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Samenvatting
Bij de vakgroep EMV wordt onderzoek gedaan naar fluxgeorienteerde regelingen van
draaistroomaandrijvingen. Ten behoeve van de experimentele verificatie van theorie en
simulaties bestond de behoefte aan een 20 KVA vermogensomzetter die zich gedraagt als
spanningsversterker.

Er is gekozen voor een cycloconvertor met kringstroom. Voordelen van deze kringstroom
zijn het vermijden van leemtebedrijf en van een dode tijd bij verandering van de richting
van de belastingsstroom, en een reductie van harmonischen in de uitgangsspanning. De
uitgangsspanning lijkt bij deze schakeling veel op die van een pulsbreedtegemoduleerde
omzetter. Nadelen zijn echter de benodigde kringstroomspoelen en de grotere conver
torstromen. Verder moet de kringstroom ook geregeld worden.

Voor het regelen van de kringstroom zijn drie methoden onderzocht. Ret niet-regelen van
de kringstroom is het eenvoudigste, maar is niet acceptabel omdat in dat geval herhaalde
lijk leemtebedrijf optreedt. Het regelen van de kringstroom zodat het opgenomen reactieve
vermogen constant is heeft tot nadeel dat continu grote convertorstromen moeten lopen,
en dat de regeling relatief ingewikkeld is. Hierdoor is deze oplossing bij de gegeven
toepassing niet erg aantrekkelijk.

Bij de derde methode wordt de kringstroom naar een referentiewaarde geregeld, die vast
of variabel kan zijn. In dit geval is de regeling relatief eenvoudig, en kan door de keuze
van de referentie verhinderd worden dat ooit leemtebedrijf optreedt. Bij de gebruikte
schakeling, een 6-puls dubbele brug gevoed uit een transformator per fase van de
belasting, moet er echter weI voor gezorgd worden dat de regelspanningen geen 150 of
300 Hz componenten bevatten, aangezien anders een asymmetrische stroomverdeling of
afwijkingen in de uitgangsspanning optreden.

Regeling van de kringstroom naar een constante waarde blijkt bij snelle veranderingen in
de belastingsstroom niet goed te werken. Daarom is voor de kringstroomreferentie een
waarde gekozen die gelijk is aan het "natuurlijke" (ongeregelde) verloop van de kring
stroom plus een constante.

De eerste experimenten met de in analoge techniek gerealiseerde regeling en de praktijk
opstelling laten zien dat de sturing van de uitgangsspanning en de regeling van de
kringstroom naar verwachting werkt. Experimenten waarbij een belasting is aangesloten
moeten echter nog uitgevoerd worden.
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Lijst van symbolen

Lijst van symbolen 1

Algemeen: x geeft een momentane waarde aan, (x) een waarde die zodanig is gefilterd dat rimpels
(300 Hz) niet meer zichtbaar zijn, X een effectieve waarde of een constante, X een complexe
waarde. Referentiewaarden worden aangeduid met *.

Wn

inn

A

(ien) len

(iep) lep

(ieT) (T

(IL) IL

(Inn) Inn

(/np) Inp

(inT) InT

(ipn) Ipn

(i
Pl

,) Ipp

(ipT) Ipt

L

Ontsteekhoek van de thyristoren in de p- resp. n-convertor

Bij thyristor I horende hoek. Deze thyristor wordt ontstoken zodra 8; grater
wordt dan Ci

Hoekfrequentie van het net

Amplitude van de fasespanning aan de secundaire zijde van de trafo
(A =tla=tlb= tie)

Frequentie van de grondharmonische van vL

Minimum van ipn en inn: de n-kringstroom

Minimum van ipp en inp: de p-kringstroom

Minimum van ipT en inT: de totale kringstroom

Stroom door een fase van de belasting

Stroom door de "onderste" kant van de n-convertor

Stroom door de "bovenste" kant van de n-convertor

Het momentane gemiddelde van inp en inn

Stroom door de "onderste" kant van de p-convertor

Stroom door de "bovenste" kant van de p-convertor

Het momentane gemiddelde van ipp en ip"

Inductiviteit van een halve kringstroomspoel

L, Inductiviteit van een hele kringstroomspael

M Wederzijdse inductiviteit tussen twee helften van een kringstroomspoel
(Meestal: M=L)

±N Wederzijdse inductiviteit tussen een helft van een kringstroomspoel, en een
helft van een andere

Vn

Vnn

R

(VL) VL

(vn) Vn

(V
M

) Vnn

(Vnp) Vnp

(Vp) Vp

(vI"') VI'"

(Vpp ) Vpp

Weerstand van een halve kringstroomspoel

Stuurspanning voor het besturingskastje van de n-convertor

Stuurspanning voor het besturingskastje van de p-convertor

Fasespanningen aan de secundaire zijde van een trafo

Spanning over een fase van de belasting

Uitgangsspanning van de n-convertor

"Onderste" deel-uitgangsspanning van de n-convertor

"Bovenste" deel-uitgangsspanning van de n-convertor

Uitgangsspanning van de p-convertor

"Onderste" deel-uitgangsspanning van de p-convertor

"Bovenste" deel-uitgangsspanning van de p-convertor

W Energie opgeslagen in een kringstroomspoel
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In het kader van een meerjaren-project wordt er bij de vakgroep EMV onderzoek gedaan aan de
experimentele verificatie van veldgeorit!nteerde regelingen voor draaistroomaandrijvingen.

Binnen dit project werd er gewerkt aan de ontwikkeling van een cycloconvertor (20 KVA) die
toegepast kan worden bij de regeling van draaistroommachines. Deze ornzetter synthetiseert
wisselspanningen met variabele amplitude en frequentie (0 - 20 Hz). Belangrijk hierbij was ervoor
te zorgen dat de stroom door de machine een verloop zonder discontinulteiten had, zodat een hoge
regelsnelheid kon worden bereikt. Daarom werd er gekozen voor een cycloconvertor met
kringstroom.

Binnen het kader van de desbetreffende afstudeeropdracht is eerst theoretisch het functioneren van
een cycloconvertor met kringstroom in het algemeen bestudeerd (Hoofdstuk 2). Vervolgens zijn
verschillende in de literatuur gevonden kringstroom-regelmethoden met elkaar vergeleken
(Hoofdstuk 3). Met behulp van simulaties van de schakeling en van verschillende regelingen werd
een optimale regelmethode bepaald, en werd de uitgangsspanning bestudeerd. Oak werd zo de
waarde van de kringstroomspoelen bepaald (Hoofdstuk 4). De aldus ontworpen regeling werd
vervolgens in de praktijk gebouwd (Hoofdstuk 5). Tenslotte is de regeling in de praktijk getest, en
zijn de metingen vergeleken met de simulaties (Hoofdstuk 6), waarna conclusies en aanbevelingen
konden worden gemaakt (Hoofdstuk 7).
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De totale cycloconvertor bestaat uit drie identieke deelschakelingen, t!t!n voor iedere fase van de
belasting. Deze deelschakelingen bestaan ieder op zich uit twee brugschakelingen. Dit hoofdstuk
beschrijft deze brugschakelingen, de uitgangsspanning, de besturing, en de koppeling tot een
dubbele brug. Ook wordt het natuurlijke verloop van de kringstroom beschreven.

2.1 De 6-puls brugschakeling
Door het samenvoegen van twee 3-puls ornzetters ontstaat de 6-puls brugschakeling, weergegeven
in Figuur 2.1. De nummers bij de thyristoren geven de volgorde van ontsteken aan. De uit
gangsspanning van de brug kan worden beschreven als de som van de uitgangsspanningen van de
positieve en de negatieve groep van drie thyristoren.

i p

...+-. "

3

,,,----t
'b----+-----t
, c ----+-----t-------t

5
,

pp

,
pn

4 6 2

I p

Figuur 2.1: 6-puls brugschakeling.

De ontsteekhoek cxp van de thyristoren is gedetlnieerd als de hoek tussen het natuurlijke en het
werkelijke ontsteekmoment. Figuur 2.2 lOont de spanningen op verschillende punten bij cxp =30°,
uitgaande van continue geleiding en afgezien van commutatieverschijnselen. Continue geleiding
betekent dat ip altijd groter dan nul moet zijn. In dat geval geleidt iedere thyristor 120° vanaf het
moment dat hij wordt ontstoken. Aangezien de uitgangsspanning zowel positief als negatief kan
worden is de schakeling een twee-quadrant omzetter.

Aan de hand van Figuur 2.2 kan (2.1) worden afgeleid. Hierbij is A gelijk aan de amplitude van
de fasespanning aan de netzijde van de brug (A = \1,,= \lb =\I,.).

2"11+-
P 3

(v ) = (v ) = _1_ f A sin(<p+~)d<p
" ~ 2n~ 6a.,

3'3= _V_oJ A COS(lX)
2n

(2.1)

Hierbij wordt de notatie (x) gebruikt om grootheden aan te duiden waar de rimpel ten gevolge van
het schakelen van de thyristoren niet zichtbaar in is. De totale uitgangsspanning van de brug wordt
dan gegeven door (2.2).

(2.2)
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Figuur 2.2: Spannillgen op verschillende puntell vall de 6-puls brugschakelillg.

Hieruit kan het verband tussen de benodigde ontsteekhoek en de referentiespanning eenvoudig
worden afgeleid:

(2.3)

Verschillende eenvoudige manieren om een dergelijke brugschakeling te besturen zijn met elkaar
vergeleken in bijvoorbeeld [Blan-67]. De methode die de beste uitgangsspanning oplevert en
tegenwoordig het meest gebruikt wordt is de "Cosine wave crossing" methode, die uitgebreid is
beschreven in [Pell-71]. Bij deze methode wordt een thyristor ontstoken op het moment waarop de
referentiespanning een "timing wave" vT snijdt, namelijk als:

Hierbij is OJ nul op het natuurlijke ontsteekmoment, en loopt lineair op tot 21T in een periode van
de netfrequentie. Door een juiste keus van vT, die evenredig is met de spanning tussen twee van de
netfasen, wordt automatisch voldaan aan (Vp ) =(v)". Vergelijking met (2.2) laat zien dat op het
ontsteekmoment geldt dat:

Hieruit voigt de waarde van ~T' aangezien op het ontsteekmoment OJ per definitie gelijk is aan fXp

In plaats van gebruik te maken van een dergelijke timing wave, kan ook met behulp van een
arccosinusfunctie de ontsteekhoek bepaald worden, waarna de thyristoren ontstoken worden bij
een snijpunt van OJ en Ctp ' zoals ge"il1ustreerd in Figuur 2.3.

De beschreven methode zorgt er dus voor dat bij een constante referentiespanning de gemiddelde
uitgangsspanning daaraan precies gelijk is, en de tijd tussen twee ontsteekmomenten constant is.
Hieruit voigt overigens niet noodzakelijkerwijs dat Ivp-(v)" I een zo klein mogelijke waarde moet
hebben, zoals ten onrechte in [pell-71] wordt aangenomen.

Bij de beschreven methode wordt de momentane waarde van de referentiespanning steeds vergele
ken met een "timing wave", terwijl aileen de waarde op het snijpunt relevant is. (v)* wordt dus als
het ware bemonsterd op die momenten. In de telecommunicatie wordt dit natuurlijke bemonstering
genoemd. Wi! men de ontsteekmomenten tevoren bepalen, kan men regelmatige bemonstering
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toepassen (zie [Bird-74]), waarbij (v)* bemonsterd wordt als 8;=0. Aangezien bij sinusvormige (v)*
ap gemiddeld 90° is, is de gemiddelde tijd tussen de bemonstering en het ontsteken 90/360 20 ms
= 5 ms, zodat er een aanzienlijke vertraging tussen (v)* en (vp ) zal optreden. Daarom is deze
methode niet geschikt indien uitgangsspanningen (vp ) tot 25 Hz gewenst zijn.

Indien de referentiespanning of -ontsteekhoek naast een grondcomponent ook cornponenten met
hogere frequenties bevat blijken verschillende problemen te kunnen optreden.

Een eerste geval is weergegeven in Figuur 2.3. Bij een normaal verloop van ap treedt er per
periode van de netspanning steeds een snijpunt op van Ctp en 8;. Ais ap echter bijvoorbeeld stoor
pulsen bevat, treden meerdere snijpunten op. Hierdoor zal een groot verschil tussen (v)· en (vp)

ontstaan, aangezien het niet mogelijk is een zojuist gedoofde thyristor opnieuw te ontsteken. exp

moet dus zodanig getllterd worden dat dergelijke stoorpulsen niet voorkomen. Ook andere snelle
variaties van ap moeten vermeden worden. Dit legt een beperking op aan de snelheid waarmee (vp )

veranderd kan worden.
Th8la4 lheIa8 lheIa 1

Figuur 2.3: Verloop vall Ctp en snijpunten met 8,'s.

Een tweede geval waarin de uitgangsspanning niet de gewenste waarde heeft is te zien in
Figuur 2.4. v· heeft hier een constante waarde met een 300 Hz component daarop gesuperponeerd.
Aangezien van de referentiespanning aileen de waarde op de schakelmomenten wordt gebruikt kan
hierdoor een verschil tussen de gemiddelde referentie- en uitgangsspanning ontstaan. Om dit effect
te vermijden mag v· dus geen componenten bevatten met een frequentie dicht bij 300 Hz of een
veelvoud daarvan.

Figuur 2.4: E;ffeet vall eel! 300 Hz compollelll ill v·.

Tenslotte blijkt ook een component van 150 Hz (of een oneven veelvoud daarvan) een probleem te
veroorzaken. De waarde van Ctp is dan niet gelijk voor beide groepen van drie thyristoren (zie
Figuur 2.5). Hierdoor wordt (vpp) ~ (vpn), terwijl de totale uitgangsspanning (vp ) niet bei'nvloed
wordt. Ais de 6-puls brug los wordt gebruikt is deze asymmetrie niet van belang, bij toepassing in
een dubbele brugschakeling echter wei.
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Figuur 2.5: Effect van een 150 Hz component in Ctp-

Samenvattend moet er dllS bij regeling van Ctp altijd voor gezorgd worden dat deze geen compo
nenten met een frequentie rond 150 Hz of een veelvoud daarvan bevat, en ook geen andere
hoogfrequente componenten, zoals snelle variaties en stoorpulsen.

2.2 De dubbele-brug schakeling

Aangezien bedrijf in vier quadranten gewenst is, is het nodig de schakeling uit te breiden met een
tweede 6-puls brugschakeling antiparallel aan de eerste. Deze brug wordt zo aangestuurd dat
(Vp ) =(vn) , waarbij (vn) de uitgangsspanning van de tweede brug is. Voor de ontsteekhoeken
betekent dit dat Ctn=180o-ap ' De subscripten p en n worden gebruikt om aan te duiden dat de ene
brug een positieve belastingsstroom iL kan leveren, de andere een negatieve.

L

, p, L 1L , np

M

"""" ~~ ~~
/

.... ';', /:"•~ , I .J~ ~ <- :: ~, 3 . I I . oJ . .J .I I
I

"
I

I " . II 0 I I CD
I

:~I

Z,

I I

I I
I I
I I
I I
I I

~ ~~ ~~
I I

iiO:
I I
I I

::: ~ ~~ .J~I I
4 6 • I I , ,. ...7 ...7! !

, 3 .
'0· M ...

, ,TL

4,.

Figuur 2.6: De dubbele brugschakeling.
Figuur 2.6 toont de zo ontstane schakeling. Wat hierbij opvalt zijn de spoelen die tussen beide
bruggen zijn aangebracht. Deze zijn nodig om de stroom te beperken die gaat lopen ten gevolge
van momentane spanningsverschi11en tussen vp en vn • Deze stroom, die niet door de belasting maar
in een kring door beide convertors loopt, wordt kringstroom genoemd, en de spoelen kringstroom
spoelen. Aangezien de twee bruggen in het midden met elkaar zijn doorverbonden kunnen twee
kringstromen worden onderscheiden: een door de bovenste drie thyristoren van de linker brug, de
bovenste spoel en de bovenste thyristoren van de rechter brug (icp) , de andere door de onderste
thyristoren en spoel (i,on)' Het momentane gemiddelde van deze beide kringstromen wordt in het
vervolg aangeduid met (.To de totale kringstroom. Deze stroom is niet fysiek meetbaar, maar is de
stroom die door de bruggen rond zou lopen als er geen middenverbinding tussen beide bruggen
aanwezig was, zoals wanneer beide bruggen uit afzonderlijke transformatoren gevoed zouden
worden.

De bruggen kunnen echter ook zo worden aangestullrd dat kringstroomspoelen niet nodig zijn. Dit
wordt bereikt door bij een positieve belastingsstroom de "negatieve" convertor te blokkeren, of
aan te sturen met een zodanige an dat er geen stroom door zal lopen. Bij een negatieve belastings
stroom moet dan het omgekeerde gebeuren. Bij een nuldoorgang van de belastingsstroom moet
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dus van convertor gewisseld worden, echter niet als de stroom slechts kortstondig nul wordt.
Tijdens het omschakelen van de ene naar de andere convertor - de dode tijd - is de belastings
stroom nul. Dit veroorzaakt een vervorming in deze stroom, met name bij hogere frequenties. Het
eerder afgeleide verband (2.2) tussen Cl.p en (vp ) is overigens ook niet meer geldig als de convertor
stroom gedurende enige tijd nul is. Zonder spanningsregeling zal dus ook vervorming van de
uitgangsspanning optreden.

De voordelen van de schakeling met kringstroom zijn de eenvoudigere besturing en de verminde
ring van de harmonischen in de uitgangsspanning. De besturing is eenvoudiger omdat geen
rekening gehouden hoeft te worden met het teken van de uitgangsstroom of met spanningsafwij
kingen ten gevolge van het leemtebedrijf. Doordat de uitgangsspanning het gemiddelde van die
van beide bruggen is, zoals later zal worden aangetoond, heffen de harmonischen daarin elkaar
gedeeltelijk en bij sommige uitgangsfrequenties en -spanningen zelfs geheel op. Vit [Tamu-82]
blijkt dat hierdoor met name bij hogere frequenties een aanzienlijk kleinere rimpel in het
machinekoppel verkregen wordt. Hierdoor kan de cycloconvertor tot bij hogere frequenties
gebruikt worden dan wanneer er geen kringstroom was.

De nadelen van de kringstroom zijn de grotere convertorstromen, de benodigde kringstroom
spoelen, het grotere benodigde reactieve vermogen, en de benodigde kringstroomregeling. Deze
regeling is nodig om te verhinderen dat de kringstroom ooit nul wordt, aangezien anders regeling
(Lp.v. sturing) van de uitgangsspanning nodig is, en de harmonischen toenemen. Doordat er
constant een kringstroom moet lopen, worden de thyristoren zwaarder belast, waardoor meer
verliezen optreden, waar ook bij het dimensioneren rekening mee moet worden gehouden.

Aangezien bij de gegeven toepassing de vorm van de uitgangsspanning en -stroom belangrijker
zwaarder telt dan de nadelen van de schakeling met kringstroom, is voor deze schakeling gekozen.
Het ontwikkelen van een kringstroomregeling werd hierdoor een van de belangrijkste onderdelen
van de ontwikkeling van de cycloconvertor.

2.3 Ret verloop van de kringstroom

De p-kringstroom icp is de stroom die door de "bovenste" helften van beide bruggen loopt, en niet
bijdraagt aan de belastingsstroom iL • Als iL positief is, is i,.p gelijk aan inp, als iL negatief is, is
icp = ipp• Aangezien geldt dat

voigt hieruit dat

Op dezelfde wijze kan voor de n-kringstroom worden afgeleid:

, l C" 1'1) 'C' ')lell = "2 IplI +1,,"- I L = mm Ip",I""

De stroom door de middenverbinding (=(,,-i'1» is in veel gevallen niet interessant, aangezien deze
(als er geen verstoring van de symmetrie optreedt) gemiddeld nul is. am de schakeling te kunnen
beschouwen alsof er geen middenverbinding was, worden de volgende grootheden gedefinieerd:

ipT=!(i +i )2 pp pII

. 1 ( . .)
I"T = "2 l"p +lnn



Hiermee kan dan worden afgeleid dat:

en
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(2.4)

(2.5)

2.3.1 Het natuurlijke verloop van de kringstroom

Bij normaal functioneren zonder kringstroomregeling zullen cxp en cx,. altijd zo worden aangestuurd
dat cx" = 180o-cxp , zodat beide bruggen (gemiddeld) dezelfde uitgangsspanning VJ leveren.
Vereenvoudigd kan de schakeling worden voorgesteld als in Figuur 2.7, waarbij rimpelspanningen
en verliezen verwaarloosd zijn.

M

Vp

(=Vd)

ipT

r----?--. ----""..........
L

Vp

'nT
...........'"'-------1.....-~--.

L

Vn Vn

(=Vd)

Figuur 2. 7: Eellvoudig vervangingsschema van de dubbele brug.

Uit deze figuur blijkt dat de spanning over de kringstroomspoel nooit negatief zal kunnen worden.
De in de spoel opgeslagen energie kan dus aIleen maar toenemen of constant blijven. In
Figuur 2.8 is het verloop van de verschillende stromen weergegeven in het geval van een sinus
vormige belastingsstroom.

I~
· ... .. .., ... - ..

i L _______________ --------------- ---------------
· . - - .

.. . . . .

I·~
· . . . . . . . .. .-.

(~,} ------------ ----------- -----

::.:. '::::.

~~I·····~(j,~ ~-.-.--- •••••.•--••
. . . .. . ..

Figuur 2.8: Het natuurlijke verloop van de kringstroom.
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In de beginsituatie zijn aBe stromen nul, en geleiden de diodes niet. Ais iL toeneemt zal deze
stroom door de positieve convertor geleverd worden «(lpT) =lJ, terwijl over de linker helft van de
spoel een spanningsval optreedt. De in de spoel opgeslagen energie wordt dan:

W - IL ~2- - l2 L

Merk op dat L de inductiviteit van een halve spoel is, en de inductiviteit van de gehele spoel gelijk
is aan 4L. Ais lL vervolgens weer gaat afnemen zal de opgeslagen energie constant blijven, en zal
gelden (onder aanname dat M=L) dat:

/\
- ipT + lnT = liLI

Zodra IlLI groter wordt dan een eerder maximum, zal de opgeslagen energie, en dus ipT+i"T

toenemen. Met behulp van (2.5) vindt men dan dat:

(2.6)

l,or is dus een functie van de absolute waarde van de belastingsstroom en van een voorafgaande
topwaarde daarvan.

Ten gevolge van verliezen in de thyristoren en in de spoel zal in de praktijk de opgeslagen energie
wei afnemen. Het gevolg hiervan is dat in stationaire toestand tijdens iedere halve periode de
kringstroom even nul wordt.

2.3.2 De rimpel in de kringstroom ;"T

In de praktijk zal de kringstroom om twee redenen niet zonder rimpels zijn. De eerste reden
hiervoor is dat de belastingsstroom lL ten gevolge van rimpels in de uitgangsspanning vL een
rimpel zal bevatten, die vol gens formule (2.6) ook in ler zal komen. De andere reden is dat er
tussen vp en v" momentane verschil1en optreden. De grootte van de rimpel die hierdoor ontstaat is
omgekeerd evenredig met de grootte van de kringstroomspoel, en atbankelijk van de grootte van
de ontsteekhoek Cip ' Het precieze verband zal hieronder worden afgeleid.

Voor deze atleiding is uitgegaan van Figuur 2.6. De belastingsstroom is hier nul genomen, en Cip

(=J80o-Ci,.) is constant tijdens de beschouwde intervaBen. De totale kringstroom leT wordt in stand
gehouden door het spanningsverschil vp-v". Er geldt:

- leT = -l-f(vp -v,,)dt
2Lt

(2.7)

Hierbij is L, de inductiviteit van een hele kringstroomspoel (L,=4L). De vorm van (vp-v,.) is
atbankelijk van Cip (n.b. Ci,,=J80 o-Cip), waarbij drie gebieden kunnen worden onderscheiden binnen
het bereik 0~ Cip ~ !X)O.

O~Cip~30°

De vorm van de spanningen vp en v" in dit geval zijn weergegeven links in Figuur 2.9. De
topwaarde van vp en v" bedraagt -.13 A, waarbij A de amplitude van de fasespanning is, aangezien
bij de brugschakeling de uitgangsspanning altijd een verschil tussen twee fasespanningen is.
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Figuur 2.9: vp en Vn bij ap (=180 0 -a,) =15°, 45° en 75°.

In Figuur 2.9 is te zien dat (vp-v,) nul is voor Cl.p ~ O+k·60° ~ 60-Cl.p (k= .. ,-1,0,l, .. ), zodat de
kringstroom binnen dit interval constant zal zijn. Voor -ap ~ O+k·60° ~ Cl.p is (vp-v,) eerst
positief (waardoor icT toeneemt), daarna negatief. De top-top waarde van de rimpel wordt gegeven
door:

ieT,ltT =

Uitwerken hiervan geeft:

(O<a: <30°)
p

(2.8)

30° ~ Cl.p ~ 60°

In dit gebied komt het niet meer voor dat Vp en Vn enige tijd aan elkaar gelijk zijn. Voor het
bepalen van ieT moeten twee intervallen onderscheiden worden: -(600-Cl.~ ~ O+k·60° ~ (60-Cl.~

en (600-a~ ~ O+k·60° ~ ap (zie Figuur 2.9 midden). In beide intervallen neemt ieT eerst toe, en
dan weer af tot dezelfde beginwaarde. De top-top waarden van de rimpel van i eT binnen deze
intervallen worden nu gegeven door:

O'

ieT,1tr = {jA f sin(e+1200)-sin(e+600) de
2 wnLt -(60· -rt.,)

resp.
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Als men nu niet ge'interesseerd is in de top-top waarde van leT binnen deze intervallen afzonderlijk
maar in het algemeen, geldt de grootste van beide waarden. Uitgewerkt:

(2.9)

waarbij 'Y wordt gevonden door gelijkstelling van beide vergelijkingen; er geldt: 'Y =4]0

60° s. Cip s.90°

Het verloop van vp en Vn is ook voor dit gebied weergegeven in Figuur 2.9 (rechts). Net als in het
vorige gebied moeten twee tijdsintervallen worden onderscheiden: -(Cip-600) S. (J+k·60° ~

(Cip-600) en (Cip-600) S. (J+k·60° s. (120 o
-Ci,). De top-top waarde van de rimpel van leT is hier:

resp.

Uitgewerkt:

(2.10)

met f3=74°, gevonden door gelijkstelling van beide vergelijkingen.

In gratiekvorm is het verloop van de top-top waarde van de rimpel in leT als functie van Cip
weergegeven in Figuur 2.10. Voor Cip > 9(;0 geldt dat de rimpel dezelfde top-top waarde heeft als
voor 180 0

-Cip , aangezien het verloop als functie van Cin (=180 0
-Cip) en van Cip gelijk is.

Aangezien zowel vp als vn periodiek veranderen met een periode van T/6 = 20/6 ms heeft de
grondharmonische van deze rimpel in (.T een frequentie van 300 Hz.

2.3.3 De rimpel in de deelkringstromen

De hierboven beschouwde totale kringstroom 1"T is geen fysische grootheid. In werkelijkheid
bedraagt de spanning over een kringstroomspoel vpp-vnp of vpn-vnn• Er geldt dus (zie Figuur 2.6):

en
dipnL- = v -v

'dt pn M

(2.11)

Aangezien oak hier is aangenomen dat de belastingsstroom nul is, kunnen er dus twee kringstro
men worden onderscheiden: lep en len' De totale kringstroom leT is het gemiddelde hiervan, en
optelling van de vergelijkingen (2.11) leidt dan ook tot vergelijking (2.7).
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0,3

0,25

~- 0,2a.
~
a. 0,150...
"ii
a.
E 0,1

i:C

0,05

0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ontsteekhoek alfa_p

Figuur 2.10: De top-top ..vaarde vall de rimpel ill leT alsJunetle vall a p (K=A ...;3/(2w).,)J.
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Figuur 2.11: v,.p ell vnp bij (X,. (=180 0 -(XJ = 30 0 ell 75°.

Voor het bepalen van de rimpel in i,.p moeten twee gebieden worden onderscheiden: OO~Oip~60°

en 600~ap~90°.

O~ap~60°

vpp en vnp zijn voor dir geval weergegeven links in Figuur 2.11. De topwaarde van deze spannin
gen is A, de amplitude van de fasespanning. vpp-vnp blijkt in dit gebied voor een deel van de tijd
nul te zijn. De top-top waarde van de rimpel in I.." wordt op dezelfde manier afgeleid als die in ier
Er geldt:

A
O·

f sin(6 +150° ) -sin(6 +30°) d6

Uitwerken hiervan geeft:

(0<(( <60°)
p

(2.12)
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60° ~Cip~90°

Rechts in Figuur 2.11 is het verloop van vpp en vnp voor dit geval weergegeven. Evenals bij de
bepaling van de rimpel in ler moeten hier twee intervallen onderscheiden worden: Cip ~ ()+k·120°
~ (2400-Ci~ en (J200-Ci~ ~ ()+k·J20° ~ Cip- Voor de top-top waarde van de rimpel in iep in
deze intervallen vindt men respectievelijk:

en

. A, =--
cP,ttr W L

/I t

120°

J sin(e+300)-sin(e-900) de
lip

60°

i =~ J sin(e+1500)-sin(e-900) de
cP,ttr W L

/I t (120° -II,,)

Het blijkt dat de waarde in het eerste interval het grootst is, zodat geldt:

(2.13)

Grafisch is dit weergegeven in Figuur 2.12. Uiteraard is dit verloop weer symmetrisch rond
Cip =Ci,,=90°.

0,6

0,5

l.:::
....... 0,4
Q.
0

X
0,30-G)

Q.
E 0,2
ii:

0,1

0

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ontsteekhoek alfa-p

FIguur 2.12: De top-top waarde vall de rimpel ill (p alsfunetle van Cip (K=AV31(w,.LJ).
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Dit hoofdstuk beschrijft verschillende mogelijkheden om de kringstroom te regelen. Achtereenvol
gens worden het geval waarbij de kringstroom niet wordt geregeld, de regeling van de kring
straom naar een vaste of variabele referentiewaarde, en de regeling waardoor het opgenomen
reactieve vermogen constant wordt besproken. Tenslotte worden deze methoden met elkaar
vergeleken.

Het voornaamste doel van de kringstroomregeling is het vermijden van leemtebedrijf, wat irnmers
zou leiden tot afwijkingen in de uitgangsspanning en verandering van de uitgangsimpedantie.
Verder ZOU een kringstroomregeling mogelijk de extra verliezen die ten gevolge van de kring
stroom optreden kunnen beperken, of het opgenomen reactieve vermogen constant kunnen maken.

3.1 Kringstroom ongeregeld

De eenvoudigst realiseerbare oplossing is het niet regelen van de kringstroom. Deze heeft dan een
verloop zoals weergegeven in Figuur 2.8 (afgezien van de rimpel) (zie ook [PeIl-71]). Het
minimum treedt op als IiL I maximaal is. Als dit maximum gelijk is aan een vorig maximum zal
volgens (2.6) de kringstroom dan nul zijn. In stationair bedrijf zal ieder maximum gelijk zijn aan
het vorige, zodat de kringstroom twee keer per periode nul wordt. Doordat de in de spoel
opgeslagen energie ten gevolge van verliezen weI afneemt, zal dit ook gelden als er lang daarvoor
weI een groter maximum is opgetreden.

Ten gevolge van de beperkte graotte van de kringstroomspoelen zal er op de ideale kringstroom
een rimpel gesuperponeerd worden. Hierdoor zal de kringstroom zelfs meerdere malen per halve
periode nul worden.

Als er geen kringstroom loopt, loopt steeds in een van beide bruggen de belastingsstroom it> en in
de andere geen stroom. De convertorstromen zijn dan dus altijd kleiner dan in het geval met
kringstroom. Om de verliezen (evenredig met n in de convertor te vergelijken wordt eerst voor
dit geval het kwadraat van de effectieve convertorstroom bepaald:

If

] 2 1 f(~ . )2 d 1 ~2= - I smq> q>:= - I
Pmill 21t L 4 L

o

Bij een natuurlijke kringstroom geldt (zie Figuur 2.8):

Dit betekent een toename van de verliezen van:

3

toename verlies = 8
1
4

1

4 • 100% = 50%

In een toepassing waar de convertorverliezen van groot belang zijn, is het derhalve gunstig om
met behulp van een regeling de kringstroom kleiner te maken dan de natuurlijke.

Bij lage uitgangsfrequenties geldt dat het door een brug opgenomen reactieve vermogen evenredig
is met de stroom I en sin(a). Ten gevolge van de kringstroom zal bij aIle waarden van de
uitgangsspanning (cos(a) de stroom groter zijn dan wanneer er geen kringstroom zou zijn, zodat
het opgenomen reactieve vermogen dus ook groter is. Hoeveel grater is atbankelijk van de grootte
en vorm van de uitgangsspanning.
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3.2 Kringstroom geregeld naar een referentiewaarde

Om de kringstroom te kunnen regelen is het nodig dat (vp ) ~ (v), zodat afgeweken zal worden van
cxp +cxn =180°. Het precieze verband tussen (vp ), (vJ, (vL) en de kringstroom icT zal hieronder
worden afgeleid. Een minder gedetailleerde atleiding is te vinden in [HiII-90]. Uitgegaan is van
Figuur 3.1. Deze figuur is aileen geldig indien er geen leemtebedrijf optreedt en er dus vier
thyristoren tegelijk in geleiding zijn.

+

M
~ R

+

Figuur 3.1: Schema fer berekenillg vall de krillgstroom en de uitgangsspallning
Vit deze tiguur voigt na toepassing van de Laplace transformatie dat:

Vp = VL + (R+sL)lpp + sMlnp ± sNlnn ± sNlpn

+ (R+sL)lpn + sMlnn ± sNlpp ± sNlnp

= VL + (R+sL)(lpp+lp) + sM(/lln+ln~ ± sN(lpp+llIp+/M+lpn)

en

Vn VL - (R+sL)lnp - sMlpp + sNlnn =1= sNlpn

- (R+sL)/nn - sMlpn + sNlpp + sNlnp

= VL - (R+sL)(lnp +I,U1) - sM(lpp +Ipn) + sN(lpp +I/Ip + Inn +Ipn)

Hierbij stelt ±N de koppeling tussen de twee kringstroomspoelen voor, die al dan niet aanwezig
kan zijn. Vit deze vergelijkingen kan worden afgeleid:

en

l(V + V) = VL + l(R+sL-sM)(1 +1 -I -I )
2P n 2 pppnnpnn

-2
1 (Vp -Vn) = l(R+sL+sM±2sN)(l +1 +1 +1 )2 pppnnpnn

(3.1)

(3.2)

In deze laatste formule wordt met IlL I de Laplace getransformeerde van de absolute waarde van iL
bedoe/d. Vit (3.1) kan nu de waarde van de uitgangsspanning worden bepaald, en wei onder
aanname dat de koppeling M tussen beide spoelhelften ideaal is, dus met M=L.
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(3.3)

De dubbele brugschakeling gedraagt zich dus als een spanningsbron met inwendige weerstand R,
en een spanning die het gemiddelde is van de uitgangsspanningen van de twee bruggen. De
kringstroomspoelen hebben op dit gedrag geen invloed (als M=L), zolang er goon loomtebedrijf
optreedt.

De grootte van de totale kringstroom leT kan worden afgeleid uit (3.2). De deelkringstromen I.p en
I elt zijn verder niet van belang, omdat zij gemiddeld aan elkaar gelijk zullen zijn als de referentie
spanningen geen 150 Hz component bevatten. Er geldt nu:

1 V -V 1
I = - p n - -II I
cT 4 R+sL+sM±2sN 2 L

(L=M, N=L of 0) (3.4)

Hieruit is te zien dat in geval van een koppeling met -N de kringstroom alleen door de weerstand
R beperkt wordt. In geval van een koppeling van +N of ON zorgen de kringstroomspoelen voor
beperking en instandhouding van de kringstroom.

2R 4L

+

+

2R 4L

Figuur 3.2: Schema ter berekening vall de deelkringstromen
Om een keus te maken tussen het al of niet koppelen van de twee kringstroomspoelen moet de
invloed van deze koppeling op de deelkringstromen iep en ielt bepaald worden. Hiervoor wordt
uitgegaan van het vervangingsschema in Figuur 3.2, waarbij iL nul genomen is. Hieruit kunnen de
volgende vergelijkingen worden afgeleid voor het geval dat N=L:

{

Vpp - Vnp = 4sLIcp + 4sNlcn + 2RIcp = 4sLUcp +Icn ) + 2Rlcp

Vpn-V"" = 4sLlcn + 4sNlcp + 2RIcn = 4sL(lcp+Icn ) + 2Rlcn

Momentaan treedt er een verschil v. op tussen beide spanningen, waarvoor na Laplace transforma
tie geldt:

{

V - V =.!.( V - V) + V
epp np zp n

Vpn-V"" = 1(Vp -Vn) Ve

Hieruit is af te leiden dat:

lv
R e
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Aangezien R klein is zullen er in dit geval grote momentane verschillen tussen beide deelkringstro
men optreden. Er moet dus gecondudeerd worden dat een koppeling van beide kringstroom
spoelen niet gewenst is. In het vervolg zal dan ook steeds N=O worden genomen.

Koppeling van de kringstroomspoelen, of vervanging door ~en enkele zou weI mogelijk zijn als de
twee bruggen uit galvanisch gescheiden bronnen werden gevoed. Om op de kosten van kring
stroomspoelen te besparen, zou dus meer aan trafo's moeten worden uitgegeven. De twee trafo's
die dan per dubbele brug nodig zijn, moeten beide gedimensioneerd worden voor de maximale
belastingsstroom, aangezien bij frequemie nul slechts ~~n van deze trafo's wordt belast. Bij hogere
frequenties worden beide trafo's gelijk (halt) belast. Hierdoor is dit alternatief niet erg aantrekke
Iijk.

Voor het regelen van de kringstroom kan een eenvoudige regelaar worden gebruikt, zoals
weergegeven in Figuur 3.3. De invloed van iL op de kringstroom wordt hier gezien als een
verstoring, die door de voorwaartse compensatie geelimineerd kan worden. Het blok e'" stelt de
vertraging voor die optreedt in de overdracht van de referentie- naar de uitgangsspanning. Hierbij
is T::::3,3 ms, gelijk aan een schakelperiode.

I~T (Vp-Vn )· (Vp-vn )
I

+ e G(s) + e-ST 1 + I leT

- + 4(R+s(L+M)) -
leT

compensatie -
ilL! 1,

2I
I
L~~~~~~_____________________________

r------------------------------------I
I
I

Figuur 3.3: Eell eellvoudige krillgstroomregelillg.
Voor Figuur 3.3 geldt de volgende vergelijking:

I - 1 II I e -s~ G(s) (I" I) e -n (C . )
cT - -"2 L + 4(R+s(L+M» cT - cT + 4(R+s(L+M» ompensatle

De compensatie moet de invloed van iL elimineren, zodat moet gelden:

Compensatie = 2(R+s(L+M»)I/L I (3.5)

De overdrachtsfunctie van Ie;' naar 1,.1' wordt dan:

e -s~ G(s)
=---------''-'----

4R+4(L+M)s+e-n G(s)

Als de weerstand 4R verwaarloosbaar klein is ten opzichte van G(s) is deze overdrachtsfunctie 1
voor s=O. Een eenvoudige proportionele regelaar (G(s) =K) voldoet dan dus al om in stationaire
toestand I"T=I,,; te maken. Als er geen verliezen waren zou de regelaar overbodig zijn zodra leT de
gewenste waarde had bereikt, aangezien deze door de kringstroomspoelen vanzelf zou blijven
circuleren, en de invloed van iL al gecompenseerd werd.
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Voor het bepalen van de stabiJiteit wordt e-Sf' benaderd met l-sr+ ~~s2. De overdrachtsfunctie
wordt dan:

Bij verwaarlozing van 4R wordt voldimn aan de stabiJiteitseis dat voor de polen moet gelden dat
Re{s} < 0 als:

K < 8L
't

(3.6)

De praktijkwaarde kan hier van afwijken ten gevolge van de hier gebruikte benaderingen (geen
rimpel, vaste vertraging).

De uitgangsspanning van de regelaar, (vp-v,/, moet nu in de praktische schakeling gebruikt
worden om v; en v: aan te passen, terwijl 0(vp+v,/ steeds gelijk moet zijn aan de referentiespan
ning (vr. Dit bereikt men door te stellen:

v; = (v)*

v,,· = (v)*

+ .!.(v -v )*
2 P "

- .!.(v -v )*
2 P /I

Een mogelijk praktisch probleem bij de realisatie van deze regelaar is de differentiatie van liLI die
nodig is voor de voorwaartse compensatie. Zonder deze compensatie zal de regelaar voldoende
snel moeten zijn om de invloed van iL weg te regelen. Dit is met behulp van simulaties onder
zocht, zie paragraaf 4.4.

De referentiewaarde J..; moet zo gekozen worden dat ondanks de rimpels en ondanks de traagheid
van de regeling de kringstroom nooit nul wordt. De referentiewaarde kan hiervoor eventueel
athankelijk gemaakt worden van de referentiespanning, omdat de grootte van de rimpels daar van
at1langt, of van iu aangezien meer van de regelaar geeist wordt bij snelle variatie hiervan.

3.3 Kringstroom geregeld zodat Q constant is

Aangezien het opgenomen reactieve vermogen Q athankelijk is van de kringstroom is het mogelijk
deze zo te kiezen dat Q constant is (zie bijvoorbeeld [Rosa-78]). Deze constante Q kan dan
vervolgens met behulp van condensatoren gecompenseerd worden.

Door het laten lopen van een kringstroom kan men het opgenomen reactieve vermogen echter
aIleen toe laten nemen. am het opgenomen reactieve vermogen zo klein mogelijk te maken, stelt
men dus de kringstroom nul op het moment dat het ten gevolge van de belasting opgenomen
reactieve vermogen maximaal is. Op andere momenten kiest men de kringstroom zo, dat ook dan
dit zelfde reactieve vermogen wordt opgenomen. Het opgenomen reactieve vermogen is dus
constant gelijk aan het maximum dat op zou treden als er geen kringstroom zou lopen.

Voor de berekening van het opgenomen vermogen wordt uitgegaan van de schakeling van
Figuur 2.1, waarbij de ontsteekhoek ct.p en de uitgangsstroom IpT constant verondersteld worden
binnen het beschouwde tijdsinterval. In fase a van de voeding loopt een stroom IpT als thyristor 1
geleidt, en -IpT als thyristor 4 geleidt.
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Er gelden dan de volgende vergelijkingen voor de actieve en reactieve stroom in fase a die de
p-convertor ingaat:

Va ;:: Asin(wt)

[

ISO. +. 330· +. 11 P P

= -; IpT f sineq» d<p - f sine<p) d<p
30· +ap 210· +ap

[

ISO. +lIt 330· +lIt 11 p p

= -;IpT f cos(q»d<p - f cos(q»d<p
30° +ap 210· +ap

Voor de tweede brug kunnen op dezelfde manier de actieve en reactieve stromen bepaald worden.
In het geval dat Cip +Cin =l80° geldt voor de effectieve actieve en reactieve stroom in fase a naar
de p- en de n-convertor samen:

(3.7)

en

Het opgenomen reactieve vermogen is nu constant als leT zodanig geregeld wordt dat:

I = 1° = 1. [ lao rt!iU:tiel - II ,]
cT cT 2 .,f6. L

--;;- sm(a)

waarbij Iao"a<:tit/ zo moet worden gekozen dat Ie; nooit negatief wordt. In Figuur 3.4 is het
benodigde verloop van l"T vergeleken met het natuurlijke verloop, voor het geval dat lL gelijk is
aan de maximaal voorkomende waarde. Merk op, dat als I L nul is, er een aanzienlijke kringstroom
zal lopen. De thyristoren en kringstroomspoelen moeten hier op gedimensioneerd zijn.

Indien drie dubbele bruggen worden gebruikt voor het voeden van een symmetrische driefasige
belasting, kan het reactieve vermogen ook aan de netzijde van de transformatoren voor de drie
bruggen samen worden gecompenseerd (zie [Tamu-82,83] en [Tamb-90]). WeI moeten de
transformatoren dan het reactieve vermogen transporteren. In dit geval geldt:

3.;6
lAo = E-(2IcT. + IlL Isin(ll ))

..,.,11</ i=1 1t I I P,

Hierbij geeft de index i de drie fasen van de belasting aan, de index A een van de fasen aan de
primaire zijde van de transformator. Deze stroom is constant als voldaan is aan:

t. ..j6 21 T. = (t. ..j6 IlL.1 Sin(ll») - (t. ..j6 IlL. Isin(<< ))1t C , 1t I P, 1t I P,
i=. i=1 max i=1
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Teneinde de thyristoren zo min mogelijk te belasten wordt nu een zodanig verloop gekozen, dat
I~T i nul is als I[j maximaal is, en maximaal als Iu nul is. Hiertoe stelt men:

1* = I (1 -~)cTj cS ILN

Hierbij moet lu.I zo worden gekozen dat Ie; nooit negatief wordt (bijvoorbeeld lIM = max(IIul).
Verder moet les zo bepaald worden dat IA ",,,:tit! constant is. Hieruit voigt:

IA*Q wordt hierbij zo gekozen dat (.~ nooit negatief wordt maar weI minimaal is. In Figuur 3.4 is
het verloop van len weergegeven in het geval dat IL maximaal is, en 90° uit fase is ten opzichte
van VIi' Weliswaar is de kringstroom nu kleiner dan de natuurlijke kringstroom, maar als IL

afneemt zal deze stroom toenemen, terwijl de natuurlijke kringstroom ten gevolge van verliezen
daalt tot hij opnieuw twee keer per periode nul wordt.

i_cT. natuurlijk

i cT. 3 fasen Q

10

8

6

4

2
oL-~~--~~~I;--~~-~~--7:~6~O--------<

~ 00 ~ p ~

omega·t

Figuur 3.4: Het verloop van de krillgstroom bij verschillende regelmethoden.

Een ander nadeel van deze methode is dat het opgenomen reactieve vermogen bepaald moet
worden, zodat spanningen en stromen gemeten en vermenigvuldigd moeten worden. Voor het
bepalen van de kringstroomreferenties zijn vervolgens nog meer vermenigvuldigingen nodig. Deze
regeling is dus beduidend ingewikkelder dan die waarbij geen rekening wordt gehouden met het
opgenomen reactieve vermogen.
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3.4 Vergelijking van de regelmethoden

Tabel 3.1: Vergelijking van de verschillende regelmethoden.

regelmethode: ongeregeld geregeld, minimaal geregeld, Q con-
stant

realisatie: erg eenvoudig eenvoudig erg ingewikkeld

kringstroom: wordt vaak nul wordt nooit nul zou ooit nul kunnen
worden

reactief variabel variabel const. maximaal
vermogen: (compenseerb.)

convertor- variabel minimaal groot
verliezen:

21

Oit Tabel 3.1 blijkt dat de methode waarbij de kringstroom niet wordt geregeld onacceptabel is
door het vaak nul worden van de kringstroom. Het regelen van het opgenomen reactieve
vermogen met behulp van de kringstroom biedt aileen voordelen als dit reactieve vermogen
vervolgens gecompenseerd wordt. Oit is vooral bij zeer grate vermogens interessant. In ooze
toepassing is het compenseren van het reactieve vermogen niet nodig, zodat deze oplossing
nodeloos ingewikkeld is. Het regelen van de kringstroom naar een zodanige waarde dat deze nooit
nul wordt is relatief eenvoudig, en geeft met name bij kleine belastingsstromen beduidend kleinere
convertorverliezen dan wanneer het opgenomen reactieve vermogen constant is.

Met behulp van simulaties (zie Hoofdstuk 4) is vervolgens een geschikte waarde van de kring
stroomreferentie bepaald.
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4 Regeling van de kringstroom (simulaties)
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In dit hoofdstuk worden de CASPOC simulaties van een fase van de cycloconvertor besproken.
Verschillende regelmethoden worden vergeleken. Uit de simulaties is vervolgens een geschikt
verloop van (leT)" afgeleid. Ook is bepaald welke waarden de kringstroomspoelen kunnen hebben.

4.1 Kringstroom ongeregeld

Voor het simuleren van de dubbele-brugschakeling is gebruik gemaakt van het programma
CASPOC. Dit programma heeft twee invoerbestanden nodig: een circuitbeschrijving en een
regelsysteembeschrijving. Deze zijn beschreven in Appendix C.

Het gedrag van de schakeling zonder kringstroom is onderzocht bij een uitgangsfrequentie van IS
Hz. De amplitude van de referentiespanning is evenredig met deze frequentie en is dus:

v· = fL V = J1 220 'z
50 nom 50 Vk

De belasting in de simulatie bestaat uit een weerstand, een spoel en een spanningsbron, die
zodanig gedimensioneerd zijn dat de stroom in stationaire toestand overeenkomt met het geval dat
in de aangesloten motor de nominale stroom loapt (55 A) met cosw =0, en de motor met constant
toerental draait. Een motormodel voor dynamisch gedrag is niet gebruikt, aangezien voor het
ontwikkelen van de kringstroomregeling slechts een fase van de cycloconvertor is gesimuleerd.
Overigens is een vereenvoudigd model van de cycloconvertor (geen commutatie, geen verliezen)
ge"implementeerd in FORCEPS (zie Appendix D), zodat ook het dynamische gedrag van een
machine bij voeding met een cycloconvertor bestudeerd kon worden.

In Figuur 4.1 zijn de simulatieresultaten voor dit geval gegeven. Het bovenste venster toont de
drie fasespanningen aan de secundaire zijde van de transformator. Tijdens een commutatie zijn
steeds twee fasen via twee thyristoren (een in voorwaartse, een in sperrichting, zie Appendix A)
met elkaar verbonden. Dit verklaart de spanningsdippen. De kleine piekjes op de horizontale as
geven de ontsteekmomenten van de thyristoren aan. De positieve komen overeen met ontstekingen
in de p-convertor, de negatieve in de n-convertor.

Het tweede venster toont verschillemle stromen, zoals de belastingsstroom Iv waarvan aileen de
positieve helft hier zichtbaar is. De stromen die hier (bij positieve iL ) nul worden zijn inp en iM

(=icp en len, aangezien iL >0), de stromen in de n-convertor. Vergelijk met Figuur 2.8. Als iL nul
is hebben de convertorstromen zoals verwacht een grootte van 1/2.

In het laatste venster zijn verschillende spanningen te zien. De referentiespanning v* is sinusvor
mig met een frequentie van 15 Hz. De uitgangsspanning van de p-convertor, vp ' is niet vervormd,
doordat de stromen in de p-convertor in het beschouwde interval niet nul werden. De uitgangs
spanning van de n-convertor, Vn , wijkt daarentegen sterk af van de gewenste waarde op het
moment dat inp of inn nul wordt. De spanning over de belasting, vL , wordt hierdoor ook sterk
vervormd. Vergelijking van deze vervormde spanning met de onvervormde rechts in het venster
laat zien dat hierdoor zowel de amplitude als de fase van de grondharmonische van de uitgangs
spanning afwijken van die van de referentie. Het niet regelen van de kringstroom is dus geen
acceptabele oplossing.
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Figuur 4.1: Spanningen en stromen bij ongeregelde kringstroom. (L/= 10 mH)

40ms

4.2 Een eenvoudige proportionele kringstroomregeling

De eerste kringstroomregeling die is gesimuleerd, is een eenvoudige proportionele regeling,
waarbij de "p-kringstroom" i,,, wordt bepaald uit de meting van ipp en inp' en vervolgens wordt
geregeld. De regelspanning (vp-v"r wordt dus bepaald met:

Hierbij is K de proportionele versterkingsfactor van de regelaar, die hier gelijk aan 20 is gekozen,
een zo groot mogelijke waarde die nog onder het met formule (3.6) bepaalde maximum van 8L1T
= 24 Iigt. De kringstroomreferentiewaarde (icpr is gelijk aan 20 A gekozen, groter dan de helft
van de volgens (2.13) bepaalde maximale top-top waarde van de rimpel in deze kringstroom.

Het resultaat van deze regelmethode is te zien in Figuur 4.2. Het tweede venster 100nt weer de
verschillende convertorstromen. In het geval dat iL groter dan nul is, is de p-kringstroom icp per
defmitie geJijk aan fnp' De regelaar zorgt ervoor dat deze stroom steeds rond de 20 A ligt. Bij een
snel stijgende of dalende waarde van IiL I blijkt de regel ing echter niet voldoende snel te werken,
zodat dan de kringstroom wei afwijkt van de referentiewaarde. Onder een snelle stroomveran
dering wordt hier een zodanige stroomverandering verstaan, dat binnen een schakelperiode (3,3
ms) de stroom aanzienlijk is veranderd. Doordat de uitgangsspanningen van de bruggen slechts
een maal per schakelperiode be"invloed kunnen worden is het niet mogelijk de kringstroom sneller
te regelen.

In het derde venster zijn weer de verschillende spanningen te zien. Duidelijk blijkt dat in dit geval
de uitgangsspanning veel meer vervormd is dan wanneer de kringstromen niet worden geregeld.
De verklaring voor deze vervorming is te vinden in het tweede venster. De niet geregelde
kringstroom, len> die bij iL > 0 gelijk is aan inn, blijkt vrijwel constant nul te zijn. Een verschil
tuss-en de twee kringstromen is aileen te verklaren als er een verschil is tussen de ontsteekhoeken
die'Voor de "bovenste" zes thyristoren worden gebruikt en die voor de "onderste". Al in paragraaf
2.1 is aangetoond dat een dergelijke asymmetrie zal optreden als de referentiespanning of de
ontsteekhoek een 150 Hz component bevat.

In het bovenste venster zijn de twee ontsteekhoeken Cip en Cin weergegeven. Duidelijk is zichtbaar
dat deze een rimpel bevatten, en de grondharmonische hiervan blijkt inderdaad 150 Hz te zijn.
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Figuur 4.2: Proportiollele regeling vall i,.p.

Deze frequentie moet dus in de referentiespanningen aanwezig zijn, en kan daar aileen door de
regelaar veroorzaakt zijn. Beschouwing van de convertorstromen in het middelste venster maakt
duidelijk dat in deze stromen een 150 Hz component aanwezig is. De 150 Hz component in deze
stromen is op zijn beurt het gevolg van een 150 Hz component in de spanningen vpp-vnp en Vpn-VIIII

zoals te zien is in Figuur 2.11.

De oplossing voor dit probleem wordt gevonden door in plaats van de deelkringstromen de totale
kringstroom (T te beschouwen. Zoals namelijk in Figuur 2.9 te zien is, bevatten de spanningen vp
en v" geen 150 Hz component, zodat ook de (volgens (2.7)) daardoor bepaalde kringstroom ieT

geen 150 Hz component zal hevatten. Een regeling die (.1' regelt, zal dus geen 150 Hz component
in de referentiespanningen veroorzaken. De uitgangsspanning van de regelaar wordt dan:

HierbU is ipT het momentane gemiddelde van ipp en i p", en i"T van lnp en Inn' Net als voorheen is K
gelijk aan 20, en voor (ifT)" moet dezelfde waarde genomen worden als eerst voor lop genomen is,
aangezien de referentie altijd zo moet worden gekozen dat geen van de kringstromen ooit nul
wordt.

Deze regelmethode is toegepast in Figuur 4.3. In het stromenvenster is te zien dat lep en iell (voor
iL > 0 gelijk aan inp resp. inn) beide dezelfde gemiddelde waarde hebben, en er dus geen asymmetrie
meer optreedt. Ook is de rimpel in de ontsteekhoeken beduidend kleiner, en heeft deze een
grondfrequentie van 300 Hz in plaats van 150 Hz. Alvorens echter in te gaan op de gevolgen van
deze 300 Hz component zal eerst een regeling met vooruitkoppeling heschouwd worden.
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Figuur 4.3: Proportionele regeJing vall ieT-

4.3 Een kringstroomregeling met Yooruitkoppeling

Door toepassing van de vooruitkoppeling zoals beschreven is in paragraaf 3.2, zou de regelaar
nag slechts bij een verandering van de kringstroomreferentie actief hoeven te zijn, aangezien
iedere verandering van de kringstroom ten gevolge van iL al door de vooruitkoppeling rou worden
gecompenseerd. Voor toepassing van deze compensatie, zoals gedefinieerd in Figuur 3.3 en (3.5)
wordt de uitgangsspanning van de kringstroomregelaar:

In de simulaties is de ditTerentiatie van IiL I gerealiseerd door het verschil te nemen van IiL I(t) en
IiL I(t-t1,) en dit te delen door de grootte van de simulatietijdstap. Om echter plotselinge sprongen
in (vp-v)" ten gevolge van deze differentiatie te voorkomen, is deze spanning met een eerste orde
filter gefilterd. De kantelfrequentie van dit tilter is op 150 Hz gesteld, am de gewenste frequenties
(0 tot 25 Hz, het uitgangsfrequentiebereik van de cycloconvertor) niet te dempen, maar hogere
frequenties (150 Hz en hoger) weg te tilteren. De aldus getilterde waarde van (vp-v,,r wordt in het
vervolg aangeduid met (vp-vy.

In Figuur 4.4 is te zien dat dankzij de vooruitkoppeling de kringstroom veel minder dan bij de
eerder toegepaste methoden afwijkt van de referentie. Echter, ondanks de tiltering is in de
ontsteekhoeken ap en Ctn een sterke 300 Hz component aanwezig.

Bij het snijpunt van Ctp met (); is Ctp groter dan gemiddeld, zodat (vp) (evenredig met cos(ap»
kleiner zal zijn dan (vX (in het interval waarin deze referentiespanning positief is). Ctn blijkt echter
op de snijpunten kleiner te zijn dan gemiddeld, zodat ook (vn) (evenredig met -cos(an» kleiner is
dan gemiddeld. Het resultaat hiervan is dat de spanning over de belasting vL , volgens (3.3)
nagenoeg gel ijk aan het gemiddelde van vp en v", ook kleiner zal zijn dan (v)·.

Vergelijking van Figuur 4.4 met Figuur 4.3 laat zien dat bij toepassing van vooruitkoppeling de
uitgangsspanning inderdaad kleiner is. De toegepaste tiltering was dus blijkbaar niet voldoende.
Bij de hierna gesimuleerde regelingen is dan oak steeds een tilter toegepast dat een eventuele
300 Hz component zo goed mogel ijk wegtiltert.
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Figuur 4.4: Regeling van i,oT met vooruitkoppeling.

Het gunstige effect van de vooruitkoppeling wordt echter door de filtering grotendeels teniet
gedaan. Vooruitkoppeling ZOU wei zinvol zijn als de belastingsstroom rimpelvrij beschikbaar was.
Dit is bijvoorbeeld het geval als van de belastingsstroom een referentiewaarde is gegeven. Dit is
echter niet het geval, zodat voor toepassing van vooruitkoppeling een differentiatie van een
gemeten signaal noodzakelijk is. Om dit te vermijden, is gezocht naar nog een andere regelmetho
de.

4.4 Een kringstroomregeling met variabele referentie

Aangezien de filtering van (vp-vnr zoals beschreven is in de vorige paragraaf nog niet voldoende
bleek, is eerst de filtering verbeterd, en werd ook een begrenzing aangebracht.

De filtering moet ervoor zorgen dat (vp-VY geen 300 Hz component of hogere harmonischen
bevat. In de simulaties is de filtering gerealiseerd door serieschakeling van twee eerste orde filters
met een kantelfrequentie van 150 Hz. Bij een lagere kantelfrequentie treedt te veel vertraging in
de regelaar op bij frequenties tot 25 Hz, terwijl bij minder sterke filtering een 300 Hz component
in de ontsteekhoeken merkbaar is. In de praktijk kan een 300 Hz sperfilter gecombineerd met een
laagdoorlaatfilter gehru ikt worden.

Begrenzing van de aldus verkregen (vp-vY is nodig om te voorkomen dat de begrenzing van cxp of
an in werking treedt, aangezien dit een afwijking van de uitgangsspanning (Vi) tot gevolg zou
hebben. Uitgaande van een vaste waarde van de begrenzing, wordt de maximaal toegestane
waarde van (vp-vy gevonden met:

I (v -v)' - <v) - (v)' = 613 Acos(a .) - (v)''2 P /I max - p max max 21t mill max

Met A=220 v21v3, a mi"=30°, en (vr,nar= Y2 220 v2 vindt men dan dat (vp-vY,nar = 203 V ==
200 V.

Nadat deze begrenzing was aangehracht kon ook de proportionele factor K nog vergroot worden.
Bij vergroting met een factor 2 bleek de regeling sneller te werken, bij vergroting met een factor
3 trad echter een grote overshoot op, zodat een dergelijke vergroting van K niet wenselijk is.
Deze overschrijding van de eerder bepaalde klein-signaal stahiliteitsgrens voor ideale omstandig
heden hleek geen instabiliteit te veroorzaken.
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In Figuur 4.5 is de werking van deze regeling weergegeven. Hierbij heeft de referentiespanning
een frequentie van 25 Hz, en is de motorstroom nominaal, maar niet in fase met de motorspan
ning gekozen. Om de kringstroom niet nul te laten worden is gekozen voor (icT)"=40 A,
beduidend meer dan bij 15 Hz nodig was. Verder is K=20.

In het bovenste venster is het verloop van de ontsteekhoeken weergegeven. Duidelijk is zichtbaar
dat de ontsteekhoeken regelmatig snel van waarde veranderen, zodat verwaeht kan worden dat de
uitgangsspanning zal afwijken van (v)*. Ook is de begrenzing van (vp-v,,)* regelmatig aetief.

Het tweede venster laat zien dat de kringstromen sterk afwijken van de referentie. Mede door de
noodzakelijke filtering en begrenzing is de regeling niet snel genoeg om bij 25 Hz de kringstroom
een willekeurige referentie te laten volgen.

o 40ms

Figuur 4.5: Proportionele regeling van (T naar een constante waarde bij 25 Hz.

Voor het geval dat (v)" een gelijkspanning is, is in paragraaf 2.3.3 afgeleid dat de grootte van de
rimpel in de deelkringstromen afhankelijk is van de ontsteekhoek, en dus van (v)". Omdat de
kringstromen nooit nul mogen worden, wordt de referentie groter gekozen dan de helft van de
top-top waarde van de rimpel. De kringstroomreferentie zou dus afhankelijk gemaakt kunnen
worden van de referentiespanning, zodat de kringstroom altijd zo klein mogelijk gemaakt kan
worden.

In Figuur 4.5 is eehter zichtbaar dat bij een uitgangsfrequentie van 25 Hz het voor gelijkspanning
afgeleide verband tussen de ontsteekhoek en de rimpel in de stromen niet meer relevant is. Het is
bij dergelijke hoge frequenties dus niet zinvol om (icT)" af te laten hangen van (v)".

Om vervorming van de uitgangsspanning te voorkomen, en toeh de kringstroom nooit nul te taten
worden, zou een zodanige kringstroomreferentie moeten worden gekozen, dat de regelaar sleehts
weinig en niet erg snel hoeft te regelen. Onder andere in Figuur 4.5 is zichtbaar dat als IiL I
afneemt, de kringstroom toe zal nemen, en omgekeerd. Het gezochte verloop van (icT)" zal dus een
maximum hebben voor IiL I=0, en een minimum als IiL I maximaal is.

Als men uitgaat van een schakeling zander verliezen, en de kringstroom niet wordt geregeld, zal
deze een verloop hebben zoals in Figuur 2.8, afgezien van de rimpel. Als een regelaar er nu voor
zou zorgen dat er eerst voldoende energie in de spoelen zou worden opgeslagen en daarna niet
meer zou werken, zou de kringstroom als voIgt verlopen (vergelijk met (2.6)):
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Hierhij is (leT) de topwaarde van de kringstroom die deze regelaar heeft laten lopen. Bij de
natuurlijke kringstroom was deze waarde gelijk aan de helft van de topwaarde van 1iL I. Door hier
een grotere waarde te kiezen zal de vorm van de kringstroom gelijk zijn aan die in het geval
zonder regeling, echter over een constante waarde naar hoven geschoven.

Door dit verloop van ((1.) als referentie aan een kringstroomregelaar aan te bieden, zal deze
regelaar bij een verIiesvrije schakeling dus na enige tijd niet meer actief hoeven te zijn. In de
praktijk zijn er uiteraard weI verliezen, zodat de regelaar continu (vp-vnr groter dan nul zal
moeten houden. Dit zou kunnen door aan de regelaar een integrerend element toe te voegen; als
de verliezen echter klein zijn zal ook de eerder gebruikte proportionele regelaar bruikbaar zijn die
dan weI een constant klein verschil tussen (i eT)" en (ieT) zal laten bestaan. Hiervoor geldt dan
(m.b.v. (3.2»:

(4.1)

Hierbij is R de weerstand van een halve kringstroomspoeI.

Voor de simulaties is de kringstroomreferentie als voIgt bepaald:

(4.2)

Deze referentie is dus gelijk aan een constante waarde (.;,0' die tevens het minimum is van (ieT)*,
plus het natuurlijke verIoop van de ongeregelde kringstroom, dat afuankelijk is van IiL I en de
topwaarde daarvan.

De topwaarde van 1iL 1 wordt hierhij met hehulp van een geheugenelement bepaald, waarbij echter
na iedere tijdstap de vorige waarde met een constante factor verkleind wordt. Hierdoor zal, als i L

enige tijd nul blijft, ook de aldus bepaalde topwaarde langzaam tot nul dalen, terwijl bij snelle
variaties van iL de topwaarde correct wordt gevonden. In Figuur 4.6 is deze manier van het
bepalen van de topwaarde ge"illustreerd .

./'--

fiJ

Figuur 4.6: Bepalillg vall he! maximum van IiL I.
Figuur 4.7 toont het verloop van de verschillende stromen in dit gevaI. Hierbij is f,.T,o=20 A. De
kringstromen blijken de referentie (hier niet weergegeven) goed te volgen. De ontsteekhoeken
hebben geen snelle veranderingen meer, zodat ook de uitgangsspanning de spanningsreferentie
goed voIgt.
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Figuur 4.7: "Natuurlijke" regeling vall ieT bij 25 Hz.

4.5 Verbetering van de "natuurlijke" regeling

Als iL na geruime tijd nul geweest te zijn plotsel jng sterk toeneemt, zuBen IiL I en de bepaalde
topwaarde daarvan aan elkaar gelijk zijn, zodat de kringstroomreferentie volgens (4.2) gelijk is
aan (;,0' in tegenstelling tot de stationaire toestand, waar (i"T)* maximaal is op het moment dat de
verandering van IiL I het grootst is. Om het effect op de kringstroom hiervan te onderzoeken is in
een simulatie als belasting een stroombron aangesloten. In het begin is iL nul, en wordt de
kringstroom naar een constante waarde geregeld. Hierna verloopt iL sinusvormig. Figuur 4.8 toont
dat (i"7f constant is totdat IiLI het eerste maximum gepasseerd is.

60/7)5
Tend 60.00 ...os

fJ;......................... . a.;; ;:...;;."}'"'=:;:.:.::.:.::::.::.:..

( ) 1. 9

o

o

Figuur 4.8: "Natuurlijke" regelillg bij opstartsituatie.
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Het gevolg hiervan is dat tijdens de eerste kwartperiode van de belastingsstroom de kringstromen
een aantal maal nul worden, terwijl direct daarna, als de kringstroomreferentie zijn stationaire
verloop heeft, geen leemtebedrijf meer optreedt.

Dit probleem kan vermeden worden door, voordat de belastingsstroom een nieuw maximum zal
gaan bereiken, dit toekomstige maximum te gebruiken voor de berekening van de kringstroomre
ferentie. In de praktijk zou dus de hoogst mogelijke waarde van iL hiervoor gebruikt kunnen
worden. Het nadeel hiervan is echter dat dan ook bij IL =0 er een zeer grote kringstroom loopt.
Daarom is gekozen voor een tussenoplossing. Voor de topwaarde van IiL I in formule (4.2) wordt
de volgende waarde genomen:

/\ /\ /\
liL I = max( liL Imin , liL Igemden)

In deze formule duidt mill een instelbare minimumwaarde aan, die bijvoorbeeld gelijk wordt
gekozen aan 40 A. De aanduiding gemetell betreft een topwaarde, die wordt gemeten zoals in
Figuur 4.6 is aangegeven.

I (c) 198!;1,9J. SR Tbeqin

o
o Tend 60.00 ...

-------------------1

60ms

Figuur 4.9: Verbeterde "natuurlijke" regeling bij opstartsituatie.

In Figuur 4.9 is het verloop van de verschillende stromen in dit geval weergegeven. Duidelijk
blijkt dat de kringstromen al veel minder lang nul worden dan in het voorgaande geval. De
waarde van het instelbare minimum bepaalt dus onder welke omstandigheden de kringstroom nul
zal worden. Als slechts kleine of relatief langzaam toenemende waarden van lL gewenst zijn, of
slechts zeer lage uitgangsfrequenties gebruikt worden, kan deze waarde klein of nul worden
genomen. Als lL echter direct bij een hoge frequentie van nul naar nominaal moet kunnen
toenemen zonder dat de kringstroom kort nul wordt, moet een grate waarde ingesteld worden.

4.6 Verkleining van de kringstroomspoelen

De waarde van de kringstroomspoelen die in het voorgaande voor de simulaties is gebruikt is
L,=4L=40 mHo Bij de gegeven stroomsterkte zouden dit relatief dure spoelen zijn, zodat verklei
ning gewenst is.

De voordelen van grote kringstroomspoelen zijn echter dat de rimpel in de stromen klein is, en er
dus een kleinere kringstroomreferentie kan worden gekozen zonder dat een van de kringstromen
nul wordt. Een kleinere kringstroom hetekent op zijn beurt minder verliezen in de convertor en de
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spoelen, en minder opgenomen reactief vermogen. Een kleinere kringstroom heeft dus een
gunstige invloed op de kosten van de spoelen, die constant kringstroom moeten voeren.

De nadelen van grote kringstroomspoelen zijn de kosten, de lage regelsnelheid van de kringstroom
ten gevolge van de grote hoeveelheid opgeslagen energie, en de grotere weerstand van die
spoelen.

Om kosten te besparen is gekozen voor verkleining van de grootte van de kringstroomspoelen,
echter zonder dat een grotere kringstroomreferentie genomen zou moeten worden. De minimale
waarde van de kringstroomreferentie, lc;.o, was tot nog toe 20 A, wat ongeveer 25 % is van de
topwaarde van de nominale machinestroom (55 v'2 A).

Bij verkleining van L{ tot 20 mH wordt de maximale top-top waarde van de rimpel in icp volgens
(2.13) gelijk aan 24,8 A. Aangezien de referentie minimaal gelijk moet zijn aan de helft van deze
waarde, is weer (';,0=20 A genomen. Een simulatie bij 25 Hz en nominale belastingsstroom is
weergegeven in Figuur 4.10. Vergelijking met Figuur 4.7 laat zien dat de rimpel inderdaad is
toegenomen, maar dat bij dezelfde referentie nog geen leemtebedrijf optreedt.

4Oms

. __ _._0 __ ...

I't Tend 640.2 I't( ) ~ 89 9~ SR be'

o

21XJ .

V ..

Figuur 4.10: Verkleining vall L, tot 20 mH (Ilatuurlijke regelillg).

Bij verdere verkleining van L, tot 10 mH moet een grotere waarde van Ic;.o gekozen worden,
omdat de maximale top-top waarde van de rimpel dan 49,5 A bedraagt. Een simulatie met
Ic;.o=40 A is weergegeven in Figuur 4.11. Te zien is dat zowel de grootte van de kringstroom als
de grootte van de rimpel in de stromen niet meer klein is ten opzichte van de nominale machine
stroom.

Een waarde van L,=20 mH is dus de kleinste waarbij de kringstroom en de rimpel acceptabel
klein zijn ten opzichte van de nominale machinestroom. De kringstroomspoelen in de opstelling
zullen dus minimaal deze waarde moeten hebben. Hun verdere dimensionering wordt besproken in
Appendix E.

4.7 Spanning- en stroomvormen als functie van de referentiespanning

Zoalsal in 2.3.3 is afgeleid is de grootte van de rimpel in de convertorstromen sterk afhankelijk
van de referentiespanning. In het middelste venster van Figuur 4.12 zijn de verschillende stromen
weergegeven. De belastingsstroom is hier constant genomen (iL = 20 A), terwijl de referentiespan
ning (v)' lineair oploopt van nul tot maximaal in 100 ms. De referentiespanning en de uitgangs
spanning VI. zijn weergegeven in het derde venster.
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o 40ms

Figuur 4.11: Verkleining van L, tot 10 mH (natuurlijke regelillg).

Duidelijk is zichtbaar dat de rimpel maximaal is als (v)* de helft van zijn maximale waarde heeft.
Dit komt overeen met het verwachte maximum bij Olp=6(JO. De maximale top-top waarde van de
rimpel is volgens (2.13) gelijk aan 24,8 A (L,=20 mH), en bij (v}*=O (Olp=900) is de top-top
waarde gelijk aan 6,6 A. De waarden in de simulatie komen hier goed mee overeen. De vorm van
de rimpel kan eenvoudig begrepen worden aan de hand van de in het eerste venster weergegeven
spanning over een kringstroomspoel, vpp-vnp'

60
A
40 ..
20 ..

inp
0

<c> 1999 91 SR Tbe in 20.02 M

o

Figuur 4.12: Spa/lning- ell stroomvormell aTs fullctie vall (v)*.

lOOms

Wat opvalt aan de uitgangsspanning vL is dat er verschi11ende spanningsniveaus lijken te zijn
waartussen geschakeld wordt. De vorm van de spanning lijkt op een pulsbreedtegemoduleerd
signaaI. Nadere beschouwing laat echter zien dat geen sprake is van niveaus van constante
spanning, maar dat ieder niveau in feite de top is van een sinus. De amplitude van de verschillen
de niveaus zal hieronder worden afgeleid.



4. Regeling van de kringstroom (simulaties) 33

De spanningen vp en v" zijn voor verschillende ontsteekhoeken weergegeven in Figuur 2.9. In het
gebied 60° ~ ap ~ 90° kunnen twee spanningsniveaus worden onderscheiden. vL is nul in het
interval -(ap-600) ~ (}+k·60° ~ (ap-600) (k= .. -l ,0,1 ,..), er geldt dan namelijk:

v +v 1
vL ;:; ---.!!....-.... ;:; -Jj"A(sin(6 +180°) +sin(6») ;:; 0

2 2

In het interval (ap-600) ~ (}+k·60° ~ (120 o-apJ heeft vL een topwaarde van 0,5 v3·A, hetgeen
voigt uit:

Vp +V"
V =--

L 2 ;:; .!. Jj"A(sin(6 +120°) +sin(6») ;:; .!. V3A sin(6 +60°) = .!. V3Asin(V)
2 2 2

(ap ~ 1IJ :0:;180° -a
p

)

In het gebied 300~ap~60° treedt dit zelfde niveau wederom op, namelijk in het interval (60°-a,)
~ (}+k·60° ~ apo In het interval -(600-apJ ~ (}+k·60° ~ (60-apJ wordt echter het volgende
niveau bereikt, met een topwaarde van vL van 1,5A. Dit is afgeleid volgens:

vp +v"
v =--

L 2 = .!.Jj"A(sin(6 +120°) +sin(6 +60°») = ~Acos(6)
2 2

( -(60° -a) ~ 6 ~ (60° -a)

Ook in dit tijdsinterval is vL dus de top van een sinus. Dit niveau komt ook in het gebied
0~ap~30° weer voor, en wei in het interval -ap ~ (}+k·60° ~ ap' In het interval ap ~

(}+k·60° ~ 60-ap zijn vp en v" en dus ook vL aan elkaar gelijk, en is eenvoudig in te zien dat ~L

gelijk is aan v3·A. Het exacte verloop van VL is dan:

De cycloconvertor met kringstroom gedraagt zich dus blijkbaar als een pulsbreedemodulatie
omzetter, echter zander dat een gelijkspanning in de schakeling aanwezig is, en waarbij de pulsen
niet vlak maar enigszins afgerond zijn van boven. De pulsfrequentie is hierbij gelijk aan het
pulstal (6) van de convertor maal de netfrequentie (50 Hz).
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Nadat met behulp van simulaties een geschikte regelmethode was bepaald, moest deze ook
praktisch gerealiseerd worden. Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerpen van de schakelingen.
Hiervoor is eerst een blokschema gemaakt, waarna deze blokken opgedeeld werden in deelblokken
die vervolgens als analoge schakelingen gerealiseerd werden.

5.1 Ret blokschema

Bepoling
von..
'eT

Figuur 5.1: Blokschema van de kringstroomregeling.

K

Arccos.
en

Begrenzing

Arccos.
en

Begrenzing

In Figuur 5.1 is het blokschema van de regeling weergegeven. De functie van de verschillende
blokken is als voigt:

• Meting iL en i"" +ipn : Meting van de verschillende stromen en omzetting van de meetwaarden
naar spanningen tussen -10 en 10 V.

• Bepaling van IiLI en (.T: Vit de gemeten stromen wordt de kringstroom i,T berekend. De
absolute waarde van iL wordt hiervoor bepaald, ook om de hiervan afuankelijke kring
stroomreferentiewaarde te bepalen. Aangezien de waarde van iL ook nodig is bij de fluxrege
ling, wordt deze ook met instelbare versterking naar buiten gevoerd.

• Bepaling van (;: de waarde van i,.; wordt hier volgens (4.2) afgeleid van IiL I, waarbij [,;.0 en de
minimale waarde van IILI instelbaar zijn.

• Regelaar, Filter, Begrenzer: Dit olok oevat de kringstroomregelaar, waarvan de proportionele
factor K instelbaar is. Vit het uitgangssignaal van deze regelaar worden vervolgens een
eventuele 300 Hz component en componenten met hogere frequenties weggefilterd, waarna het
uitgangssignaal begrensd wordt, om te voorkomen dat een begrenzing van een van beide
ontsteekhoeken in werking moet treden, aangezien dit een afwijking in de uitgangsspanning
zou veroorzaken.

• Bepaling van (vp)" en (vY: Vit de in het vorige blok bepaalde (vp-vY en de extern gegeven (v)"
(= 0(vp +vy) worden de referentiespanningen (vp )" en (v)· van beide bruggen bepaald.

• Arccos en begrenzing: De besturingskastjes die de ontsteekpulsen aan de thyristoren leveren
hebben als ingangssignaal een spanning evenredig met 180 o-a nodig. Hiervoor moet de
arccosinus van de referentiespanning genomen worden. TegeJijk met de realisatie van deze
functie wordt ex ook begrensd zodat 15 0

:::;. ex :::;'165 0
• Om afwijkingen in de offset en de

versterkingsfactor van het bijbehorende besturingskastje te corrigeren, is ook een instelbare
versterker met offsetregeling ingebouwd.
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5.2 Metingen en bepaling van- IiL I en icT

Voor het regelen van de kringstroom zijn twee grootheden uit de schakeling van belang: de
belastingsstroom iL , waarvan de absolute waarde genomen moet worden, en de totale kringstroom,
die is gedetinieerd als:

Hierbij zijn ipT en inT weliswaar geen fysisch voorkomende stromen, maar ze zijn eenvoudig te
meten door de deelstromen waar ze uit zijn opgebouwd door dezelfde stroomsensor te voeren, die
dan vanzelf de optelling realiseert.

Voor het bepalen van de kringstroom is het volgens deze formule nodig de waarde van drie
stromen te kennen. Tussen deze stromen bestaat echter het volgende verband:

Er kan dus worden volstaan met meting van slechts twee van deze drie stromen. Aangezien een
nauwkeurige bepaling van iL ook van belang is voor de tluxregeling, is ervoor gekozen deze
stroom te meten. Bovendien is voor het meten van deze stroom een stroomsensor nodig met een
kleinere maximale stroom dan voor het meten van ipT of inTo Welke van deze beide stromen verder
nog gemeten wordt is niet van belang, gekozen is voor LpT> zodat inT berekend moet worden. Het
blokschema van dit blok is weergegeven in Figuur 5.2.

Meting
iL

10 V:
iL=ZOO A

Uitvoer
iL

ABSO
10 V:

"------' jiL!=400 A

- ZKIT ieT

+ 10 V:
ieT=200 A

Meting
ipp+i pn

ZKlT i pT

10 V:
ipT'"'ZOO A

+

+ 10 V:
ipT+inT=400 A

Figuur 5.2: Metillgell ell bepa/illg vall 1il.1 ell i,-T'

De meting van iL wordt uitgevoerd met een stroomopnemer "Transfoshunt LABO l00A". De
maximale gelijkstroom die volgens de speciticaties van de thyristoren door een brug kan worden
geleverd bedraagt 175 A. Om hier voldoende onder te blijven, en rekening houdend met een
kringstroom van rond 20 A, zal men de belastingsstroom moeten heperken tot maximaa1 125 A,
wat ongeveer 1,6 keer de nominale waarde van 55 v'2 A is. Om dus een voldoende groot
meetbereik voor iL te hehben is gekozen voor 10 V: iL =200 A. In de analoge regelschakeling
worden aBe grootheden namelijk voorgesteld door spanningen van -10 tot 10 V. De schaalfactor
uit het blokschema Kll• is dan 0.05.
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De stroomopnemer heeft als uitgang een'stroom die 1000 keer zo klein is als de gemeten stroom.
Hierop moet dan een weerstand aangesloten worden met de volgende waarde:

R. = 10V = 500
' L 200A/lOOO

Het in deze weerstand gedissipeerde vermogen is dan maximaal f-R=0,2250=2 W. Aangezien
weerstanden voor een dergelijk vermogen niet erg nauwkeurig zijn, is met behulp van parallel
weerstanden de waarde nauwkeurig afgeregeld.

Voor het meten van ipp +ipn is een andere stroomopnemer nodig, die een maximale stroom van
twee maal de maximaal voorkomende convertorstroom (ca. 2*150=300 A) aankan. Hiervoor is de
LA200-S genomen. Gekozen is voor 10 V: ipp +ipn=400 A, ofwei 10 V: ipT=200 A. Dit betekent
dat Krr gelijk is aan 0.025. De aan te sluiten weerstand moet een waarde hebben van:

R. = IOV = 25 Q
'pT 400A/lOOO

De optellers met verschillende versterkingsfactoren aan de ingangen zijn gerealiseerd met
eenvoudige standaard opamp-schakelingen, en zullen hier niet worden besproken. De realisatie van
de optellers is te zien in het schema van de totale regeling, Figuren 5.11 en 5.12.

De stroom il, wordt ook nog naar buiten gevoerd ten behoeve van de fluxregeling. De factor KB

(zie blokschema) is instelbaar gemaakt. De versterkingsschakeling is opgebouwd met een opamp,
zoals in het totale schema te zien is.

RS

FU i9K
10K -

20K

I 1-1-1 iOV-400A
R2

iOV-200A iK

Figuur 5.3: Bepaling van de ahsolute waarde van il,'

Voor het bepalen van de absolute waarde is gebruik gemaakt van de schakeling van Figuur 5.3.
De eerste opamp met de twee dioden zorgt voor een enkelzijdige gelijkrichting van de gemeten il,'
De uitgang hiervan is inverterend. Indien men bij dit enkelzijdig gelijkgerichte signaal de helft van
het oorspronkelijke signaal optelt, en vervolgens weer inverteert, ontstaat een dubbelzijdig
gelijkgericht signaal, met een amplitude die de helft is van de oorspronkelijke. Deze functie wordt
door de tweede opamp vervuld. Om ook hij kleine amplitudes de absolute waarde nauwkeurig te
bepalen was het nodig hierbij een oft:~etinstelling aan te brengen. In verband met de halvering van
de amplitude geldt aan de uitgang 10 V: Iil.1 =400 A.

5.3 Bepaling van ic~

Het blokschema van dit deel van de regeling is weergegeven in Figuur 5.4. Dit blok realiseert
(4.2). De optelschakeling heeft aan een van de ingangen een instelbare spanning, evenredig met
1,.;.0' De topwaarde van Iil,l wordt bepaald met behulp van de schakeling van Figuur 5.5.
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lcT,O 200 A

fiJmin 10 V:
instelling

1klmin=400 A

top
bepaling

Krr lill - + 2Krr I~T

10 V: + 10 V:
Iill-400 A

I~T,O
i~T=200A

instelling
10 V:
• =

Figuur 5.4: Bepaling van ie;

Door de twee dioden aan de ingang van de eerste opamp wordt van Ii L I en het ingestelde
minimum de grootste genomen. Diode D3 in de terugkoppellus compenseert een mogelijke
spanningsval over deze dioden. Ais de spanning aan de +-ingang van de opamp groter is dan de
spanning over de condensator, wordt deze bijgeladen. De tweede opamp dient als bufferverster
ker. De weerstand over de condensator zorgt ervoor dat als IiL I geruime tijd kleiner is dan het
ingestelde minimum, de bepaalde topwaarde daalt tot dit minimum. De RC tijd is zo gekozen dat
na een halve periode van 25 Hz de bepaalde waarde is gedaald tot 90 % (zie ook Figuur 4.6). De
RC-tijd wordt gevonden met:

e
_ 0.5'0.04

RC = 90%

Deze RC-tijd is in de schakeling gerealiseerd met R=47 KO en C=4,7 p.F.

vee

RS
;l7K

I L.1-1 ~mln
iOV-400A

Ri
:lOK

3

iOV-400AI 1.J,.1 1----'
ei

4u7
R2
47K

I 1..J-1 ~

:lOV-400A

Figuur 5.5: Bepaling van de topwaarde van IiL I.

5.4 Regelaar, filter, begrenzer

Het blokschema van dit deel is weergegeven in Figuur 5.6. Het verschil tussen de kringstroomre
ferentie en de kringstroom wordt aan de regelaar toegevoerd. De regelaar is een verschilverster
ker, waarvan de versterkingsfactor K instelhaar is. Het tilter dient ervoor om een 300 Hz
component en hogere harmonischen daarvan uit de regelspanning te filteren. Om de faseverschui
ving bij frequenties tot 25 Hz te beperken, is gekozen voor een 300 Hz bandspertilter, gecombi
neerd met een laagdoorlaattilter met een kantelfrequentie boven 300 Hz.
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yp ncT

2KIT i~T
K

instelling
10 Y:
i~T=200A

2Krr icT- + regeloor filter begren- Ky<vp-Vn>-
I--

~
r-- zing

10 Y: 10 Y:
i =200A <v -v>" -400

Figuur 5.6: Regelaar, filler, begrenzer.

De schakeling van het filter is weergegeven in Figuur 5.7. Met R6 en R7 wordt een terugkoppe
ling gerealiseerd, met een terugkoppelfactor p waarvoor geldt:

R7
P =

R6+R7

Afgezien van het laagdoorlaatfilter dat achter het bandspertilter is toegevoegd is de overdrachts
functie van dit filter gelijk aan:

H=

Hierbij is JIG = R2 = R3 = 2RI en C = C2 = C3 = 0.5 C4. Door G/C = 27r300 te kiezen
verkrijgt men een sperfilter voor 300 Hz, waarvan de kwaliteitsfactor met behulp van de
terugkoppeling p kan worden ingesteld. Gekozen is voor p =0,75, aangezien uit experimenten
bleek dat voor verdere vergroting van de kwaliteitsfactor onderdelen met een zeer nauwkeurige
waarde gelOcht lOuden moeten worden. Bovendien is niet aileen het sperren van signalen met een
frequentie van 300 Hz gewenst, maar ook met daar dicht in de buurt liggende frequenties.

10K 10K

R4

C1+47n

RS uit

10K

6

UA741

22K

Rli

R3R2

in

C4
iOO+tL6n

R6
2K2

R7
6KS

Figuur 5. 7: 300 Hz !Jper:ti/ler ell laagdoorlaa(jiller.

De werking van dit tilter, met het eraan toegevoegde eerste orde laagdoorlaatfilter is vervolgens
gesimuleerd. De overdrachtsfunctie die op deze manier is bepaald is weergegeven in Figuur 5.8.
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GAIM 388 HZ SPERFILTER
DB TEMPERATURE= 21 CASE= 1
28. 88 _ - -_ .
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Figuur 5.8: Gesimuleerde overdracht.~functie van het .filter.

In de uiteindelijke schakeling voIgt de versterker met regelbare versterkingsfactor K dit filter in
plaats van eraan vooraf te gaan, omdat deze versterker dan de dubbele functie van buffer en
regelhare versterker kan vervullen.

Na de regelaar met het tilter is een begrenzing van (vp-vn )" aangebracht, zoals ook bij de simulaties
is gebruikt (zie paragraaf 4.4). Deze werd gerealiseerd door middel van twee in tegengestelde
richting in serie geschakelde zenerdioden (zie het totale schema, Figuur 5.11 en Figuur 5.12).

5.5 Bepaling van (VI) * en (vn ) *

Nadat (vp-vn)" is bepaald moeten de referemiespanningen voor beide bruggen afzonderlijk worden
bepaald, en weI volgens:

(v
p
)· (v)· 1

+ -(v -v)·
2 p "

-(v)· -(v)· + .!(v -v)·
" 2 p "

De reden dat hierbij over -(vY wordt gesproken, is dat de n-convertor antiparallel aan de p
convertor is geschakeld, zodat voor het verkrijgen van een positieve (vn ) een ontsteekhoek grater
dan 90 0 nodig is, en er dus aan de ingang van het arccosinus blok een negatieve spanning moet
worden aangeboden.

Ky<vp-vn>- KYR

10 Y:
2Ky

<vp-Vn>· =400 Y

Invoer KYR<v>· filter + + KYR<Vp>-

<v>- b. 10 Y:10 Y:
<v>-=297Y ~ <Vp~=2~7 Y

- + -KYR<vn>
~

10 Y:
-<vn>·=297 Y

Figuur 5.9: Bepaling van (vp )" en (vy.
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In Figuur 5.9 is het blokschema van dit gedeelte weergegeven. Behalve de optel1ers is ook een
laagdoorlaatfilter voor (vr aangebracht om eventuele stoorpulsen hieruit weg te filteren. De
kantelfrequentie hiervan is zo hoog gekozen dat de invloed voor frequenties tot 25 Hz verwaar
loosbaar klein is, namelijk ruim 3000 Hz. De keus 10 V: (vJ =297 V is bepaald door de
convertor, die een theoretisch maximale uitgangsspanning heeft van 297 V.

5.6 Arccos en begrenzing

Tenslotte moeten van de referentiespanningen nog met behulp van arccosinusfuncties de ontsteek
hoeken worden afgeleid. Omdat bij de besturingskastjes niet exact geldt dat een ingangsspanning
van 10 V overeenkomt met een ontsteekhoek van 0 0

, en 0 V met 180 0
, is het nodig na het

bepalen van de arccosinus een instelbare offset en versterking aan te brengen, die per besturings
kastje moet worden afgeregeld. Het blokschema hiervan is weergegeven in Figuur 5.10.
Opgemerkt zij nog dat in de besturingskastjes zelf Ct wordt begrensd van 20 tot 160 0

•

verst.
instelling

KVR<vx:l' arccos verst. en Vax
en begr. I---- offset

10 V: o V:
<vx:l'=297 V a..1600

10 V:
a..200

offset
instelling

Figuur 5.10: Arccosinus en begrenzing.

Voor het bepalen van de arccosinus is gebruik gemaakt van een in eprom opgeslagen functietabeI.
Hiervoor wordt het ingangssignaal eerst omgezet naar een 12 bits digitaal signaal, waarna in de
eprom de waarde van de arccosinus daarvan wordt gevonden. Dit 12 bits signaal wordt daarna
weer omgezet naar een analoog signaal van 0 tot 10 V. Er is voor een 12 bits systeem gekozen
omdat bij gebruik van slechts 8 bits de dubhele tout die optreedt ten gevolge van de digitalisering
van het ingangssignaal en van de arccosinusfunctie bij bepaalde waarden van de ingangsspanning
zou leiden tot een fout van 3 % in de uitgangsspanning. Bij 12 bits is deze tout maximaal 0,16 %.
Het ontwerp van de schakeling is gebaseerd op een eerder ontwerp, en was geen onderdeel van
mijn afstudeerwerk.

5.7 Schema's van de totale regelschakeling

De totale schakeling werd opgebouwd op twee afzonderlijke printplaten, die via connectoren met
elkaar werden verbonden. Op de volgende twee hladzijden zijn de schema's van beide printplaten
weergegeven.

))))

Figuur 5.11.' Schema van print J van de kringstroomregeling.

))))))))

Figuur 5.12: Schema van print 2 van de kringstroomregeling.
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Nadat de regeling en een fase van de cycloconvertor was opgebouwd, is ook een begin gemaakt
met het testen in de praktijk. Hierbij waren echter voor de zekerheid nog weerstanden in het
kringstroomcircuit aangebracht, en werd nog geen belasting aangesloten. Dit hoofdstuk beschrijft
de test- en afregelprocedures, en de gedane metingen.

6.1 Het testen van de afzonderlijke brugschakelingen

Alvorens de twee bruggen met elkaar door te verbinden is het eerst nodig de uitgangsoffset en 
versterking van de arccosinusornzetters af te regelen op de bijbehorende besturingskastjes. Zonder
deze afregeling ZOll de werkelijke uitgangsspanning van een brug enkele tientallen volt kunnen
afwijken van de referentie, zodat in het ongunstigste geval de kringstroomregeling onmiddellijk
voor een grote correctie van (vp-vn) zou moeten zorgen.

Een eerste grove afregeling is gemaakt zonder spanning op de thyristoren aan te sluiten door de
positie van de ontsteekpulsen ten opzichte van de netspanning te beschouwen. Bij een ontsteekhoek
van bijvoorbeeld 90° vah het begin van de reeks ontsteekpulsen van thyristor 1 samen met de top
van Vac' de spanning die op het ontsteekmoment over die thyristor staat. In Tabel 6.1 zijn de
spanningen behorende bij de andere thyristoren aangegeven, zowel bij nummering van de
thyristoren volgens Figuur 2.1 als volgens de door de fabrikant van de besturingskastjes,
Semicron, aangehollden nllmmering.

Tabel 6.1: Thyristorell ell de bijbehorellde :,pallilillgell.

Nummer vol- Nummer vol- Spanning Nummer vol- Nummer vol- Spanning
gens gens Semicron gens gens Semicron

Figuur 2.1 Figuur 2.1

1 1 Vac 4 2 Vca

2 6 Vb.' 5 5 Vcb

3 3 Vba 6 4 Vab

Door de aangegeven spanningen op een oscilloscoop samen met de ontsteekpulsen weer te geven
is een grove afregeling van de positie van de ontsteekpulsen mogelijk.

Vervolgens zijn beide bruggen ieder afzonderlijk belast met een weerstand en een spoel in serie,
met RL =27 n en LL =30 mH. Door meting van de uitgangsspanning kon voor het gebied waar
geen leemtebedrijf optrad het verband worden afgeleid tussen de stuurspanningen vap en van en de
daarllit reslllterende ontsteekhoeken. De ontsteekhoek ap werd bepaald met:

21t (v >
a.p = arccos( p )

6/3 A

Hierbij werd A bepaald door meting van de transformatorspanningen:

(6.1)

A
Vab + Vbc + Vea Ii

3 /3
(6.2)

De rneetresultaten zijn hier niet weergegeven omdat bij de schakeling met kringstroom dezelfde
meting is uitgevoerd, maar dan zonder dat er leemtebedrijf kon optreden.
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Nadat aan de hand van deze metingen de afregeling van de arccosinusprinten was herhaald, zijn de
twee stroomopnemers die nodig zijn voor het meten van iL en van ipp+ipr! getest. Van de "Trans
foshunt LABO lOOA" was het nodig de offset op nul in te stellen, bij de "LA 200-S" was een
dergelijke instelling niet aanwezig en niet nodig. De met de stroomopnemers gemeten stroomwaar
den kwamen overeen met die gemeten met een draaispoelmeter.

6.2 De uitgangsspanning van een brug en de convertorstroom

Vervolgens werden beide bruggen met kringstroomspoelen op elkaar aangesloten volgens
Figuur 2.6. In serie met beide kringstroomspoelen werden echter twee regelbare weerstanden van
5 {1 aangesloten, om in geval van een tout in de kringstroomregeling de stromen te beperken. Er
werd nog geen belasting aangesloten.

Aan de regeling werd vervolgens de mogelijkheid toegevoegd om met een schakelaar de
kringstroomreferentie negatief te maken, waarbij er met een RC circuit voor gezorgd werd dat
deze referentieverandering geleidelijk verliep. Hiermee kan, voordat de convertor uitgeschakeld
wordt, eerst de kringstroom, en dus de opgeslagen energie, nul gemaakt worden, en kan worden
ingeschakeld zonder direct een kringstroom te laten lopen. Het inschakelen van de convertor moet
nu als voIgt verlopen:

- Inschakelen regeling en meetapparatuur

- Inschakelen netspanning op de transformatoren en besturingskastjes (niet op de thyristoren)

- Inschakelen spanning op de thyristoren

- Inschakelen besturingskastjes (m.b.v. het Inhibit signaal)

- Inschakelen kringstroomreferentie groter dan nul

Pas hierna mag de referentiespanning ongelijk nul worden gemaakt, waarbij echter te snelle
variaties vermeden moeten worden. Er is namelijk nog geen beveiliging die voorkomt dat een
thyristor wordt ontstoken terwijl de commutatie naar de vorige nog niet beeindigd is. Wordt (v)*
toch zeer snel gevarieerd, dan zal het doorbranden van een van de smeltveiligheden aan de
secundaire zijde van de transformator ervoor zorgen dat geen schade aan de thyristoren optreedt.
De besturingskastjes detecteren deze tout vervolgens en schakelen af.

Voor het uitschakelen van de convertor geldt dezelfde procedure in omgekeerde volgorde,
namelijk:

- Referentiespanning nul maken

- Kringstroomreferentie negatief maken (kringstroom nul maken)

- Uitschakelen besturingskastjes (Inhibit)

- Uitschakelen spanning op de thyristoren

- Uitschakelen netspanning op de transtormatoren en besturingskastjes

Nadat de convertor voor het eerst was ingeschakeld, is opnieuw de overdrachtsfunctie van de
besturingskastjes met de bijbehorende hruggen bepaald. Omdat de kringstroomregeling ervoor
zorgde dat in het gehele spanningsbereik geen leemtehedrijf optrad, kon nu dit hele bereik worden
gecontroleerd. Gemeten werden weer de stuurspanningen van de besturingskastjes, en de
uitgangsspanningen van beide bmggen. Hieruit werden volgens (6.1) en (6.2) de ontsteekhoeken
bepaald en voor een besturingskastje uitgezet in Figuur 6.1. De gemeten punten blijken goed op
een rechte Iijn te Iiggen, die echter voor verschillende hesturingskastjes een verschil1ende helling
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en offset heeft. De ontsteekhoek blijkt begrensd te worden van ongeveer 20 tot 160 graden.
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Figuur 6.1: Overdrachtsfunctie van een besturingskastje met een brug.

Aan de hand van deze metingen konden de arccosinusomzetters zeer nauwkeurig worden
afgeregeld. De offset werd zo afgeregeld dat als (v...)* nul is, de ontsteekhoek precies 90° is.
Vervolgens werd de versterking afgeregeld overeenkomstig de helling van de gemeten grafiek, en
wei zo dat als de netspanning nauwkeurig 380 V zou zijn, (v...) gelijk zou zijn aan (v...) *. Tenslotte
is met een potmeter aan de ingang van de arccosinusomzetters een correctie gemaakt voor de
werkelijke waarde van de netspanning. V66r deze potmeter geldt 10 V: (v)*=297.1 V, erna geldt
10 V: (vr)*=6V3·AI27r V, waarbij A bepaald is volgens (6.2).

In Figuur 6.2 is de uitgangsspanning van de p-convertor te zien voor het geval dat (v)*=O V. Bij
deze waarde van (v)* wordt in beide bruggen op nagenoeg hetzelfde moment een volgende
thyristor ontstoken. Hierdoor vallen de dippen in vp ten gevolge van de commutatie in de n
convertor meestal samen met de commutatie in de p-convertor.

Om een kringstroom in stand te houden maakt de regelaar (vp-vn)* groter dan nul, zodat (vp) groter
dan (v)* wordt. Dit etTect treedt hier extra sterk op doordat in het kringstroomcircuit weerstanden
zijn opgenomen (in totaal 0,8 f2), waarover een spanningsval optreedt die door (vp-vy geleverd
moet worden.

De stroom die in Figuur 6.2 is weergegeven is ipp , die in dit geval (iL =0) gelijk is aan icp' De top
top waarde van de rimpel hierin kan men bepalen met (2.13), met Ctp = 9(JO, L,z30 mH en
A =187,8 V volgens meting en (6.2). Men vindt zo een waarde van 4,6 A. De gemeten waarde
schornmelt rond 5 A. De schommeling is het gevolg van een verschil tussen de drie fasespannin
gen van het net. Door de aanwezigheid van de weerstanden in het kringstroomcircuit zal verder
Ctp +Ctn =180° niet exact gelden: Ctp is hier kleiner dan 90°, waardoor de werkelijke rimpel groter
is dan in eerste instantie werd uitgerekend.

In Figuur 6.3 zijn vp en ipp (=;'.p) weergegeven voor (v)*= 74 V. Dit zou overeenkomen met
Ctp =76° als er geen weerstanden in het circuit waren. De commutaties in de n-convertor vinden
hier vrijwel midden tussen de commutaties in de p-convertor plaats, zoals te zien is aan de
commutatiedippen in vp' De berekende top-top waarde van de rimpel in de stroom is volgens
(2.13) gelijk aan 9,6 A; de gemeten waarde schommelt tussen 10 en 11 A, om dezelfde redenen
als in het vorige geval.
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Figuur 6.3: vp ell ipp (=(.,J ill he! geval dar (v)*= 74 V, iL =0.

Figuur 6.4 geeft eveneens vp en ipp (=i,,,), maar nu voor (v)*=149 V, Olp=61 0. De commutatietijd
stippen van de p- en de n-convertor vallen weer hijna samen, zoals te zien is aan de spanningsdip
pen. De herekende top-top waarde van de rimpel in i." is 18,0 A; de werkelijke waarde schommelt
rand 19 A.
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Figuur 6.4: vpen ipp (=i,.,) in het geval dat (v)*=J49 V, iL =0.

Tenslotte is in Figuur 6.5 het geval weergegeven dat (v)*=282 V, O!p=25°. Duidelijk is zichtbaar
dat (vp ) hier dicht bij de theoretische maximumwaarde koml. De berekende top-top waarde van de
kringstroomrimpel is 3,2 A; de gemeten waarde schommelt tussen 3 en 4 A. In de intervallen
waarin vp en vn aan elkaar gelijk zijn is i.-p (=ipp) vrijwel constant; de daling ervan wordt
veroorzaakt door de verliezen in de aangebrachte weerstanden in serie met de kringstroomspoelen.
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Figuur 6.5: vp en ipp (=1.,,) in het geval dat (v)*=282 V, iL =0.
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6.3 De totale uitgangsspanning en de kringstroom

48

In Figuur 6.6 is in het bovenste venster de uitgangsspanning vL van de convertor weergegeven. De
referentiespanning is rampvormig, en loopt in deze tiguur op van nul naar maximaaI. Net als in de
simulatie in Figuur 4.12 zijn duidelijk de verschillende spanningsniveaus zichtbaar.

In het onderste venster is ipp weergegeven, gelijk aan icp (iL =0). In de grootte van de rimpel
hiervan herkent men het verloop van Figuur 2.12. Bij cxp=60° is de rimpel maximaaI. De vorm
van de stroom komt goed overeen met die in Figuur 4.12, de grootte van de stroom is echter
anders doordat een andere kringstroomreferentie «icT}*=16 A) en andere kringstroomspoelen
(L,=30 mil) zijn gebruikt.
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Figuur 6.6: vL en ipp (=i,.) bij een lineair oplopende (v)*.

De totale kringstroom icT en vL zijn weergegeven in Figuur 6.7, waarbij de referentiespanning net
als in het vorige geval Iineair oploopt van nul naar maximaaI. Verder is gekozen voor (icTr=16 A,
en is de proportionele factor van de regelaar K = 7,5.

Ten gevolge van de weerstanden in het kringstroomcircuit verwacht men volgens (4.1) een
verschil tussen (i,.T) en (i"T)*. Er geldt dat R=0,2 Q en (ipT}z(inT}z15 A, zodat volgens (4.1) (icTr
(icT) =0,8 A. De gemiddelde waarde van icT hlijkt inderdaad ongeveer 0,8 A onder de referent ie
waarde te Iiggen. Als (v)* dicht bij de maximaal mogelijke waarde komt neemt (icT) iets af, omdat
door de werking van een begrenzing (vp ) iets kleiner zal zijn dan (vp)*.

Het feit dat tel kens bij een op de drie rimpels (i"T) het kleinst is, komt doordat de drie netspannin
gen niet exact aan elkaar gelijk zijn. Hierdoor hevat icT een 100 Hz component. De grootte van de
rimpel varieert volgens Figuur 2.10, en heeft maxima bij cxp =90° (geheel links), bij cxp =60° (in
het midden) en bij cxp=30° (rechts).

. ..
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6.4 Verdere metingen

Tenslotte zijn ook nog metingen uitgevoerd waarbij de referentiespanning sinusvormig varieerde.
In Figuur 6.8 zijn de referentiespanning en de uitgangsspanning weergegeven, waarbij de
frequentie van de referentiespanning 20 Hz was. De amplitude is gelijk gekozen aan 20150·220
"';2. Omdat de ingestelde frequentie niet is gesynchroniseerd en geen geheel deel is van de 50 Hz
netfrequentie, is de vorm van de uitgangsspanning niet symmetrisch, en verschillend voor iedere
periode van de referentie. Om de amplitude en de fase van de grondharmonische van de
uitgangsspanning te controleren, zal in de toekomst een Fourier analyse uitgevoerd moeten
worden, waarmee tevens de harmonischen bestudeerd kllnnen worden.

Bij een freqllentie van 5 Hz is de ampl itllde van de referentiespanning, die evenredig is met de
freqllentie, gelijk genomen aan 5150·220"';2. De uitgangs- en de referentiespanning zijn weergege
yen in Figullr 6.9. In dit geval wordt de convertor nog minder ver lIitgestuurd; net als bij een
frequentie van 20 Hz worden slechts drie "niveaus" -een positief, een negatief en het nulniveau
van de uitgangsspanning gebruikt.
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Bij de vakgroep EMV wordt onderzoek gedaan naar tluxgeorienteerde regelingen van draai
stroomaandrijvingen. Ten behoeve van de experimentele verificatie van theorie en simulaties
bestond de behoefte aan een 20 KVA vermogensornzetter die zich gedraagt als spanningsverster
ker. Er is gekozen voor een cycloconvertor met kringstroom.

Voor deze cycloconvertor moest een spanningssturing en een kringstroomregeling ontworpen
worden, en weI zodanig dat de cycloconvertor zich gedraagt als spanningsversterker met een lage
uitgangsimpedantie, en er onatbankelijk van de grootte van de belastingsstroom geen leemtebedrijf
optreedt.

De cycloconvertor bestaat uit drie identieke deelschakelingen, zodat in eerste instantie volstaan
kon worden met het onderzoeken van l!l!n daarvan. Deze zogenaamde dubbele-brug schakeling is
opgebouwd uit twee bruggen, die met behulp van spoelen met elkaar doorverbonden zijn. Eerst is
voor een enkele brug het verband afgeleid tussen de ontsteekhoek en de uitgangsspanning, en is
aangetoond dat voor een goede werking de ontsteekhoek geen 150 Hz, 300 Hz of andere
hoogfrequente componenten mag bevatten.

De voordelen van de kringstroom in de dubbele-brug schakeling zijn op de eerste plaats dat
leemtebedrijf wordt vermeden en er hij het veranderen van de richting van de helastingsstroom
geen dode tijd optreedt. Verder treedt er een reductie op van de harmonischen in de uitgangsspan
ning. Voorwaarde is echter weI dat de kringstroom zo geregeld wordt dat deze nooit nul wordt.
Behalve de benodigde regeling zijn de nadelen ervan de benodigde spoelen, de grotere convertor
stromen, en het extra opgenomen reactieve vermogen.

Van de kringstroom werd het natuurlijke verloop beschreven, dat optreedt zonder regeling. Om
een minimale waarde van de kringstroomreferentie te bepalen, werd de top-top waarde van de
rimpel in de totale kringstroom en de deelkringstromen als functie van de ontsteekhoek bepaald.

In de literatuur werden verschillende methoden gevonden om de kringstroom te regelen, die eerst
theoretisch met elkaar werden vergeleken. Indien de kringstroom niet wordt geregeld, zal deze
meerdere malen per halve periode nul worden, wat een vervorming van de uitgangsspanning en
een verandering van de uitgangsimpedantie veroorzaakt. Dit is dus geen acceptabele oplossing.
Ais de kringstroom echter zo wordt geregeld dat deze nooit nul wordt, blijken de kringstroom
spoelen geen invloed te hebben op de belastingsstroom.

Om de kringstroom constant te maken, moet de invloed van de verandering van de belastings
stroom snel weggeregeld of gecompenseerd worden. Een probleem bij deze compensatie is echter
dat hiervoor de gemeten belastingsstroom gedifferentieerd moet worden.

De kringstroom kan ook zo geregeld worden dat het opgenomen reactieve vermogen constant is en
dus met condensatoren gecompenseerd kan worden. Hiervoor is echter een relatief ingewikkelde
regeling nodig. Nadeel is ook dat bij deze regeling de convertor continu zwaar belast wordt, ook
al is de belastingsstroom nul. Aangezien in onze toepassing het opgenomen reactieve vermogen
niet van groot belang is, is deze methode niet verder onderzocht.

Simulaties lieten zien dat als de kringstroom niet wordt geregeld inderdaad regelmatig leemtebe
drijf optreedt, waardoor de uitgangsspanning wordt vervormd. Een eenvoudige proportionele
regeling kan verhinderen dat de kringstroom ooit nul wordt, maar bij hoge frequenties in
combinatie met een grote belastingsstroom moet een constante referentie erg hoog worden
gekozen. Een dergelijke regeling is niet in staat de kringstroom voldoende snel te regelen.

Toepassing van voorwaartse compensatie verbetert wei de kringstroomregeling, maar door de
differentiatie van de belastingsstroom bevat het regelsignaal een sterke 300 Hz component, die een
afwijking van de uitgangsspanning veroorzaakt. Toepassing van tlltering verslechtert de regeling
echter weer.

Voor een goede werking van de regeling is het nodig de uitgang ervan te titteren en te begrenzen.
Om verder te garanderen dat de kringstroom nooit nul wordt, is een kringstroomreferentie
gekozen die gelijk is aan een constante plus het natllllrlijke verloop van de kringstroom. Simulaties
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Iieten zien dat dan de kringstroom de referentie goed voigt, zonder dat veel van de regelaar wordt
geeist. Ais ook tijdens een plotselinge sterke stijging van de belastingsstroom niet kortstondig
leemtebedrijf mag optreden, kan dit voorkomen worden door de kringstroom bij nullast groter te
kiezen. Deze keus is niet van invloed op de grootte van de kringstroom bij vollast in stationaire
toestand.

De simulaties lieten zien dat de minimale geschikte waarde van de kringstroomspoelen 20 mH is.
Bij kleinere waarden wordt zowel de rimpel als de grootte van de kringstroom groot ten opzichte
van de nominale belastingsstroom.

De regeling werd praktisch gerealiseerd met analoge schakelingen, met uitzondering van de
realisatie van een arccosinusfunctie, die nodig is als schakel tussen de referentiespanningen en de
thyristorbesturingskastjes, die met digitale componenten en A/D-D/A ornzetters werd gebouwd.

In de praktijkopstelling zijn in eerste instantie nog weerstanden in het kringstroomcircuit
aangebracht, en er is nog geen belasting aangesloten. De vorm van de verschillende spanningen en
stromen blijkt overeen te komen met de theorie en de simulaties. Oak de kringstroomregeling
werkt zoals verwacht. De vorm van de uitgangsspanning lijkt op die van een pulsbreedtegemodu
leerde ornzetter; de verschillende niveaus waartussen geschakeld wordt zijn echter geen constante
niveaus maar de toppen van sinusvormige spanningen.

Voordat de drie deelschakelingen samengebouwd kunnen worden tot een cycloconvertor, moeten
eerst nog experimenten uitgevoerd worden zonder de weerstanden in het kringstroomcircuit, en
met een aangesloten belasting. Vervolgens moet de referentie van de kringstroom ingesteld
worden in functie van de dan gebruikte kringstroomspoelen, en de gewenste belastingsstroom. Om
de invloed van de harmonischen in de uitgangsspanning op de machine en de regeling daarvan te
bestuderen, moet een harmonischenanalyse gemaakt worden.

Er is verder nog slechts weinig aandacht geschonken aan de beveiliging van de schakeling tegen
overstromen, en aan het op de juiste manier automatisch in- en uitschakelen. Dit zou in de vorm
van een extra print aan de schakeling toegevoegd kunnen worden.

Voor lage uitgangsspanningen zal het waarschijnlijk nodig zijn de spanningssturing uit te breiden
met een regeling. Deze dient er dan voor om de onnauwkeurigheid van de besturingskastjes en de
spanningsval over de thyristoren weg te regelen.

Indien de maximaal gewenste uitgangsspanning nog lager zou Iiggen dan (zoals nu ongeveer) de
helft van de theoretisch maximale uitgangsspanning, zou het gunstiger zijn een lagere voedings
spanning te gebruiken. Dan kan namelijk de convertor verder uitgestuurd worden, wat leidt tot
een vermindering van de harmonischen, en een nauwkeuriger gestuurde uitgangsspanning. WeI
moet rekening gehouden worden met de praktische begrenzing door de besturingskastjes van de
ontsteekhoek van ongeveer 20 tot 160 graden, en met het feit dat het voor de kringstroomregeling
nodig is de uitgangsspanning van een brug groter te maken dan de spanning over de belasting.
Een probleem bij het verlagen van de ingangsspanning is dat de besturingskastjes voor hun
voeding en synchronisatie wei een drie-fasenspanning nodig hebben van 220 of 380 V, die in fase
moet zijn met de spanning over de thyristoren. Ais de voedingsspanning lager is, moet deze dus
voor de besturingskastjes omhoog getransformeerd worden.
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Per fase van de cycloconvertor is er een 10 KVA 3 fasen transformator beschikbaar, waarvan de
wikkelingen naar keuze in ster of in driehoek geschakeld kunnen worden. Met behulp van formule
(2.2) is bepaald welke waarde de ingangsspanning van de cycloconvertor moet hebben.

(2.2)

Bij een maximale uitgangsfrequentie van 25 Hz is de maximaal benodigde statorfasespanning
220v2/2 = 156 V. Om nog enige marge te hebben kan bij deze waarde Ctp=30° worden
gekozen. Dan voIgt dat A, de amplitude van de fasespanning, minimaal 108,6 V moet zijn. Bij de
beschikbare trafo's wordt bij ster-driehoekschakeling A = 22()/2IV3 = 179,6 V, bij ster-ster zelfs
A = 220V2 = 311,1 V. Er is gekozen voor de ster-driehoekschakeling, omdat A dan al ruim
boven de benodigde minimale waarde Iigt. Een nog lagere ingangsspanning zou nog beter zijn,
aangezien bij verdere uitsturing van de cycloconvertor de harmonischen minder worden.

De overzetverhouding

Dit is de verhouding tussen de open-klemspanningen van een secundaire en een primaire
wikkeling. Deze is bepaald door meting van de open-klemspanningen, nadat de wikkelingen in
ster-driehoek waren geschakeld. Er geldt:

225 +227 +225

(380 + 386 + 384)/y'3

De nullaststroom

Deze is gemeten in een van de drie primaire fasen. Hiermee kan de primaire inductantie voor het
vervangingsschema in CASPOC worden hepaald:

220 = 2,613 H
21t 50 '0,268

De kortsluitspanning

Vit meting van de kortsluitspanning kunnen de koppelfactor en de secundaire inductantie worden
bepaald. Er is echter voor gekozen deze te bepalen door meting van de tijd die nodig is voor het
commuteren, zodat de commutatietijd in de simulaties goed zal overeenkomen met de werkelijk
heid.

De commutatietijd

Als een volgende thyristor wordt ingeschakeld zullen gedurende enige tijd twee thyristoren
gelijktijdig geleiden. De commutatietijd kan worden bepaald aan de hand van Figuur B.I. Dit
vervangingsschema is verkregen door toepassing van een driehoek-ster transformatie, aangezien de
secundaire wikkelingen feitelijk in driehoek geschakeld zijn. Er geldt dat L. = 3L.', waarbij L. de
werkelijke lekinductantie is.
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Figuur B.l, Vervallgingsschema ter berekellillg vall de commutatietijd.

Er geldt nu:

di
= 2L'_b

"'ab S dt '

Hierbij is u/w de commutatietijd, en 1 de constant veronderstelde convertorstroom. Hieruit is af te
leiden:

.,+It

f l. 220y1 220../2 .
I = --I 220y1sm(wt)dwt = ,(cos(q» - cos(<p+u» "" ,sm(q»u(rad)

., 24 2~w 24w

Gemeten zijn de volgende waarden: u =30 11-S bij 1=15,5 A, ip =61 0
, w = 27r50, en een netspanning

van 226 V. Hieruit voIgt:

Hiermee kan de secundaire inductantie worden bepaald:

L :=
sec

2L 2
n prim

:= 2,719 H
L -Lprim s

De koppelfactor wordt dan:

re-k := n pTlm:= 0 99976
L '

sec

Het in CASPOC gebruikte vervangingsschema is weergegeven in Figuur B.2.

Figuur B.2, Trafovervangingsschema in CASPOC.
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B Motorparameters en motormodel
Van de motor zijn de volgende nominale waarden gegeven (bij sterschakeling van de stator):

Un = 380V

I" = 55A

f n = 50Hz

Nn = 2930rpm (asynchroon bedriifJ

P" = 30kW
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Door middel van drie sleepringen kan ook op de rotorwikkelingen een stroom- of spanningsbron
worden aangesloten, zodat de machine zowel als asynchrone als als synchrone machine gebruikt
kan worden. Van de machine zijn verder de volgende parameters bekend (per fase):

Stator: Rs = 0,111 Q

Ls = 47,8mH

Rotor: Rr = 0,164 Q

Lr = 29,4mH

L
ss

= 20,1 mH Lrr = 12,4mH

i SR = 34,9mH

Jrolor = O,18kgm 2

De hoogste frequentie van de statorspanningen zoals die door de cycloconvertor geleverd worden
is 25 Hz. Dit komt overeen met een rotorsnelheid van 1500 rpm. Bij deze snelheid is de
statorspanning gemeten terwijl op de rotor een zodanige gelijkstroom was aangesloten dat de
statorspanning bij de bij deze snelheid horende nominale waarde had:

Ir = 20,OA (= ira = -(irb + ire»)' N = 1500rpm => Vs = 93,9 V

Voor de simulatie van een fase van de cycIoconvertor was een eenvoudig model nodig van een
fase van de machine, dat is stationaire toestand een realistische voorstelling van de statorstroom
gaf. Vereenvoudigd kan de statorspanning als voigt worden geschreven:

+
+

Figuur 8.1, Vervangingsschema gehruikt in de simulaties.
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Hieruit is het vervangingsschema van Figuur B.I af te leiden. Bij stationair bedrijf met I,;C. 0 zal
W,=Ws' en kan de volgende vergelijking (in complexe waarden) worden afgeleid:

Stel nu:

3 • j8 1
V. = IsRs + J' w (L - L ) I + - L I W e 0_

~ s s ss -s 2 SF' s ,fi

I = I e j
"if if

(B.l)

Hierbij is l{J de hoek tussen de statorspanning en de statorstroom. Vergelijking (B.t) kan nu
gesplitst worden in een reeel en een imaginair deel:

Vs = Iscosrp Rs - Issin<p wsLm + Jfcoseo

o = (,sin cp Rs + Iscos <p wsLm + J.fsineo

Bij een gegeven Vs, Is, Ws en l{J kan nu worden bepaald welke waarden van ~ en ()o in het model
ingesteld moeten worden volgens:

[
-Is(Rssin<p +wsLmcos<p) )

rp = arctan
Vs - Is (Rscos <p - wsLmsinrp )

-Is(Rssincp + wsLmcoscp)
V=---''---~--~----'-----
I sin<p

In Tabel B.l zijn enkele waarden uitgerekend, die vervolgens in de simulaties gebruikt zijn.

Tabel B.l, ()o en \>f voor verschillende situaties.

f (Hz) 25 25 25 15 15 15 1

V s 110 110 110 66 66 66 4,4

I s 55 55 55 55 55 55 55

l{J (0) 0 60 -20 0 60 -20 30

¢r 369,0 478,2 316,7 220,0 286,4 188,5 17,0

()o (0) -66,5 ·21,7 -84,3 -67,4 -22,4 -85,2 -71,0
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De invoer van het simulatieprogramma CASPOC bestaat uit twee delen: een circuitbeschrijving en
een regelsysteembeschrijving. Voor iedere hardwarecontiguratie en voor iedere regelmethode, als
mede voor iedere uitgangsfrequentie waarop gesimuleerd is, zijn aparte bestanden gemaakt. Als
voorbeeld worden t!t!n circuitbestand en t!t!n systeembestand hieronder kort toegelicht.

Het circuitbestand (CYCL*.CIR)

• Model: Definitie van een thyristormodel. Een thyristor wordt voorgesteld door een schakelaar
met een aan- en een uitweerstand.

• Deel 1: AI het hierop volgende zou nog twee keer herhaald kunnen worden om aile drie de
fasen van de cycloconvertor te simuleren.

• Thyristoren: Detinitie van de 12 thyristoren. De gate-ingangen worden bestuurd met logische
signalen vanuit het systeembestand.

• Spoelen: Detinitie van de kringstroomspoelen, hun inwendige weerstand en koppeling. Paral1el
aan de spoelen zijn grote weerstanden gezet om direct wanneer een thyristor wordt
ingeschakeld al stroom te laten lopen (aileen in de simulatie nodig).

• Spanningsbronnen: Het net wordt voorgesteld door drie sinusvormige spanningen, zonder
inwendige impedantie.

• Trato: Voor een beschrijving van het trafomodel zie Appendix A.

• Stroombron/Motormodel: Voor een beschrijving van het motormodel zie Appendix B. Voor
sommige simulaties is het motormodel buiten werking gesteld door in serie hiermee een
stroombron te schakelen die een sinusvormige stroom levert. Bij verandering van de
uitgangsfrequentie moeten hier andere waarden ingevuld worden.

• Nulpunt: Et!n zijde van de belasting wordt (in de simulatie) aan nul gelegd. Voor het meten
van de ingangsspanningen is er (in de simulatie) een middenpunt bij de secundaire wikkelin
gen van de trato gemaakt.

• Opties: Definitie van de simulatie-tijdstap, de simulatie-tijd en de integratiemethode. Deze
waarden kunnen echter tijdens de simulatie naar wens gewijzigd worden.

• Draw: Detinitie van aile signalen die tijdens de simulatie grafisch weergegeven kunnen
worden, zowel spanningen en stromen in het circuit, als uitgangen van blokken van het
regelsysteem.

* cyclD25.CIR
*********************************************************************

*
*
*
*
*
*
*

Een-fase cycloconvertor met kringstroom
Met (gecorrigeerd)trafo- en motormodel
Met verkleinde kringstroomspoelen

Sjoerd Bosga, 15 oktober 1992

*********************************************************************

* Netwerkbeschrijving
*********************************************************************

* Thyristoren en Kringstroomspoelen
*-------------------------------------------------------------Model--
*model naam type opties
.MODEL thy Thyr Ron=O.l
*------------------------------------------------------------Dee1 1--
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*naam node1 node2 model Sgate= ...• ..•••.••Thyristoren ••
Dapl1 am1 pll thy Sgate=apl1
Dbpll bm1 pll thy Sgate=bpll
Depl1 em1 pll thy Sgate=epll
*
Danl1 nl1 am1 thy Sgate=anl1
Dbnll nll bm1 thy Sgate=bnll
Denl1 nll em1 thy Sgate=enl1
*
Dapr1 pr1 am1 thy Sgate=apr1
Dbpr1 pr1 bm1 thy Sgate=bpr1
Depr1 pr1 em1 thy Sgate=epr1
*
Danr1 am1 nr1 thy Sgate=anr1
Dbnr1 bm1 nr1 thy Sgate=bnr1
Denr1 em1 nr1 thy Sgate=enr1
*
*naam node1 node2 waarde · ......•••.• Spoe1en •.
Lpll plm1 pm1 5mH
R1pll p1m1 pm1 10000
Rpll pll p1m1 0.01
Lpr1 pm1 prm1 5mH
Rlpr1 pm1 prm1 10000
Rpr1 prm1 pr1 0.01
Kplr1 Lpll Lpr1 0.999
Lnr1 nrm1 nm1 5mH
Rlnr1 nrm1 nm1 10000
Rnr1 nr1 nrm1 0.01
Lnll nm1 nlm1 5mH
R1nll nm1 n1m1 10000
Rnll nlm1 n11 0.01
Knrl1 Lnr1 Lnll 0.999
*
*naam node1 node2 waarde ... Spanningsbronnen•.
Val VprA1 0 SIN(O,311.127,50,-1.666666667m,O)
Vb1 VprB1 0 SIN(O,311.127,50,-15m,0)
Vel VprC1 0 SIN(O,311.127,50,-8.333333333m,0)
*
*naam node1 node2 waarde · .......••..•• Trafo •.
*
RprA1 VprA1 primAl 0.253
RprB1 VprB1 primB1 0.253
RprC1 VprC1 primC1 0.253
*
LPA1 primAl primS 2.612640661
LPB1 primB1 primS 2.612640661
LPC1 primC1 prims 2.612640661
*
LSa1 am1 bm1 2.719037389
LSb1 bm1 em1 2.719037389
LSe1 em1 am1 2.719037389
*
KA1 LPA1 LSa1 0.99984441
KB1 LPB1 LSb1 0.99984441
KC1 LPC1 LSe1 0.99984441
*
*naam node1 node2 waarde · ........ Stroombron ..



Appendix C: CASPOC invoerbestanden 60

Imot1
RInot1
Lmot1
Bmot1

*

pm1
motir1
motrl1
motlb1

motir1
motr11
motlb1
nm1

SIN(O,-77.78,2S,20e-3,O)
0.111
27.7mH
motor

*naam
Rws1

*
RIma
Rlmb
RIme

*

node1 node2 .••••••••... Nulpunt •.
nm1 0 0.001

am1 Im1 10000
bm1 Im1 10000
em1 lm1 10000

*********************************************************************

* Uitvoer
*********************************************************************
*comm. opties ••••••••••... Opties ..
.TRAN lOusee lsee
.OPTION TSCREEN=40msee METHOD EULER
*draw funetie V/I/B( ) ......•..•....•Draw•.
. DRAW 1 V(pll,nll)
. DRAW 2 V(pr1,nr1)
. DRAW 4 V(pm1, nm1)
*
. DRAW 3 B(Alfp1)
. DRAW 5 B(Alfn1)
*
. DRAW 6 V( am1, lm1)
. DRAW 7 V(bm1,lm1)
. DRAW 8 V( em1, lm1)
*
. DRAW 9 I(Lnll)
• DRAW 10 I(Lnr1)
. DRAW 11 I (Lpll)
. DRAW 12 I(Lpr1)
. DRAW 13 I (RInotl)
. DRAW 14 B(Ieref)
*
. DRAW 15 B(Iet1)
*
. DRAW 16 B(ComLin)
. DRAW 17 B(ComReh)
*
. DRAW 19 B(Vrefl )
*
. DRAW 20 B(ThetaO)
*
*********************************************************************

* eyelD2S.CIR
*********************************************************************
.END

Het systeembestand (CYCL*.STM)

• Constanten: Detlnitie van constanten

• Referentiespanningen: Detlnitie van de referentiespanningen voor de drie fasen. Bij verande
ring van frequentie moet hier een andere frequentie en amplitude ingevoerd worden.



Appendix C: CASPOC invoerbestanden 61

• Motormodelspanning: Zie Appendix B. Indien in het circuit een stroombron als belasting wordt
gebruikt is deze regel zinloos.

• Berekening kringstroom: Oit de in het circuit gemeten vier kringstroomspoelstromen wordt hier
de totale kringstroom leT berekend. De index 1 geeft aan dat het hier om fase 1 van de
belasting gaat.

• Kringstroomregelaar: Berekening van de kringstroomreferentie. De regelaar berekent de
waarde van (Vp-V,/, die vervolgens wordt gefilterd en begrensd. Hiermee worden dan de
referentiespanningen voor beide bruggen bepaald.

• Theta_O tIm 5: Bepaling van de hoeken OJ. Als ex en OJ elkaar snijden wordt thyristor i ontsto
ken.

• Convertor-ontsteekhoeken: Uit de referentiespanningen worden met een arccosinusfunctie de
waarden van de ontsteekhoeken bepaald.

• Ontsteeksignalen: De signalen die naar de gates van de thyristoren gaan zijn logische signalen
(ontsteken= 1). Zodra ex kleiner wordt dan OJ wordt ontsteeksignaal i 1 gemaakt, en wordt
ontsteeksignaal i-2 nul, zodat steeds twee thyristoren per brug aangestuurd worden.

• Uitvoer: Oit de berekende ontsteekmomenten worden twee signalen afgeleid, die aangeven of
er in een van beide bruggen in de betreffende tijdstap een thyristor wordt ontstoken.

* cyclIS. STM
*********************************************************************

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Een fase cycloconvertor met kringstroom
Met regeling van kringstroom

met filter en begrenzing
Met kringstroomreferentie afh. van ASS(Il)
Met berekening van de totale kringstroom
Verbeterde thyristor-commandosignalen
Met aansturing van het motormodel

Sjoerd Bosga, 17 november 1992

*********************************************************************

* Constanten
*********************************************************************
*
Pi CON 3.1415926536
TwPi CON 6.283185308
rgr CON 57.2957795
V3 CON 1.7320508
V3 6 MUL V3 6
Vtop CON 179.629
*
t TIME
*
*********************************************************************

* Regelsysteem
*********************************************************************

*
*----------------------------------------------Referentiespanningen--
*naam signal(t,dc,A ,f ,ph ,d ,yO,T ,F)
Vref1 SIGNAL(t,0,93.33,15,0 ,0.5,0 ,0.02,3)
Vref2 SIGNAL(t,0,93.33,15,2.0943951,0.5,0 ,0.02,3)
Vref3 SIGNAL(t,0,93.33,15,4.1887902,0.5,0 ,0.02,3)
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*
*------------------------------------------------Motormodelspanning--

*

62

motor

*
SIGNAL(t,0,13S.04,lS,0.8S0848,0.S,0 ,0.02,3)

*--------------------------------------------Berekenin9 kringstroom--
*
Ipp1 CURRENT Lpll
Inpl CURRENT Lpr1
Innl CURRENT Lnr1
Ipn1 CURRENT Lnl1
*
Iptt1 ADD Ipp1 Ipn1
Ipt1 GAl Iptt1 0.5
Intt1 ADD Inp1 Inn1
IntI GAl Intt1 0.5
*
III SUB Ipt1 Int1
Il1A ABS III 1
Iptnt1 ADD Iptl Int1
Ipnlt1 SUB Iptnt1 Il1A
Ietl GAl Ipnltl 0.5
*
*-----------------------------------------------Kringstroomregelaar--
*
Il1Arnx MAX -1 Il1A Il1Avm 0
Il1Avm ZZl I11Amx 0 0 0 0.99986831
IlIArny LIM IllAmx 40 200 1
*
Il1Arn SUB I11Amy IllA
Il1Ad2 MUL Il1Am 0.5
Ieref ADD 20 Il1Ad2
*
Eps SUB Ieref Iet1
Gs GAl Epa 20
*
VpVnr ADD Gs 0
*
*Filter inf in yO K tau
VpVnrF INF VpVnr 0 1 1.06e-3
*
VpVnrG INF VpVnrF 0 1 1.06e-3

* lim in min max f
VpVnrL LIM VpVnrG -200 200 1
*
Cref GAl VpVnrL 0.5
Vpref1 ADD Vref1 Cref
Vnref1 SUB Cref Vref1
*
*-----------------------------------------------------Theta 0 tim 5--

*
*naam
ThetaO

*

signal ( t , de , A , f , ph , d , yO , T , F)
SIGNAL(t,180,180,SO,0.S23S9877S6,0.999999,0 ,0,2)

Theta1
Theta2

SIGNAL(t,180,180,SO,1.S707963
SIGNAL(t,180,180,SO,2.6179939

,0.999999,0 ,0,2)
,0.999999,0 ,0,2)



Appendix C: CASPOC invoerbestanden 63

Theta3
Theta4
Theta5

*

SIGNAL(t,180,180,50,3.6651914
SIGNAL(t,180,180,50,4.712389
SIGNAL(t,180,180,50,5.7595865

,0.999999,0 ,0,2)
,0.999999,0 ,0,2)
,0.999999,0 ,0,2)

*------------------------------------------Converter-ontsteekhoeken--
*
*A1fp1:=ARCCOS(2Pi*Vpref1/(3*V3*Vtop» (in graden)
*
TVpref1 MUL Vpref1 Twpi
DVpref1 DIV TVpref1 V3 6-
Xpref1 DIV DVpref1 vtop
XXpref1 MUL Xpref1 Xprefl
XMprefl SUB 1 XXprefl
XVpref1 SQT XMprefl 1
XTpref1 DIV Xprefl XVpref1
Alfp1 SIN XTpref1 -57.2957795 90 2
*
*A1fn1:=ARCCOS(2Pi*Vnref1/(3*V3*Vtop» (in graden)
*
TVnref1 MUL Vnref1 TwPi
DVnref1 DIV TVnref1 V3 6-
Xnref1 DIV DVnref1 Vtop
XXnref1 MUL Xnref1 Xnref1
XMnref1 SUB 1 XXnref1
XVnref1 SQT XMnref1 1
XTnref1 DIV Xnref1 XVnref1
Alfn1 SIN XTnref1 -57.2957795 90 2
*
*--------------------------------------------------Ontsteeksignalen--
*
*naam zz1 in1 in2 in3 yO fl f2
ATpO_V ZZ1 Alfp1 ThetaO ° -1 1 -1
ATp1_V ZZ1 Alfp1 Theta1 ° -1 1 -1
ATp2_V ZZ1 Alfp1 Theta2 ° -1 1 -1
ATp3_V ZZ1 Alfpl Theta3 ° -1 1 -1
ATp4_V ZZ1 Alfp1 Theta4 ° -1 1 -1
ATp5_V ZZ1 Alfp1 Theta5 ° -1 1 -1
*
TApO SUB ThetaO Alfp1
TAp1 SUB Theta1 Alfp1
TAp2 SUB Theta2 Alfp1
TAp3 SUB Theta3 Alfp1
TAp4 SUB Theta4 Alfp1
TAp5 SUB Theta5 Alfpl
*
Capll AND TApO ATpO_V
Ccn1l AND TAp1 ATp1_V
Cbpll AND TAp2 ATp2_V
Canl1 AND TAp3 ATp3_V
Ccp11 AND TAp4 ATp4_V
Cbnll AND TAp5 ATp5_V
*
Papll OR Capl1 Ccnl1
Pen11 OR Ccnl1 Cbpl1
Pbpll OR Cbpl1 Canl1
Panl1 OR Canl1 Ccpll
Pepl1 OR Ccpl1 Cbnll
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Pbnll OR Cbnll capll
*
*naam ffl reset set yO "11"
apll FFL Pbpll Papl1 0 1
bpll FFL Pepll Pbpl1 0 1
epll FFL Papll Pepll 0 1
anll FFL Pbnl1 Panl1 0 1
bnll FFL Penl1 Pbnll 0 1
enl1 FFL Panl1 Penl1 0 1
*
*naam zzl inl in2 in3 yO f1 f2
ATnO V ZZl A1fn1 ThetaO 0 -1 1 -1
ATn1 V ZZl Alfn1 Theta1 0 -1 1 -1
ATn2 V ZZl Alfn1 Theta2 0 -1 1 -1
ATn3 V ZZl A1fn1 Theta3 0 -1 1 -1
ATn4 V ZZl A1fn1 Theta4 0 -1 1 -1
ATnS V ZZl Alfn1 ThetaS 0 -1 1 -1
*
TAnO SUB ThetaO Alfn1
TAn1 SUB Thetal Alfn1
TAn2 SUB Theta2 Alfn1
TAn3 SUB Theta3 Alfnl
TAn4 SUB Theta4 Alfnl
TAnS SUB ThetaS Alfn1
*
Canr1 AND TAnO ATnO V
Cepr1 AND TAn1 ATn1 V
Cbnr1 AND TAn2 ATn2 V
Capr1 AND TAn3 ATn3 V
Cenr1 AND TAn4 ATn4 V
Cbpr1 AND TAnS ATnS V
*
Panr1 OR Canr1 Cepr1
Pepr1 OR ceprl Cbnr1
Pbnr1 OR Cbnr1 Capr1
Papr1 OR capr1 Cenr1
Penr1 OR Cenr1 Cbprl
Pbpr1 OR Cbpr1 Canrl
*
*naam ffl reset set yO "11"
apr1 FFL Pbpr1 Papr1 0 1
bpr1 FFL Pepr1 Pbpr1 0 1
epr1 FFL Papr1 Pepr1 0 1
anr1 FFL Pbnrl Panr1 0 1
bnr1 FFL Penr1 Pbnr1 0 1
enrl FFL Panr1 Penr1 0 1
*
*-----------------------------------------------------------Uitvoer--
*
ComLia OR Pan11 Papll
ComLib OR Pbnl1 Pbpll
ComLie OR Penl1 Pepll
ComLid OR ComLia ComLib
ComLin OR ComLie ComLid
*
ComRea OR Panrl Papr1
ComReb OR Pbnrl Pbpr1
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ComRec
ComRed
ComRee
ComReh

*

OR

OR

OR

GAl

Pcnr1
ComRea
ComRec
ComRee

Pcpr1
ComReb
ComRed
-1

*********************************************************************

* cycllB.STM

*********************************************************************
.END
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Voor deze simulatie kan uitgegaan worden van een cycloconvertor met kringstroom waarbij de
inwendige verliezen nul gesteld worden. In dat geval hoeft de kringstroom niet geregeld te
worden, en kan Olp + Oln =180 0 aangehouden worden.

Eerst moeten de netspanningen bekend zijn:

v == Asin(<.o> t+;:)
(J n 6

A . ( ,,2,,)
Vb = sm <.0> t+---

n 6 3

V == Asin(w t+..!- 4,,)
c " 6 3

Hierbij is A de amplitude van de netspanning aan de ingang van de cycloconvertor. Bij de huidige
keus van de transformator geldt:

A == 220{i = 179 6 V
.f3 '

Voor het bepalen van de uitgangsspanningen is uitgegaan van Figuur 2.3. De O;'s kunnen bepaald
worden met de volgende formule:

8. == w t-(i-l)21t
I n 6

1t 51t(-- s:8.s:-)
3 I 3

Let echter op dat het bereik van de O;'s niet hetzelfde is als in de tlguur, omdat anders voor
Ol < 60° niet de juiste uitgangsspanning wordt gevonden. Vervolgens kan per fase de uitgangsspan
ning van de dubbele brugschakeling bepaald worden met de volgende routine:

Invoer: Vref, Omega_t, A
uitvoer: Vuit

alfa p .- arccos( (2*pij(6*sqrt(3)*A» * Vref )
alfa-n .- pi-alfa_p

V p := f(alfa p,Omega t,A)
V-n .- f(alfa=n,omega=t,A)

vuit := O.S*(V_p-V_n)

De functie f die hierin wordt aangeroepen hepaalt de uitgangsspanning van een enkele 6-puls
brugschakeling. Dit kan op twee manieren uitgevoerd worden. De meest realistische methode
bepaald de ontsteekmomenten van de thyristoren uit de snijpunten van ex en de O;'s, waarna de
uitgangsspanning bepaald kan worden door te kijken welke thyristoren er geleiden. De eenvoudig
ste methode bepaald de uitgangsspanning door te kijken tussen welke 0; en OJ de waarde van ex Iigt.
In programmavorm wordt dit:

Functie: f
Invoer: alfa, Omega_t, A
uitvoer: V

Als ( theta[2] < alfa <= theta[l] dan V ·- V a - V b·-
Als ( theta[3] < alfa <= theta[2] dan V ·- V a - V-b.-
Als ( theta[4] < alfa <= theta[3] dan V .- V a - V-b.-
Als ( theta[S] < alfa <= theta[4] dan V .- V a - V-b
Als ( theta[6] < alfa <= theta[S] dan V .- V a - V-b
Als ( theta[l] < alfa <= theta[6] dan V .- V-a - V-b
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De gewenste inductiviteit van de kringstroomspoelen is bepaald in paragraaf 4.6. Daar werd
vastgesteld dat L,=20 mH de minimaal bruikbare waarde was, terwijl een twee maal zo grote
waarde de verhouding tussen de rimpel in de kringstroom (en dus de rninirnale grootte daarvan) en
de belastingsstroom gunstig zou beYnvloeden.

ledere kringstroomspoel moet bestaan uit twee vast gekoppelde, identieke helften, orndat aileen
dan de kringstroomspoelen geen invloed zullen hebben op de uitgangsspanning. Een mogelijke
contiguratie is weergegeven in Figuur E.I.

Figuur E.1: Een kringstroomspoel.

De magnetische tlux in de kern wordt gegeven door:

4» = BoA = k N(i +i )c f pp np

Hierbij hangt de factor kf af van de geometrie, een eventuele luchtspleet en de permeabiliteit van
de kern. Voor het dimensioneren van de kern is de maximale waarde van de flux van belang. In
eerste instantie wordt hij de berekening afgezien van de rimpel; hiervoor moet later een extra
marge aangehouden worden athankelijk van de grootte van de spoelen.

Hierbij is gebruik gemaakt van het feit dat de gemiddelde stromen door beide kringstroomspoelen
aan elkaar gelijk zjjn, en van (2.5).

Door nu aan te nemen dat «(.T)=(icT)*, en gebruik makend van (4.2) vindt men voor de maximale
flux:

Hierblj is 1(;.0 gelijk aan 20 A, en de maximale waarde van IiL I is gelijk aan 125 A, bij de
nominale belasting 80 A. De maximale tlux is dan 165'kr N of nominaal 120·kr N. Merk op dat in
stationair bedrijf de tlux constant is. Indien men hij de dimensionering uitgaat van de totale
kringstroomspoel met 2N wikkelingen. moet men dus rekenen met een maximale flux van
82,5·2kr N. Ten gevolge van de rimpel zal de werkelijke rnaximale tluxwaarde nog N maal de
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helft van de top-top waarde van de rimpel groter zijn.

Voor het bepalen van de warmteontwikkeling in de spoel moet de effectieve stroomwaarde door
beide helften bepaald worden. Er geldt:

(iL~O) (iPT) == (iL) + (ieT)

(iL~O) (ipT) = (ieT)

=> (ipT) = (ieT) + ~1(iL)1 + ~(iL)

Invullen van de referentiewaarde van (ieT) leidt tot:

Het kwadraat van de effectieve stroomwaarde (afgezien van de rimpel) vindt men dan met:

211 /\

12 1 f (I· I ,. I I ~. ) d
PT = - . eTO +- IL +-lLsmq> q>21t . 2 2

o

Door invullen van (';,0 (20 A) en van de maximale topwaarde van iL (125 A) vindt met dat
Ipr=93,6 A, voor de nominale topwaarde van iL dat Ipr=66,3 A. De effectieve waarden Ipp en lpn,
evenals van inn Inp en 1M zullen hieraan gelijk zijn, zodat hiermee de effectieve waarde van de
stroom door de spoelen bepaald is.
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Kort bedankje
Bij deze wil ik graag al diegenen binnen en buiten de vakgroep EMV die mij hebben ondersteund
met raad, daad en vriendschap daarvoor hartelijk bedanken.

Sjoerd
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