleverd worden en gedeeltelijk

worden gebruikt om de energieatroom in de last "constant"

te houden.

J)aar de stroom in de rotor in dezelfde richting zal b1ij

yen l~pen ~edur9nde de periode d&~ U van t@ken omk~ert

(wanwege ds g'Jr'Gte tijd<con~t&nt'e wan de X'otor ~al d@ e~room

niet :EO &llHle.! kUlll1ll1en v<ell"lall1deX'~n)elJ1 ook .0121 dr&lSl.iwiditilllg

dezslf~~ blijKt9z~1 de Tot~tieapanning in deze eitu~tie

dezel~d0 polariteit houden en bovendi~n ongeve~r €len con~

stanile waaH'de.

Op een'b~paalde gemiddelds stroomwaarde wordt du§ sen

~impe! geGuperp~neerd die e~ uitziet ala in fig.B gete~
~ ,

kend. We kurmeJrn 'in dess si tuatis zaggen dlat d(p) oooze {c\t~zr

enex-gie l~vert aan de belBl.sting.

Co In sH:ul&tie C geldt 0<> 90'Ooln dit gsval 'Wordt de ge=

middslds apanning e neg~tief9te~ijl er toch een poaitie=

ve s~zroom blij~t lopen.De ommetter nsemt nu energie op.

Voor het geval de weerstand in het circui t niet' verwaar~

loosd wordt geldt het volgende.

In de weerstand zal sen bepaalde ho~Yeelhe1d energie in

warmte worden omgezet.

Maken we ~ precies 900
dan zal de atroom aan het einde van
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de period. yan terugl.vering onderbroken worden.(~lUcken")

In Ciguur ).6.1.). is dit aangegeven.

fig.).6.l.).

Het zwart gemaakte gedeelte geeft aan de in de weerstand

~edi8sipeerde energie.

Om te voorkomen dat de atroom ondeTbroken wordt,moet

kleiner gekozen worden dan 90
o
{fig.J.6.1.4.)

J1' i g • 3 0 6 0 ]. • I~

He etroom zal in de situ~tie dot (IJ!" .\·:P.i~r8tand i!1l het c!r~

cuit ic opg~nomen volgens 3~~ e=rnQobt e~o=~f &Cnem$n.

Voor de ~itu&tieg B en C geldt hetzelfde ale voor A.

I

---. Y/"'T+-. -- .

c.
---. .

Op de gemiddelde waarde van.-de rotatiespanning komt nu

ook een rimpelmet een Crekwentie v~~ 1000 Hz.

Het hierboven beschre¥snellOOO Hz rimpel op·het gew0nGto
1 .

stroomverloop)is een gevolg van het feit dat de gewenste

8troom met lage frekwentie opgebouwd wordt uit een.span

ning met veel hogere frekwentie en 1s dus eigell ad.O het

--l--' . -_. --I7£--,.c,.q......L

systeem.
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3.6.2·P!_~!!~!~I_!~_~!_!~~~!!~_!!~_!!!~2!!~~!~~~2E!!!~~

!~-~!~-~~~~~-~!~-~!!~~~!~§.

We keren terug naar de werking van de apparatuur en

gaan na,hoe het spannlnganiveau ver1oopt.dat geeom

bineerd met de zaagtandvormige apannlng.de ontateek

hoeken voor de thyristoren bepaa1t.

Als belasting wordt een induktie-machiae gedacbt.

Sturen we in een lnduktie-machiae een sinuavormige

machine

'" e -

@p~~i~god&n gel~t voo~ het gtToom=~~ ~panni~geb~~ld

het i~ K~gu~r )060201 ~eachetsteo

VQ\R1l~_6ge het 1ndu~ti~we k&K'~teg' zal d~' etzo(l)O!Xft ihl2J1j_lsL'h

@p cllG 0p~ll!lni!rhg.,

He~ft d~ etToom h~~ ~el~d~ ~~ken ale ~e spanni~~,d&n

~@r~~ 0~6T~10 ~tthet net cpgenO~G~DJ1~ net ~mde~~ ge=

wel ~O~~ ~ne~gie ts~gg0l~verd.

We tekenem Do~aale de ~aastandv@~ige spanningQD ~~

zull~D aan d~ h~d van de teke~ing_duidelijkm&ken,

hoe het-bcw0netaande ve~ezen11jkt ~~rdt.(~!goJ.602020)

W111en-w~ een stroomverloop ale in figuu~ 3.6.2.1.ge=

teken~ is,dan k~ dit ale vo1g~ bereikt worden.

We nemen aan dmt S~ een positi$ve spanning aan de uit=

gang is ale -<del D.!veausp~ing p(i)8~tiet' 1,0 $~ omg~&'~~ard,

en dat ale b~g A geleidt de 8tr~om positief is en bij

werking van brug 8 negatief.
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o
o

A
/ ,~

/ " 0

" ~--
/l J..3~

I "-

',')-niveau • "

a. 500 Hz.

b.

Op het tijdstip to ,is de stroom negatief en de gemid~

~0!d~ ~p~~1~g ~Q ggR~jk a~ aMl.De ~~~@@m !~op~ doo~

~~g ~ 3n ~eamt in a~~~1~C0 ~&aF~e &~.Ha~ gS~~~8~G

lDpall'Uilimgon~wea'U!."l!G~ ojpl lhG ~ IO lnuhdwti,Hi:l.1Ul" (~llgo b.) .0lill·

0©h~llft- naaw bovam.D~ h@8K W&n aamc~ijdi~g gaat i~ ~0
. , @ . . . .

~ieht!ng W~ 180 .Uit ~&aC dOOT ~o~ d$ ~~~o~ nul ~o~~~.

(t1).,op d&~ l$oiii\eJri~ IJIICQlt blnl!lg' ~,g&an. bl@kk'8reiA <en A gelei

den.BoW6nd!G~ begin~ nu ~sn peri~de waarin e~e~gi~ gel~ve~d

li701r'dt.~et nive~~ bA.ijX't,op dezelt'de hoogtao
" ,

D.e hoek ~&n aanr;unijdling w~r'H::hu:U·t nUl v~ 7Z =ot lllall:lIr of,.

~O~&t de gem!ddelds spmrnning dl~291~de M&&wds beh@udt •.

NQ he~ omQch<illk~ltm a\'tijgt het nivealU vardsll"(-o. kleinGxr)

olliid~~ ilfiGD gefiaidde'ld~ SlPCUUllill1lg tmilll<Elt tos~amQ!Il'\I .. O(j)lot da'

Gtll"@O@ ~e~mt ~w ~oeo

Op t 2 bereikt de spanning de maxi~al~ w&a~deoVan t
2

tot t
J

neemt de spanni~g a~ en ~al' het niveau dalen.

( 0' nsalmt .toe) •

Op t) is d19~emiddeld'r& ~p&mning gedas.ld ~ot nt.l\l. (0(. =90°)
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Tengevolge van de weerstand in bet circuit zal dit
oniet precies overeenkomen lOet ~.90 ,maar Dlet een

tets lagere waarde.(het niveau iets onder nulniveau)

Van t
J

tot t 4 daalt bet niveau nog ateeds,terwijl de

spanning van teken omgekeerd is en in absolute waar

de toeneemt.Zodra de stroom nul wordt(t4 ) zal o.ge

schakeld worden naar de andere brug (B.) en her

haalt zich het proces.Het geheel speelt zich a~,sym

metrisch ,om het "nulniveau".

Daar we werken lDet een systeem vaarbij een ~onstante

stroom vloeit,zal de spanning met de ~rekwentie moe

ten toenemen.Dus,als de ~rekve~tie toeneemt,zal oOk

de ampll~ude van de slingering van de nlveauspanning

om het nulniveau toenemen.

J.6$J~!!~!_~~e~!~!!_!~_!!!!_~!!!!!~~~~~!!!!_!~_~!_!~l:

ristoren o

Ala ve inderdaad een verloop villeR hebben a1s hier-

woor'@~ech,r€lven i&l" daua 1srnst, mOfl€llijk om de Ollil~gt~e1lt=

ffi«l>JmillSll1l.tSITh v&ri do,' ~hYlZ":il..sto1f'~1i'll t~,bt£lp&10n ..

ZOll'1«:ill9lr mee,!' if} dUlidel~jk da~ h'~t moment v~ orntBt\!keln
- (1)

van T A1 ,4 180, in rQse verschilt m8t TA2pJoHe~zelCde

geldt ~oor XB1 4 en T B2 J~Hoveli'lldien is h~t ~o,dat OG
o p ,

hoek wan aall1l.snijding voor de thyri~toren van brug A o,
tegelijk toe=o~ afnee~t.Ui~ geldt ook VQQW do thYlri8~

tOli"<lm ven blMlg ,B~"
1 ' ,

Daar kooot hs~ wolgende bijo
- , 0 0

Al~ 0< ",-",oOJr blnllg A.O Ji~ol!J1l0~t 0<. voorr blnJlg B 180 zijn'

GO omgekeerd.-Als de hoek 'Van aanslIllijdilZllg VOOlZ" brug A

toen&em~pnaemt hij yoor brug B afoAlleen op h~t nul=

niveau is bet ont~teekmoment WC@T b~id~ bTUggem g6=

lijk'. ( t?< =-900
)

Dit alIas is te realiseren door op de pulspoorten voor

de thyristorontete~ingdejUi8t~ spanningen t€l combi~,
neren.
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Voor een induktie-motor geldt hetvolgende S

1.8ij voeding uit een spanningsbron heeCt de koppel-toe

renkromme een verloop ale getekend in Cig.J.6.4.l.

,s ........---

I
I
!
I

S,..,

- cLT)o
c¥~ .

0\
f'ig.J,.6.4.l. ~

2.Het nominale toerental ligt in de buurt van bet synchrone

punt •.( s=O)

Naarmate het koppel groter wordt neemt de slip toe.

J. :;)0 voor 0 <s <- 8 m

~~ V~cr ~>_~ geldt ~2~ ~~ ~troc~ ~Q~ ~e~~t ~ij kleftmer
m

wordeIl'ild nt@ppe~.

5.G~@te 9tTo~en hebb$n ova~&tige w®~h~~~i~g ~~~ sew@lg.

~ een dergelijke machine op een gun8tigs manier t~ doan

a&n lopen art t6 bedrijv~~ moe ten 0nk01e ma&trsg01en worden

getro~{en,die in het wolgende nader worden ~itesngez~t9

daa~~!j lettend op de ~iteindslijke ~unkt~e n&melijk h~t

traktie~bedrij(~ '

A.Hot &QnlopQno

ViDor (l;rak~iebedrijf i5 hefr. ~nstigoiiil 8~ ~e lopelill liiH)t eeIrn

n~genoeg konstant koppe161n dit geval is namalijk ook de

ve~n~ll~~g vrijw@! kon~~2n~ ~n ko~~ d~ ~~t@r h0t ~nslet

op ~oei"eli'l.Blovendien kan m~m zOTgen ..GOT dEl noogst toelaat~

bare waarde van de versnelling en deze tijdens -bet aanlo=

pen handhaven
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T

E 1'<7//r----------
/

/
/

/

I

.ro
I

100
I

/fO
I

~oo'

.. /rt:4w. /n Hz,

In riguur ).6.4.2. is aangegeven,hoe de verschillende

groo,theden zullen verlopen,a1s runktie van de rrekwen,..

tie.(de nominale Crekwentie van de motor is 100 Hz.)

Bij aanlopen met konstant koppe~ en vaste rotorCre

kwentie zal de klemspanning ongeveer evenredig met de

e~ato~f~Gk~entie toenem~rn.Alleen bij lagewe ~~8=

kventies zal d~ klemspanning rel&tief toene~enoo~dat

dan de verhouding wan' de obmse we~~etand \ot de rea~=

ts~tie w~n de' etato~spoeien grater w@rdt en zal zor

gen voer sen kl~iner kopp~l.

H.Het nominaal bed~!jfo-Zodra de klemspanning de ~axim&le ~aarde bsreikt heart

on de rr()k\i6ll'ltie ,.DiD€: ho'ger wordt opg~voeTd,zal de
,

Btroo~ en dUB de Clu~ in de luchtapleet afnernen.Uit

houdt in dat ook het draaimoment' kleinar wordt.ln

principe W'oll'dt de ll'otorClrl3kw0ntiekonst&nt gehoudsno

Uillen ~e d~ motorbedriJwen btj een toer0nta19da~

oveTe~~koIDt ~8t eGn ~ll'ekwentie VRn b.v.120 Hz.en is

hetbelastingskoppel zoals aangegeven is,dan zal het

motorkoppel verminderd moeten worden om evenwicht te

bsreiken.

Daar de stroomregeling g~handhaaCd moet blijven in ver~

band met de vorm van de stroom,zal de gewenste waarde
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lager in~e8telrl .oeten vorden.oa'een even~1chte.itu.tie

t8 bereiken tu••en bela.ting.en aotorkoppel.80vendien

moet de gewenste rotorCrekv&ntie verlaagd worden.Het

werkpunt verschuiCt dan in de riehting Y&D bet synchro

ne punt.

Aan de els om aan te lopen met konstant koppel.kan in

principe voldaan worden doo~ tijdens het aanlopen de

Crekwentie van de statorspanning te verhogen en daar

bij: l.de statorstroom

en 2.de rotorfrekwentie

konstant te houden.Dit ,kan gebeuren door voor beiden

ean regelcircuit aan te brengen.(Cig.J.6.4.~.1.)

.jIe ""'e".t'~'"

.J'~'-4>O"";;.

!It! .-,;'.rrt:

ro tcD"/,.C~W'.

- ('I., w

FO.JZ -
~ ,~

~

.'"

lA...
t; ()0-

I
I;

.' 01- /no 1:-- I mot'or.

I

!fig 0 J e 6 o~. i 01 Q

pe st&tc~stroom wor~t gemete~ ,en teruggebra~ht tot

~en b~paalde ~aa~deodi~ yergelek~n wo~dt m~i de gs~

wenste.waarde van de stroom.Het verschilsignaal

stuurt de thyristoren van der'.O.ll.

Voo~ de frekwentie van de rotoratroom geldt een

Boortgelijke regelingoHet-toerental ~an de mo~or
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wordt met behulp van een tachogenerdtor omgezet in

een spanning.Uaarbij wordt opgeteld een spanning. die

de gewenste waarde van de rotor£rekwentie aangee~t.

Het somsignaal is een maat voor de stator£rekwentie.

De £rekwentieregeling is in tegenstelling met de

stroomregeling,in het gebouwde apparaat no~ niet aan

gebracht.Dit zal ve~oedelijk in een volgende £ase ge

beuren.

Voor de stroomregeling kan een wat uitgebreider sche

ma getekend wordell.(£ig.J.6.4.1;,2~)

De geW~ll'lliate ostE'OOmWcHlIlr'de en de gewsn8te mi-TOOtllllVOnil

~orden o~ge~et in pen spanning U eb vergaleken m~t
g

een ep&n~ing U die im varhouding aangee~~ode wawke
l:i

lijke~st~oom (iv).Het veT8chilsignaal Ue wordt veX'~

~taX'kt en levert de hoek van &an~n!jding(~o~oD1t

resut tee:rr~ vex:Vologens weell' in een bepaalde g troolIl~

w&ards Q

Door dGz~ regeling t~e tG pa~sen i8 0en ~troombron

gecre~erd,die onafhankslijk van de belas~ing een be

paalde str~om kan opdrukkenoOok elks willeke~X'ige

vorm van ds ~~room is mogelijko

~e~ ~irc~i~ !o~r_d~ ~o~e~k~p~e!i~~~

Het regelci~cuit voor de stroomregalin~ kan vereen~

vcudigd wo~den tot het schema van fig.)Q6.4.1.)o
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In het vergelijkingsorgaan worden de gewellste en de

werkelijke stroom van elkaar, afgetrokken.Om de stroom

i te meten,zijn:verschillende methoden mogelijk.
w

Hekijken we Ciguur ).6.4.1.4.dan *ien we:

a. dat we kunnen meten in de leiding tussen de F.O.I.

en de F.U.II.Uaar loopt namelijk een 500 Hz.wissel

stroom.Deze kan via een' stroomtransformato~omgezet

worden in een spanning, die een maat is voor de stroom.

Deze' Bpanning geeft echter niet de infonnatie cf de

stroom in de belasting positief of negatie! is.Deze

informatie moet verkregen worden uit de constataring

d&~ @f brug A.O~ brug BogelGidto
"

I.

U (.roorlz)

a..

bo ~Gn &nd~rG metbod~ i&.~~ Dtr@orn te msten die door

de belaBting vloeit.Hiervoor is een Btroomtrana=

formator niet geschikt,omdat de frekwentie te !aag

kan worden.Op deze plaatsmoet gerneten worden met

een ~hunt o~ met behulp van Hal!~plaatjea enz.
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Meting via epn shunt geeft direct de stroomrichting

aan.Het verkregen signaal kan direct vergeleken wor

den met het gewenste signaal.

c.Ben derde methode is,stroomtraformatoren te p1aatsen

in de voediags1ijnen van beide bruggen.Ook in dit ge

val is het teken van de stroom direkt bekend.

Daar 4e tweede methode\met de shunt} het eenvoudigst

15,1s deze in de be&taande opstel1ing toegepast.

Of de andere methoden voorkeur verdienen moet nog

bekeken word.en.

Br t~eedt nu echter nog een moetlijkheid op.De stroom

door de be1astlng wordt gevormd uit een 500 Hz.wis

selspanning en za1 dan ook altijd een rimpel verto

nen van 1000 Hz.Ben derge1ijk signaal verge1eken met

het gewenste zal altijd een verschilsignaa1 geven.

We rnoeten dan ook een filter in de terugkoppelleidin~

plaatsen,zodat de rimpel verzwakt wordt.Het toege

P~8t~ filter 15 te v;i.nden i(1 figuur 3.6.4.1.5.
Of een dGwg~lijk ~ilt~~ in ds. tc~kQ~st gehamdh&&~d

kan bltjwan ~a nog ~1e~ bek~ndo

- -
&A-<f 6Ao>.

• I
~

I
~

•
T~.r6/4F."

.' ,
,

jl' i g • J 0 6 0 ~ • JL • 5 0

,
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De gebouwde frekwentie-omzetter is om verschillende rede

nen niet volledi~ gereed gekomen.De hoofdoorzaak hiervan

is een gebrek aan tijd geweest.30vendien was de 4-fasige

induktiemachine te laat beschikbrtar om het geheel goed te

beproeven.ln eerste instantie was het mogelijk de motor

onbelast te laten draaien op het nominale toerental.

Hij belasting met een J-fasige inrtuktiemotor,waarvan 2

rasen werden bekrachtigd,verkregen we een bevredigend

resul taat.

De stroomvorm is vooral bij lage frekwenties(tot 50 Hz)

goed sinusvormig en in principe blijkt de omzetter dan

ook goed te werken.

Om het geheel bij nominale belasting te kunnen bedrijven

zullen nog verschillende verbeteringen aangebracht moe ten

worden.Hierover volgen in 4.1. nog nadere inlichtingen.

1.In eerste instantie zal verbetering aangebracht mgeten

w@Fde~ in met circui t VOOR' de .stR'oolllllvergrond<ell1Rilg 0

~@lang iRil een van de b~ggen nog ~eRil gr@tore at~oom loopt

dan de houdgtroomo~u~g de andere brug niet g@tleidend gG=

maakt w@rdell1l.DaaX" eX" ium hat b188 taande app&~aa~ steecile kor~=

slultingen optredenokan aangenomen worden dat de vergren=

deling~niet goed funktioneertoWellieht zal een andere

.gtToom=meetmethode gevonden Moeten word$n,die een gcede

vergrendeling waa~borgtoVcor fist ond~Tzoek hi0rvan is het

V&n be!ang 06 thyristorsRil wan d6 ~oOolIo ap~rt ~a ~ekeTeno

2 o Eell'll tweeds punt 18 het Jfil,tl8r in de tt9rugkoppe11eiding

wan de stroo~rege1ingoVermoedslijkzal sen bet~r ~ilter

toegepaat moeten wordeno~ern Jfilter n~elijkod~~ de 1000Hz

rimpl!l volledig afvlakt en de 150 Hz doorlaatoOp dis Manter

is een betere vergelijking mogelijk tussen de gewenste-

en de weX"kelijke stroomvormo _

J. A1 s derde zal ook aan de gelijkspanningsvergterker ~cm

dacht besteed moeten worden.Waarschijnlijk is de verster-
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king niet groot genoeg.ln dit geva1 kan de tegenkoppe1ing

van de versterker uitgevoerd worden zoa1s 1n Ciguur 4.1.1.

is aangegeven.Hovendien is bet beter om de transistoren

van de verschilversterker te vervangen door betere b.v.

BFY 55.Dit in verband met de optredende driCt tengevolge

van temperatuurverschil1en.

V
--1----1

~

t .. s ij.1. I.

4.A1s de transCormator opnieuw gewikkeld 1s kan ook aan de

F.O.I. nog eni~e aanQacht besteect worden.Opt1maliseren

wa~ de ~aa~ w~n de ~moo~spo91en en da ~ommutatisconden=

s~tor0ln :l3Sl1 10.1dslll ~ot e~n bet$r~ 3lYsrld.lIlgo

Voor~ov~K' het zich ls&t aan~1sn is het pTimcipe warn de

gehele o~zatteK' goed sn na WOOK'~gs~st ontvikkGlingswerk

zal ee~ goede werki~g 8telli~ worden b~reik~.
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Bijl&«e C.

Voedin« : gelijketroom«enerator .etC.27800;"F. over
de kl....n van de F.O.I."

Spanning I 100 Volt.

aela.tine I Rs5 O~. aelasting I L. 1 .H.



Bij1a«e D.

Vo.dine a celiJkatrooacenerator .et C.27800juF. o••r
de kl~eft .an de F.O.I.

Spannin« a 100 Volt.

Belaatine : R-5 Oha. Melaatine : L. 1 mHo
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B1Jlace E•

Voedine
SplUming
Melaatine

Condenaator(9600~Y.) op kl....n
Vaft d. g.n.rator.

• elijkatroo.cen.rator.
100 Volt.
~ • 1 .H.

Cond.naator(9600/"~.)op kle...n
van de F.O.I.

FotO'SI voedingaspanning en stroom.

111l/em.

lool//em.

Vced1D~ ge~ijk8troo.generator,

z@Rder aCvlakcondensator.
Beiastiag;7e5 Obmo !!!!!!!~f:2 mHo
.. __ .......... ~mte;:t

~ot@18:voad1ngsspanningen strOGmo
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