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SAMENVATIING

Elektrische aandrijvingen worden al geruime tijd toegepast bij de traetie aandrijvingen.
Een tractie aandrijving zet de gelijkspanning of de wisselspanning van het voedende net
om in een 3-fase wisselspanning die geschikt is voor een 3-fase (a)synchrone machine. Bij
de energie uitwisseling tussen het net en de traetie aandrijving kan het beveiligings- en
informatiesysteem worden beinvloed door stoorstromen in het net.

Bij de energieomzetting in een traetie aandrijving wordt er gebruik gemaakt van vermo
genselektronica. M.b. v. deze vermogenselektronica wordt de netspanning volgens een
bepaald patroon in- en uitgesehakeld. Door dit schakelen ontstaan bovenharmonische
stoorstromen, waarvan de grootte met enig rekenwerk te bepalen is. In de praktijk blijkt
echter dat deze stoorstromen soms hoger zijn dan er wordt berekend. Een van de
oorzaken hiervan is het asymmetrisch schakelgedrag van de omzetters, waardoor de signa
len met informatie kunnen worden verstoord.

Voor het in- en uitschakelen wordt een groot aantaI eomponenten toegepast, waarvan het
schakelelement een Gate Turn-Off thyristor (GTO) is. Alle componenten van de omzetter
bezitten een tolerantie, waardoor het asymmetrisch schakelgedrag van de omzetters wordt
veroorzaakt. Het zal duidelijk zijn dat de asymmetrie van de omzetter verschillende
oorzaken heeft. Tijdens dit onderzoek is het schakelgedrag van de GTO onder de loep
genomen en is tevens bepaald wat de spreiding is in de schakeltijd tussen GTO's
onderling, omdat verwacht wordt dat de GTO de belangrijkste component is in het
veroorzaken van asymmetrieen.

Zowel de in- als uitschakeltijd van een GTO is op te splitsen in twee delen. Het eerste
deel is een vertragingstijd en het tweede deel is de omschakeltijd. De inschakeltijd bestaat
uit de delay tijd td (== O.5#-Ls) en de rise tijd tr (== 1.5#-Ls). De uitschakeltijd bestaat uit de
storage tijd t. (==15#-Ls) en de fall tijd tr (==O.8JLs). Aan de ordegrootte van de tijden is te
zien dat de storage tijd t. er duidelijk boven uit steekt. Vit metingen is dan ook gebleken
dat in de storage tijd de· grootste variatie optreedt en dat deze tijd het gevoeligst is voor
verandering van parameters (belastingsstroom en temperatuur). Variaties van 5JLs in de
storage tijd komen dan ook voor.

In dit onderzoek is de asymmetrie in de omzetters bekeken die wordt veroorzaakt door
variatie in de schakeltijden van de GTO's. De chopper, die de verbinding is tussen het net
en de tussenkring, is niet zo gevoelig voor variatie in de schakeltijden. Uit simulaties
blijkt dat variaties in de schakeltijden, die in werkelijkheid voorkomen, toelaatbaar zijn.
Bij de invertor ligt dit duidelijk anders. Met een analytisehe berekening is aangetoond dat
een variatie in de storage tijd van 5#-Ls ontoelaatbare hoge variatie in de
tussenkringspanning te weeg brengt, zodat er bij de aansturing van de invertor rekening
gehouden dient te worden met de variatie in de schakeltijden van de GTO.
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INLEIDING

Bij tractie aandrijvingen halen de voertuigen de energie ten behoeve van de voortbewe
ging via een stroomopnemer uit het net. Dit voedende net bezit een bepaalde spanning
met een bepaalde frequentie. Bovendien lean het voedende net het beveiligings- en
informatiesysteem bei'vloeden door stoorstromen.

De draaistroom-aandrijfmotoren die de treinen aandrijven dienen te worden gevoed met
een 3-fase wisselspanning. Vermogenselektronische omzetters worden toegepast om de
juiste spanningsvorm te genereren. Deze ornzetters schakelen continu de spanning in en
uit, om energie uit te wisselen tussen het net en de aandrijving. Een neveneffect van het
schakelen is het genereren van harmonische stoorstromen. Deze harmonische stoorstro
men kunnen de signalen voor de seinen en treinen verstoren. Er zijn dan ook in de loop
der jaren technieken ontwikkeld om deze harmonische stoorstromen te onderdruk.k:en. Een
aantal voorbeeld{:n zijn: PuIs Breedte Modulatie (PBM), lijnfilters en tussenkringfilters.
Het blijkt nu dat de harmonische stoorstromen blijven aanhouden ondanks deze reduetie
maatregelen. Een "an de redenen is het schakelgedrag van de omzetters.

De omzetters, die in traetie aandrijvingen worden gebruikt, zijn voorzien van schakelcom
ponenten. De schakelcomponenten zijn Gate Tum-Off thyristoren (GTO). De GTO's zijn
voorzien van snubbercircuits om hoge steilheden van stromen en spanningen te onder
drukken. Aile componenten die worden gebruikt in vermogenselektronische omzetters
bezitten een tolerantie. Door deze tolerantie ontstaat het probleern dat de omzetters een
asymmetriseh schakelgedrag hebben. Deze asymmetrieen veroorzaken een onvoorspelbaar
schakelgedrag van de omzetter, waardoor de harmonische stoorstroom-onderdrukking
rninder effectief is.

In dit rapport wordt een overzieht gegeven van de ordegrootte waarin de harmonische
stoorstromen liggen die worden veroorzaakt door asymmetrieen in de omzetters. De
spreiding in de GTO's wordt hierin meegenomen, omdat verwacht wordt dat de GTO's de
grootste bijdrage leveren aan het asymmetrisch schakelgedrag van de omzetters.
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1. TRACTIE AANDIUJVINGEN

1.1. Asymmetrieen in de convertor

De afdeling Produkt Ontwikkeling van HOLEC Machines & Apparaten BV. te Ridder
kerk besteedt veel aandacht aan het ontwikkelen van tractie aandrijvingen die in treinen
worden toegepast. Met een tractie aandrijving wordt de beschikbare netspanning omgezet
in een bruikbare 3-fase wisselspanning voor de asynchrone machine. Voor deze omzetting
wordt vermogenselektronica gebruikt. De omzetting van de netspanning naar de 3-fase
wisselspanning gebeurt in twee stappen. Allereerst wordt de netspanning omgezet naar
een gelijkspanning op de zogenaamde tussenkring condensator. Daarna wordt de tussen
kringspanning omgezet naar een 3-fase wisselspanning. In een tractie aandrijving worden
dus 2 convertors gebruikt. De netvoedingsspanning kan in twee vormen worden aange
troffen. De eerste vorm is een gelijkspanning van een bepaalde waarde, de tweede vorm
is een I-fase wisselspanning met een bepaalde waarde en frequentie. Voor de omzetting
van de tussenkringspanning naar de 3-fase wisselspanning wordt een invertor gebruikt. De
invertor is opgebouwd uit 3 takken, waarvan een principe schema is weergegeven in
figuur 1.1.

Ldi/dt

Tussenkring
condensator

figuur 1.1. Principe schema van een inverter.

invertor talc

In het principe schema van de invertor is te zien dat elke tak op dezelfde manier is
opgebouwd. Elke tak verzorgt dan ook I-fase van de 3-fase wisselspanning voor de
asynchrone machine. Een invertor tak wordt gebruikt als bouwsteen voor een tractie
aandrijving. Als nu de netspanning een gelijkspanning is, lOU in principe de invertor
direct kunnen worden aangesloten op de tussenkring condensator. Echter dit heeft een
aantal nadelen. Het eerste nadeel is dat de tussenkringspanning gekoppeld is aan het
voedende net, wat niet erg praktisch is wegens de grote variaties in netspanningen,
waardoor de performance niet gehaald wordt. De netspanning moet dan bovendien
overeenkomen met de machinespanning. Het tweede nadeel is dat de stoorstromen die
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worden opgewekt door de invertor en de asynchrone machine direct in de netspanning te
zien zijn. Vandaar dat de netspanning via een convertor wordt aangesloten op de
tussenkring. Ais de netspanning een gelijkspanning iswordt deze via een zogenaamde
lijnchopper op de tussenkring aangesloten. Deze lijnchopper is slechts een extra invertor
talc (zie figuur 1.1.) en kan rowel voor up- als down-chopper gebruikt worden. M.b.v.
deze chopper is het mogelijk om energie terug te leveren aan het net, de stroom kan
zowel in positieve als in negatieve richting vloeien. De chopper kan in twee kwadranten
werkzaam zijn.

In het geval wanneer de netspanning een I-fase wisselspanning is, is de netspanning
tevens een halve periode negatief. Er wordt dan nog een extra invertor tak (lijnchopper)
genomen en op de tussenkring aangesloten. Dit maakt het mogelijk om voor zowel de
positieve als de negatieve helft van de sinusvormige wisselspanning energie aan de
tussenkring condensator te leveren en te onttrekken. De combinatie van deze twee
invertor takken (lijnchoppers) wordt de "4QC" chopper genoemd. 4QC betekent Four
-Quadrant-Controller. De naam 4QC-chopper is eenvoudig te verklaren aan de hand van
de lijnchopper. Bij de lijnchopper is gebleken dat deze in twee kwadranten werkzaam kan
zijn. Door nu een tweede lijnchopper toe te passen is het mogelijk om ook in de andere
twee kwadranten te werken (netspanning negatief). De totale chopper (4QC-chopper) lean
dus in vier kwadranten werken.

Zoals is verteld, kan er energie terug geleverd worden aan het net. Echter er doen zich
situaties voor dat het niet mogeIijk is om aIle energie terug te leveren aan het net.
Hierdoor loopt de tussenkringspanning te hoog op wanneer de trein afremt op de
machine. Om dit te voorkomen wordt er aan de tussenkring een zogenaamde afleidchop
per gekoppeld. Deze afleidchopper wordt ingeschakeld als de genoemde situatie optreedt.
De remenergie wordt via de afleidchopper in weerstanden gedissipeerd. Hiermee wordt de
tussenkringspanning constant gehouden.

Een principe schema van een tractie aandrijving is weergegeven in figuur 1.2. In deze
figuur is een Ldildl spoel in serle opgenomen met de invertor om de invertor te beschermen
tegen te sterk stijgende stromen.

Ldi/dt

Afleid
chopper

4QC of
lijnchopper

figuur 1.2. Principe schema van een tractie aandrijving.

3-fase
brug

inverter
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Tractie aandrijvingen worden niet aIleen gebruikt om spanningsvormen om te zetten, maar
worden tevens gebruikt om de snelheid en koppel van de trein te regelen. D. w. z. dat de
convertors in de tractie aandrijvingen regelbaar moeten zijn. Dat betekent dat het
onmogelijk is om uitsluitend vermogensdiodes toe te passen. Daarom moeten de conver
tors uitgevoerd worden met "schakelbare" diodes. Als "schakelbare" diodes komen
verschillende componenten in aanmerking, zoals thyristoren, GTO's, IGBT's, enz. In de
tractie aandrijvingen worden hoofdzakelijk GTO's (Gate Tum-Off thyristoren) toegepast.
Reden hiervoor is dat GTO's zowel in- als uitschake1baar zijn, wat het voordee1 biedt
boven normale thyristoren, die s1echts uitgeschakeld kunnen worden m.b.v. cen doofcir
cuit. IGBT's (Insulated Gate Bipolar Transistor) worden (nog) niet toegepast, omdat de
maximale spanning die cen IGBT kan sperren beduidend lager ligt dan de spanningen die
in tractie aandrijvingen kunnen voorkomen.

Tijdens het rijden van de trein gebruikt de asynchrone machine energie die in de tussen
kring condensator is opgeslagen. Deze wordt daardoor ontIaden en de tussenkringspanning
daalt. De tussenkring condensator moet dus worden opgeladen met energie uit het net.
Om energie uit het net te halen, wordt de chopper met een bepaalde schakelfrequentie in
en uitgeschakeld. Dat heeft tot gevolg dat steeds, wanneer de chopper is ingeschakeld, het
net via een spoel direct is gekoppeld met de tussenkring. Zoals is verteld kunnen deze
twee spanningen zowel van vorm als in amplitude verschillen, waardoor het net kan
worden verstoord. In feite wordt er door de tussenkringspanning een blokspanning op het
net gezet, wat inhoud dat de netspanning niet aileen maar de grondharmonische frequentie
bevat, maar dat er tevens boven harmonische spanningen worden gegenereerd. Deze
spanningen veroorzaken stoorstromen in het net.

De stoorstromen veroorzaken allerlei narigheid in het net, zoals extra dissipatie in de
toevoerdraden als tevens het verstoren van het ATB systeem (Automatische Trein
Beveiliging). ATB is een systeem dat wordt gebruikt om seinen te bedienen en om
berichten door te geven aan de treinen. Dit gt:,beurt door modulatie van een spanning met
een bepaalde frequentie op het net. De stoorstromen die in het frequentie gebied liggen
van het ATB systeem moeten worden begrensd. De begrenzing kan geschieden m.b.v. een
passief filter. Echter zo'n filter wordt veel te groot als de frequenties laag zijn. Daarom is
er een andere methode ontwikkeld om de lagere frequenties te onderdrukken of beter
gezegd te elimineren. Deze methode is gebaseerd op eliminatie van frequenties m.b.v. een
pulspatroon, wat bepaalde frequenties niet bevat. Dit pulspatroon wordt gebruikt om de
GTO's aan te sturen. Deze methode heet PuIs Breedte Modu1atie (PBM) en wordt
veelvuldig gebruikt bij het aansturen van de invertor. Tegenwoordig wordt PBM veelvul
dig gebruikt om harmonische componenten te elimineren voor harmonische reductie in de
machine en om piekstromen in de GTO's te onderdrukken. Hoe meer componenten
geelimineerd moeten worden hoe uitgebreider het pulspatroon moet zijn. Bij de 4QC
chopper wordt over het algemeen sinusmodulatie toegepast. Bij deze methode worden de
lager orde harmonische componenten niet geelimineerd, maar sterk gereduceerd. Daar
tegenover staat dat de lijnchopper steeds wordt aangestuurd met een pulspatroon waarbij
een vaste dutycycle wordt toegepast. Hierdoor worden aIleen harmonische componenten
gegenereerd die hoger liggen dan de schakelfrequentie. In de ideale situatie, d.w.z. geen
verliezen in de convertor (chopper), betekent dat de spanning op het net, gegenereerd
door de tussenkringspanning, hetzelfde pulspatroon weergeeft als het pulspatroon dat
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gegenereerd wordt door het besturingscircuit. Dit houdt in dat de lagere orde harmonische
componenten volledig geelimineerd zijn. Behter ideale situaties doen zich niet voor en dus
komen deze harmonische componenten toch in het net voor.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor het opwekken van deze harmonischen.
:Een van de oorzaken is de asymmetrie in de chopper. Het pulspatroon dat aan de gates
van de GTO's wordt aangeboden, is een symmetrisch pulspatroon. De verstoring van dit
pulspatroon kan worden veroorzaakt door alleriei factoren en componenten in de chopper.
Hierdoor verandert het symmetrisch pulspatroon in een asymmetrisch pulspatroon aan de
kant van het net of machine. Essentieel voor harmonische eliminatie is dat het schakelen
van de GTO's op de juiste tijdstippen plaatsvindt. Hierbij is van belang dat de schakel
flank tot 50% is toe- of afgenomen op de juiste schakelmomenten (dit is het omschakeI
punt). Dit is niet mogelijk bij het in- en uitschakelen van stromen van enkele kiloamperes.
Dit gaat gepaard met tijdvertragingen en varierende schuine schakelflanken, zoals wordt
ge"illustreerd in figuur 1.3.

oneindig steile flank,
schakelpuls ,----

besturingscircuit

. schakelpul$ r-
Ultgangsspannmg ~/

tijdvertraging~ " schakelflank.

figuur 1.3. Voorbeeld van flank verschuiving bij PBM.

In figuur 1.3. is te zien dat de tijdstippen waarop werkelijk geschakeld wordt niet op
dezelfde momenten plaatsvinden als door het ideale pulspatroon wordt gesuggereerd. Nu
is het de vraag wat de oorzaken zijn van de asymmetrieen in de chopper die hogere
harmonische frequenties genereren. En wat zeker zo belangrijk is het kwantificeren van
de grootte van deze harmonische frequenties, d. W.z. of ze toelaatbaar zijn voor het net.
Hierbij moet worden opgemerkt dat er verschillende technieken zijn om GTO's in en uit
te schakelen, zoals vaste delay tijden, stroom afhankelijk doorschakelen.

Hieronder voIgt een opsomming van factoren die een Tol kunnen spelen bij het veroorza
ken van asymmetrieen in de chopper, waama van elk punt een korte uitleg voIgt.

1. Variatie in het besturingscircuit.
2. Variatie in schakeItijden van de Gate Tum-Off thyristoren.
3. Spreiding in de Gate Tum-Off exempJaren.
4. Tolerantie van andere componenten in de convertors.
5. Asymmetrieen in de machine.
6. DC-component bij het regelen van grote machines.
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1, Variatie in het besturingscircuit.

a, kwantisatie fout.
Het ideale pulspatroon (PBM) wordt digitaal opgewekt, d.w,z, dat het
pulspatroon is opgebouwd uit samples. Er kan slechts een omschakeling
optreden op de sampletijdstippen. Dit heeft tot gevolg dat er een kwantisatie
fout kan optreden zoals is weergegeven in figuur 1.4,

I I I

ber:::~:~=====~ _
I I I I d i I I I I I

"**-
kwantisatie fout

sample tijdstippen I I I I

flguur 1.4. Voorbeeld van een kwantisatie fout.

b. variatie in timing.
Zoals al is verteld, wordt er met een digitaal systeem een pulspatroon
gegenereerd. Echter dit pulspatroon kan niet direct worden aangeboden aan de
gates van de GTO's. Hiervoor wordt een zogenaamde floating amplifier
(FLAP) gebruikt, die er voor zorgt dat de GTO met voldoende energie en met
een bepaalde di/dt in- of uitgeschakeld wordt. Echter de FLAPs zijn
onderhevig aan produktie afwijkingen, waardoor extra tijdvertragingen
optreden, Hierdoor worden niet alle GTO's op de juiste momenten ontstoken,
zie (figuur 1.5,), waardoor variatie in timing ontstaat.

I~
glV gaten maal.-------,

puIsgenerator f-----L:...=:..:::f--------,
JUl. kathode

flguur 1.5. Besturingselektronica voor het aansturen van de GTO's.

2, Variatie in de schakeltijden van de GTO's

De schakeltijden van de GTO's zijn van vele faetoren afhankelijk zoals later in dit verslag
wordt besproken. Hierdoor ontstaat het probleem dat bij elke schakeling andere delay
tijden en/of schakeltijden kunnen optreden waardoor er steeds een andere situatie ontstaat.

3, Spreiding in de GTO-exemplaren
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Spreiding in de GTO's betekent dat de GTO's, ondanks dat ze van hetzelfde type zijn,
afwijken 1.0.v. elkaar. Oit geeft aanleiding tot andere schakeltijden wat weer hetzelfde
effect veroorzaakt aIs bij punt 2 staat beschreven. Meer details volgen verderop in het
verslag.

4. Tolerantie van andere componenten in de convertors

Oaar de GTO's in de convertors m.b.v. een snubbercircuit schakelen, lijkt het van zelf
sprekend dat de componenten in het snubbercircuit mede bepaIend zijn voor het schakel
gedrag van de convertor. Elke GTO is uitgevoerd met een afzonderlijk snubbercircuit.
Tolerantie in de componenten van het snubbercircuit veroorzaakt bij elke GTO een andere
schakelgedrag, wat inhoudt dat het schakelgedrag van de convertor asymmetrisch
verloopt. Oit is in feite hetzelfde effect als spreiding in de GTO-exemplaren.

5. Asymmetrie in de asynchrone machine

Ooordat de asynchrone machine door produktie asymmetrisch wordt zijn niet aIle fase
stromen even groot. Oit kan veroorzaakt worden door scheve windingen of omdat op
bepaalde plaatsen het machineijzer in verzadiging raakt. Oit verstoort de tussenkring
spanning. Aangezien de tussenkringspanning de spanning is die met een bepaald pulspa
troon steeds gekoppeld wordt met het net, werkt de asymmetrie van de machine door naar
het net.

6. DC-component bij het regelen van grote machines

Dit punt is meer een gevolg van het asymmetrisch schakelen van een convertor. Als een
machine wordt geregeld bijv. naar een hoger toerental, dan worden de pulsen van het
PBM steeds breder. Echter in de positieve helft van de periocle wordt meer of minder
bijgeregeld dan in de negatieve periode helft. Hierdoor ontstaat het probleem dat er
gemiddeld over een periocle meer VoltSeconden de machine in gaat dan dat eruit komt.
Hierdoor ontstaat een DC-component in de machine wat kan leiden tot verzadiging van de
spoelen en daarmee piekstromen in de convertor.

Punten 2 en 3 veroorzaken zeer waarschijnlijk de grootste verstoringen en zullen in dit
onderzoek verder worden uitgezocht.

1.2. Stoorstromen in het net

In de vorige paragraaf is beschreven dat asymmetrieen in de convertors kunnen worden
veroorzaakt door aIlerlei factoren. De factoren waarover het in dit onderzoek gaat staan
vermeld onder de punten 2 en 3. Het is de bedoeJing dat er zicht komt op de grootte van
de schakeltijden en de variatie daarin alsmede de spreiding tussen de GTO's onderling. Al
deze afwijkingen hebben tot gevolg dat de harmonische inhoud van de spanning op het net
verandert. Uiteindelijk kan dan geconcludeerd worden in hoeverre het pulspatroon,
waarmee de GTO's worden aangestuurd, moet worden aangepast.

doc nr. : RAP30182.LUY
Auteur : M.C.M. Luyckx

cJassificatie : vertrouwelijk 92 bladen
blad 11



HOLEC G=Q:D W--J2)@~[g)~
GEDREVEN DOOR KWALITEIT

Stoorstromen in het net veroorzaakt door asymmetrieen in convertors
Afstudeerrapport: Juni 1993

De variatie in de schakeltijden heeft tot gevolg dat een convertor tak langer/korter geleidt
dan de andere. Dat betekent dat de ene tak bredere/smallere pulsen genereert dan de
andere tak. Dit veroorzaakt zogenaamde spanningspulsen welke een stroom doen vloeien
in de ~ spoel van het net (figuur 1.2.). Deze stoorstroom heeft mogelijk frequentie
componenten in het frequentie spectrum van het ATB systeem. Het is niet de bedoeling
dat de worst-case situatie wordt bekeken, want dit is een situatie die in de praktijk nooit
voor kan komen. Er rnoet een zogenaarnde praktische worst-case situatie bepaald worden
die in werkelijkheid reeel is, zodat geconcludeerd kan worden welke rnaatregelen er
moeten worden getroffen om de stoorstromen beneden de toelaatbare grens te houden.

Allereerst worden alle theoretische waarden bepaald, waarna een verificatie voIgt van de
theorie. Het probleem is echter dat het berekenen van de schakeltijden van de GTO's
bijna onmogelijk is. Daarom worden de schakeltijden van de GTO's gemeten afhankelijk
van verschillende parameters. Verwacht wordt dat de spreiding in de verschillende GTO
exemplaren de oorzaak is van de grootste stoorstromen in het net opgewekt door de
punten 2 en 3 op pagina 10.
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2. HET SCHAKELGEDRAG VAN DE GTO

In hoofdstuk 1 staat vermeld dat het schakelgedrag van een convertor door een groot
aantal componenten wordt bepaald. Een van de belangrijkste componenten in de convertor
is de schakelaar. De schakelaars in de convertors zijn Gate Tum-Off thyristoren, waarvan
het schakelgedrag bepaald moet worden. Voordat het schakelgedrag van de GTO bepaald
wordt, worden een aantal uitgangspunten vastgelegd. Om de harrnonische inhoud van het
pulserende signaal dat op het net wordt gezet te bepalen, wordt de invertor losgekoppeld
en wordt er in eerste instantie aileen aandacht besteedt aan de chopper die de koppeling
vormt tussen het net en de tussenkring. Hiervoor wordt het net als uitgang van de chopper
beschouwd en de tussenkringspanning als ingang, omdat er in feite wordt gekeken naar de
stoorstromen op het net t.g. v. de tussenkringspanning.

In dit onderzoek wordt uitgebreid aandacht besteed aan het schakelgedrag van de GTO.
Bij het bepalen van het schakelgedrag van de GTO wordt er speciaal aandacht besteedt
aan de grootte van de schakeltijden, de variaties daarin (spreiding in de GTO's) en de
parameters waarvan de schakeltijden afhankelijk zijn. Hoe de schakeltijden theoretisch
berekend kunnen worden op het gebied van de halfgeleiderfysica valt buiten het kader van
dit onderzoek. De halfgeleiderfysica wordt slechts gebruikt om de parameters te bepalen
die bepalend zijn voor de schakeltijden.

Het schakelgedrag van een GTO is weergegeven in figuur 2.1. Zowel de anode-kathode
spanning en de anode stroom als de stuursignalen om de GTO in of uit te schakelen zijn
weergegeven. (Gate stroom en gate-kathode spanning)

0.1

O.11'TUO

,,,,
~

O.

0.5

,,,
GATE i,

:,
:

1\ ,~i \J
Vv-~;-r--~!loL/ ----.,

I
l

.I

I,V

figuur 2.1. Schakelgedrag van een Gate Tum-Off Thyristor met de stuursignalen.

De schakeltijden zijn bepalend voor het schakelgedrag van de GTO. In figuur 2.1. is te
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zien dat zowel de inschakeltijd (lgJ als de uitschakeltijd (lg<J zijn opgesplitst in twee delen.
De opsplitsing is als voIgt:
De inschakeltijd 19, is gesplitst in: td de delay tijd (±0.5f's).

1, de rise tijd (± 1.2JLs).
De uitschakeltijd 19q is gesplitst in: t. de storage tijd (±lOf's - ±20f's).

It de fall tijd (±1.5Ils).
Behter voordat de schakeltijden kunnen worden berekend, moeten eerst de definities
vastgelegd worden van de schakeltijden. Nadat de definities voor dit onderzoek zijn
vastgelegd, is het zaak om goede maar niet te gedetailleerde informatie te krijgen over de
schakeltijden en de parameters die de schakeltijden doen varieren. Deze informatie is
verkregen door het verrichten van een literatuur onderzoek.

2.1. Definities van de schakeltijden

Een van de redenen dat de schakeltijden worden gedefinieerd is dat er in de literatuur veel
verschillende definities worden gebruikt. Dit schept verwarring en kan fouten opleveren
tijdens het onderzoek. Er is gekozen voor deze definities, omdat dit de meest voorkomen
de definities zijn en tevens worden deze gebruikt binnen HOLEC in Ridderkerk.
* De inschakeltijd tel van een GTO is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de

stroom in het gate-circuit in positieve richting duidelijk van nul gaat verschillen tot
het moment dat de anode-kathode spanning over de GTO tot 10% van de begin
waarde is gedaald.
De delay tijd td is het eerste deel van de inschakeltijd en is gedefinieerd als de tijd
gemeten vanaf het punt dat de stroom in het gate-circuit in positieve richting
duidelijk van nul verschilt tot het punt dat de anode-kathode spanning over de
GTO tot 90% van de beginwaarde is gcdaald.
De rise tijd t, is het tweede deel van de inschakeltijd en is gedefinieerd als de tijd
die nodig is om de anode-kathode spanning over de GTO te laten dalen van 90%
tot 10% van de beginwaarde.

Hieruit is eenvoudig op te maken dat geldt: tgt =td+tr

Vervolgens definieren we de uitschakeltijd 19q, de storage tijd t. en de fall tijd tr als voIgt:
* De uitschakeltijd t&q is de tijd die verstrijkt vanaf het moment dat de stroom in

het gate-circuit i& in negatieve richting duidelijk van nul verschilt tot het moment
dat de anodestroom IT is gedaald tot 10% van de beginwaarde. (De anodestroom
die er loopt op het moment van uitschakelen)
De storage tijd t. is de tijd gemeten vanaf het moment dat de stroom in het gate
circuit i& in negatieve richting duidelijk van nul verschilt tot het moment dat de
anodestroom gedaald is tot 90% van de beginwaarde.
De fall tijd tr is de tijd die nodig is om de anodestroom door de GTO te laten
dalen van 90 % tot 10 % van de beginwaarde.

Hieruit is eenvoudig op te maken dat geldt: tgq ::::t
5
+tf
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Nu de schakeltijden van de GTO gedefinieerd zijn, lijkt het ook verstandig om de
geleidingstijd (aantijd) en de niet-geleidingstijd (uittijd) te definieren. Echter deze tijden
zijn niet van belang bij dit onderzoek dus worden ze hier achterwege gelaten.

De asymmetrie van de convertor wordt veroorzaakt door afwijking in het schakelgedrag
van verschillende invertortakken. Dat betekent dat de geleidingstijd en de niet-geleidings
tijd van twee verschillende GTO's niet aan elkaar gelijk zijn. Zoals al is verteld zijn de
in- en uitschakeltijden in twee delen opgesplitst. Het eerste deel van beide tijden zijn
zogenaamde vertragingstijden (delay tijd tel en de storage tijd t.). In deze tijden wordt de
GTO klaar gemaakt om een stroom op of af te kunnen bouwen door er lading via de gate
in of uit te pompen. Ret tweede deel is de doorschakeltijd. In deze tijd gaat de GTO van
de niet-geleidende toestand naar de geleidende toestand of omgekeerd.

2.2. De delay tijd td

Om de verschillep\de schakel- en vertragingstijden te kunnen bepalen is een kijkje in de
GTO noodzakelijk. In figuur 2.2. is de lagen structuur van de GTO weergegeven. Uit
deze figuur blijkt dat de GTO opgebouwd is uit een vier lagen; Pt, Nlo Pz en Nz.

.-. N2 P2 NI PI -.- -
Kathode Anode

Gate
I)

figuur 2.2. Lagen structuur van een Gate Tum-Off thyristor.

De beide P lagen zijn gedoteerd met gaten, waarvan de Pt-laag hoog en de Pz-laag laag
gedoteerd is. De beide N lagen zijn gedoteerd met elektronen, waarvan de N1-laag laag en
de Nz-laag hoog gedoteerd is. De lagen Plo Pz en Nz zijn zeer smal Lo.v. de Nt laag. Dit
in overeenstemming met een vermogensdiode.

Als een GTO ingeschakeld moet worden, moet deze zich in de niet-geleidende toestand
bevinden. De anode-kathode spanning is positief. Hierdoor staat de NtPz junction in sper.
De breedte van deze sperlaag is afhankelijk van de anode-kathode spanning over de GTO,
omdat de gehele spanning over de junction in sper valt. Om de GTO in de geleidende
toestand te brengen moet de junction NtPz geleidend worden. Dit kan geschieden door de
sperlaag met ladingdragers te overspoelen. Een mogelijkheid om ladingdragers in de
sperlaag te injecteren, is een positieve gate spanning aan te leggen 1.0.v. de kathode
spanning. Rierdoor neemt de breedte van de sperlaag af. Hoe meer ladingdragers in de P2
laag worden gelnjecteerd hoe sneller de breedte van de sperlaag afneemt. Het afnemen
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van de ruimte ladingslaag wordt veroorzaakt door een elektrisch veld in de NI laag, die
wordt veroorzaakt door een elektronen injectie dwars over de NIPz junction. Deze
elektronen injectie veroorzaakt op zijn beurt w~r een gaten str<;>om vanuit de PI laag in .
de richting van de Nz laag [L6,L8]. De delay tijd td is dan ook afuankeIijk van de transit
tijd van de ladingdragers. Deze transit tijd daalt als de junction temperatuur stijgt.
Samengevat is de delay tijd afuankelijk van:

'" de blokkeerspanning (anode-kathode spanning) Vd

'" de maximale waarde van de gate stroom IFGM

'" de junction temperatuur Tj

De delay tijd td wordt bepaald door meting.

2.3. De rise tijd tr

De rise tijd tr kan worden beschouwd als de periode waarin de GTO van de niet-geleiden
de toestand naar de geleidende toestand schakelt. Gedurende de rise tijd lr za1 de sperren
de NIP2 junction verder in geleiding worden gebracht, totdat de gehele GTO tablet in
geleiding is. In principe is dit proces gelijk aan het proces tijdens de delay tijd, zodat
geconcludeerd kan worden dat de rise tijd afuankelijk is van dezelfde parameters aIs de
delay tijd. Echter een belangrijke parameter van de rise tijd is de constructie van de
GTO. Om deze parameter te kunnen bepalen, wordt er gebruikt gemaakt van het twee
transistor model van een GTO zoals is weergegeven in figuur 2.3.

Vit figuur 2.3. blijkt dat de GTO is op te bouwen uit een NPN-transistor en een PNP
transistor met O!NPN en O!pNP als AC-stroom versterkingsfactoren. Om de GTO in te
schakelen moeten zowel de NI laag als de P2 laag ge"injecteerd worden met ladingdragers.
De veranderingen van de ladingen in de NI en P2 laag worden respectievelijk aangeduid
met QNI en QP2 en kunnen worden geschreven als [L6,L8]:

dQN1 =1 =a I 2.1
dt C2 opn Kat

2.2

2.3

In de volgende analyse om een uitdrukking te vinden voor de rise tijd lr, wordt het effect
van de recombinatie van de ladingdragers verwaarloosd. Na deze vereenvoudiging kunnen
de collectorstromen van de twee transistoren als voIgt uitgedrukt worden:

QNl
Iel =apnpIAnode=--

tNl
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IBI

Ie IC2
Gate

I g IB2

Kathode

A

Gate

Nl

B

Nt

2.5

2.7

figuur 2.3. Twee transistor model van een GTO.
a. Schematische weergave.
b. lagen structuur.

met:
2W N1

tNl = 2D
p

2
2.6 W P2

t =-
P2 20

N

tN1 en tP2 zijn de diffusie tijden in de N1 en de P2 laag. WN) en WP2 zijn de breedten van
de lagen N) en P2 en Dp en ON de diffusie coefficienten van gaten en elektronen. Door
combinatie van de formuies 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 voIgt:

2dQNl QN1 Ig--= +-
dt2 tN1 xtP2 t P2

Bovenstaande differentiaal vergelijking heeft twee oplossingen, namelijk het homogene

deel met als oplossing een exponentitHe functie met tr -JtNl xtn en een particulier deel
met als oplossing waarin de gate stroom Ig een belangrijke parameter is. Samengevat kan
geconcludeerd worden dat de rise tijd t, afhankelijk is van:

* de constructie van de GTO (tNI en tP2)

* de maximale waarde van de gate stroom IFGM

* de junction temperatuur Tj

Ook de rise tijd tr wordt bepaald door metingen.
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2.4. De storage tijd ts

2.8

De storage tijd t. is belangrijkste tijd voor het schakelgedrag van een GTO. De duur van
de storage tijd is groot t.o. v. de andere drie tijden, waardoor de variatie in de storage tijd
vrij groot is. Om te weten te komen welke parameters de storage tijd beinvloeden is het
noodzakelijk dat er een formule wordt afgeleid voor de storage tijd. Behter dit gaat te
diep in op de halfgeleiderfysica. Daarom is er voor gekozen om slechts de eind formule
te vermelden waarin de parameters staan vermeld die de storage tijd beinvloeden. Behter
in deze formule is de weging van de junction temperatuur niet opgenomen. De formule
voor de storage tijd t. is hieronder weergegeven [L8].

LN (LN]2S-+2 W -g+l
Wp "p

Met: tn : de transit tijd in de P2 laag
S : de breedte van de emittor
~ : de diffusie lengte van de elektronen in de P2 laag
Wp : de breedte van de P2 laag
g : de tum-OFF gain

Uit bovenstaande formule blijkt dat de turn-OFF gain de belangrijkste parameter is voor

de storage tijd t•. De tum-OFF gain is gedefinieerd als g=2.. De storage tijd stijgt als de
10

tum-OFF gain stijgt. Dat betekent dat de anode stroom en de gate stroom bepalend zijn
voor de storage tijd. Geconcludeerd kan worden dat de storage tijd t. afhankelijk is van:

* de anode stroom IT op het moment van uitschakelen

* de helling van de gate stroom in sperrichting dill
<It

* de constructie van de GTO (tn, S, LN , Wp)

* de junction temperatuur Tj

De helling van de gate stroom in sperrichting dirl is belangrijk, in plaats van de gate
<It

stroom Ig zelf, omdat de storage tijd t. de tijdsduur is waarin de GTO ontdaan wordt van
ladingdragers. Dat betekent: wanneer de helling van de gate stroom steiler wordt, is de
GTO sneller ontladen. Hierdoor wordt de storage tijd t. kleiner.

De storage tijd t. wordt eveneens bepaald door meting.

2.5. De fall tijd tr

De fall tijd tr is in feite hetzelfde soort proces als de rise tijd t,., zodat het niet verwonder
lijk is dat de fall tijd een functie is van dezelfde parameters als dat bij de rise tijd het
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geval is. Maar voordat er enige conclusies getrokken kunnen worden, wordt de formule
voor de fall tijd bepaald. Dit wordt gedaan m.b.v. de schakeling weergegeven in
figuur 2.4.

gate I g
Vd '"./ ......

'- ,.-

Jl J2
RL I(t)

I I ..... PI Nl P2 N:I I ",

anode kathode

(:D ~ ~dx J3
./
'- x 0

figuur 2.4. Schakeling voor de bepaling van de fall tijd ~.

De stroom die tijdens de fall tijd vloeit volgens de halfgeleiderfysica is gelijk aan [L8]:

I(t)gqAp· dx 2.9
dt

met: q : de lading van een elektron
A : de oppervlakte van de GTO tablet
p : de gemiddelde gaten concentratie in de depletion laag

De breedte van de depletion laag is gegeven door:

x=~\!V 2.10

2.11

met: k. : factor afhankelijk van de dopingsniveaus in de P2 en de N2 lagen
V : spanningsval over de junction 12

Vit de combinatie van de definitie van de fall tijd tf en de formules 2.9 en 2.10 met de
spanningswet van Kirchhoff voIgt voor de fall tijd tf:

1.82qA ky P \/\1:;
t f IT

Geconcludeerd kan worden dat de constructie van de GTO erg belangrijk is voor de fall
tijd. Hieronder zijn de parameters weergegeven die bepalend zijn voor de fall tijd ~:

* de constructie van de GTO (q, A, k" pO)
* de anode-kathode spanning Vd

* de anode stroom IT bij uitschakelen
* de junction temperatuur Tj

Ook hier wordt de fall tijd tf bepaald door metingen uit te voeren.
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3. BEPALING UITGANGSSPANNING VAN HET TESTcmcUIT

Voordat de uitgangsspanning wordt bepaald, worden wederom eerst een aantal uitgangs
punten vastgelegd. Deze komen overeen met de al eerder vastgelegde uitgangspunten. De
spanning die op het net wordt gegenereerd door de tussenkringspanning wordt als
uitgangsspanning van de chopper beschouwd. De tussenkringspanning is de ingangspan
ning van de chopper. De uitgangsspanning van de chopper moet worden berekend om
inzicht te verkrijgen in de spanningsvorm op het net. Daar het schakelgedrag van de GTO
bekend is wil dit niet zeggen dat de spanningsvorm aan de uitgang van de chopper bekend
is. De uitgangsspanning is slechts gedeeltelijk afhankelijk van het schakelgedrag van de
GTO. Voordat de uitgangsspanning van een gehele chopper (4QC- of een lijnchopper)
wordt berekend, wordt er eerst aandacht besteed aan een testcircuit. Dit testcircuit is
opgebouwd uit een volledig snubbercircuit met slechts een schakelelement. Dit testcircuit
is weergegeven in figuur 3.1. De vorm van de uitgangsspanning van het testcircuit
(spanning van de uitgangsklem 1.0. v. aardpotentiaal) heeft bijna dezelfde spanningsvorm
als de uitgangsspanning van een volJedige invertor tak, omdat het testcircuit hiervan is
afgeleid. De rede1 waarom eerst de uitgangspanning van het testcircuit wordt bepaald
zijn: 1. Om een beter inzicht te verkrijgen in de eigenschappen van een chopper.

2. De uitgangsspanning van een chopper kan worden afgeleid uit die van het
testcircuit.

3. De berekende resultaten kunnen eenvoudig worden geverifieerd door metingen
te verrichten aan het testcircuit.

L di/dt

~==+=

R

----Cklip

VOTO
V·

.....---'-----il t----i__--...L......,( mt 1
+ -

figuur 3.1. Testcircuit.

De bepaling van de uitgangsspanning van het testcircuit biedt tevens het voordeel dat het
toegepast kan worden op zowel de 4QC-chopper als de lijnchopper. Opgemerkt dient te
worden dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat er op verschillende
manieren een pulspatroon kan worden aangeboden aan de GTO's van een chopper. In
eerste instantie wordt er vanuit gegaan dat de GTO's pas worden ingeschakeld als de
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spanning over de GTO klein is geworden, dus de andere GTO in een invertor tak volledig
uit geleiding is. Dit komt namelijk het meest overeen met het schakelgedrag van bet
testcircuit. De belasting tijdens het testen van het testcircuit van figuur 3.1. is een
zelfinductie. De waarde van de zelfinductie is zo groot gekozen dat tijdens het schakelen
van de GTO de belastingstroom constant blijft. De vorm van de uitgangsspanning wordt
op dezelfde manier bepaald als de schakeltijden van de GTO. D.w.z. er wordt tijdens het
in- en uitschakelen eerst een zogenaamde delay tijd berekend (de tijd gedurende er niets
verandert aan de uitgang terwijl er een pulssignaal gegeven is). Daarna wordt er een tijd
berekend waarin de uitgangsspanning van hoog naar laag gaat of omgekeerd.

3.1. Berekening van de inschakeltijd

Allereerst wordt de uitgangsspanning berekend tijdens het inschakelen van de GTO. De
vorm van de uitgangsspanning is weergegeven in figuur 3.2.

-Vuit

tIt stijgt

trigger puls

ltd!
k

o

o

figuur 3.2. Vorm van de uitgangsspanning tijdens inschakelen van de GTO.

De vraag is nu: Wat gebeurt er tijdens het inschakelen van de GTO?
Het inschakeiproces start vanaf het moment dat de GTO een triggerpuls krijgt. Vanaf dat
moment vioeit de belastingstroom Ibcl door de vrijloopdiode. Voordat de GTO stroom gaat
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geleiden duurt het de delay tijd td (§ 2.2.) om de sperlaag in de GTO in geleiding te

brengen. De uitgangsspanning blijft dus constant Vuit = -tV" Nadat de delay tijd is

verstreken daalt de anode-kathode spanning over de GTO in een rise tijd tr van V. naar

ongeveer OV. Echter de uitgangsspanning blijft nog steeds constant (-tV,) omdat de

vrijloopdiode nog steeds in geleiding is. De voedingsspanning valt nu over de Ldildt spoel.
Vanaf dat moment stijgt de anode stroom IT door de GTO met een helling die gelijk is

aan: di=~
dt Ldi/dt

Zolang de anode stroom kJeiner is dan de belastingstroom blijft de vrijloopdiode in
geleiding, d. w.z. dat de uitgangsspanning nog steeds laag blijft. Op een gegeven moment
wordt de anode stroom gelijk aan de belastingstroom en lean dus de vrijloopdiode gaan
sperren. Echter dit sperren gaat niet abrupt, maar gaat gepaard met reverse recovery (het
gedrag van de vrijloopdiode). Tijdens het eerste deel van de reverse recovery, leg t,."
blijft de spanning over de vrijloopdiode nagenoeg OV. Aan de uitgang treedt dus geen
verandering op, echter de stroom door de GTO en dus ook door de belasting blijft stijgen.
Dit komt orodat de spanning over de L dild1 spoel groter wordt. Hierdoor ontstaat een
slingering tussen dele spoel en de snubbercondensator Cao en de klipcondensator Cklip in
serie. Wanneer dele slingering is uitgedempt vah de anode stroom IT terug naar de
belastingstroom 11><1' De totale vertragingstijd tijdens het inschakelen is opgesplitst in drie
delen, namelijk:
Deel 1: td de delay tijd van de GTO
Deel 2: tIT slijgt de tijd waarin de anode stroom IT stijgt van 0 naar de 11><1

Deel 3: trr de reverse recovery tijd van de vrijloopdiode
Deel 1 en deel 3 zijn tijden die door meting aan de componenten bepaald kunnen worden.
Deel 2 is een tijd die hieronder berekend wordt.

Beginwaarden: Spanning over de vrijloopdiode: VDvrij = OV
Spanning over de Ldildt spoel: VL = OV
Spanning over de GTO: VGTO = V.

In figuur 3.3. is het enigslins vereenvoudigde testcircuit weergegeven met daarin door
dikke lijnen aangegeven het circuit waarin de hoofdstroom vloeit.
Gebruik makend van de Kirchhoff spanningswet in het circuit van figuur 3.3. voIgt de
volgende vergelijking.

Vs=VL +Voro+Vbel=VL +VGTO -VDvrij=VL+Voro 3.1.

V Dvrij :::: OV gedurende de tijd tIT slijgt. Dus voIgt:

diT 1 diTV =L-+V .- -N -V )=-
S dt OTO L\'s aro dt

Door bovenstaande formule te integreren over de periode tIT slijgt dan voIgt (lie bijlage 1):

I =Vi(t. _'!'t).- t_ =~L+.!.t 3.3.
T L -!or stijgt 2 r "1T stijgt V 2 r

s

Zoais al IS beschreven voIgt na deze tijd nog een extra vertragingstijd door reverse
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figuur 3.3. Situatie tijdens het geleiden van de vrijloopdiode.

recovery van de vrijloopdiode. Het lijkt dan ook handig om de totale vertragingstijd
tijdens inschakelen onder een naam te brengen. De totale vertragingstijd wordt aangege
yen met td LH en is gedefinieerd als:

IT 1
t =t +-L+-t +t 3 5dLHd y 2 rrr ••

s

Nadat de totale vertragingstijd td LH is verstreken, stijgt de uitgangsspanning Yuit van

-1.y naar 1.y . Yoor de stijging van de uitgangsspanning wordt een resonantie kring
2 5 2 5

gecreeerd zoals is weergegeven in figuur 3.4.

VL

+
~=_Vc klip

VGTO

figuur 3.4. Resonantie kring.

De reden waarom een resonantie kring wordt gecreeerd kan eenvoudig worden verklaard.
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Zoals is verteld, kan de uitgangsspanning pas gaan stijgen vanaf het moment dat de
vrijloopdiode een sperspanning kan opnemen. De klipcondensator en de snubbercondensa
tor zijn op dat moment opgeladen tot een spanning V.. Dat heeft tot gevolg dat wanneer
de uitgangsspanning gaat stijgen, de spanning over de klipdiode groter wordt dan OVen
dus een stroom kan geleiden. De stroom die door het resonantie circuit stroomt is een
slingerstroom ic(t). Op het moment dat de uitgangsspanning gelijk is aan de maximale

waarde (1v.) is de snubbercondensator ontladen tot een spanning van OV. Echter de

uitgangsspanning blijft nog even doorstijgen waardoor de spanning over de snubberdiode
groter wordt dan OV, waardoor deze in geleiding gaat. De resonantie kring die nu ontstaat
is weergegeven in figuur 3.5.

VL

=::=VC klip

+
VDsn

figuur 3.5. Resonantie kring vanaf het moment Vuit = V/2.

Zoals in figuur 3.2. te zien is, varieert de uitgangsspanning nauwelijks nadat het de

eindwaarde heeft bereikt. Echter de tijd waarin de uitgangsspanning stijgt van -1V. naar

1Vs is nog niet bekend. Deze tijd wordt aangeduid met tLH (tLug hooc) en verloopt vanaf het

moment dat de vrijloopdiode een spanning kan opnemen tot het moment dat de stroom in
de resonantie kring ic(t) zijn maximum bereikt. De tijd tLH wordt als voigt berekend:
Beginwaarde vanaf het moment dat tdLH is verstreken zijn: VL = V.

Vcsn = V.
VCklip = V.
VGTO = OV

Gebruik makend van de spanningswet van Kirchhoff in de resonantie kring van
figuur 3.4. voigt:
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diT(t) 1 J . 1 J'V =L---- -1 (t)dt+- 1 (Odt
• dt C c: C 0 c:

SII k1ip

3.6.

3.7.

Om de oplossing voor tLH te vinden van bovenstaande vergelijking wordt deze gedifferen
tieerd. Aangenomen dat spoelen en condensatoren constant zijn in de tijd.

dVs d
2
iT(t). (1 1 J-=L +1 (t) -+--

dt dt2 c: C
SII

Cklip

d2iT(t) d2~(t) d2itoait} d\(t) d\:(t)
Voor kan geschreven worden: + ---

dt2 dt2 dt2 dt2 dt2

De oplossing voor de tweede orde differentiaal vergelijking is (bijlage 1):

3.8.

Uit bovenstaande formule blijkt dat de tijd tLH de slingertijd is van de Ldildl spoel met in
serie de snubbercondensator C sn en de klipcondensatOT CkliPo' Dit houdt in dat deze tijd
geheel onafhankelijk is van het schakelgedrag van de GTO. De resulterende uitgangsspan
ning is weergegeven in figuur 3.2. In deze figuur is te zien dat de uitgangsspanning
doorslingert. Dit wordt veroorzaakt door de slingering van de Ldildl spoel en de klipcon
densator Ck.lip, zoals in figuur 3.5. is aangegeven. Door de verandering van de stroom in
de Ldildl spoel ontstaat er een spanning over deze spoel. Deze werkt door naar de uitgang
omdat de GTO in geleiding is. Dit verschijnsel be"invIoedt niet het schakelen, maar Jean
weI van invloed zijn op de harmonische inhoud van de uitgangsspanning.

3.2. Berekening van de uitschakeltijden

De berekening van de uitschakeltijden van de uitgangsspanning gaat op dezelfde manier
als dat gedaan is bij het inschakeIen, echter de totale vertragingstijd td HL is eenvoudiger
opgebouwd. Er wordt weer gebruik gemaakt van het testcircuit in figuur 3.1. De vorm
van de uitgangspanning is weergegeven in figuur 3.6. De vraag ook nu weer is: Wat
gebeurt er tijdens het uitschakelen van de GTO?
Het uitschakelproces start vanaf het moment dat er een triggerpuls is aangeboden aan de
GTO om uit te schakelen. Op dat moment vloeit de belastingstroom lbe1 door de GTO.
Voordat de GTO de anode stroom kan afschakelen (opbouwen van een inwendige
weerstand) duurt het de storage tijd t. totdat de GTO is ontdaan van de inwendige lading
(§ 2.4). Gedurende deze tijd gebeurt er aan de uitgang niets zodat de uitgangsspanning

Vuil = ~Vs blijft. Nadat de storage tijd is verstreken daalt de anode stroom van de GTO

erg snel naar ongeveer OA (geen rekening gehouden met de staartstroom). Deze tijd is
gelijk aan de fall tijd tr van de GTO. Echter de belastingstroom Ibel blijft constant. De
belastingstroom wordt overgenomen door het snubbercircuit; de snubberdiode en snubber-

doc nr. : RAP30182.LUY
Auteur : M.C.M. Luyckx

classificatie : vertrouwelijk 92 bladen
blad 25



HOLEC [;:G:D[gJJQ@~~
GEDREVEN DOOR KWAlITEIT

Stoorstromen in het net veroorzaakt door asymmetrieen in convertors
Afstudeerrapport: Juni 1993

-Vuit

o trigger puls

Vs
2

>/~":==:\7------

/// • VOTO................................................... r--------------r---------'"
; / 1 IT
' ,. 11

: : ,./ 1\
: ". : 1

y // !\ .----- Ie sn
/\ / \ \

~ i\
"7

S
0 \ L..~_---------

v! ... ,tr . ,
2

figuur 3.6. Vorm van de uitgangsspanning tijdens het uitschakelen van de GTO.

condensator gaan stroom geleiden. Dus na de fall tijd tr vloeit de gehele belastingstroom
door het snubbercircuit, Icsn = Ibc, (figuur 3.7.).

+
VCsn

v·( Ult "-

l

figuur 3.7. Situatie tijdens commutatie van de belastingstroom.

Vanaf het moment dat de anode stroom IT daalt, stijgt de spanning over de GTO. De
stijging van de anode-kathode spanning van de GTO is gelijk aan de daling van de
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uitgangsspanning, omdat de spanning over de Ldi/dl spoel (VJ OV blijft. Oit komt omdat
de stroom door de spoel gelijk bIijft aan de belastingstroom. Na een bepaalde tijd, zeg
tHL, is de spanning over de snubbercondensator groter geworden dan V.. zodat dit
resulteert in een positieve spanning over de vrijIoopdiode. Hierdoor gaat de vrijloopdiode

in geleiding en de uitgangsspanning wordt geIijk aan -1Va' Vanaf dat moment vloeit de

belastingstroom door de vrijIoopdiode zoals is weergegeven in figuur 3.8.

VD vrij
--..-- .....

+

(Vuit)

!----.L..----1I--+---"""-t + ~

figuur 3.8. Situatie tijdens vrijlopen.

Nu bekend is wat er gebeurt tijdens uitschakelen van de GTO kunnen de volgende tijden
gedefinieerd worden die overeenstemmen met de tijden bij het inschakelen.

td HL is de vertragingstijd van de uitgangsspanning, vanaf het moment dat de GTO
een triggerpuls krijgt tot het moment dat de uitgangsspanning gaat dalen.

tHL (1t.ooe lug) is de- periode dat de uitgangsspanning daalt van 1vsnaar -1Vs'
Nu dit bekend is blijkt dat de storage tijd t. verantwoordelijk is voor de totale vertragings
tijd, dus voIgt eenvoudig:

td In. =t. (storage tijd van de GTO) 3.9.

Om de tijd tHL te berekenen maken we gebruik van de spanningstoename over de
snubbercondensator (zie bijlage 1).

dVCsn .
C --=1 (t)

sn dt sn
3.10.

Door integratie van bovenstaande formule over de tijd tHL voIgt:

V. I
t =-C +-t
In. 11m2!

T

3.11.

Vit de formule voor tHL kan geconcludeerd worden dat de anode stroom en de voedings
spanning weer een belangrijke rol spelen bij de uitschakeltijden, zoals ook al bleek bij de
berekening van de inschakeltijden. Vit figuur 3.6. bIijkt dat de slingering van de L dildl

spoel met de klipcondensator Ck1ip niet doorwerkt naar de uitgang, terwijl deze slingering
weI degelijk optreedt. Oit komt omdat de GTO intussen uit geleiding is. De slingerspan
ning is nu te zien bij de anode-kathode spanning over de GTO.
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4. INvLOED VAN SCHAKELTLJDEN OP STOORSTROMEN

4.1. Het frequentiespectrum van de netstroom

In dit hoofdstuk wordt besproken in hoeverre de schakeltijden verantwoordelijk zijn bij
het veroorzaken van stoorstromen in het net. Om inzicht te krijgen in het veroorzaken van
stoorstromen wordt gebroik gemaakt van het simulatieprogramma SABER.

Het simulatieprogramma SABER maakt het mogelijk om elektrische schakelingen door te
rekenen in rowel DC-mode als in transient-mode, zodat het gevolg van een schakelhan
deling kan worden geconstateerd. Een elektrische schakeling die gesimuleerd moet
worden, dient te worden opgegeven door middel van de knooppunten in de schakeling te
definieren. Elke elektrische component in de schakeling is verbonden met een of meerdere
knooppunten. Voor de elektrische componenten in de schakeling kan gebruik gemaakt
worden van de modellen die aanwezig zijn in de SABER template library. Echter niet alle
modellen in deze template library voldoen aan de eisen om nauwkeurige simulaties uit te
voeren. Daarom is er een mogelijkheid om gebruik te maken van zelfgeschreven
templates. Bij het simuleren van het testcircuit zijn beide opties toegepast. De zogenaam
de "zelfgeschreven" templates, zijn aanwezig in de template library van de afdeling
Produkt Ontwikkeling. De "zelfgeschreven" templates zijn modellen van de niet-lineaire
componenten die in het circuit voorkomen, zoals de diodes en de Gate Turn-Off thyristor.

Om inzicht te krijgen in de grootte van de stoorstromen en in welk frequentiegebied deze
liggen, moet van de uitgangsspanning VUil (zie figuur 3.1.) van het testcircuit de harmoni
sche componenten worden berekend. Dit zou in principe kunnen gebeuren door gebruik te
maken van de sabertool FOURIER ANALYSIS. Dit vereist een licentie voor het software
pakket: SPECTRAL. HOLEC beschikt op dit moment niet over deze licentie, zodat er
toevlucht is gezocht bij de personal computer. Om nu toch de Fourierreeks te kunnen
bepalen van de gesimuleerde spanningen wordt er in SABER een datafile aangemaakt
waarin de gesimuleerde spanningen in kolomvorm worden opgeslagen. Deze datafile
wordt geconverteerd naar een ASCII-file, die geschikt is voor DOS, zodat de datafile kan
worden gesaved op floppydisk. De datafile kan daarna worden ingelezen in het zelfge
schreven TURBO-PASCAL programma FOURANAL.PAS. Dit programma berekent de
harmonische componenten van de in de datafile opgeslagen spanningen. Het programma
geeft de uitvoer van de resultaten weer op een grafisch scherm. De grafische schermen
zijn als voIgt opgebouwd:

Het eerste grafische scherm geeft weer:
* De ideale uitgangsspanning en de werkelijke uitgangsspanning als functie van de

tijd.
* De frequentiespectra van zowel de ideale als de werkelijke uitgangsspanning.
Het tweede grafische scherm geeft weer:
* De DC-componenten van de ideale en de werkelijke uitgangsspanning in Volts.
Het derde en eventueel volgende grafische schermen geven in tabelvorm weer:
* kolom 1 Het ordegetal van de harmonische componenten ten opzichte van de

grondharmonische frequentie.
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kolom 2 (3) De relatieve amplitude van de harmonische componenten ten opzich
te van de tussenkringspanning van respectievelijk de ideale en de
werkelijke uitgangsspanning.

kolom 4 (5) De effectieve waarde van de stoorstromen die in het net worden
gegenereerd ten gevolge van het schakelen van de chopper.

In het testcircuit van figuur 3.1. is te zien dat voor de belasting een zelfinductie is
genomen. De waarde van de zelfinductie komt overeen met de zelfinductie van het net.
Het probleem is dat t.g.v. de schakeltijden van de GTO de dutycycle niet constant is
waardoor geen stationaire toestand kan worden verkregen (de belastingsstroom blijft
continu stijgen). Omdat de schakeltijden continu varieren is er steeds een kleine variatie
in de dutycycle 'Y aanwezig, waardoor het verkrijgen van een stationaire toestand reer
lange simulatietijden vergt. Daar bij de simulaties het schakelen niet geregeld wordt, maar
gestuurd, is het weglopen van de stationaire toestand niet teruggekoppeld. Dit geeft geen
rea.1istisch beeld van de werkelijkheid weer. am nu te zorgen dat de simulaties
overeenkomen met de werkelijkheid, wordt er een stationaire toestand geforceerd waarbij
de belastingsspoel wordt vervangen door een stroombron. Hierdoor kan de
belastingsstroom worden ingesteld op een stationaire waarde en kunnen de kleine variaties
in de dutycycle de stationiare toestand niet verstoren. In werkelijkheid slingert de stroom
rond een bepaalde stationaire waarde, maar de rimpel is voor de eenvoud nul gesteld.
M.b.v. de dutycycle 'Y waarmee de GTO wordt aangestuurd kan dan de gemiddelde
waarde van de uitgangsspanning ingesteld worden (in werkelijkheid wordt met de
dutycycle de waarde van de tussenkringspanning geregeld). De uitgangsspanning Vuit van
het testcircuit wordt m.b.v. SABER gesimuleerd, waarbij Lbe1 is vervangen door de
constante stroombron.

am de effectieve waarde van de stoorstromen te berekenen die door de testschakeling
worden gegenereerd in het net, moet er rekening gehouden worden met het lijnfilter dat
de uitgang van de chopper verbindt met het net. Een principeschakeling van een lijnfilter
is weergegeven in figuur 4.1.

Component waarden: L3· 5 mH
La =5 mH
C1 • ISO I1F

C2 • 300 I1F

R 3 • 15 mO
R O= 15 mQ

~= 14 Q

figuur 4.1. Principeschakeling van een lijnfilter.

Tijdens het berekenen van de stoorstromen in het net met het turbopascal-programma
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FOURANAL.PAS (kolom 4,5) is er rekening gehouden met dit lijnfilter. Een over
drachtsfunctie Hlo((jw) met Bodediagram is weergegeven in bijlage 2. In SABER is dit
filter niet ge'implementeerd, omdat het verkrijgen van een stationaire toestand reer lange
simulatietijden vereist en er geen extra informatie wordt verkregen over de uitgangsspan
ning Vuit van de chopper.

4.2. De niet-lineaire componenten in het testcircuit

Zoals in de vorige paragraaf is verteld, voldoen de modellen van de niet-lineaire
componenten, vermogensdiodes en GTO, die in de SABER template library aanwezig zijn
niet aan de eisen om het schakelgedrag van de chopper te simuleren met een nauwkeurig
heid in de microseconden. Vandaar dat er getracht is om voor de vermogensdiode en de
GTO een aanvaardbaar model te ontwikkelen. Tot nu toe is dat slechts gelukt voor de
vermogensdiode, zodat dit model zonder meer gebruikt kan worden bij de simulaties. Aan
het GTO-mode1 wordt nog gewerkt. Voor de GTO is weI een vervangend model aanwezig
dat als voIgt is opgebouwd:

De GTO is in twee delen opgesplitst. Het ene deel is het deel waarin de schakel
handeling (aan/uit) plaats vindt, en het andere deel is het diode-deel van de GTO.
Het diode-deel van de GTO is een vermogensdiode, waardoor de GTO het
karakter krijgt van een halfgeleider-component. Het schakelende deel van de GTO
is gebaseerd op het toe- of afnemen van een weerstand. Het schakelen van de GTO
gebeurt in 3 fasen. Deze 3 fasen worden sequentieeI doorIopen.
Fase 1: Dit is een ideale vertragingstijd. Bij het inschakelen is dat de delay

tijd td en bij het uitschakelen is dat de storage tijd t•.
Fase 2: Dit is het lineaire gedeelte van het schakelen. In deze fase neemt de

weerstand van de GTO lineair toe of af.
Fase 3: Dit is het exponentiele gedeelte van het schakelen. Ter afronding

van het schakelen verloopt het laatste gedeelte van het schakelen als
een exponentieel toe- of afnemende weerstand.

Tijdens de simulaties is de lengte van het exponentiele gedeelte van het schakelen
op 0 seconden gezet, en het lineaire gedeeIte op een dusdanig lage waarde dat de
GTO nagenoeg ideaal in- en uitschakelt.

De conclusie is dus dat het model voor deze schakeling oneindig steile schakelflanken
bezit, waardoor de rise tijd 1,. en de fall tijd 1t van de GTO niet in het model voorkomen.
Gelukkig geeft dit slechts een reer kleine afwijking 1.0.v. de werkeIijke schakeltijden
zoals die beschreven staan in hoofdstuk 3. De rise tijd 1,. is slechts een klein gedeelte van
de tijd tIT atijgt en wordt nog met een half vermenigvuldigd (zie bijlage 1). Bovendien is dit

te corrigeren door de delay tijd td bij het inschakelen te verlengen met een 1. 1,., omdat de
2

rise tijd als extra vertragingstijd in de uitgangsspanning voorkomt.

De fall tijd tf is daarentegen niet te corrigeren, maar is om dezelfde reden als de rise tijd
1,. te verwaarlozen. De fall tijd is slechts een klein gedeelte van de totale tijd tHL en wordt
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ook met een 1. vermenigvuldigd. Bovendien varieert tHL sterk met de grote variatie in de
2 _.. .

belastingsstroom en de tussenkringspanning. De delay tijd td en de storage tijd t. komen
naar voren als ideale vertragingen in het schakelmodel, wat een juiste modellering is.

Conclusie: * Het model van de vermogensdiode is aangepast en voldoet aan de eisen.
* Het model van de GTO is benaderd, voldoet goed voor deze toepassing en

wijkt slechts af doordat de schakelflanken lr en ~ ideaal worden veronder
steld.
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5. STOORSTROMEN VEROORZAAKT DOOR DE CHOPPER

De elektrische componenten die in het testcircuit gebruikt worden en ter beschikking zijn
in diverse templates voldoen aan de eisen om de chopper te testen. Opgemerkt dient te
worden dat de chopper wordt getest door simulaties uit te voeren op het testcircuit. In
eerste instantie Jijkt dit niet terecht, maar bij een invertortak (lijnchopper) verandert de
tussenkringspanning niet van richting. Slechts de belastingsstroom lean van richting
veranderen (leveren van energie aan de tussenkring of terug naar het net). In beide
situaties wordt op dezelfde manier geschakeld en komt aan de uitgang van de chopper
(een invertortak) een blokvormige spanning te staan, die uiteindeJijk in beide situaties
dezelfde stoorstromen genereert. Zodoende kan worden volstaan door alleen het testcircuit
te testen. In deze situatie wordt er energie terug geleverd aan het net.

Het is nu zaak om te kwantificeren of de stoorstromen aan de netzijde wezenlijk verande
ren t.g. v. de schakeltijden die optreden in de chopper. Dit resultaat moet dan vergeleken
worden met de stoorstromen die worden gegenereerd indien de chopper een "ideaal II

schakelgedrag zOll hebben. Want in beide gevallen worden stoorstromen gegenereerd.

De choppers die in tractie aandrijvingen worden gebruikt, schakelen met een schakelfre
quentie feb die Jigt tussen de 500Hz en de 600Hz. Bij het testen van het testcircuit is
gebruik gemaakt van een chopperfrequentie van 500Hz. In hoofdstuk 1 is verteld dat twee
gebruikte frequentiecomponenten bij ATB systemen zijn 75Hz en 375Hz. De stoorstromen
met deze specifieke frequenties moeten, doordat er asymmetrieen in de chopper optreden,
beneden een bepaalde grenswaarde blijven. Echter door een schakelfrequentie fcb =
500Hz toe te passen zou in principe nooit eeo 75Hz en 375Hz stoorstroom component
opgewekt kunnen worden. Maar de tussenkringspanning is in dit geval constant
verondersteld en er wordt geen rekening gehouden met verschil- en somtermen van
verschillende frequenties. Dus variatie in de tussenkringspanning kan lagere harmonische
stoorstromen opwekken.

In het hoge frequentiegebied is de zogenaamde psofometrische stroom van belang. De
psofometrische stroom is een stroom die in hetzelfde frequentiegebied ligt als de telefoon.
De psofometrische stroom is gedefinieerd als:

n

Ipsofo = L CNnxli
I

5.1

Hierin is:

De weegfactoren
figuur 5.1.

:psofometrische stroom
:weegfactor voor de berekening van de psofometrische stroom
:effectieve waarde van de stoorstroom in het net met een frequentie
van n * fgrand

Wn als functie van de frequentie zijn weergegeven in de grafiek van
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figuur 5.1. Weegfactoren als functie van de frequentie.

Daar de psofometrische stroom in een hoger frequentiegebied ligt dan de twee frequentie
componenten van het ATB systeem, is het berekenen van de stoorstromen in twee delen
opgesplitst, nl:

* Stoorstromen veroorzaakt door de schakelfrequentie van de chopper.
* Stoorstromen veroorzaakt door variatie in de tussenkringspanning.

5.1. Stoorstromen veroorzaakt door de schakelfrequentie
van de chopper

In deze paragraaf worden de stoorstromen berekend die hoger harmonische componenten
zijn van de schakelfrequentie. Kleine veranderingen in de tussenkringspanning in het
hogere frequentiegebied zijn hierbij verwaarloosbaar. Deze worden dan ook niet meegeno
men in de simulaties. Van belang is hoe groot de psofometrische stroom is die in het net
wordt gegenereerd. Deze stroom mag niet boven 1% van de nominale stroom komen.
M.b.v. het instellen van de dutycycle 'Y kan de gemiddelde uitgangsspanning op 1500V
gehouden worden. Dat betekent dat voor de dutycycle geldt:

y = Vuit = 1500V = 0.6 5.2
VTK 2500 V

De omstandigheden waaronder de simulaties zijn uitgevoerd, zijn: feb = 500Hz
Ibel = lOOOA stationair
VTK = 2500V
'Y = 0.6

De simulaties zijn uitgevoerd over ren schakelperiode.

De resultaten van de berekening van de Fourierreeks zijn hieronder weergegeven. Een
voorbeeld van de presentatie van de resultaten is weergegeven in figuur 5.2.
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figuur 5.2. Voorbeeld van de presentatie van een Fourierreeks-berekening met het
programma FOURANAL.PAS.

De uitgangsspanning van het testcircuit is onder verschillende omstandigheden gesimu
leerd. Met het programma FOURANAL.PAS is van al deze simulaties de Fourierreeks
berekend en de psofometrische stroom. De resultaten zijn samengevat in tabel 5.1.

label 5.1. Psofometrische stroom in het net veroorzaakt
door de schakeltijden in de chopper.

Naamvan Schakeltijden van het testcircuit in ILsec Psofometrische stromen in
de datafile het net [A]

td LH td HL

td tIT,tijgt tfT tLH
t, tHL

ideaal patr. werk. patr.

default.dos 0.5 '6 1.31 14.47 15 15 8.0551 8.0029
def tdl0.dos 10 6 1.31 14.57 15 15 8.0551 8.0433
def td20.dos 20 6 1.31 14.57 15 15 8.0551 8.0839
def tsO.dos 0.5 6 1.31 14.57 0 15 8.0551 8.0659
def td30.dos 0.5 6 1.31 14.57 30 15 8.0551 7.9355
def thl5.dos 0.5 6 1.31 14.57 15 5 8.0551 8.0739
defth130.dos 0.5 6 1.31 14.57 15 30 8.0551 7.9610
th1150.dos 0.5 6 1.31 14.57 15 150 8.0551 7.6597

In bovenstaande tabel valt het op dat twee kolommen niet zijn gevarieerd. De verklaring
hiervoor is simpel. Allereerst is de tijd tLH een slingertijd en is dus component afhankelijk
(slingertijd van de spoel LdiidU de snubbercondensator C.n en de klipcondensator Cup).
Deze slingertijd mag bij dit onderzoek constant worden verondersteld. Bovendien is de
variatie in deze tijd zeer klein (tolerantie van de componenten is ±10%). De tijd tIT,tijgl is
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ook constant gehouden, maar de delay tijd td is sterk gevarieerd. De totale vertragingstijd
bij het inschakelen td LH wordt onder andere gevormd door de delay tijd td van de GTO en
een gedeelte waarin de anode stroom h stijgt tot aan de belastingsstroom (zie bijlage 1).
Dus voor de harmonische inhoud van de uitgangsspanning maakt het niet uit of de
vertraging wordt veroorzaakt door de delay tijd td of door tIT llijat. Aangezien het varieren
van td programmatechnisch veel eenvoudiger is, is voor de oplossing gekozen om tIT .tijg!

constant te houden en td sterk te laten varieren.

De grootte van de variaties in verschillende tijden is gebaseerd op meetresultaten (zie
hoofdstuk 8). De variatie in de delay tijd td is zeer klein maar de variatie in tIT stijg!

(stroom-afhankelijke tijd) is om programmatechnische redenen in to verwerkt. De grootte
waarmee de storage tijd ts kan varieren is ongeveer 30j.ts. En als laatste is de tijd tHL

stroom-afhankelijk waardoor de variatie in deze tijd erg groot is.

Vit bovenstaande resultaten blijkt dat in aIle gevallen de psofometrische stroom ruim
beneden de 1% van de nominale waarde van l000A bJijft. Geconcludeerd kan worden dat
variaties in de schakeltijden nauwelijks invloed hebben op de psofometrische stroom.

5.2. Stoorstromen veroorzaakt door variatie in de
tussenkringspanning

In deze paragraaf worden de stoorstromen berekend die liggen in het frequentiegebied
beneden de schakelfrequentie. Om dit na te gaan worden er op de tussenkringspanning
drie sinusvormige wisselspanningen gegenereerd met een amplitude van 25V (1 % van de
tussenkringspanning) met respectievelijk een frequentie van 50Hz, 75Hz en 375Hz.
Tevens wordt getest of er stoorstromen ontstaan die beneden de schakelfrequentie (feh =
500Hz) liggen zonder dat er enige variatie in de tussenkringspanning optreedt.

De omstandigheden waaronder de simulaties zijn uitgevoerd, zijn: feh = 500Hz
Ibe1 = l000A stationair
VTK = 2500V
'Y = 0.6

Om de stoorstromen van aile drie de stoorspanningen in een simulatie te kunnen zien is
als grondharmonische frequentie gekozen voor 25Hz. Er is dus gesimuleerd over een

tijdsduur van ~Hz = 20 schakelperioden.
25Hz

Voordat de eigenlijke simulaties uitgevoerd kunnen worden, moet vooraf bepaald worden
of het testcircuit aIs lineair systeem beschouwd mag worden. Daarvoor worden aile drie
de verstoringen (50Hz, 75Hz en 375Hz) apart op de tussenkringspanning gemodelleerd.
Indien bijvoorbeeld de 50Hz component niet of nauwelijks een stoorstroom doet vloeien
in andere frequentiegebieden (behalve verschil- en somtermen met de schakelfrequentie,
450Hz en 550Hz) kan het systeem aIs lineair worden beschouwd. Allereerst wordt
gekeken of er aI stoorstromen lopen in het lager frequentiegebied zonder dat er variaties
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optreden in de tussenkringspanning. Het resultaat is weergegeven in tabel 5.2.

label 5.2. Stoorstromen in het lager frequentiegebied zonder variatie
in de tussenkringspanning.

o. freQuent Ie van oa Q f onOh.' lfto"ISCP'l cofftpon."t
" " 00 HZ

D. t US"8 nle r I ngspo"n' ng van o. .anOfJJvlnQ '. 4l~OO 00 v

Har ""on I SCM. ~.lat I ..... .!tIp'ltuO. t 0 v o. stoor.ttO",." ,n hot hOt
CO"'Donenten O. {us-s.nkr Ingsoennlng 0"g81'\." •• ' CI ooor

tl_ O. or o. 10.081 •• r1Ce tI JIC IOeaal pa t,. •• rk.IIJk pa tr-

1 0 00000004 0 0000033 0 00050040 A 0 0038342 A

2 0 Oo:JOOO06 0 DOOO1~1 0 00037<49 A 0 OO9OB~7 A

3 0 000000'- 0 000008e a 000 H395 A 0 0037285 A. 0 0000000 0 0000139 0 0000063 A 0 00"'11904 A, 0 DooDaDs 0 0000107 0 000 ""9 A 0 0032449 A

6 0 0000007 0 0000095 0 00019)6 A a 0027562 A, 0 DooDaDS 0 0000129 0 0001<490 A a 0039442 ·8 0 0000000 0 (0001)') 0 0000010 A a 00404)7) A

9 0 0000006 0 0000191 0 00021]4 A a 0073729 A

10 0 ooooooe a 000022'" 0 0003371 A a 0090630 a

" a 0000006 0 OOOOUIO 0 000'88" A a OO~]523 ·12 a 0000000 0 00002&' 0 OOOOO~3 . a CO" 9 31<4 A
13 0 0000009 0 0000069 0 00009 .... A a 0008''~~ A,. 0 00000'2 0 0000"0 0 oaO'O~4 A 0 0009420 ·" 0 00000'0 0 0OO027G 0 00006)7 A a OOHi890 ·,. 0 000000' 0 000028e a 000002" A 0 00'3693 ·" 0 00000'6 0 0000268 0 0000'596 A 0 0009965 ·18 0 000C033 0 oaDCl2S.? 0 uOQ09S<4 A 0 [100838. A

" 0 OOOOOA~ 0 ClOOOO!)E: 0 000'103 . 0 OOO'6CJ411 ·

Overige resultaten zijn samengevat weergegeven in tabel 5.3., waarin slechts de frequen
tie componenten zijn opgenomen van 50Hz en van het ATB systeem (75Hz en 375Hz).

tabel 5.3. Stoorstromen veroorzaakt door sinusvormige variatie
van de tussenkringspanning.

De default instellingen van de schakeltijden zijn: td=0.5/-ts, tIT ,tijgt = 6/-ts, tLH =14.57/-ts,
t,= 15/-ts, tHL = 15/-ts.

Naam van de Variatie in de Stoorstrornen gegenereerd in het net [rnA].
datafile tussenkring-

spanning 50 Hz 75 Hz 375 Hz

ideaal werk. ideaal werk. ideaal werk.

geen.dos geen 0.4 9.1 0.2 3.7 0.1 1.7
fr50 025.dos ±0.25V 50Hz 36.0 41.6 0.2 10.5 0.1 2.3
fr50 2 5.dos ±2.5V 50Hz 360.1 361.4 0.2 14.5 0.1 1.7
fr50 25v.dos ±25V 50Hz 3602.1 3672.8 0.7 15.9 0.2 1.6
fr75 025.dos ±0.25V 75Hz 0.4 23.2 25.3 29.8 0.1 1.9
fr75_2_5.dos ±2.5V 75Hz 0.4 14.5 253.9 256.5 0.1 1.7
fr75 25v.dos ±25V 75Hz 1.5 24.6 2538.8 2600.8 0.1 4.7
f375 025.dos ±0.25V 375Hz 0.3 11.6 0.2 10.2 3.7 3.1
f375 2 5.dos ±2.5V 375Hz 0.3 3.2 0.2 14.3 37.3 35.5
f375 25v.dos ±25V 375Hz 2.2 8.5 0.9 4.8 373.6 382.8

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het testcircuit (chopper) met een ideaal schakelende GTO
als lineair systeem beschouwd mag worden. In de kolommen "ideaa}" zijn aIleen de

doc nr.
Auteur

RAP30182.LUY
M.C.M. Luyckx

classificatie : vertrouwelijk 92 bladen
blad 36



HOLEC [):;j:(]~~~
GEDREVEN DOOR l<WALITEIT

Stoorstromen in het net veroorzaakt door asymmetrieen in convertors
Afstudeerrapport: Juni 1993

frequenties aan de uitgang van de chopper (netzijde) te zien, waarmee de tussenkring
spanning is gevarieerd. Oit komt omdat de GTO als ideale schakelaar is beschouwd en dit
is een lineair component. Door het toedoen van schakeltijden wordt de GTO een niet
lineair component, waardoor het schakelgedrag van de omzeUer niet-lineair wordt met een
"random" karakter. Vandaar dat geconc1udeerd kan worden dat het systeem gesimuleerd
dient te worden bij een groot aantal variaties in de schakeltijden.

Om nu de schakeltijden te gaan varieren, moet eerst nagegaan worden met welke
belastingsstromen er geschakeld wordt. Het maximaal vermogen van een tractie
aandrijving waarbij slechts met een chopper de tussenkringcondensator wordt gevoed, ligt
lager dan 1.2MW. Rekening houdend met een netspanning van 1500V levert dit een
belastingsstroom ~IIJW( op van 800A. Kleinere tractie aandrijvingen hebben al gauw een
vermogen van 750kW. Dit levert een minimale belastingsstroom lbel min op van 500A.
Echter dit zijn stationaire belastingsstromen. Tijdens het schakelen is niet de stationaire
belastingsstroom van belang, maar de stroom die op het moment van schakelen vloeit.
Hieronder voIgt een korte berekening om de minimale en maximale schakelstroom te
bepalen, indien de zelfinductie van het net Ln<1 ongeveer 5mH is.

I. 1
nmpe T-T

~~:-----~'T1/
I

Belastingsstroom

I schak max I schak min

i

i GTO uit GTO m

tijd-as )

5.3

figuur 5.3. Het verloop van de belastingsstroom in de tijd.

Wederom wordt er geschakeld met een frequentie feh = 500Hz en 'Y = 0.6. Voor de
rimpel van de belastingsstroom irimp<' T-T geldt (zie ook figuur 5.3.):

V net dIbel • Vnel 1500 1
- =-dt =$ lrimpelT'T =L .1t = 5 10-3 x( 1-0.6)x 500 =240A
Lnel nel X

Ous voIgt voor de maximale schakelstroom IschID< max:

I schak max =~l max +.!.i rimpe1 = 800 + .!. X 240 = 920A 5.4
2 T'T 2

Op dezelfde manier is de minimale schakelstroom IschID< min te berekenen:

Iscllak min =lbe1 min -1i rimpe1T'T =500 -1 X 240 =380A 5.5

Het inschakelen van de GTO gebeurt altijd bij de lage belastingsstroom (Ischak muJ en er
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wordt uitgeschakeld bij een hoge belastingsstroom (lochat maJ. Er wordt gekozen om de
simulaties uit te voeren met de zojuist berekende rimpelstroom bij verschillende stationai-
re belastingsstromen, respectievelijk: lbel = 500A (tabel 5.4.)

l bel = 800A (tabel 5.S.)
Bij elke tabel worden de delay tijd td en de storage tijd t. gevarieerd. De delay tijd wordt
gevarieerd tussen 0JLS en SJLS (default is O.SJLs). De storage tijd wordt gevarieerd tussen
0JLS en 40JLs (default is lSJLs).

Bij een belastingsstroom l beJ = 500A kunnen de volgende vaste tijden berekend worden:

I -1.i
bel 2 rimpe!T-T L 380 15 10...s 228 S.6

~ stijgt = VTK x cliIdl =2500 x x =. ~sec

5.7

De resu1taten van de simulaties bij een stationaire belastingsstroom van 50DA zijn
samengevat weergegeven in tabel S. 4.

tabel 5.4. Stoorstromen in het laag frequentiegebied veroorzaakt
door variatie in de schakeltijden.

Belastingsstroom l bel = 500A;
Variatie in de tussenkringspanning is ±0.25V (50Hz, 75Hz en 375Hz);

Schakeltijden: trr stijgt = 2.28JLs, tLH = 14.57JLs en tHL = 24.2JLs
Default instellingen: td = 0.5",s, t. = 15",s

Naamvan Schakeltijden Stoorstromen gegenereerd in het net [rnA]
de datafile van de GTO

in JLS~. 50 Hz 75 Hz 375 Hz

td ts ideaal werk. ideaal werk. ideaal werk.

is tdO.dos 0 15 36.1 78.0 25.4 36.6 3.7 4.0
i5 td2 5.dos 2.5 15 36.0 37.1 25.3 60.9 3.7 6.2
is td5.dos 5.0 15 36.0 64.6 25.3 18.4 3.7 4.3
i5 tsO.dos 0.5 0 35.9 59.6 25.3 48.1 3.7 3.9
is tslO.dos 0.5 10 36.0 40.1 25.3 45.8 3.7 4.9
i5 ts20.dos 0.5 20 36.0 52.0 25.3 50.0 3.7 1.5
is ts30.dos 0.5 30 36.0 13.0 25.3 34.0 3.7 6.7
i5 ts40.dos 0.5 40 36.0 12.0 25.3 45.0 3.7 4.6

Bij een belastingsstroom l bel = 80DA kunnen de volgende vaste tijden berekend worden:

I -1.i
bel 2 rimpelT_T 680 -6 5 8

~Tlltijgt= V
TK

xLcliIdl = 2500x15xlO =4.8~sec .

doc nr. : RAP30182.LUY
Auteur : M.C.M. Luyckx

classificatie : vertrouwelijk 92 bladen
blad 38



HOLEC [;:iXJ[g}@@~~
GEDREVEN DOOR KWALITEIT

Stoorstromen in het net veroorzaakt door asymmetrieen in convertors
Afstudeerrapport: Juni 1993

t
HL
=--~_TK_-xcSZl= 2500 x6xlO-6 =16.3~sec

I +-i 920
bel 2 rimpe1T_T

5.9

De resultaten van de simulaties bij een stationaire belastingsstroom van 800A zijn
samengevat weergegeven in tabel 5.5.

label 5.5. Stoorstromen in het laag frequentiegebied veroorzaakt
door variatie in de schakeltijden.

Belastingsstroom lbe, = 800A;
Variatie in de tussenkringspanning is ±0.25V (50Hz, 75Hz en 375Hz)

Schakeltijden: tIT .!iigl = 4.8~s, tLH = 14.57~s en tHL :;;; 16.3~s

Default insteilingen: td = 0.5~s, t. = 15~s

Naam van Schakeltijden Stoorstromen gegenereerd in het net [rnA]
de datafile van de GTO

in ~sec. 50 Hz 75 Hz 375 Hz

td t. ideaal werk. ideaal werk. ideaal werk.

i8 tdO.dos 0 15 36.1 45.4 25.4 31.3 3.7 1.7
i8 td2 5.dos 2.5 15 36.0 34.5 25.3 27.9 3.7 4.0
i8 td5.dos 5.0 15 36.0 40.0 25.3 38.4 3.7 3.3
i8 tsO.dos 0.5 0 35.9 27.4 25.3 22.2 3.7 3.3
i8 tslO.dos 0.5 10 36.0 33.2 25.3 20.4 3.7 2.7
i8 ts20.dos 0.5 20 36.0 43.1 25.3 28.1 3.7 3.9
i8 ts30.dos 0.5 30 36.0 30.2 25.3 23.8 3.7 4.2
i8 ts40.dos 0.5 40 36.0 43.2 25.3 24.5 3.7 3.9

Zoals in bovenstaande tabellen is te zien, is het bijna onmogelijk om nu een concrete
conclusie te trekken over de verandering van de verschillende schakeltijden. WeI is
wederom op te merken dat bij variatie in de schakeltijden een onvoorspelbare verandering
optreedt in de stoorstromen in het net. Zo lijkt het aan te bevelen om de zojuist besproken
Fourieranalyse uit te voeren bij elke specifieke toepassing. Misschien is het verstandig om
deze problematiek nog eens verder uit te diepen, zodat meer concretere conclusies
getrokken kunnen worden.
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6. VARIATIE IN DE TUSSENKRINGSPANNING VEROORZAAKT
DOOR DE INVERTOR

In § 5.2. staat beschreven dat variatie in de tussenkringspanning stoorstromen veroorzaakt
in het net. Vit de resultaten van de simulaties blijkt dat een kleine variatie (±O.25V) in
de tussenkringspanning al stoorstromen doet vloeien in het net. Daar de orde van grootte
van deze stoorstromen gelijk is aan de grenswaarde van de signalen van het ATB
systeem, is het van belang dat enig inzicht wordt verkregen in deze variatie.

Om inzicht te krijgen in de variatie in de tussenkringspanning wordt een analytische
berekening uitgevoerd. Echter deze berekening wordt sterk vereenvoudigd, vanwege de
complexiteit en omdat slechts een orde grootte berekening gedaan hoeft te worden om het
gewenste inzicht te verkrijgen. Deze analytische berekening wordt gedaan om te kijken of
de schakeltijden in de invertor variaties in de tussenkringspanning veroorzaken. Bij het
ontwerpen en het aansturen van een invertor kan dan eventueel rekening gehouden worden
met de resultaten van deze berekening.

Zoals al een aantal malen is opgemerkt spelen twee frequenties een zeer belangrijke rol in
het ATB systeem (75Hz en 375Hz). Om de analytische berekening een beetje effect te
laten hebben wordt gezocht naar een schakelpatroon, waarbij de zojuist genoemde
frequenties als variaties in de tussenkringspanning voorkomen, die aIleen worden veroor
zaakt door de asymmetrie in de invertor. Bij deze berekening moet tevens rekening
gehouden worden met het feit dat de invertor wordt belast met een asynchrone machine.
Echter analytische berekeningen aan een asynchrone 3-fase machine zijn zeer ingewik
keld. Vandaar dat er een wiskundige methode is ontwikkeld [L15,L16], waarbij een 3
fase wisselspanning wordt omgerekend naar een complexe ruimtevector. Om nu de
asynchrone machine ook in deze rekenmethode mee te kunnen nemen wordt van de 3-fase
machine een complex model gemaakt. Tevens wordt het elektrische circuit aan de
rotorzijde getransformeerd naar de statorzijde. De methode die het 3-fase systeem
transformeert naar het complexe vlak wordt de d-q-transformatie genoemd. De d-q assen
vormen een orthogonaal assenstelsel [LI5,LI6]. Het complexe model van de machine dat
hiet wordt toegepast is te gebruiken bij de zojuist genoemde d-q-transformatie.

Allereerst wordt het complexe model van de machine bepaald. Het model ziet er uit zoals
is weergegeven in figuur 6.1.
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Lro "1.66 mH
Rr = 0.0971 C

+

Vs(tator)

Lso= 3.29 mIl
Rs '" 0.1009 (2

Lsr = 60 mH

L'ro
R'r
s

+
V,'r

figuur 6.1. Complex machine model.

De machine waarmee de 3-fase bruginvertor wordt belast is een asynchrone kooianker
machine. Dat betekent dat de rotorklemmen zijn kortgesloten, zodat voor de
rotorspanning geldt: Yr ' = OV. Bij de berekening van stoorstromen gaat het niet om de
grondharmonische frequentie, maar om hoger harmonische componenten. Voor hoger
harmonische componenten (h) is de slip Sh van de machine ongeveer gelijk aan 1, omdat
voor deze stromen het net lijkt of de rotor stilstaat ten opzichte van het hoger
harmonische statordraaiveld. Indien de slip ongeveer een is, dan geldt:

I

IjwbL sr I ~ I R; +jwbr.:o I, met w b = hxwinv ' Het machine model komt er nu eenvoudiger
~

uit te zien. Dit wordt ge"j1Justreerd in figuur 6.2.

+
Vh(annonischen)

L'ro R'r

Lso= 3.29 mH
Rs = 0.1009 Q

Lro = 1.66 mH
R'r = 0.0971 n

figuur 6.2. Machine model voor hoger harmonische componenten.

In figuur 6.2. is duidelijk te zien dat de impedantie van de machine voor hoger harmoni
sche componenten hoofdzakelijk gevormd wordt door de spreidingsreactanties. De
impedantie ziet er in formule vorm als voIgt uit:
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6.1

Voorafgaande aan de analytische berekening wordt nagegaan welke schakeltijden in de 3
fase bruginvertor de oorzaak zijn van het asymmetrisch schakelgedrag. Om de berekenin
gen te vereenvoudigen worden de verschillen in schakeltijden van de GTO's onderling
ondergebracht in een GTO. Er wordt gesteld dat vijf GTO's een ideaal schakelgedrag
bezitten en dat slechts ren GTO hiervan afwijkt. Hierdoor wijkt de spanningsvorm van
een fase af t.o.v. de ideale spanningsvorm. Dit is een aanvaardbare aanname omdat een
tijdverschuiving van aIle fasespanningen geen verandering geeft van de frequentiespectra.

Van belang is nu dat er een dusdanige invertorfrequentie gekozen wordt, dat de harmoni
sche spanningscomponenten met een frequentie van 75Hz en 375Hz aIleen worden
gegenereerd door de asymmetrie in de invertor. Ben van de pulspatronen die hieraan
voldoet, is een pulspatroon met een invertorfrequentie finv = 3705Hz en pulstal = 1. In
een symmetrisch 3-fase systeem waar met dit pulspatroon geschakeld wordt, komen de
even harmonische componenten niet voor en bovendien vallen aIle harmonische compo
nenten die een veelvoud zijn van drie ook weg. Dus kan geconc1udeerd worden dat
variaties in de tussenkringspanning met een frequentie van 75Hz en 375Hz veroorzaakt
worden door het asymmetrisch schakelgedrag van de invertor.

6.1. Berekening van de harmonische componenten
veroorzaakt door asymmetrieen in de invertor

In de vorige paragraaf is verteld dat er een analytische berekening moet worden uitge
voerd om inzicht te krijgen in de variatie in de tussenkringspanning, veroorzaakt door
asymmetrisch schakelen van de invertor. Daartoe wordt eerst het schakelgedrag van een
invertortak bekeken, zodat geconstateerd kan worden welke componenten of schakeltijden
uiteindelijk de oorzaak zijn van asymmetrisch schakelgedrag.

Om te bepaIen welke schakeltijden te zien zijn in de fasespanning wordt in figuur 6.3. een
voorbeeld gegeven van een fasespanning met bijbehorende fasestroom. In deze figuur is
tevens aangegeven welke haIfgeleiders gedurende welke periode in geleiding zijn.
Aangenomen is dat het elektrische en mechanische circuits van de asynchrone machine er
voor zorgen dat de fasestroom als sinusvormige stroom mag worden verondersteld.

In figuur 6.3. is slechts het schakelgedrag weergegeven van een fase. In deze figuur is
duidelijk te zien dat de GTO's inschakelen op het moment van de natuurlijke nuldoorgang
van de fasestroom. Bij de commutatie van de vrijloopdiodes naar de GTO's verandert de
fasespanning van de betreffende invertortak niet. Hieruit kan geconcludeerd worden dat
deze commutatie geen asymmetrisch schakelgedrag kan veroorzaken in de fasespanning.

Het uitschakelen van de GTO's gaat gepaard met het ompolen van de fasespanning. Dit
kan weI asymmetrieen veroorzaken in het schakelgedrag van de invertor. In figuur 6.3. is
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figuur 6.3. Fasespanning en fasestroom van een invertortak.

te zien dat de momentane waarde van de anodestroom in beide GTO's op het moment van
uitschakelen nagenoeg gelijk zijn aan elkaar. Tevens is de spanning die over de GTO
opgebouwd dient te worden (tussenkringspanning VTK) ook gelijk. Dus kan het verschil
tussen de schakelflanken tHL I (GT01) en tHL 2 (GT02) geschreven worden als:

(V
TK

1 1(VTK
1 1 1tHL -t~ ~ = --xCm +-tf - --xCsn + -tf = -(tf -tf ) 6.2

J'--.z I 2 J I 2 1 2 J 1
T T

Vit meetresultaten (zie hoofdstuk 8) blijkt dat de variatie in de fall tijd tr zeer klein is,
zodat er nauwelijks verschil optreedt tussen beide schakelflanken. Bovendien bevat een
blokspanning met schuine flanken minder harmonische componenten (zie tabel 4.1.). Dus
indien er gerekend wordt met steile schakelflanken wordt er geen informatie verwaar
loosd.

Het enige wat dan nog asymmetrieen kan veroorzaken is de variatie in de storage tijd ~ts

van de GTO's. Deze tijd heeft als gevolg dat de voltseconden in de positieve helft
groter/kleiner is dan in de negatieve helft van de periode. Dit effect veroorzaakt zowel
even harmonische componenten als een DC-component.

Zoals is verklaard, is het aanvaardbaar dat er gerekend wordt met idea1e GTO's (inscha
kelen veroorzaakt geen asymmetrieen en uitschakelflank zorgt voor een gunstiger
situatie), waarbij slechts een GTO een storage tijd ~ts bezit. Deze storage tijd heeft een
tijdsduur ~t. die gelijk is aan het maximum in variatie van de storage tijden die tussen de
GTO's onderling kan optreden. In figuur 6.4. is de situatie geschetst waarbij de afwijken
de GTO in de invertortak van de R-fase zit. De spanning opgewekt door deze R-fase
wordt in vergelijking gebracht met de spanning van de S-fase.

Voor beide ideale blokspanningen (aangegeven door de doorgetrokken lijnen in
figuur 6.4.) gelden de volgende Fourierreeksen:

_ 2 r. sin{(2n -1)w in)} 6 3
V R - -VTKL •

1t n=l (2n -1)
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figuur 6.4. Spanningsvormen van de R- en S-fase met variatie in de storage tijd ~t5'

_ 2 ~ sin{(2n-l)(winvt-cp)}
V - -V LJ

s 1t TKn~l (2n-l)

In bovenstaande formules is duidelijk te zien dat een DC-term en de even harmonische
componenten niet voorkomen. De vraag is nu: Welke harmonische componenten worden
gegenereerd door de pulsvormige foutspanning. veroorzaakt door de afwijkende storage
tijd ~t.. en wat is de orde grootte van deze componenten?

Om dit te berekenen wordt er superpositie toegepast van de zuiver blokvormige fasespan
ning in fasetak R met de foutspanning veroorzaakt door het pulsje met een tijdsduur ~t5'

Door het toepassen van superpositie kunnen de frequentiespectra van beide spanningen
worden opgeteld. Voor de pulsvormige foutspanning. met lengte WinV~t5 op 1r radialen,
kunnen de volgende complexe Fourierreeks-coefficienten worden opgeschreven:

A . { -JIl'Co)..1\ }
C =. xe-JIl11 e mVI_I ; -oo<n<+oo

n Jnx21t

Bovenstaande Fourierreeks-coefficienten zijn complexe coefficienten. In de definitie van
de complexe Fourierreeks-notatie loopt de sommatie voor het ordegetal n van -00 naar
+ 00. Bovendien geldt dat de negatieve coefficienten (n < 0) en positieve coefficienten
(n>O) gelijk zijn aan elkaar. Dus kan de sommatie lopen van n=1 naar n=oo met de
dubbele amplitude. Wordt dit verder uitgewerkt dan voIgt:

cn = n
A x(_I)n+l{sin(nwinV~ts)+j(cos(nwinv~ts)-I)} ; ls;n<+oo 6.6
X1t

In bovenstaande formule is Co achterwege gelaten. omdat deze coefficient verder niet van
belang is voor dit onderzoek. De Fourierreeks-coefficienten van formule 6.6 moeten
verder uitgewerkt worden om een reele uitdrukking te krijgen voor de amplitude. Zowel
de amplitude als de fasedraaiing van de harmonische componenten. veroorzaakt door de
foutspanning Vroul' worden berekend. Daarvoor worden de volgende definities gebruikt:
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Amplitude{cD } = JRe2{cD} +1m2{cll}

fasedraaiing{ c } = arct~n( Im{Co})
n -1 Re{co}

Worden nu de formules 6.7a en 6.7b verder uitgewerkt door formule 6.6 in te vullen en
uit te schrijven dan voIgt:

Amplitude{ co} = ~:~ (_1)0+1 sin(1nWinv&t.)

fasedraaiing{cn} = -1nwinv~t, 6.8b

De complexe rekenwijze wordt aangehouden, omdat de analytische berekening van het 3
fase systeem ook met de complexe rekenwijze wordt uitgevoerd. Opgemerkt dient te
worden dat de amplitude van de pulsvormige foutspanning gelijk is aan de tussenkring
spanning.

2xVTKL'"' +1 s;n{-2InwinV~ts) -jaw... Il-.!.~t.) 69
V = (-1)11 ~\ xe '\ 2 •

fout
1t D-l n

Formule 6.9 is met enige aanname veel eenvoudiger te schrijven. Allereerst moet worden
opgemerkt dat de pulsvormige foutspanning bij 7r radialen aanvangt. Bovendien is de
lengte van de storage tijd ~t. zeer klein 1. o. v. de periode tijd van de invertorfrequentie

TUlV ' zodat geldt: nWinvTinv-1nwinv~ts = nwinvTinv ' Vit beide constateringen kan

geconcludeerd worden dat de even harmonische componenten in tegenfase en de oneven
harmonische componenten in fase zijn met grondharmonische spanning van de R-fase.

Ook kan de term sin{1nwinv~ q die in de amplitude van V foul voorkomt, vereenvoudigd

worden, omdat ~t. een zeer kleine waarde is. Dit heeft als gevolg dat voor n~ 20 geldt:

sin{1nwinv~ts)=1nwinv~ts' M.b.v. deze constateringen kan de foutspanning benaderd

worden door onderstaande formule. Deze formule kan dan zonder een grote fout te maken
voor de verdere berekening gehanteerd worden.

V '"' .
V = .--.:!!.(o). ~t ~ (-l)Il+le -jJ""iAv

l
• n~20 6.10

fout mv sL '
1t D-l

Vit formule 6.10 blijkt dat de amplitude van de foutspanning lineair is met de variatie in
de storage tijd ~t. en de invertorfrequentie Winy' Maar de amplitude is onafhankelijk van
het ordegetal van de harmonische componenten (n s20).

6.2. Transformatie van een 3-fase systeem naar het
complexe vlak

De invertor levert drie uitgangsspanningen. Elke uitgangsspanning is afkomstig van een
invertortak. Door de invertor op een bepaalde manier te schakelen (120 0 onderlinge
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fasedraaiing) wordt er een symmetrische 3-fase wisselspanning opgewekt. Deze symmetrie
wordt verstoord door het verschil in schakeltijden van de invertortakken onderling. Dit
veroorzaakt een zogenaamde foutspanning Vfoul' Zoals in § 6.1. is beschreven, wordt de
foutspanning hoofdzakelijk veroorzaakt door het verschil in de storage tijden ~t. van de
GTO's. Deze constatering is uiteindelijk vertaald naar een foutspanning die slechts in een
invertortak optreedt. Deze foutspanning is afuankelijk van de exemplaar spreiding die kan
optreden in de GTO's.

Om een analytische berekening uit te kunnen voeren aan de 3-fase bruginvertor, wordt het
secundaire 3-fase systeem getransformeerd naar het complexe vlak m.b.v. de zogenaamde
d-q transformatie. Door deze transformatie is het mogelijk om de stroom Inc te berekenen
die in de tussenkring gaat vloeien ten gevolge van de 3-fase wisselstromen aan de
secundaire zijde van de invertor (zie figuur 6.5.). Uiteindelijk is de tussenkringstroom Ill(
de stroom die de variatie in de tussenkringspanning veroorzaakt.

I
TK ....... iR

~

I l' /
/ r

3-fase
.
IS

IVTK -::::

bruginvertor
/ r

i .
I '~ tr J

Tussenkring
..-

figuur 6.5. In- en uitgangsspanningen en stromen van een 3-fase bruginvertor.

In het verdere verloop van deze paragraaf wordt het 3-fase systeem aan de uitgang van de
invertor getransformeerd naar het complexe v:ak. In deze berekening wordt de foutspann
ing meegenomen en worden de harmonische componenten van de spanningen en stromen
uitgerekend. Slechts de essentiele stappen zijn hier vermeld. Voor meer details wordt
verwezen naar de literatuur [LI5,L16].

Allereerst worden de 3-fase spanningen in complexe notatie weergegeven:

V = VA jWlDvl
R Re 6.11a

6.11b

V = VA j(Wiovt -1 n ) 6.11c
T Te

Hierin zijn VR, Vs en VT de complexe spanningen van respectievelijk de R, S en T-fase.

VR' Vs en VT duiden de blokvormige fasespanningen aan die bovendien hoger
harmonische componenten bevatten.

De energie die opgenomen wordt door de belasting die gevoed wordt door de invertor
(asynchrone machine), moet geleverd worden door de tussenkring. Hierbij is het
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energieverlies in de invertor verwaarloosd. De tussenkring moet zowel het actief
vermogeo leveren als. h.et blindvermogen. Aangezien net faseverschil tussen het actief
vermogen en blindverrnogen 90 0 is, kornt het reele dee) van de d-q transformatie overeen
met het actieve deel van het vermogen en het imaginaire deel met het blindvermogen.
Combinatie van de drie complexe fasespanningen levert een complexe spanning op, zOals
formule 6.12 weergeeft [LI4]. Een illustratie van de complexe spanningen is weergegeven
in figuur 6.6.

2 '(0) i +~'II -j~lt]V = _eJ
iIlv V + V e 3 + V e )

---S 3 Rs Ss Ts

d-as

6.12

VRs

q-as

figuur 6.6. Yectordiagram.

Door formule 6.12 te koppelen aan een assenstelsel dat
ronddraait voIgt onderstaande ruimtevector.

[

.2 ,4 ]
V 8 = 3. V + Y e -)'3'11 ~ V e -J'3'11
...:...1. 3 Rs Ss Ts

met de invertorfrequentie

6.13

6.14a

6.14b

Om de berekening te vereenvoudigen wordt de zojuist geintroduceerde ruimtevector
opgesplitst in een reele component ySq, en een imaginaire component V'ds' De superscripts
betekenen dat de desbetreffende spanningen zijn gekoppeld aan het assenstelsel dat met de
statorfrequentie (=invertorfrequentie) ronddraait. De subscripts bestaan uit twee indices.
De eerste index duidt aan of het de watt- (q) of de blindcomponent (d) betreft. De tweede
index geeft aan dat het om een statorgrootheid (s) gaat. Door de ruimtevector voor een 3
fase symmetrisch systeem op te splitsen in twee delen (een reele en imaginaire compo
nent) voIgt:

V:s = 1[VRs -1VSs -1VTS] = VRs

v~_ = ![-L/3V +!.....j3v ] = 2...[-V +V ]
u:I 3 2 Ss 2 Ts .fJ S5 T5

De formules 6.14a en 6.14b gelden slechts in het geval wanneer het 3-fase systeem
symmetrisch is. Echter zoals al is opgemerkt in § 6.1. is de R-fase verstoord door de
afwijkende storage tijd .6t,. Dus moeten de formules 6.14a en 6.14b gecorrigeerd worden
door de foutspanning Yfoul toe te voegen. Er voigt dan:
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v~ = V Rs +1V fout

V;' := ~ [ - VSs + VTS]

6.15a

6.15b

6.17a

6.2.1. Terug transformeren van het met de stator meedraaiende assenstelsel naar
het stilstaande assenstelsel

De watt- en de blindcomponent die zijn weergegeven met de formules 6.15a en 6.15b,
zijn "de spanningscomponenten in het meedraaiende assenstelsel gekoppeld aan de invertor
frequentie. Echter om de werkelijke stromen uit te rekenen moeten de watt- en blindcom
ponent terug getransformeerd worden naar het assenstelsel dat stilstaat. Hiervoor worden

de formules 6.15a en 6.15b vermenigvuIdigd met eJ"'a.l • Hieruit voIgt:

~ = Vqs +jVcis = (V; +jV:S)ej(olillyt 6.16

Wordt de e-macht geschreven als de som van een cosinus (reeel deel) en een sinus
(imaginair deeI) dan voigt uiteindelijk voor de wattcomponent en de blindcomponent in
het stilstaande assenstelsel:

Vqs = V;cos(win)) - V:SSin(win))

Vd3 = V~sin{winvt) + V~cos(WinA 6.17b

De formuies 6.17a en 6.17b kunnen verder worden uitgewerkt door de formuies 6.15a en
6.15b in te vullen. Voor de watt- en blindcomponent van de statorspanning LO.v. het
stilstaande assenstelsel voIgt dan:

Vqs := VRscos(winyt)- ~(-VSs+VTs)Sin(Winvt)+1VfoutCOs(<a>in)) 6.18a

Vlis := VIlsSin(<a>inA + ~( - V55 + VTs)COs(winyt) +1VfoutSin(<a>inyt) 6.18b

In de formules 6.18a en 6.18b is te zien dat het frequentiespectrum voor zowel de
wattcomponent Vq. als van de blindcomponent Vd. is op te splitsen in twee delen. Deel 1
bestaat uit de zogenaamde zuivere blokvormige spanning. Dit deel is in de formules 6.18a
en 6.18b vertegenwoordigd door de eerste twee termen van het rechterlid. Deel 2 bestaat
uit de foutspanning VfOUl die in de R-fase optreedt. Dit deel is in de formules 6.18a en
6.18b vertegenwoordigd door de laatste term.

6.2.2. Berekening van de Fourierreekscomponenten van de fasespanningen in het
stilstaande assenstelsel

Zoals bekend zijn de fasespanningen aan de uitgang van de invertor zuivere blokvormige
spanningen, behalve de spanning van de R-fase. De R-fase wordt opgebouwd uit de
zuivere blokspanning vaRS plus de foutspanning Vfoul' De blokspanningen bezitten alle
oneven harmonische componenten. Echter in een 3-fase systeem vallen in de gekoppelde
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spanningen alle harmonische componenten weg die een veelvoud zijn van 3. Voor de
watt- en blindcomponent van de zuiver blokvormig gekoppelde spanningen zonder
foutspanning kan worden geschreven:

5 2VTK { 1 1 1 } 6.19aV<p =-- cos(winvt)+-cos(5winyt)--cos(7wmvt)--cos(llwinyt)+......
- 1t S 7 11

6.19b

6.20a

Wordt aan de formules 6.19a en 6.19b de foutspanning Vfoot , weergegeven door formule
6.10, toegevoegd zoals de formules 6.15a en 6.15b duidelijk maken, dan voIgt:

I 2V1X { 1 1 1 }V qs=-1t- COS( Wjnyt) +scos(5Wjnyt) -,cos(7WiDyt)-l1cos(ll Wjnyt) +......

6.20b

De formules 6.20a en 6.20b geven de harmonische componenten weer van de watt- en
blindcomponent van de fasespanningen in het met de stator meedraaiend assenstelsel.
Deze spanningen dienen echter terug getransformeerd te worden naar het stilstaande
assenstelsel m.b.v. de formules 6.17a en 6.17b. Bij het uitvermenigvuldigen van deze
formules wordt superpositie toegepast van de zuiver blokvormig gekoppelde spanning met
de foutspanning voor de harmonische componenten van de watt- en blindcomponen1. Voor
het resultaat van de harmonische componenten van het symmetrische 3-fase systeem wordt
verwezen naar de literatuur [L15,LI6]. Uit deze literatuur blijkt dat voor de watt- en
blindcomponent van de spanning 1.0.v. het stilstaande assenstelsel van een symmetrisch 3
fase systeem geldt:

2VTIC {12 • 24 • }V.._ = -- -sin(6w. yt)+-s;nf12w. yt)+...
...._ 1t 35 m 143""'" In

6.21a

6.21b

Formules 6.21a en 6.21b moeten nu nog uitgebreid worden zodat ze geldig zijn voor een
asymmetrisch 3-fase systeem zoals geillustreerd in figuur 6.4. Hiervoor moeten de
harmonische componenten van de foutspanning op dezelfde wijze worden terug getrans
formeerd naar het stilstaande assenstelsel als dat gedaan is bij de ideale fasespanningen.
Echter niet alle harmonische componenten die de foutspanning genereert zijn even
belangrijk in het verstoren van het ATB systeem. Daarom wordt het berekenen van de
harmonische inhoud van de foutspanning beperkt tot de componenten die leiden tot een
75Hz en 375Hz stoorstroom. Deze frequenties horen respectievelijk bij de ordegetallen 2
en 10. Termen in de foutspanning die deze harmonische componenten genereren, zijn
verschil- en/of somtermen met de invertorfrequentie WinY' Deze heeft het ordegetal 1.
Verschil- en somtermen van de foutspanning met de invertorfrequentie leveren de
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harmonische componenten op, zoals is weergegeven in tabel 6.1.

label 6.1. Verschil- en somtermen van de foutspanning met de invertorfrequentie.

Ordegetal van de harmoni- Ordegetal van de Ordegetal van Ordegetal van
sche componenten in de invertorfrequentie de verschilterm de somterm
foutspanning 37.5Hz

1 1 0 2
2 1 1 3
3 1 2 4
4 1 3 5
5 1 4 6
6 1 5 7
7 1 6 8
8 1 7 9
9 1 8 10
10 1 9 11
11 1 10 12
12 1 11 13

Om nu een 2de en lOde harmonische component te krijgen moeten van de foutspanning de
harmonische componenten 1, 3, 9 en 11 worden meegenomen in de verdere berekening.

Nu wordt de foutspanning terug getransformeerd naar het stilstaande assenstelsel waarbij
slechts de 1ste, 3de

, 9de en II de harmonische component wordt meegenomen. De vereenvou
digde foutspanning ziet er als voIgt uit:

s VTJ(
VfOUl = ----;-c.>iny.1t.{cos(winyt) +cos(3c.>inyt) +cos(9c.>inyt) +cos(llc.>in))}

Na terug transformeren naar het stilstaande assenstelsel voIgt voor de foutspanning voor
respectievelijk de watt- en blindcomponent:

2 2 Vnc
3"Vfoutcos(Winyt) = 3"----;-winy.1ts{cos(2winA +cos(lOwinvt)}

1VfOUlSin(Winyt) = 0 6.23b

Opgemerkt dient te worden dat in deze uitkomst slechts de harmonische componenten zijn
meegenomen die stoorstromen veroorzaken met frequenties van 75Hz en 375Hz. Vandaar
dat de blindcomponent (formule 6.23b) van de foutspanning 0 is; feitelijk bezit deze term
een DC-term en een eerste harmonische, maar deze doen hier niet terzake. De formules
6.18a en 6.18b kunnen nu uitgedrukt worden in een sommatie van de harmonische
componenten van het symmetrische 3-fase systeem met de harmonische componenten van
de foutspanning. Er geldt dan voor de watt- en blindcomponent uitgedrukt in de harmoni
sche componenten:

V"" = 2VTJ({1+2...cOS(6Wm. vt)}+.!YTKc.>inv.1ts{COS(2Winvt)+COS(1Oc.>. O} 6.24a
,.. 1t 35 3 1t my
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Vds

2V
-----.:!!.{Ecos(6wo t)} + 0

7t 35 mv
6.24b

6.3. Berekening van de stroom ITK m.b.v. de vermogens
balans van de invertor

Terugkomend op de vermelding in § 6.2. wordt de stroom aan de ingang van de invertor
ITK berekend m. b.v. de vermogensbalans. Een vermogensbalans wil zeggen dat het in- en
uitgangsvermogen van de omzetter gelijk moeten zijn indien het vermogensverlies in de
omzetter verwaarloosd wordt. Het vermogen aan de uitgang van de invertor is het
inwendige produkt van de complexe stroom met de complexe spanning. Hieruit voigt voor
de vermogensbalans van de invertor [Ll5,Ll6]:

P = Vn xIn = ~(Vqs .iqS + Vlh .ilh) 6.25

In formule 6.25 is te zien dat van de stroom en spanning zowel de watt- als blindcompo
nent berekend moet worden die gerelateerd zijn aan het stilstaande assenstelsel. Van de
spanning zijn beide componenten berekend in § 6.2.2. Het is nu dus zaak dat beide
componenten van de stroom worden berekend.

Om de componenten van de stroom te kunnen berekenen moet de impedantie van de
machine meegenomen worden. Het elektrisch schema van het complexe machine-model
voor hoger harmonischen is weergegeven in figuur 6.2. M.b.v. de impedantie van de
machine kunnen dan de componenten van de stroom uitgerekend worden. Nadat deze
componenten zijn berekend wordt de stroom ITK berekend door de vermogensbalans uit te
werken.

6.3.1. Admittantie van het complexe machine model

In § 6.3. is naar voren gekomen dat de impedantie van de machine een belangrijke rol
speelt in de berekening van de watt- en blindcomponent van de stroom. Om deze
componenten te berekenen wordt het 2-fase machine model beschouwd als een filter. Het
filter dat hier beschouwd wordt is een laagdoorlaatfilter wat later za] blijken. Om het
filter deze gedaante te geven wordt het Bodediagram berekend van de admittantie

_1- = 1 . De fasedraaiing wordt hier buiten beschouwing gelaten, omdat
Z",,(<.l) R.+ ~+jw(L••• ~.)

het niet van belang is wanneer de stromen optreden, maar hoe groot de stromen zijn. In
deze paragraaf wordt de admittantie berekend voor de harmonische componenten die
belangrijk zijn in de berekening van de verstoring. Hierbij wordt bovendien de DC-term
en de 6d

< harmonische meegenomen, die door het symmetrisch 3-fase systeem worden
gegenereerd.
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De kantelfrequentie van het zogenaamde "machine"-filter wordt berekend met de
componentwaarden die gegeven zijn bij figuur 6.2. De kantelfrequentie van het "machi
ne"-filter ligt bij Wkantel = 40 rad/s = > fkank) = 6.4Hz. Het Bodediagram van de

admittantie _1_ is weergegeven in figuur 6.7.
z.,.(w)
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figuur 6.7. Bodediagram van de admittantie van het "machine"-filter.

Vit figuur 6.7. worden de absolute waarden van de admittanties gehaald voor de frequen
ties die belangrijk zijn voor de stoorstromen in de stroom ITK • De resultaten zijn weerge
geven in tabel 6.2.

tabel 6.2. Admittantie voor de frequenties van de behandelde stoorstromen.

Ordegetal van de Frequentie van de Admittantie van het
harmonische component harmonische component \I machine" -filter

0 0 5.050
2 75 0.427
6 225 0.143
10 375 0.086

6.3.2. Berekening van de stroom In:

Om de stroom ITJ< te kunnen berekenen wordt gebruik gemaakt van de vermogensbalans
zoals in formule 6.25 is weergegeven. In deze vermogensbalans zijn al bekend: VTJ< (vaste
tussenkringspanning), Vqs , Vd• (watt- en blindcomponent van de fasespanningen, zie §
6.2.2.). De onbekende parameters zijn nog de watt- en blindcomponent van de fasestroom
en de stroom ITJ< die berekend moet worden.

Allereerst worden de watt- en blindcomponent berekend van de fasestroom. Deze worden
berekend m.b.v. de resultaten uit tabel 6.2. Voor de watt- en blindcomponent geldt dan:
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6.26b

Vit de formules 6.26a en 6.26b blijkt dat de stoorstromen aileen in de wattcomponent
voorkomen, omdat de blindcomponent van de foutspanning 0 is.

Nu rest ons nog de stroom In< te berekenen. Dit wordt gedaan door de vermogensbalans
uit te schrijven. Hierbij worden de berekeningen vereenvoudigd door aileen de harmoni
sche componenten met frequenties 75Hz en 375Hz mee te nemen. Om deze vermogensba
lans op te stellen worden de formules van de spanningen (formules 6.24a en 6.24b) en
van de stroom (formules 6.26a en 6.26b) ingevuld in de formule van de vermogensbalans
(formule 6.25). Wordt dit geheel uitgewerkt en vereenvoudigd door alleen de DC-term,
2de

, 6de en lOde harmonische componenten mee te nernen, dan levert dit de uiteindelijke
formule op voor de stroom In<' Voor meer gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar
bijlage 3. De harmonische inhoud van de stroom In< is:

6V
Inc = 1t~[5.05 +0.47xlO-3cos(6winyt) + S.~7 winy6tscos(2winyt) + S.~36 winy6tscos(lOwinyt)]

6.27

M.b.v. de formule voor de stroom In< (formule 6.27) wordt in § 6.4. de variatie in de
tussenkringspanning uitgerekend voor de frequenties 75Hz en 375Hz.

6.4. Variatie in de tussenkringspanning met een
frequentie van 75Hz en 375Hz

In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk wordt m. b. v. het resultaat van de stroom In<
de variatie in de tussenkringspanning berekend. Om deze variatie te kunnen berekenen is
de waarde van de tussenkringcondensator van belang. In High Power Drives (HPD) ligt
de waarde van de tussenkringcondensator tussen 2 en 6 mF. In het prototype van HPD is
een tussenkringcondensator van 3mF gebruikt.

Om de variatie in de tussenkringspanning te kunnen berekenen moeten de amplituden van
de stoorstromen bekend zijn. De amplitude van een stoorstroom met een frequentie van

75Hz is (zie formule 6.27): 6Vn H47 winy~t .
1(2 3 5

De amplitude van een stoorstroom met een frequentie van 375Hz is: 6V
n

5.136 w. ~t.
1(2 3 mv s

Ook hier blijkt weer dat de amplituden van verschillende harmonische componenten die
veroorzaakt worden de foutspanning nagenoeg even groot zijn. De variatie in de tussen
kringspanning wordt berekend met onderstaande formule:
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Il VTK. = -l-fiTK(wt)dt
CTK.

Een variatie in de tussenkringspanning met een frequentie van 75Hz heeft een amplitude
van:

• 1 6Vnc 5.447 wmvllts 5.447 VncIlVTK(7SHz) = ---- = xllt. 6.29
CTK 1t2 3 2wmv 1t2 C

TK

Een variatie in de tussenkringspanning met een frequentie van 375Hz heeft een amplitude
van:

A 1 6Vnc 5.136 winvllt, 5.136 Vnc
IlVnc (37SHz) = -------- x Ilt. 6.30

Cnc 1t2 3 lOwinv 51t2 ~

Vit bovenstaande formules blijkt dat de amplitude van de harmonische componenten in de
tussenkringspanning lineair zijn met de variatie in de storage tijden At.. tussen de GTO's
onderling. Het is opmerkelijk dat beide amplituden onatbankelijk lijken te zijn van de
invertorfrequentie. Oit houdt in dat de keuze van de invertorfrequentie niet van belang
zou zijn bij deze berekening. Echter indien de invertorfrequentie 2 maal zo groot wordt
dan betekent dat Ilts relatief 2 maal zo groot wordt 1.0.v. Tinv' Oit uit zich in de formules
6.29 en 6.30 als het ordegetal van de harmonische componenten in de noemer (2 en 10).
Want als de invertorfrequentie verandert, dan veranderen ook de ordegetallen van de
harmonische componenten, wat uiteindelijk betekent dat de amplituden van de harmoni
sche componenten atbankelijk zijn van de invertorfrequentie. Vit hoofdstuk 8 blijkt dat
een variatie in de storage tijden van ongeveer 5f's kan voorkomen wanneer GTO's van
verschillende merken worden toegepas1. Oit levert een amplitude op voor respectievelijk
de 75Hz en 375Hz component van:

IlVTK(7SHz) :::: 2.5V

Il VTK(37SHz) :::: O.45V

In vergelijking met de resultaten uit hoofdstuk 5 (tabel 5.3) van de chopper blijkt dat de
375Hz component in de orde van grootte ligt van de grenswaarde. Voor de 75Hz
component zijn de problemen groter, omdat deze amplitude een factor 10 hoger ligt dan
de grenswaarde.
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7. DE 4QC-CHOPPER

De 4QC-chopper (Four Quadrant Controller) is in principe eenzelfde soort schakeling als
<Ie lijnchopper. AIleen de 4QC-chopper wordt gebruikt wanneer de spanning van het
voedende net een wisselspanning is. Als de opbouw van de lijnchopper vergeleken wordt
met die van de 4QC-chopper dan is een 4QC-chopper opgebouwd uit twee Iijnchoppers.
Het lijkt dan alsof de 4QC-chopper goed te vergeIijken is met de lijnchopper, omdat de
Iijnchopper is opgebouwd uit een invertortak en een 4QC-ehopper is opgebouwd uit twee
takken. Echter dit blijkt niet het geval te zijn.

De opbouw van een 4QC-chopper is weergegeven in figuur 7.1.

4QC-ehopper

figuur 7.1. Principe schema van een 4QC-chopper.

+

Tussenkring
condensator

In figuur 7.1. is te zien dat beide invertortakken tegelijkertijd schakelen. In de situatie
wanneer de netspanning positief is, schakelt de bovenste GTO van de ene tak gelijk met
de onderste GTO van de andere tak. In het geval wanneer de netspanning negatief is
gebeurt het omgekeerde. Hieruit blijkt al dat de 4QC-chopper niet op te vatten is als 2
onafhankeIijke lijnchoppers. Bovendien is het schakelpatroon van een 4QC-chopper veel
uitgebreider dan van de lijnchopper, omdat de 4QC-chopper wordt gevoed met een
wisselspanning. De resultaten van de Iijnchopper ten aanzien van de stoorstromen
veroorzaakt door asymmetrieen, zijn daarom niet direct te gebruiken bij de 4QC-chopper.

Het schakelpatroon van een 4QC-chopper is veel complexer dan dat van de lijnchopper.
Bij de lijnchopper wordt geschakeld met een vaste schakelfrequentie, waarbij tevens de
pulsbreedte (dutycycle) van elke puIs even breed is. Hierdoor kon de analyse van de
stoorstromen worden opgesplitst in twee delen, zoals dat is gedaan in hoofdstuk 5. Echter
bij de 4QC-chopper wordt geschakeld met een pulsbreedte gemoduleerd schakelpatroon
(PBM). Dit schakelpatroon wordt gegenereerd m.b.v. sinusmodulatie. In deze sinusmodu
latie speelt de modulatie index een belangrijke rol. Wanneer er namelijk een verandering
optreedt in de modulatie index dan vinden de schakelacties op een ander tijdstip plaats,
waardoor het frequentiespectrum van het schakelpatroon ook verandert. Dit maakt de
analyse complexer. Een voorbeeld van een schakelpatroon zoals dat wordt gebruikt bij de
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4QC-chopper is weergegeven in figuur 7.2.
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figuur 7.2. Schakelpatroon gegenereerd met sinusmodulatie.

In figuur 7.2. is duidelijk te zien dat de breedte van de pulsen varieren met de momenta
ne waarde van de sinusvormige wisselspanning. Het frequentiespectrum van het pulspa
troon dat wordt gegenereerd met sinusmodulatie, bevat ook harmonische componenten die
lager liggen dan de schakelfrequentie. Dit komt omdat de periodetijd van het pulspatroon
gelijk is aan de periodetijd van de sinusvormige wisselspanning van het net. Bij de
lijnchopper was dat niet het geval en ontstaan de harmonische componenten met een
lagere frequentie dan de schakelfrequentie aIleen ten gevolge van de variatie in de
tussenkringspanning. Het frequentiespectrum van het pulspatroon uit figuur 7.2. is
weergegeven in figuur 7.3. Hierin is een moduJatie index gekozen van 0.8.
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figuur 7.3. Schakelpatroon bij sinusmodulatie met bijbehorend frequentiespectrum.

In het frequentiespectrum is duidelijk te zien dat de 50Hz component een dominante
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factor is. Een duidelijke verhoging van de amplituden van de harmonische componenten
rond de schakelfrequentie valt ook op te merken. Deze worden veroorzaakt door verschil
en somtermen van harmonische componenten met de schakelfrequentie. Veel moeilijker is
te zien dat aBe oneven harmonische componenten van 50Hz in het pulspatroon aanwezig
zijn; Deze zijn weI degelijk aanwezig maar de amplitude Lo.v. de 50Hz component is zo
erg klein dat deze niet te zien zijn in figuur 7.3. In tabel 7.1. zijn in de tweede kolom de
relatieve amplituden weergegeven Lo.v. de harmonische componenten. Uit deze tabel
blijkt duidelijk dat er stoorstromen gaan vloeien in het lager frequentiegebied.

tabel 7.1. Stoorstromen veroorzaakt door sinusmodulatie.

De rreoQuent1t' ven oe or onanar ",on I SoC'" c.Oftlponent .. SO 00 H2

o. \U1O,..nll:" I n01tp8f\n,"0 ven o • •• "'.or,;v,nQ oS 2500 00 v

tolar mon I 5C ne R~latle .... e ....... " I It uee t C v o. e;, t ':>0" '5 t,. O"'~ n In net no'
comDonent~n a. t us-sentr Ing5pannl no 9"".. __ 0:- r·er e-er 0 ooor

n-C1e oroe .Oe",,1 _er l: t- I , 11.: 'Cli:'bO' DB t r _er t: eo I I J r.: PO t r

, 0 7959904 0 OO~OGO(o HC 38440(89 • 0 0000000 •
2 0 oooeooo a OOCQCGO ~ GOOOG53 • 0 0000000 •3 G 0000016 0 000 U (.'0 c- o GOQ"l64) · 0 0000000 ·. 0 0000000 G DD(lOGOO . O:::iOOO'9 · 0 0000000 ·s 0 00001"5 C 0000000 0 005904] • 0 0000000 ·6 a 0000000 0 0000000 a oooooos .. a 0000000 ..
7 0 00002" a 0000000 0 0023207 .. 0 0000000 ..
8 0 0000000 0 0000000 a 0000000 · 0 0000000 ·9 0 00003>6 G OOGOCOO 0 001 "9D • 0 0000000 •

10 0 0000000 c 0000000 ., ooaoaoo · 0 0000000 ·11 0 0005075 0 DDODGOO 0 0072644 • 0 0000000 •
" a 0000000 0 0000000 0 0000001 • 0 0000000 •
\J C Q1212E2 0 QOCC:~OG U 1D)O~OS • 0 0000000 •, 4 0 0000000 0 IJ()OO!:!DG 0 (OOOOOC' • 0 0000000 ·,~ 0 1Jg~'j~4 C OOQQ:GG 0 ii)'j2b~1 · 0 00000':]0 ·, EO C 0000000 0 Dooe,cao a 0000000 · 0 aocooeo ·" 0 314}E~4 a GOOD;:~C OE:3·HlO~ • 0 0000000 ·1 B a DOODDC;? c iJaC[IJC'~ oecooos · 0 OOOOOJO •19 0 3141 34" 1 0 OOOC'[';OC 0 !4781E~ · 0 0000000 ·20 a 0000000 0 caC-OGGe 0 O.:.<lOOOO · 0 0000000 ·2 , 0 1);4€l24 C 000000': n 242S09€l · 0 0000000 •n c OOOOOCO 0 DOOG::Jce a 0000001 · 0 0000000 •2) a .01272g1 0 0000000 0 0166839 • a 0000000 •,. 0 0000000 0 OOCOO[[ 0 ~cococo • a OOOC~DC •
<5 a 0006422 a COQ20C'C' 0 OO:Jo'j(l6 • a 0000000 •a 0 0000000 0 GGGOI2CG 0 OGor;or.Q · 0 0000000 ·27 0 00'8307 C CO~OGC: a 0014636 • 0 0000000 •
2" a 0000000 0 GO;jOaeo 0 neoeone · 0 0000000 •29 a 017"848 0 oocoaos 0 0'12293 · 0 0000000 ·3D a 0000000 a aoorJoc'J 0 anaoooo · 0 0000000 •

In bovenstaande tabel en figuur 7.3. is het werkelijk signaal nul en is slechts het ideale
signaal beschouwd, dat wordt gegenereerd door sinusmodulatie. Dit is zo gekozen, omdat
het slechts eeo illustratie is om aan te tonen dat aile oneven harmonische componenten
weI degelijk aanwezig zijn in het schakelpatroon. Bovendien is er geen rekening gehouden
met het schakelgedrag van de GTO.

Indien deze analyse verder zou worden uitgewerkt dan komen dezelfde moeilijkheden
boven drijven als bij de 3-fase bruginvertor. In hoofdstuk 6 is slechts een analytische
berekening opgezet voor de invertor met een vaste invertorfrequentie en pulstal 1. In de
praktijk komt het nooit voor dat de 4QC-chopper wordt aangestuurd met pulstal 1, maar
wordt er continu geschakeld met een schakelfrequentie van 900Hz (18*fueJ bij een
netspanning van 50Hz met een schakelpatroon zoals is ge1llustreerd in figuur 7.2.
Hierdoor wordt het berekenen van de harmonische componenten dusdanig complex dat er
naar een andere wiskundige methodiek wordt gezocht. Want in het geval van de 4QC
chopper en de invertor bij een hoger pulstal spelen de schakeltijden van de GTO een grote
rol bij elke schakelactie. Allereerst moet er een nieuwe methodiek worden opgezet om dit
soort problemen beter aan te pakken. Mogelijk ligt de oplossing voor het probleem weI in
het schrijven van een wiskundig programma.
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8.MEETRESULTATEN

In dit hoofdstuk worden de meetresultaten weergegeven van de delay tijd td, de rise tijd lr,
de storage tijd t. en de fall tijd tr als functie van verschillende parameters. De resultaten
zijn weergegeven in grafiekvorm. De meetomgeving waarin de metingen zijn uitgevoerd
is schematisch weergegeven in figuur 8.1. De meetresultaten zijn tevens in tabelvorm
weergegeven in bijlage 4. De metingen zijn verricht aan meerdere exemplaren van twee
GTO-types van verschillende merken. Beide GTO's kunnen maximaal een stroom van
2000A afschakelen bij een spanning van 4500V. De twee GTO-types die zijn gemeten
zijn: ABB CSG 2003 45AH01

MEDL DG608 AH45-083

hoofdschakelaor
0000

HS-voedi 9S~{)r

- voedingI !

10 P

S

ventilator

ogrd_t _

verwarmlng

25
6

figuur 8.1. Schematische weergave van de meettafel waarop het testcircuit is opgebouwd.

Op de meettafel kunnen de GTO's verwarmd worden om zodoende verliesmetingen te
kunnen verrichten bij hogere junctietemperaturen. De temperatuur van de GTO's wordt
geregeld met de temperatuurregelaar Treg.

De metingen zijn uitgevoerd aan het testcircuit zoals figuur 3.1. weergeeft. In dit
testcircuit is een meetshunt van 1mO in serie opgenomen met de GTO om de anodestroom
te kunnen meten. De meetopstelling voor het meten van de inschakeltijden is weergegeven
in figuur 8.2.
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GTO

meetshunt

digitale
oscilloscoop

triggerpuls

figuur 8.2. Meetopstelling voor het meten van de inschakeltijden van de GTO.

In figuur 8.2. is te zien dat de digitale oscilloscoop de spanning meet over de GTO in
serie met de meetshunt. Dit levert een kleine spanningsverhoging op van maximaal 2V.
Echter dit is een zeer kleine spanningsafwijk.ing 1.0. v. de 2500V tussenkringspanning die
is gebruikt bij deze metingen. Bovendien levert dit voor de tijdmeting geen fout op,
omdat met de meetshunt een amplitude-meting wordt uitgevoerd en geen tijdmeting. Bij
het inschakelen wordt de spanning over de GTO gemeten, omdat de inschakeltijden zijn
gerelateerd aan de spanning over de GTO (zie definities in hoofdstuk 2).

Voor het meten van de uitschakeltijden wordt de meetopstelling van figuur 8.3. gebruikt.
In deze figuur is te zien dat nu de stroom door de GTO gemeten wordt, omdat de
uitschakeltijden zijn gerelateerd aan de anodestroom (zie definities hoofdstuk 2).

35 kHz
voeding

GTO

meetshunt

digitale
oscilloscoop

triggerpuls

figuur 8.3. Meetopstelling voor het meten van de uitschakeltijden van de GTO.

Dit wordt gedaan door de spanning over de meetshunt te meten. M.b.v. de weerstands
waarde van de meetshunt is de stroom door de GTO bekend. De kleine stroom die via de
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digitale oscilloscoop wegvloeit, is verwaarloosbaar klein, omdat de ingangsimpedantie van
de oscilloscoop 1M!} is. In figuur 8.2. en figuur 8.3. is te zien dat tevens de stroom in de
gate aansluiting wordt gemeten. Dit is, omdat volgens de definities van de delay en de
storage tijd deze tijden pas beginnen op het moment dat er een bepaalde gate stroom
loopt.

8.1. Het meten van schakeltijden van GTO's

V66r het meten van de schakeltijden is nagegaan of de simulaties in hoofdstuk 5 daadwer
kelijk overeenkomen met het schakelgedrag van de meetopstelling op de proefstand. Ret
schakelgedrag van het testcircuit in SABER (simulaties) is weergegeven in figuur 5.2. Als
dit vergeleken wordt met het schakelgedrag van de meetopstelling op de proefstand kan
geconcludeerd worden dat de simulaties met SABER goed overeenkomen met de
werkelijkheid. Een voorbeeld van een schakelcyclus uitgevoerd met het testcircuit op de
proefstand is weergegeven in figuur 8.4. In bijlage 4 is de uitgangsspanning weergegeven
zoals die is gesimuleerd met SABER. Geconcludeerd kan worden dat de simulaties qua
schakelgedrag goed overeenkomen met de werkelijkheid.

, ) . Ma , . 9 J

18:29:09

5G IJ'
4JO v

- , 28 v

,..,.
...............~ .

V,:..

REMOTE ENABLE

IGOW
LOCAL

Z 4 3D v DC ~ -..r-

50 ~s

1 , v

BWl

DC ~

Ext DC 1 98 v

., 60 ~s ·625 tHZ
SLOW TRIGGER

o NORMAL

'DO MslS

figuur 8.4. Schakelgedrag van de meetopstelling op de proefstand.

In deze figuur is de tijd langs de x-as uitgezet (50~s/div) en langs de y-as is de spanning
Vuil uitgezet (430V/div).

De digitale oscilloscoop waarmee de metingen zijn verricht heeft de mogelijkheid om
m.b.v. een cursor de 10% en 90% instellingen vrij nauwkeurig in te stellen. De nauwkeu-
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righeid is volgens de users-guide ±O.5% full-scale. Het probleem is echter het aflezen op
scherm m.b.v. de cursor. Hierin zit de grootste onnauwkeurigheld v!U1 de metingen. Qp
scherm is namelijk moeilijk te bepalen op welk punt de stroom of spanning daadwerkelijk
gaat veranderen. Er kan des ondanks geconcJudeerd worden dat de metingen vrij
nauwkeurig zijn verlopen (zie § 8.3.).

De definities in hoofdstuk 2 zijn bij het meten van de schakeltijden gebruikt. Bij het
inschakelen zijn de delay tijd td en de rise tijd tr gemeten. Een voorbeeld van het scherm
bij het meten van de delay tijd td is weergegeven in figuur 8.5.

13· Ma y ·9]
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22v DC~ ~ E)( t DC 1 S8 v
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100 MS/S

figuur 8.5. Bepaling van de delay tijd td•

In deze figuur is de tijd uitgezet Iangs de x-as (O.5J.'s/div) en Iangs de y-as is de gate
stroom uitgezet (lOA/div kanaal I) en de anode-kathode spanning over de GTO (200V/div
kanaal 2). In figuur 8.5. is te zien dat de delay tijd td aanvangt op het moment dat de
stroom in de gate van nul verschilt.
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Een voorbeeld van het scherm bij het meten van de rise tijd t, is weergegeven in
figuur 8.6.
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figuur 8.6. Bepaling van de rise tijd t,.

In deze figuur is langs de x-as de tijd uitgezet (O.5j.ts/div) en langs de y-as zijn de gate
stroom (lOA/div kanaal I) en de anode kathode spanning (2OGY/div kanaal 2) uitgezet. In
figuur 8.6. valt op dat de anode kathode spanning nog een behoorlijke waarde bezit nadat
het inschakelen is voltooid. Dit ligt in de orde van 50 a lOGY volgens het scherm. In
werkelijkheid is dit slechts enkele volts. Deze grote afwijking wordt veroorzaakt door
kwantisering van het ingangssignalen de onnauwkeurigheid van de scoop van 0.5 % full
scale. Gelukkig levert dit voor het meten van de schakeltijden geen probleem op, omdat
de waarde van de anode kathode spanning na het inschakelen geen rol speelt bij deze
meting. Ook is te zien dat de cursorpijltjes niet gekoppeld zijn aan de desbetreffende
spanning- of stroomvorm. Dit betekent niet dat er fout gemeten is, maar dat er een fout
zit in het opslaan van de data door de digitale oscilloscoop of door het converteren naar
een HPGL-file.

Bij het uitschakelen zijn de storage tijd t. en de fall tijd tf gemeten. Een voorbeeld van het
scherm bij het meten van de storage tijd t. is weergegeven in figuur 8.7.
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figuur 8.7. Bepaling van de storage tijd t.

In deze figuur is langs de x-as de tijd uitgezet (2Jls/div) en langs de y-as zijn de stromen
van de gate sturing (50A/div kanaal I) en door de anode van de GTO (200A/div kanaal 2)
uitgezet. Bij het meten van de storage tijd t. is het definieren van de anode stroom die
afgeschakeld moet worden de grootste moeilijkheid, omdat de storage tijd t. dusdanig lang
is dat de anode stroom gedurende deze tijd nog stijgt. Besloten is de stroom te kiezen op
het moment dat de uitschakelpuls is gegeven. Indien de stroom was gekozen op het
moment dat deze daadwerkelijk gaat dalen (net voor begin van de fall tijd) dan was het
verschil dusdanig klein geweest dat het feitelijk niet uit maakt welke stroom gekozen
wordt. De uitschakelpuls is gegeven op het moment wanneer de stromen op het scherm
werden geschreven. Dit is te zien aan het verticale pijltje links onder aan het scherm. Ook
valt op dat er een extra vertraging optreedt voordat de gatestroom werkelijk gaat dalen.
Dit komt omdat de triggering van de oscilloscoop gebeurt met een puIs geleverd door de
pulsgenerator. De FLAP verzorgt de opbouw van de gatestroom en daardoor ontstaat een
vertraging van IJls. Dit hindert de metingen niet.

Een voorbeeld van het scherm bij het meten van de fall tijd te is weergegeven in
figuur 8.8.
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figuur 8.8. Bepaling van de fall tijd tf •

In dit voorbeeld is een staartstroom te zien die om dezelfde reden als de grote anode
kathode spanning nogal fors oogt. Echter de staartstroom is aanzienlijk kleiner dan het
plaatje in figuur 8.8. doet vermoeden. Gelukkig speelt bij het meten van de schakeltijden
de staartstroom geen rol.

8.2. Schakeltijden als functie van verschillende
parameters

De schakeltijden van een GTO zijn parameterafhankelijk. Vit hoofdstuk 2 is gebleken dat
een groot aantal parameters een rol spelen in de schakeltijden van de GTO·s. Echter bleek
dat slechts een klein aantal parameters grote variatie in de schakeltijden te weeg bracht.
Deze belangrijkste parameters zijn: anodestroom IT. de anode-kathode spanning VIt en de
temperatuur T. In deze paragraaf staan de meetresultaten vermeld van de voIgende
metingen: ~ = £(1); ti = f(V); ti = f(T); met i = d,r,s,f

Voor de metingen zijn 2 GTO-types gebruikt om zodoende te bepalen hoe groot de
spreiding is tussen twee verschillende GTO's en tussen GTO's van 1 type. Van ABB zijn
5 exemplaren getest en van MEDL 4 exemplaren.
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Allereerst zijn alle schakeltijden als functie van de stroom gemeten van alle negen GTO's.
Uitdeze metingen bleek dat de GTO's in een soort klasse kond<m worden ingedee1d.
Deze klassen kunnen worden gedefinieerd aIs: snelle GTO's, trage GTO's, enz. De
resultaten van deze metingen zijn weergegeven in tabel IV.i (MEDL) en tabel IV.ii (ABB)
van bijlage 4. Deze resultaten zijn ook in grafiek uitgezet om zodoende een beter
overzicht te krijgen over de meetresu1taten. In figuur 8.9. zijn de resultaten weergegeven
van de 5 exemp1aren van de ABB GTO's.
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figuur 8.9. Schakeltijden als functie van de stroom van ABB CSG 2003-25AOl GTO's.
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Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de variatie in de delay tijd td zeer klein is. Boven
dien is de waarde van de delay tijd td zeer klein t.o.v. de storae tijd 1., zodat enige
variatie geoorloofd is. De rise tijd 1. varieert per GTO ook nauwelijks, maar er is weI
enig verschil te herkennen tussen verschillende GTO-exemplaren. De storage tijd t. lijkt
nagenoeg een linea.ir verband te hebben met de stroom. De variatie onderling is toch nog
vrij klein (ongeveer 2.5I-'s). De fall tijd ft loopt ietsje op, maar het verschil is klein
(0.3/-,s). De fall tijd tr vertoont bovendien een kleine variatie tussen de GTO's onderling.

In figuur 8.10. zijn de resultaten gegeven van vier GTO's van MEDL.
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figuur 8.10. Schakeltijden als functie van de stroom van MEDL DG608 AH45 GTO's.
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Uit deze grafieken blijkt dat nagenoeg dezelfde conclusies kunnen worden getrokken als
uit de grafieken voor de ABB GTO's (figuur 8.9.). De grootste variatie wordt ontdekt als
beide GTO types met elkaar worden vergeleken. Het blijkt dat de MEDL GTO's een
aanzienlijk sneller schakelgedrag bezitten (zie storage tijd 1.) als de ABB GTO's. De
verschillen in de delay, rise en fall tijd zijn zeer klein en de variatie tussen de GTO's
onderling zijn verwaarloosbaar klein. Maar in de storage tijd t. lean al snel een variatie
optreden van 5jJ.s. Hieronder zijn kort samengevat de grootste verschillen die optreden
tussen alle GTO's onderling.

MAX{~td} = O.llls
MAX{~t,} "'" 0.81ls
MAX{~t.} "'" 5.01ls
MAX{~te} = 0.21ls

Hieruit blijkt duidelijk dat in de storage tijd t. de groot:;te variaties optreden. Van beide
type GTO's zijn de "snelste" en "traagste" exemplaren er uitgehaald en zijn onderworpen
aan wat meer uitgebreidere metingen.
Bij de ABB GTO's waren dat:

traag: LUY4 (GV26.41)
snel: LUYI (SP 03544 GV26.17)

Bij de MEDL GTO's waren dat:
traag: LUY9 (9044 DG608-092 182)
snel: LUY7 (9040 DG608-018 lab44-27)

Bij de volgende metingen is de tussenkringspanning Vn< gevarieerd. De resultaten van
deze metingen zijn weergegeven in tabel IV.iii van bijlage 4. In figuur 8.11. zijn de
meetresultaten weergegeven in een grafiek.
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figuur 8.11. Schakeltijden als functie van de spanning.

Uit de grafieken van figuur 8.11. blijkt dat slechts de tijden van het omschakelen (rise tijd
1,. en de fall tijd tr) varieren met de spanning. Beide vertragingstijden (delay tijd t.I en
storage tijd t.) blijven nagenoeg constant. In de grafiek van de storage tijd 1. is nu het
onderlinge verschil tussen de GTO's duidelijk te zien. De verklaring dat de rise tijd 1.. en
de fall tijd tr met de spanning varieren is als voIgt: De rise tijd t,. is gekoppeld aan de
anode-kathode spanning over de GTO (definitie hoofdstuk 2); dus hoe hoger de spanning
is, hoe langer het duurt voordat deze gedaald is. Bij de fall tijd tr is het zo dat hoe sneller
de anode-kathode spanning over de GTO toeneemt, hoe sneller de GTO de anodestroom
kan wegdrukken. Dit komt omdat de spanning over de PN overgang bij de gate (zie
figuur 2.2.) sneller toeneemt. Hierdoor wordt het elektrische veld in de GTO groter
waardoor de PN overgang sneller een sperlaag kan opbouwen. Als dus de
tussenkringspanning toeneemt, stijgt de anode-kathode spanning over de GTO ook sneller.

Als laatste is de temperatuur van de GTO gevarieerd. Ook hiervan zijn de resultaten
weergegeven in bijlage 4, en weI in de tabellen IV.iv en IV.v. Ook is bij deze meting de
anodestroom gevarieerd. Dit is gedaan om te kijken of de stroom bij hogere temperatuur
een andere invloed heeft op de schakeltijden dan bij lage temperatuur. Uit de grafieken
van figuur 8.12. en figuur 8.13. blijkt dat hierin geen verandering optreedt. De eigen
schappen van figuur 8.9. en figuur 8.10. blijven behouden. De resultaten van de metingen
als functie van de temperatuur bij lage stroom (500A) zijn weergegeven in figuur 8.12.
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figuur 8.12. Schakeltijden als functie van de temperatuur bij I = 500A.

Vit bovenstaande grafieken blijkt dat alleen de storage tijd t. wezenlijk verandert met de
temperatuur: toename van ongeveer 21-'s bij een temperatuurstijging van 100°C (25°C
naar 125°C). Dezelfde metingen zijn uitgevoerd bij een hogere stroom (1500A). De
resultaten hiervan zijn weergegeven in figuur 8.13.
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figuur 8.13. Schakeltijden als functie van de temperatuur bij I = 1500A.

De conclusies die uit deze grafieken getrokken kunnen worden, zijn dezelfde als de
conc1usies die getrokken zijn uit de grafieken van figuur 8.12. (1 =500A). Echter de
toename van de storage tijd t, is nu wat groter (ongeveer 4Jls).

De conclusies over al1e meetresultaten zijn: De verandering van de delay, rise en fall tijd
als functie van verschillende parameters is verwaarloosbaar klein. Bovendien is de variatie
tussen de GTO's onderling ook gering voor deze tijden. Daar tegenover staat dat met de
toename van de storage tijd t, weI degelijk rekening gehouden dient te worden, omdat
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stapeleffecten grote spreiding in de storage tijd kan opleveren. Belangrijk hierbij is dat
aIle GTO's op dezelfde temperatuuJ gehoyden moeten worden, omdat de verandering van
4J.ts bij een stroom van 1500A problemen oplevert bij het veroorzaken van stoorstromen.
Bovendien is de spreiding onderling vrij groot. De spreiding tussen twee dezelfde GTO
types is ongeveer 2.5J.ts en tussen twee verschillende GTO-types is dat 5p.s. Aan te
bevelen is om nog meer GTO-types door te meten om zodoende een duidelijker beeld te
vormen van de variaties die in de storage tijden kunnen optreden.

8.3. Specificaties van de meetopstelling

8.3.1. Nauwkeurigheidsbeschouwing

De metingen die verricht zijn aan de meetopstelling op de proefstand, zijn onderhevig aan
meetfouten. Om een globale indruk te geven over de nauwkeurigheid van de metingen
worden in deze paragraaf de meetfouten kort behandeld. Erg diep wordt hierop niet
ingegaan, omdat het om verschillende GTO-exemplaren onderling, zodat de meetfouten
gedeeltelijk gecompenseerd worden.

De meetapparatuur is hieronder opgesomd.
digitale oscilloscoop
meetshunt
meetprobe
computer

Specificaties van deze meetinstrumenten staan vermeld in § 8.3.2.

Allereerst wordt bij het inschakelen de spanning over de GTO gemeten in serie met de
meetshunt. De spanning over de GTO wordt gemeten m.b.v. een meetprobe. Deze
meetprobe verzwakt de anode-kathode spanning met een factor 100. Bij deze verzwakking
ontstaat een meetonnauwkeurigheid in de spanningswaarde van maximaal ±2 % volgens
de specificaties van de meetprobe. De meetprobe veroorzaakt ook een tijdvertraging door
de inwendige capaciteiten. Echter een tijdvertraging levert nauwelijks een meetfout op,
omdat de meetresultaten worden gedestileerd uit verschilmetingen. Hierbij wordt de
tijdvertraging gedeeltelijk gecompenseerd, waardoor de meetfout gereduceerd wordt. De
tijdvertraging wordt niet geheel gecompenseerd, omdat er met twee vrschillende meetpro
bes wordt gemeten die beide een andere vertragingstijd bezitten. Echter deze verschillen
zijn zo klein dat deze fout verwaarloosbaar is. Uiteindelijk veroorzaakt de meetprobe
alleen een meetfout in de spanningswaarde die wordt aangeboden aan de digitale oscillo
scoop. Er kan bewezen worden dat een verandering in de spanning geen fout geeft in de
schakeltijden. Het bewijs wordt hieronder duidelijk gemaakt.

Stel dat de spanning die wordt aangeboden aan de digitale oscilloscoop (V ± ~V) Volt is,
met V de werkelijke waarde en .1V de absolute fout. Er moet bewezen worden dat de
geconstateerde afwijking in de spanningswaarde geen afwijking oplevert voor de schakel
tijden. Dit wordt bewezen aan de hand van een voorbeeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt
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van de definities voor de schakeltijden uit hoofdstuk 2. Er kan dan de volgende bereke
ning gernaakt worden.
Voor een werkelijke dalende spanningsflank geldt:

V
V werkelijk = -T"x + V

Voor een gemeten dalende spanningsflank geldt:

V = - V ± !1V x + tv± !1V)
lIemeten T ,. 8.2

Hierin is: V de werkelijke spanningswaarde
AV de absolute fout in V
T de tijdsduur van de flank
x punt op de x-as

Er moet nu bepaald worden waar een punt to ligt op de tijd-as (x-as); stel bij p% van de
beginwaarde (eindwaarde). Dan voIgt:

V = ---.E..-v
weckelij\ 100

V = ---.E..-(V ±A V)
lIemeten 100

Combinatie van de formules 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4 geeft:

1~ (y ± AV) = - V ±:V 10 + (y ±!1 V) - 10 = (1- l~}r

-.Lv = - Vt + V - t = (l----.E..- 'rr
100 TOO 100r

8.3

8.4

8.5

8.6

Er blijkt geen verschil op te treden tussen de werkelijke schakeltijden (dus zonder
spanningsverandering) en de gemeten schakeltijden (met spanningsverandering). Boven
dien is de bandbreedte van zowel de meetprobe als de meetshunt dusdanig groot dat dit
verwaarloosbaar klein is.

De enige meetfouten die nu nog kunnen optreden zijn de onnauwkeurigheid van de
oscilloscoop en de afleesfout van de cursor. Uit de specificaties blijkt dat de tijdbasis van
de oscilloscoop een onnauwkeurigheid heeft van lOps. Deze nauwkeurigheid is verwaar
loosbaar klein. De verticale as heeft een onnauwkeurigheid van ±2 % en bovendien is de
onnauwkeurigheid van het instellen van de cursor ±O.5 %. Deze fout is de nauwkeurig
heid van de oscilloscoop zelf. Dit levert een totale nauwkeurigheid op van ±2.5 %. Hier
komt de afleesfout van de oscilloscoop nog bij. Dit is de fout die optreedt bij het instellen
van de cursor. De hokjes van het raster zijn onderverdeeld m.b.v. streepjes. Per hokje
zijn 4 streepjes aangebracht (zie figuren in § 7.1.). Dat betekent dat de rasterhokjes zijn

onderverdeeld in 5 delen. De cursor kan ingesteld worden op 1. deel nauwkeurig (....!...
2 10

hokje), zodat hieruit voIgt dat het instellen van de cursor met een nauwkeurigheid gaat
van ±5 %. Hieruit is te concluderen dat de grootste fout gemaakt wordt bij het aflezen
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van de oscilloscoop en dat de nauwkeurigheid van de meting (±7.5 % full-scale) goed
genoeg is om een juiste indruk te krijgen in de variatie van de schakeltjjden,

8.3.2. Gebruikte meetinstrumenten

De specificaties van de gebruikte meetapparatuur is hieronder opgesomd.

Meetprobe

Type:
Verhouding:
Max. spanning:
Nauwkeurigheid:
Bandbreedte:

Meetshunt

Type:
Weerstand:
Max. stroom:
Nauwkeurigheid:
Bandbreedte:

Digitale oscilloscoop

Type:
Ingangsirnpedantie:
Sensitivity:
Offset:

DC nauwkeurigheid:
Max. ingangsspanning:

Bandbreedte:
Geheugens:
Tijdbasis:
Klok nauwkeurigheid:
Display:
Resolutie:

Computer

Type:

doc nr. : RAP30182.LUY
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Passive Probe (Philips PM8931)
100:1
4000V
±2%
DC..250MHz

LEM 100/1
ImO
20kA
±0.5%
DC..1.5MHz

LeCroy 9300 Series
IMO//15pF en 50% ±10%
2mV/div tot 5V/div
2 - 9.9mV/div ±120mV
10 - 199mV/div ± 1.2V
0.2 - 5V/div ±24V
~ +2%
250V (DC + peak AC ~ 10kHz) bij 1MO
±5V Dc (500mV) of 5V bij 500
30MHz
4 (16-bit)
Ins/div tot l000s/div
~ ±0.OO2%
CRT 12.5 x 17.5cm
810 x 696 punten

Portable PC: Arnstrad 386SX
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9. CONCLUSIES

Vit hoofdstuk 1 is gebleken dat het schakelgedrag van de omzetter een grote rol speelt bij
het genereren van harmonische componenten. Kleine variaties in de schakeltijden kunnen
aanzienlijke veranderingen veroorzaken in het frequentiespectrum van de spanning aan de
netzijde. Het schakelgedrag van een omzetter wordt bepaald door een groot aantal
componenten in de omzetter. Het blijkt dat de Gate Tum-Off thyristor de belangrijkste rol
speelt in het veroorzaken van stoorstromen door omzetters. Bovendien is gebleken uit de
meetresultaten dat de variatie in de schakeltijden van de GTO dusdanig hoog kunnen zijn,
dat er hoge stoorstromen worden gegenereerd in het net. De storage tijd 1. van de GTO
speelt de grootste rol bij het veroorzaken van asymmetrieen in de omzetter.

In hoofdstuk 5 is m.b.v. simulaties met SABER getracht om een indruk te krijgen over de
grootte van de stoorstromen die worden veroorzaakt door asymmetrieen (variatie in
schakeltijden) in de lijnchopper. Variatie in de schakeltijden van de lijnchopper veroor
zaakt nauwelijks een verandering van stoorstromen. Dit komt omdat bij een lijnchopper
geschakeld wordt met een vaste hoge schakelfrequentie met vaste pulsbreedte, waardoor
slechts bovenharmonische componenten van de schakelfrequentie worden gegenereerd. Dit
geeft een kleine verandering in de psofometrische stroom, maar is verwaarloosbaar.
Omwille van de schakeltijden van de GTO's is de lijnchopper niet meer op te vatten als
lineaire omzetter. Variaties in de tussenkringspanning genereren dan onvoorspelbare
stoorstromen in het net (zie hoofdstuk 5). Echter variaties in de tussenkringspannig
worden veroorzaakt door de invertor of de afleidchopper, maar niet door de lijnchopper.
Door de niet-lineairiteit van de lijnchopper is het weI van belang dat de variatie in de
tussenkringspanning begrensd blijven.

De invertor daarentegen heeft meer last van de storage tijd t. van de GTO. Een variatie
van 5J.Ls in de storage tijd t. tussen GTO's onderling genereert een harmonische compo
nent van 75Hz met amplitude van 2.5V in VTJ(' De harmonische component van 375Hz
heeft een amplitude van 0.45V. Deze waarden liggen aan de hoge kant gezien de
resultaten van de lijnchopper. Uit hoofdstuk 6 bleek dat de variatie in de tussenkringspan~

ning voor verschillende frequenties onafhankelijk is van de invertorfrequentie. Echter dit
is niet het geval, omdat bij een andere invertorfrequentie het ordegetal van de
harmonische componenten verandert. Hierdoor is de invertorfrequentie indirect bepalend
voor de amplituden van de harmonische componenten. Dit is slechts uitgerekend bij
pulstal 1. Bij hogere pulstallen is het analytisch berekenen van stoorstromen vrij te
complex. Om een duidelijker beeld te krijgen van de stoorstromen en variatie in de
tussenkringspanning wordt gezocht naar een andere wiskundige methodiek. Mogelijk met
als oplossing het schrijven van een programma.

Over de 4QC-chopper is in dit stadium nog niet veel te zeggen, omdat eerst een andere
methodiek moet worden gevonden om bij hogere pulstallen dan pulstal 1 een oplossing te
vinden. De moeilijkheid bij de 4QC-chopper is dat sinusmodulatie wordt toegepast,
waardoor het analytisch beschrijven van het frequentiespectrum complex wordt.

Tijdens deze eerste verkenning van het genereren van stoorstromen veroorzaakt door
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asymmetrieen in de omzeUers, is gebleken dat er weI degelijk rekening gehouden dient te
worden met variatie in de schakeltijden van de GTQ's. Bet is nu .~ om het verder uit
te diepen voor pulspatronen met verschillende pulsbreedten, omdat bij smalle pulsen de
relatieve verandering t.g. v. schakeltijden groter is dan bij brede pulsen.
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SYMBOLENLUST

~
L dildt (VJ
~I (Vbcl)

Can (Vcan>
DID (VD.J
Cklip (VCklip)

D tlip (VDtlip)

D vrij (VDvrij)

V uit

V.
Vd

IT
I FGM

diM
<It

~
dl

Tj

td

1.
tgl
t.
4
~q
td LH

td HL

tIT stijgl

tLH

tHL

ic(t)
IKal

IAnode

IGate

I Bi

ICi

aNPN, apNP

~I
QP2
tN1 , tP2

W N1 , W P2

DN , Dp

S
~

:zelfinductie van het net
:Ldildl spoel in de convertor (spanning over)
:belastingspoel (spanning over)
:snubbercondensator (spanning over)
:snubberdiode (spanning over)
:klipcondensator (spanning over)
:k1ipdiode (spanning over)
:vrijloopdiode (spanning over)
:uitgangsspanning van het testcircuit
:voedingsspanning
:anode-kathode spanning
:hoofdstroom door de GTO (anode stroom)
:maximale positieve gate stroom

:helling van de reverse stroom in de gate

:helling van de forward stroom in de gate

:junction temperatuur
:delay tijd van de GTO
:rise tijd van de GTO
:inschakeltijd van de GTO
:storage tijd van de GTO
:fall tijd van de GTO
:uitschakeltijd van de GTO
:vertragingstijd van de uitgang bij het inschakelen van de GTO
:vertragingstijd van de uitgang bij het uitschakelen van de GTO
:tijdsduur waarin de anode stroom door de GTO stijgt vanaf OA tot
een waarde die gelijk is aan de belastingsstroom
:tijd waarin de uitgangsspanning stijgt van laag naar hoog
:tijd waarin de uitgangsspanning daalt van hoog naar laag
:slingerstroom in de resonantie kring
:kathode stroom
:anode stroom
:gate stroom
:basisstroom transistor i
:collectorstroom transistor i
:AC-stroom versterkingsfactoren van transistoren
:lading in de N I laag
:lading in de P2 laag
:diffusie tijden in de N1 en P2 laag
:breedten van de N. en de P2 laag
:electronen/gaten diffusie coefficient
:emittorbreedte
:diffusie lengte van de electronen
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g
q
A
p.

k.
Y
feh

Ipsofo

Wn

In

VR,VS,VT

YR. Ys• YT

YSq•

At.

:tum-OFF gain
:lading van een electron (1.6* 10-19 C)
:oppervlakte van de GTO tablet
:gemiddelde gaten concentratie in de depletion laag
:dopingsniveaufactor
:spanningsval over junction 12
:chopperfrequentie
:psofemetrische stroom
:weegfactor voor berekening van de psofometrische stroom
:effectieve waarde van de stoorstroom in het net met frequentie
n*fcrond

:tussenkringspanning
:variatie in de tussenkringspanning
:belastingstroom
:dutycycle
:invertorfrequentie
:errorspanning veroorzaakt door de storage tijd t.
:spanningverctor weergegeven in complexe notatie

:spanningsvector die met de statorfrequentie ronddraait weergegeven

in complexe notatie

:blokvormige fasespanningen aan de uitgangszijde van de invertor
:complexe weergave van de fasespanningen
:watt-component (reele dee! van de complexe spanning) van de
statorspanning (subscribt s) gekoppeld aan een assenstelsel dat met
statorfrequentie ronddraait (superscribt s)
:blind-component (imagionaire dee! van de complexe spanning) van
de statorspanning (subscribt s) gekoppeld aan een assenstelsel dat
met statorfrequentie ronddraait (superscribt s)
:watt-component (reele dee! van de complexe spanning) van de
statorspanning
:blind-component (imagionaire deel van de complexe spanning) van
de statorspanning
:variatie in de storage tijd t. tussen GTO's onderling
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BULAGE 1: Berekening van de in- en uitschakeltijden van het testcircuit

Berekenine van tIT .tijl:l

Hieronder voigt de berekening van de tijd tIT etijgt. Dit is de tijd waarin de anode stroom IT
stijgt vanaf OA naar een waarde gelijk aan de belastingstroom. De berekening wordt
uitgevoerd a.d.h. van het schema gegeven in figuur 3.3. De beginvoorwaarden zijn:

De spanning over de vrij loopdiode: VDvrij = OV
De spanning over de Ldildt spoel:VL = OV
De spanning over de GTO: VGTO = VI

Wordt nu de spanningswet van Kirchhoff toegepast op het met dikke lijnen aangegeven
circuit van figuur 3.3. dan voigt:

V s = VL +V oro +V bel = V L + V GTO -VDvrij = V L +V GTO

VDvrij = OV gedurende de tijd tIT ,tijgt. Dus voigt:

fiT 1 mTV =L-+V - -N -V )=-
S dt GTO L \ . s GTO dt

Lii.

!.iii.

Door bovenstaande formule te integreren over de periode tIT .tijgt en verder uit te werken
voIgt de onderstaande berekening.

ill ~ ~T~~

~ (Vs-voro) = d; - JdiT = ~ J (Vs-voro)dt
o 0

VS
{ 1 }- --t.".L ~T ltijgt 2 r

UiteindeIijk voIgt voor de tijd tIT ,tijgt:

IT I
t = -L+-t
"1T stijgt V 2 r

•

!.iv.

Lv.

I.vi.

I.vii.
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Berekenine van de tijd tUi

Hieronder voigt de berekening van de tijd tLH • Dit is de tijd waarin de uitgangsspanning

VUil van -1V. stijgt naar 1v•. De berekening wordt uitgevoerd a.d.h. van het schema

gegeven in figuur 3.4. De beginvoorwaarden :De spanning over de snubbercondensa-
tor: VCSD = Va

De spanning over de klipcondensator: Vnlip = Va
De spanning over de Ldildt spoel: VL = Va

Wordt nu de spanningswet van Kirchhoff toegepast op het met dikke lijnen aangegeven
circuit van figuur 3.4. dan voIgt:

V =VL-Vro_ +VCId" - V =L diT(t) - _l_J-i (t)dt +_1_Ji (t)dt
• ....... Ip • dt C

m
c: C!dip c:

Om een oplossing te vinden voor tLH wordt bovenstaande vergelijking gedifferentieerd.
Hierbij wordt aangenomen dat de spoelen en condensatoren constant zijn in de tijd.

dV. d
2
iT(t). (1 1 J-=L +1 (t) -+--

dt dt2 c: Cm C!dip

d 2iT(t) d 2iT(t) d2(ibe1(t)+ic:(t») d\(t)
Voor kan geschreven worden: = = -~

~2 ~2 ~2 ~2

Vul bovenstaande vereenvoudiging in dan voIgt de eerste orde differentiaal vergeIijking:

d\<t). (IllL 2 +1<:(t) -+-- =0 Lx.
dt Cm CkliP

Voor de homogene oplossing van bovenstaande eerste orde differentiaal vergeIijking
stellen we het volgende:

Lxi.

Lxii.

Dan voIgt eenvoudig:

d2i (t)
__c: _ +w 2i (t) =0

dt2 c

Voor de homogene oplossing kan geschreven worden: A2
+W

2 =0 - A.=±jw

We kunnen nu schrijven voor de stroom ic(t): ic(t)=Aejloll+Be-j<.>1

Randvoorwaarde ter bepaling van de constanten A en B zijn: t = 0 => ic(t) = 0
t = tLH ::::) ic(t) = Icmax

Nu voIgt: A:c:-:!_ ic;(t)=Ic maxsin(wt)
A=--

2j
Om de tijd tLH te bepalen moet er een kwart van de sinus worden doorlopen. Dus

wtLH=~ (sin(wt) =1) moet geiden en voor tLH voIgt:
2
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1t 1 1tt =--=-
LH2(a) 2

Berekenin2 van de tijd tilL

Lxiii.

Om de tijd tHL te berekenen wordt er gebruik gemaakt van de spanningstoename over de
snubbercondensator. De spanning over de snubbercondensator neemt toe vanaf OV tot de
maximale waarde die gelijk is aan de voedingsspanning (VI)' In dezelfde tijd neemt de

spanning van de uitgang af van 1v. naar -1V•. We gaan dus uit van de spanningsrelatie

van een condensator. Er geldt:

dVCsn •
C --=1 (t)

811 dt sn

We integreren bovenstaande formule over de tijd tHL• Dan voIgt:
v. 'HI.

fdVem = _1 f iSll(t)dt
o Csn 0

Lxiv.

Lxv.

De stroom door de snubbercondensator neemt zeer snel toe tot een waarde die gelijk is
aan de belastingsstroom. Daama blijft deze stroom constant totdat de uitgangsspanning
ervoor zorgt dat de vrijloopdiode in geleiding komt.

V s = _1{f ..!.ITdt+'jITdt} = ~(1f[ +t~HLl Lxvi.
Csn 0 tf , Cm t ff

v = ~(.!.t +O+t -t) = ~(t -'!'t)
s C 2 f HL f C HL 2 f

sn sn

Door nu tHL te isoleren voIgt eenvoudig een uitdrukking voor tHL:

V
t = _S C +1.t
HL I S112f

T

Lxvii.

Lxviii.
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Bijlage 2: Overdrachtsfunctie van het lijnfilter

Om de overdrachtsfunctie van het lijnfilter van figuur 4.1. te bepalen wordt er een
blokschema opgesteld, met als ingangssignaal de uitgangsspanning Vuit van de chopper en
als uitgangssignaal de stroom 10 die het net invloeit. Het blokschema ziet er uit zoals in
figuur ILi. is weergegeven.

Vuit /+ Vnet +
H3

\
HI

\/
H4

...... 1"\ ...... - ...... ...... - ...... ...... ........
-" " " " " " ;'

+'\ /\ 10-

H2 ~

figuur II.i. Blokschema van het lijnfilter.

Zoals in figuur 4.1. te zien is kan het lijnfilter worden opgevat als een schakeling die is
opgebouwd uit vier elektrische takken, namelijk:

* zelfinductie L)
* condensator C,
* serie schakeling van condensator C2 en weerstand R2

* zelfinductie van het net La
In bovenstaand blokschema corresponderen de afzonderlijke overdrachtsfuncties HI tim H4

elk met ren elektrische talc Deze overdrachtsfuncties zijn eenvoudig te bepalen. Hieron
der is een opsomming gegeven van de afzonderlijke overdrachtsfuncties HI tim H4 •

1 1 jwC2 T2H =-=- ~= =-
I jwCt Nt 1+jwC2~ N2

~ 1 1 H= 1 1
== ~+jwL3 N3 4 Ro +jwLo N.

M.b.v. bovenstaande overdrachtsfuncties wordt Htot(jw) bepaald. Voor Htot(jw) geldt:

Htx~xH.
H =------------

to( 1 + HI xH:2 + HI xH4 + HI~

N2Htol=------------------
N1xN2xN3xN4 + T2 xN3xN4 + N2 xN3 + N2 xN4

Voor de duidelijkheid zijn in bovenstaande overdrachtsfunctie niet de afzonderlijke tellers
en noemers ingevuld. De overdrachtsfunctie HIOl(jw) is weergegeven in het bodediagram
van figuur II.ii. Hierin is IFI = 1H,..(jw)j.
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BULAGE 3: Bepaling van de stroom in de tussenkring

In deze bijlage wordt een uitwerking gegeven van de vermogensbalans zoals deze in
formule 6.25 is gedefinieerd. De vermogensbalans wordt hier voor de duidelijkheid nog
een keer herhaald.

P = VTKxI.rx = 1(Vqs.iqs +V• .ids) III.i

Door nu de formules met de harmonische componenten in bovenstaande vermogensbalans
in te vullen, voigt:

VTK x"" = ~[(2:TK {I + ~ 008(6"'lDvl)}+fV;, '''In.dt.{=(2'''lDvl) +COS(lO"'ln.O}]

x(2:TK {5.05 + (0.143x:, )008(6'" In.I)}

2
V

TK ]+ 3----;- wmyAts{0.427cos(2<.o>myt) +0.086cos(lOwmyt)}

+( 2:TK g:cost6", In.I )} x2 V;,{(0.143 x ::pin(6",In'O}]]

Wordt dit geheel uitgewerkt door uitvermenigvuldigen van de termen dan voIgt:

[

4V2

VTK xITJ( = ~{5.05 +0.OO8cos6 +0.057cos6 +(),2)(lQ-3(1 +ee6i2)}
1t

2

y2
+~~WinyAts{0.427cOS2+0.086cosI0 +o..012(,os4+~9i8) +0.002(-084 +~0i16)}

3 1t2

2
4 VTK III. iii

+ ---winyAts{5.05cos2 +5.05coslO +0 004(~OS4 *~QSg) +O·OO4f084 +~Qi16)}
3 1t2

+~(OJ14(1*"""l) +0.214(0••, ....,,) +0.08'(•••• 0 ooo'i)

4y2 ]
+0.043(1 * COi20H+ TKO.OOS(1·~9ii2)

1t2

In bovenstaande formule zijn cos(iwinvt) vervangen door COSio In deze uitdrukking zijn de
doorgestreepte termen verwaarloosbaar klein 1.0.v. andere termen. Bovendien zijn de
termen die niet worden meegenomen in de verdere berekening ook doorgestreept, omdat
deze termen buiten de beschouwde frequenties vallen. Blijft over voor de vermogensba
lans:
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6V2 IIqv
VlX xLxx = 1t~[5.05 +0.47 xlO-3cos(6wiDvt) + S.~7 winv~t,COS(2wiDvt) + s.~36WinV~t,cos(10wiDvt)J

Van belang is echter hoe de stroom ITK er uit ziet in formulevorm met daarin de harmoni
sche componenten ingevuld die worden gegenereerd door de foutspanning. Voor de
stroom ITK geldt:

6V
lnc = -----!![s.os +0.47xlO-3cos(6cuinvt) + 5.447 cuinv~t.cos(2CUinyt) + 5.136 CUinV~t.COS(lOCUinvt)]

Tt 2 3 3

III.v
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BULAGE 4: Meetresultaten van metingen aan GTO's in tabelvorm

In deze bijlage staan de meetresultaten vermeld in tabe1vorm waarvan de grafieken zijn
weergegeven in de figuren van hoofdstuk 8.

Bij de eerste metingen zijn de schakeltijden gemeten als functie van de belastingsstroom
l be, • Bij deze metingen is gebruik gemaakt van het testcircuit van figuur 3.1. De waarde
van de overige componenten zijn als voIgt: Csn = 4fLF

Ck1ip = 80fLF
Ldi/dl = 15p.H
R = 80

In tabel IV.i zijn de meetresultaten van de schakeltijden weergegeven als functie van de
stroom I van het type GTO: MEOL DG608 AH45

tabel IV.i Schakeltijden als functie van de stroom.

TYPE GTO: MEOL OG608 AH45
Tussenkringspanning VTK : 2500V
Temperatuur GTO: 25°C

serie nr: stroom [A] td [fLsec] tr [p.sec] t. [p.sec] te [p.sec]

9031 0 0.660 1.370 -- --
OG608-083 500 0.635 1.440 6.690 0.535
114 1000 0.620 1.430 10.180 0.655

1500 0.598 1.450 13.090 0.750
(LUY6) 2000 -- -- 14.170 0.840

8940 0 0.633 1.630 -- --
OG608-018 500 0.620 1.690 5.550 0.465
lab44-27 1000 0.625 1.710 8.610 0.620

1500 0.600 1.710 11.200 0.675
(LUY7) 2000 -- -- 13.460 0.765

0 0.630 1.360 -- --
OG608-092 500 0.623 1.400 6.000 0.480
1507 1000 0.590 1.430 9.090 0.580

1500 0.583 1.430 11.680 0.630
(LUY8) 2000 -- -- 14.060 0.745

9044 0 0.630 1.240 -- --
OG608-092 500 0.593 1.300 6.800 0.480
182 1000 0.590 1.290 10.120 0.580

1500 0.558 1.290 12.880 0.630
(LUY9) 2000 -- -- 15.340 0.745
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In tabel IV.ii zijn de meetresultaten van de schakeltijden weergegeven als functie van de
stroom I van het type GTO: ABB CSG 2003 - 45AOI

label IV.ii Schakeltijden als functie van de stroom.

TYPE GTO: ABB CSG 2003 - 45AOI
Tussenkringspanning VTK: 2500V
Temperatuur GTO: 25°C

serie nr: stroom [A] td fJ-'sec] ~ [JLsec] tw fJ-'sec] tr fJ-'sec]

SP 03544 0 0.605 1.370 -- --
GV 26.17 500 0.585 1.380 6.875 0.500

1000 0.575 1.490 10.700 0.620
1500 0.590 1.450 13.800 0.700

(LUYI) 2000 -- -- 16.925 0.750

SP 03544 0 0.645 1.750 -- --
GV 14.79 500 0.640 1.770 7.170 0.520

1000 0.650 1.815 11.350 0.740
1500 0.630 1.805 14.900 0.820

(LUY2) 2000 -- -- 18.250 0.940

SP 03545 0 0.645 1.625 -- --
GV 15.25 500 0.610 1.650 7.110 0.630

1000 0.605 1.755 11.180 0.700
1500 0.595 1.720 14.500 0.850

(LUY3) 2000 -- -- 17.950 0.860

0 0.620 1.490 -- --
GV·26.41 500 0.590 1.530 7.290 0.610

1000 0.605 1.510 12.600 0.820
1500 0.615 1.510 15.100 0.830

(LUY4) 2000 -- -- 18.630 0.930

SP 03544 0 0.625 1.835 -- --
GV 14.73 500 0.623 1.880 7.420 0.560

1000 0.618 1.870 12.760 0.680
1500 0.625 1.850 15.170 0.770

(LUY5) 2000 -- -- 18.530 0.930

Uit bovenstaande tabellen blijkt dat de storage tijd t. sterk toeneemt met oplopende
stroom. Oit komt omdat steeds meer lading uit de GTO gehaald moet worden om de GTO
uit geleiding te krijgen. Ook de fall tijd tr neemt toe met toenemende stroom. Oit komt
omdat de definitie van de fall tijd tr is gekoppeld aan de anode stroom. Ous hoe hoger de
stroom hoe langer het duurt voordat deze nul is. Beide inschakeltijden zijn nagenoeg
onafhankelijk van de anode stroom.
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Als tweede parameter is de tussenkringspanning gekozen. In tabel IV.iii zijn de resultaten
gegeven van de schakeltijden als functie van de tussenkringspanning.

tabel IV.iii Schakeltijden als functie van de tussenkringspanning VTK'

Anode stroom: lOOOA
GTO temperatuur: 25°C

GTO type classificatie VTK ~ [jLsec] 1. [}Lsec] t. [}Lsec] ft [jLsec]

1250 0.548 1.142 10.830 0.780
LUYI 1750 0.567 1.300 10.580 0.800

snel 2250 0.517 1.430 10.680 0.740
(ABB) 2750 0.585 1.550 10.760 0.690

1250 0.563 1.280 11.520 0.830
LUY4 1750 0.563 1.310 11.180 0.850

traag 2250 0.600 1.460 11.320 0.770
(ABB) 2750 0.575 1.560 11.330 0.740

1250 0.575 1.162 8.340 0.650
LUY7 1750 0.610 1.380 8.020 0.720

snel 2250 0.618 1.527 8.030 0.670
(MEDL) 2750 0.653 1.640 8.220 0.630

1250 0.555 0.908 9.800 0.660
LUY9 1750 0.583 0.950 9.560 0.700

traag 2250 0.608 1.195 9.670 0.660
(MEDL) 2750 0.580 1.290 9.730 0.620

Uit tabel IV.iii blijkt dat de storage tijd ongevoelig is voor de anode-kathode spanning
over de GTO. De fall tijd daalt iets met toenemende tussenkringspanning, omdat hoe
hoger de spanning over de GTO is hoe sneller de GTO de stroom kan afbouwen.
Wederom is de delay tijd nauwelijks gevoelig voor deze verandering, maar stijgt de rise
tijd 1,. met toenemende tussenkringspanning, omdat er een grotere spanning die over de
GTO stond, moet worden weggedrukt.
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Als laatste parameter is de temperatuur van de GTO genomen. De resultaten van deze
metingen zijn weergegeven in de tabellen IV.iv en IV. v.

tabel IV.iv Schakeltijden als functie van de temperatuur bij hoge en lage anode stroorn.

TYPE GTO: MEDL DG608 AH45
Tussenkringspanning VTIC: 2500V

serie nr Stroorn [A] Temperatuur td t,. t. 4
GTO rOC] [JA,sec] [JA,sec] [JA,sec] [JA,sec]

25 0.593 1.300 6.800 0.480
50 0.570 1.220 6.810 0.610

500 75 0.583 1.220 7.270 0.610
100 0.595 1.220 7.830 0.630
125 0.595 1.220 8.330 0.650

LUY9
25 0.558 1.290 12.880 0.630
50 0.583 1.250 12.770 0.790

1500 75 0.603 1.250 13.590 0.830

(MEDL) 100 0.595 1.230 14.340 0.920
125 0.575 1.230 15.250 0.930

25 0.620 1.690 5.550 0.465
50 0.620 1.560 5.770 0.530

500 75 0.607 1.530 6.220 0.570
100 0.610 1.530 6.500 0.600
125 0.610 1.510 7.140 0.660

LUY7
25 0.600 1.710 11.200 0.675
50 0.615 1.610 11.330 0.810

1500 75 0.600 1.570 12.300 0.840

(MEDL) 100 0.622 1.580 12.790 0.880
125 0.620 1.570 13.300 0.920
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tabel IV.v Schakeltijden als functie van de temperatuur bij hoge en 1age stroom.

TYPE GTO: ABB CSG 2003 - 45A01
Tussenkringspanning VTK : 2500V

serie nr Stroom [A] Temperatuur td t, t. tt
GTO [0C] [J.tsec] [JLsec] [JLsec] [JLsec]

25 0.585 1.380 6.875 0.500
50 0.555 1.400 7.160 0.610

500 75 0.553 1.370 7.550 0.650
100 0.565 1.430 8.160 0.570
125 0.560 1.390 8.710 0.600

LUYI
25 0.590 1.450 0.70013.800
50 0.532 1.440 14.620 0.820

1500 75 0.550 1.460 14.830 0.880

(ABB) 100 0.558 1.490 15.630 0.850
125 0.558 1.503 16.560 0.860

25 0.590 1.530 7.290 0.610
50 0.575 1.410 7.350 0.570

500 75 0.563 1.410 7.950 0.630
100 0.563 1.430 8.510 0.630
125 0.575 1.450 9.170 0.610

LUY4
25 0.8300.625 1.510 15.100
50 0.580 1.440 14.560 0.810

1500 75 0.548 1.470 15.360 0.820

(ABB) 100 0.550 1.550 16.530 0.830
125 0.553 1.510 17.700 0.840

Vit de tabellen IV. iv en IV.v blijkt dat aileen de storage tijd t. gevoe1ig is voor tempera
tuurs schommelingen, omdat deze tijd sterkt athankelijk is van de beweeglijkheid van de
ladingsdragers in de GTO.

Uit alle tabellen samen blijkt dat de GTO's van MEDL sneller zijn dan die van ABB, wat
betekent dat de gevoeligheid van de MEDL GTO's voor een verandering in de parame
ters minder is dan die van de ABB GTO's.
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