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SAMENVATTING. 

Dit werk behandelt het ontwerp van een sturing voor een comple
mentair cammuterende invertor ten behoeve van de aandrijving van 
een driefasige inductiemachine. Deze sturing maakt het mogelijk 
de inductiemachine binnen een bepaald frequentiegebied met een 
variabele frequentie te voeden, zonder dat dit leidt tot koppel-
verl Door het gebruik van pulsbreedtemodulatietechnieken 
worden de harmonische componenten in de machinestroom beperkt. 
De in pulsbreedte gemoduleerde signalen worden verkregen door de 
vergelijking per fase van twee digitaal opgewekte periodieke 
signalen: een modulerende golf en een draaggolf. Hieruit volgen 
in principe de stuursignalen voor de invertor. Uit deze stuur
signalen worden de zeer smalle pulsen verwijderd in verband met 
de minimale geleidingatijd van de thyristoren. 
In de stuurschakeling is een spanningsregeling opgenomen, die 
er voor zorgt dat bij verandering van de werkfrequentie van de 
machine de werkspanning zo aangepast wordt dat de nominale 
luchtspleetflux bij benadering gehandhaafd blijft. Deze regeling 
komt tot stand door de vorming van twee regelsignalen: het ene 
evenredig met de werkfrequentie, het andere evenredig met de 
slipfrequentie. 
Aan het einde van dit verslag zijn enige frequentiespectra weer
gegeven van spanningen en stromen bij verschillende modulatiemetho
den, frequentieverhoudingen van draaggolfsignaal tot modulerend 
signaal en modulatiediepten. Ook zijn enige grafieken getekend 
waarin het verloop van de grondharmonische als functie van de 
amplitude van de modulerende golf geschetst. 
Het doel, een practicumopstelling waarbij verschillende puls
breedtemodulatietechnieken gebruikt kunnen worden door variatie 
van de modulerende golf, de draaggolf, de modulatiemethode en 
de bemonsteringsmethode, is gerealiseerd. 



Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek Vakgroep elektromechanica 

INLEIDING. 

blz. 4 van 

rapport nr. 

De enige goede manier om het toerental van een asynchrone machine 

kontinu te regelen met behoud van de koppelkarakteristiek is het 

gebruik van een spanningsbron met variabele frekwentie. De ver

mogenselektronika biedt ons de mogelijkheid zo'n spanningsbron 

te realiseren met passieve komponenten. Een met thyristoren,als 

schakelende elementen, uitgeruste spanningsinvertor kan ,mits de 

sturing op adequate wijze is uitgevoerd, dienst doen als spannings

bron met variabele frekwentie. De eisen die aan deze spannings

bron gesteld moeten worden zijn af te leiden uit de eigenschappen 

van de te voeden asynchrone machine. 

De gehele filosofie van de voeding van een asynchrone 

machine uit een spanningsinvertor kan als volgt geformuleerd 

worden : Het maakt niet uit hoe de spanningsvorm aan de machine

klemmen er uit ziet, als er maar bij benadering een sinusvormige 

stroom gaat lopen. Het is te begrijpen dat, naarmate deze statar

stroom beter een zuivere sinusvorm benadert, extra verliezen en 

ongewenste koppels,als gevolg van de harmonische komponenten in 

de stroom, tot een minimum beperkt blijven. 

De hier beschouwde spanningsinvertor schakelt de uitgaande 

lijn afwisselend aan de positieve en negatieve pool van een gelijk

spanningsbron met konstante spanning. De enige vrijheidsgraad die 

ons nu overblijft is de tijdsduur die deze lijn aan de ene of andere 

pool aangesloten blijft. Door een slimme keuze van de achtereenvol

gende tijdsduren kunnen we er voor zorgen dat de stroom in de sta

torfasen van de machine de zo gewenste sinusvorm dicht benadert. 

Zodoende reduceren we ongewenste koppels en extra verliezen tot een 

minimum. 

Doordat het variabele schakelinterval, als enige vrijheids

graad, een signaal oplevert met pulsen van verschillende tijdsduur, 

spreken we van pulsbreedte-modulatie. Het woord modulatie duidt er 

op dat de pulsbreedte via een bepaald patroon gewijzigd wordt. Het 

~s gebleken, uit voorgaande onderzoekingen op het terrein van de 

modulatietechniek, dat een minimum aan ongewenste harmonische kompo

nenten in de machinespanning voorkomt indien de pulsbreedte sinus-
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vormig variêert. De pulsbreedte is dan een maat voor de momentane 

amplitude van een sinusvormig signaal ; we spreken dan van sinusai

dale pulsbreedtemodulatie ( SPBM). 

Het doel van dit werk is tot een demonstratie opstelling te 

komen waarbij verschillende modulatietechnieken getoond en onder

ling vergeleken kunnen worden. Deze opstelling is uitgevoerd en 

wordt in het vervolg van dit verslag beschreven. Bovendien ZLJn 

enige metingen verricht om de goede werking van het geheel aan te 

tonen. Uit de metingen blijkt duidelijk wat de karakteristiek van de 

machinespanning moet zijn om de zo gewenste ideale stroomvorm te be

naderen, hieruit vol dan een strategie om de optimale sturing te 

krijgen. 
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De ontworpen demonstratieopstelling beoogt een driefasige 

asynchrone machine uit een complementair cammuterende spanninsin

vertor te voeden. Dit type invertor wordt ook wel Mc-Murray-Bedford

invertor genoemd (fig.l.l). Met de door een invertor gevoede machine 

+~----~--~~~----~--~--~------r--,---, 

D1 03 Os 

02 04 c 06 

fig. l. l Complementair cammuterende invertor. 

wordt het mogelijk het toerental over een groot bereik te regelen 

zonder verlies van koppel. De sturing van de invertor verzorgt de 

vorm van de aan de machine opgedrukte spanning. Omdat de amplitude 

van deze spanning bepaald wordt door de voedende gelijkspanning U 
g 

aan de invertor en zodoende konstant is, blijft er slechts één vrij-

heidsgraad over : de breedte van de puls. De sturing is dusdanig 

uitgevoerd dat verschillende spanningsvormen verkregen kunnen worden. 

Deze zijn op te delen in drie grote groepen : 

1/- Een blokvormig signaal (fig.1.2) 

2/- SinusoÏdale pulsbreedtemodulatie (SPBM),hierbij 

variëert de pulsbreedte sinusvormig (fig.l.3) 

3/- Lineaire modulatie (LM), hierbij blijft de puls

breedte gelijk (fig. 1.4) 

In de figuren 1.2 tm 1.4 zijn de stuursignalen weergegeven voor de 
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1 
uit fig.l.l. Deze stuursignalen komen sterk overeen 

met de fasespanning U en Z1Jn identiek indien we de invertor uit-
r 

gevoerd denken met ideale schakelaars. De fasespanning 1s in dit 

geval het spanningsverschil tussen de uitgangsklem van de invertor 

en de halve batterijspanning U . In het vervolg van dit verslag 
g 

zullen we,indien we het over een in pulsbreedte gemoduleerd signaal 

hebben, daarmee het stuursignaal aanduiden. Alle eigenschappen van 

dit signaal zijn, door de overeenkomst, terug te vinden in de fase

spanning. 

Met de stuurelektronika voor de invertor worden twee groot

heden geregeld in de aan de machine opgedrukte spanning : 

1/- De frekwentie van de grondharmonische bepalend 

voor de omwentelingssnelheid van het draaiveld in de machine. Deze 

frekwentie zullen we de werkfrekwentie noemen. 

2/- De amplitude van de grondharmonische ; dit noemen 

we de werkspanning. 

Voor een goed funktioneren van de machine moet de werkspanning 

zodanig aangepast zijn aan de werkfrekwentie dat de nominale lucht

spleet-flux gehandhaafd blijft. 

Het voordeel van SPBM ten opzichte van het blok is de beper

king van het aantal lagere harmonische komponenten in de machine

stroom ongeacht de gekozen werkfrekwentie. Bovendien kunnen met SPBM 

zowel werkfrekwentie als werkspanning onafhankelijk van elkaar 1n

gesteld worden. Dit laatste kan ook met LM maar hierbij is het slechts 

beperkt mogelijk de harmonische inhoud van het signaal te verbeteren. 

In de figuren 1.5 tm 1.7 wordt de gekoppelde spanning U getoond rs 
overeenkomend met de signalen uit de figuren 1.2 tm 1.4. 
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fig. 1.5 : Gekoppelde spanning t.g.v. een blokvormig stuursignaal. 

..... UI- \.._.,J U'----t....,.-- ,-, n ,--JU'- '--' u•--~nr-
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fig. 1.7 : Gekoppelde spanning t.g.v. een LM stuursignaal. 
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l.I. De invloed van de harmonische komponenten op de 

machine stroom. 

Lm 
. 
. .. .. 

L~,a 
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Rr 
s 

fig.l.8 : Vervangingschema asynchrone machine. 

Het ~s duidelijk dat harmonische stromen in de machine leiden 

tot ongewenste koppels en extra verliezen geven. Wat is nu de rela

tie tussen de harmonische komponenten in de fasespanning en die ~n 

de fasestroom? Het vervangingsschema voor één fase van de asynchrone 

machine wordt in het algemeen gegeven door fig.l.8. Dit schema geldt 

indien de machine uit een symmetrische driefasen-spanningsbron wordt 

gevoed. De amplitude van grondharmonische komponent van de stroom 

wordt bepaald door de magnetiseringsstroom en de slip. Voor harmo

nische komponenten wordt de slip gegeven door 

s = 1 ± 
n 

1 - s
1 

n 
met het positieve teken indien het veld tegen-

gesteld draait aan de grondharmonische komponent van het veld en het 

negatieve teken indien dit niet het geval ~s. Dit ~s te bepalen uit 

n = 1 ± 6k , n is de rangorde van de harmonische en het teken van n 

komt overeen met de draairichting zoals hierboven vermeld. We zien 

dat voor betrekkelijk lage waarden van n (n=S en n=7) de slip reeds 

in de buurt van één komt (s
5 

= 0,8 + s 1/S ; s
7 

= 1,14- s 1/7 ). 

Dit betekent dat harmonische komponenten in de stroom voornamelijk 

beperkt worden door de lekreaktanties nw 1L en nw L' daar 
s, s,cr s,l r,cr 

R en R' klein zijn en nw 1 L groot ~s t.o.v. deze lekreaktanties. 
s r s, m 

Omdat de lekreaktanties evenredig toenemen met de frekwentie, en 

zodoende de stroom beperken veroorzaakt door de hogere harmonische 

komponenten ~n de spanning, volgt hieruit dat het vooral van belang 

~s de lagere harmonische komponenten uit de aan de machine opgedrukte 
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spann~ng te verwijderen. En dit in toenemende mate met het dalen 

van de werkfrekwentie. Dit nu trachten we te bereiken met SPBM : 

We elimineren de lagere harmonische komponenten uit de spanning ten 

gunste van de hogere. De prijs die we hiervoor moeten betalen is 

een lagere werkspanning dan mogelijk zou zijn met LM. Dit komt door-

dat bij 

dit bij 

SPBM de werkspanning wordt gegeven door û 1= O,SMU , terwijl 
r g 

LM 2/TI M U bedraagt. M wordt de modulatiediepte genoemd . 
g 

1.2. De opwekking van het stuursignaal. 

Het stuursignaal kan zonder meer door een mikroprocessor op

gewekt worden. Dit brengt naar alle waarschijnlijkheid een minimum 

aan elektronika-komponenten met zich mee. Om de modulatietechnieken 

direkt aan een signaalvorm te koppelen wordt hier de voorkeur gegeven 

het uiteindelijke stuursignaal per fase op te wekken door de momen-

tane vergelijking van twee periodieke signalen (fig.1.9) : 

1/- Een modulerende golf met regelbare amplitude A 
m 

en regelbare frekwentie f 
m 

overeenkomend met de verlangde werkfre-

kwentie. Bij SPBM bezigen we een sinusvormig en bij LM een blokvormig 

signaal. Het in fig.1.9 geschetste sinussignaal vertoont een traps

gewijs karakter. Dit komt doordat de sinus in de ontworpen elektro

nika als zodanig wordt opgebouwd en gebruikt is bij het tekenen van 

deze en andere afbeeldingen. De werkfrekwentie is beperkt tot 100 Hz. 

De meeste machines zijn ontworpen voor een frekwentie van 50 Hz met 

een daarbij van het aantal polen afhankelijke toerental. Vanwege de 

optredende mechanische krachten is het meestal niet raadzaam 20% 

boven het nominale toerental uit te stijgen. 

2/- Een draaggolf, bestaande uit een driehoek-of zaag

tandvormig signaal met vaste amplitude A , waarvan de frekwentie f 
c c 

het aantal schakelpulsen van een brugtak van de invertor per sekonde 

bepaalt. De schakelfrekwentie van een thyristor ~n de invertor is 

gelijk aan de frekwentie van de draaggolf. Vanwege de oplaadtijd van 

de doofcondensatoren en de evenredig met de schakelfrekwentie toe

nemende verliezen ~n de invertor is de draaggolffrekwentie beperkt 

tot 1000 Hz. 

Met de amplitudeverhouding van de modulerende golf t.o.v. de 

draaggolf M = A /A wordt de amplitude van de grondharmonische gere
ID C 

geld volgens U = k M U , waarbij k afhankelijk is van de r1 g 
modulatiemethode zoals hierboven beschreven. De frekwentieverhouding 
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van draaggolf tot modulerende golf À = f /f bepaalt de harmonische 
c m 

inhoud van de fasespanning. In bijlage B2 is een analytische uit-

drukking afgeleid voor een SPBM-signaal. Het hieruit in de litera

tuur (11, 2, 3, 4 ) berekende spektrum voor de fasespanning blijkt 

dan te bestaan uit de volgende komponenten : 

1/- f 
m 

2/- (2m- 1)f ± 2nf voor m~1 en n~O. De fase 
c m 

van de harmonische komponenten (2m- 1)f is alleen afhankelijk van 
c 

de fase van de draaggolf zodat ze uit de gekoppelde spann~ng ver-

dwijnen. De zijbanden nemen sterk in amplitude af naarmate n toe-

neemt en zijn symmetrisch rond (2m- 1)f • 
c 

voor m;::,1 3/- 2mf ± (2n- 1)f 
c m 

en n ~ 1. Hier bestaan 

alleen zijbanden die ook sterk afnemen met de toename van n en sym

metrisch zijn rond 2mf . 
c 

Bovenstaande geldt alleen voor modulatie op beide flanken 

van de pulsen (benaderd door het gebruik van een driehoek als draag

golf).Het dient opgemerkt te worden dat de zijbanden onafhankelijk 

zijn van de frekwentieverhouding À. Bij kleine verhoudingen kunnen 

de zijbanden elkaar gedeeltelijk overlappen.Hierdoor is de betrek

king û 
1 

= O,SMU alleen geldig als we de frekwentieverhouding groot 
r ~ 

genoeg kiezen ( À ~ 7). 

Indien we modulatie toepassen op een enkele flank van de 

pulsen (benaderd door het gebruik van de zaagtandgolf als draaggolf), 

geeft dit een toename te zien van het aantal zijbanden.Vanwege deze 

redenen geniet het driehoeksignaal de voorkeur. 

Voor het driefasensysteem behoeven we drie modulerende golven, 

onderling 120° in fase verschoven, en één draaggolf. Doordat de draag

golf éénfasig is zullen de harmonische komponenten (2m- l)f niet 
c 

in de gekoppelde spanning van het driefasensysteem terug te vinden 

z~Jn. Indien we de frekwentieverhouding een oneven veelvoud van drie 

kiezen zullen de harmonischen met de rangorde 3n ook uit het spektrum 

van de gekoppelde spann~ng verdwijnen. 

De modulatiemethode die we aanbrengen bepaalt de relatie 

tussen modulerende golf en draaggolf. We kunnen onderscheid maken 

in drie methoden : 

1/- Synchrone modulatie (fig.1.10). Hierbij bestaat er 

een vaste faserelatie tussen modulerende golf en draaggolf, waarbij 
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fig. J. 10 Synchrone modulatie. 

fig. 1.11 Asynchrone modulatie. 
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fig. 1.12 Asynchrone modulatie met herstarten van 

de draaggolf. 
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de frekwentie van de laatste een geheel veelvoud is van die van de 

eerste ( N ). Het resulterende stuursignaal heeft dezelfde periode

duur als de modulerende golf. DoorN oneven te kiezen bereiken·we een 

verschuivingssymmetrie over een halve periode (f(wt)= -f(wt +TI)), 

dit elimineert de even harmonischen. Door N bovendien een veelvoud 

van drie te nemen zorgen we ervoor dat de drie fasen symmetrisch 

zijn. 

2/- Asynchrone modulatie (fig.1.11). De trekwenties van 

modulerende golf en draaggolf zijn onafhankelijk van elkaar. De pe

riodeduur van het resulterende stuursignaal is over het algemeen 

langer dan één periode van de modulerende golf. Men zou kunnen den

ken dat er een subharmonische komponent onstaat in de spanning waar

van de frekwentie bepaald wordt door de grootste gemene deler van de 

frekwenties van beide golven. In het frekwentiespektrum zoals dat 

hiervoor beschreven is (blz.13) vertegenwoordigd de subharmonische 

komponent echter één van de frekwenties van de laagste zijbanden. 

het is meteen duidelijk dat indien we bij asynchrone modulatie À 

groot nemen we geen last zullen hebben van subharmonische kompo

nenten in de spanning. 

3/- Asynchrone modulatie met herstarten van de draaggolf 

(fig,l.l2). Na elke halve periode van de modulerende golf wordt de 

draaggolf opnieuw gestart. We bereiken met dit laatste de bij synchrone 

modulatie genoemde verschuivingssymmetrie. De symmetrie van de drie 

fasen is nu echter niet vastgelegd omdat slechts één fase van de 

modulerende golf het herstarten van de draaggolf bepaalt. 

De vorming van het stuursignaal gebeurt door de vergelijking 

van modulerende golf en draaggolf in een komparator. We noemen dit 

proces bemonstering en maken onderscheid in drie methoden : 

1/- Natuurlijke bemonstering. Het snijpunt van de twee 

golven bepaalt het schakelpunt op de manier weergegeven in fig.1.9. 

We noemen deze bemonstering natuurlijk omdat de omslagpunten van het 

logische niveau van het te vormen stuursignaal direkt zijn ontleend 

aan de snijpunten van modulerende golf en draaggolf. 

2/- Uniforme bemonstering. In fig.l.l3 is duidelijk te 

hoe het proces van uniforme bemonstering verloopt. Op elke po-

sitieve top van de driehoek wordt de amplitude van de sinus be-

monsterd. De doorsnijding van de driehoek met deze bemonsterde waarde 
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a: modulerende golf. 

b: bemonsterde modulerende 
golf. 

c: draaggolf. 

d: SPBM-signaal 
- -

e: grondharmonische van 
SPBM-signaal. -
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fig. I. 13 : Het principe van uniforme bemonstering. 

' 

blz. 16 van 

rapport nr. 

1., 
0 

/ 
/ 

/ - - -

bepaalt het omslagpunt. We z~en dat de pulsen in het SPBM-signaal 

symmetrisch zijn t.o.v. de negatieve top van de driehoek, in tegen

stelling tot natuurlijke bemonstering waar dit niet het geval hoeft 

te zijn. Door de verhoogde symmetrie zullen de zijbanden in het fre

kwentiespektrum kleiner zijn (zieL 6), maar door de bemonstering 

zullen er extra harmonische komponenten van het bemonsterde signaal 

in het SPBM-signaal voorkomen afhankelijk van het aantal bemonste

ringspunten per periode. Fig.l.l4 toont de met de elektronika ge

vormde signalen bij uniforme bemonstering. 

3/- Regelmatige bemonstering (fig. I. IS).Op elke pos~

tieve en negatieve top van de draaggolf wordt de amplitude van de 

modulerende golf bemonsterd. Het snijpunt van de draaggolf met deze 

bemonsterde waarde bepaalt de verandering van logisch niveau in het 

stuursignaal. Deze bemonsteringsmethode houdt het midden tussen na

tuurlijke en uniforme bemonstering. 

De laatste twee genoemde methoden hebben een beperkt nut.In 
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de literatuur ( L6 en L7) wordt hieraan enige verbetering toegeschre

ven bij het optreden van zijbanden maar men gaat geheel voorbij aan 

de dan toenemende harmonische komponenten als gevolg vanhet bemon

steren van de sinus. Bij toenemende frekwentieverhoudingen zal de 

asymmetrie bij natuurlijke bemonstering steeds kleiner worden. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ e-r t--- c--J 1-

-~ -l i-- :-l 

Lr- L 
I-

~ 

I~ 
!""""' 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 

fig.l.l4 Uniforme bemonstering 
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fig.l.15 Regelmatige bemonstering. 
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Om een gelijk koppelverloop bij dezelfde rotorfrekwentie te 

behouden zullen we ervoor moeten waken dat de luchtspleetflux niet va

riëert indien de werkfrekwentie van de machine veranderd wordt. 

- een verhoging boven de nominale waarde van de flux veroor

zaakt verzadiging van het ijzer en daardoor grotere stromen en extra 

verliezen. 

- een daling onder de nominale waarde van deflux geeft een 

afname van het nominale kipkoppel ( T 
e 

2 

'\; 1!1 ) 
De spanningsregeling zorgt ervoor dat de luchtspleetflux over een 

bepaald frekwentiegebied konstant blijft. Dit wordt gedaan door : 

1/- De werkspanning lineair met de werkfrekwentie af 

te laten nemen zodat de magnetiseringsstroom ~n de machine bij het 

synchrone toerental konstant ~s. Hierbij ~s rekening gehouden met 

de statorweerstand. 

2/- Een kompensatie voor de spanningsval over de sta

torweerstand bij belasting van de machine door bepaling van de ro

torfrekwentie uit het toerental en de statorfrekwentie. Dit ~s nodig 

omdat bij lage werkfrekwenties en daarbij lage werkspanning de extra 

spanningsval over de statorweerstand, als gevolg van het belasten 

van de machine met een bepaald koppel, een relatief hoge waarde aan

neemt. Deze kompensatie vereist de toepassing van een terugkoppel

circuit. Vanwege de eenvoud van de elektronische schakeling en de 

beschikbaarheid van een tachometer ~s gekozen voor de slip als maat 

voor het koppel. 

Door de spanningsregeling zorgen we,tot het bereiken van de 

uiterst haalbare werkspanning, ervoor dat de koppel-rotorfrekwentie

karakteristiek tot het nominale koppel onafhankelijk is van de werk

frekwentie. Bij een bepaalde frekwentie wordt de maximale werkspan

n~ng bereikt. Een verdere verhoging van de frekwentie heeft tot ge

volg dat de flux zal dalen evenredig met de frekwentietoenarne, hier

door neemt het kipkoppel af met het kwadraat. Indien het kipkoppel 

nog niet gedaald ~s tot het nominale koppel is het mogelijk het no

minale koppel te handhaven door het verhogen van de slipfrekwentie. 

Dit heeft wel tot gevolg dat de rotor- en statorstromen toenemen 
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en dientengevolge de dissipatie. Wil men dit vermijden en de rotor

stroom op de nominale waarde handhaven, dan moet men de rotorfrekwentie 

evenredig met de werkfrekwentie laten toenemen. Het koppel zal dan 

evenredig met het stijgen van de werkfrekwentie dalen ; ~n dit fre

kwentiegebied spreekt men dan wel van een konstante vermogenskarak

teristiek. Het voorgaande ~s eenvoudig ~n te z~en met de volgende 

wiskundige benadering die stelt dat T rv IÏl I 
e r 

u 
IÏl rv - en I rv ~ f dit geeft 

f r r 
u u 

Terv f"f fr waarbij U konstant 

wordt verondersteld. 

Het kipkoppel neemt echter af met het kwadraat van de 

frekwentie bij gelijkblijvende spanning zodat er een punt op de 

frekwentieas zal zijn waarbij Tk = T nom 
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2. DE STUURELEKTRONIKA. 

De opbouw van de stuurelektronika is zoveel mogelijk digitaal 

uitgevoerd. Hiervoor zijn vier essentiële redenen : 

1/- Een eerder gebouwde analoge uitvoering werkte onbe

vredigend daar waar lage frekwenties voorkwamen. 

2/- Een grote flexibiliteit in het tot stand brengen 

van verschillende modulatietechnieken. 

3/- Een goede storingsongevoeligheid. 

4/- Eenvoudige uitbreidingsmogelijkheden. 

Een nadeel vormt de toegenomen komplexiteit van de schakeling. Op 

twee punten is afgeweken van een zuiver digitale uitvoering ter ver

eenvoudiging van de schakeling: 

1/- Bij synchrone modulatie moeten we de beschikking 

hebben over twee synchroon lopende signalen met een instelbare fre

kwentieverhouding. Het eerste signaal dient voor de opwekking van 

de modulerende golf, de tweede voor de opwekking van de draaggolf. 

Dit is eenvoudig digitaal te realiseren indien we beide signalen 

door deling uit een gemeenschappelijk kloksignaal betrekken. In de 

bijlage Bl wordt duidelijk gemaakt dat dit in het onderhavige geval 

leidt tot zeer hoge klokfrekwenties en een slechte regelbaarheid. 

Daarom wordt het signaal voor de draaggolfgenerator verkregen door 

vermenigvuldiging van een regelbare klokfrekwentie. Deze vermenig

vuldiging berust op het principe van frekwentiesynthese uitgevoerd 

met een fase-vergrendelde lus (FVL of PLL = phase locked loop), die 

geen zuiver digitale schakeling is. 

2/- Het principe van de SPBM-techniek gaat uit van de 

vergelijking van een sinus- en een driehoekvormig signaal. Op analoge 

wijze is dit eenvoudig te realiseren. Wil men de gehele schakeling 

digitaal uitvoeren dan ~s het eenvoudiger het principe van het ver

gelijken van twee signalen te verlaten en te gaan denken aan een 

door een mikroprocessor opgewekt stuursignaal. Het handhaven van 

het eerstgenoemde principe maakt een digitaal-analoog omzetting 

noodzakelijk. Omdat het uit onderwijskundig oogpunt aanbeveling ver

dient beide signalen zichtbaar te kunnen maken, heeft ook dit gedeelte 

van de schakeling een analoog karakter. De opwekking van de modu-
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lerende golf en de draaggolf gebeurt digitaal waardoor beide, al

hoewel analoog, een diskreet karakter behouden. 

In fig.2.1 ~s een uitgebreid blokschema van de stuurschake

ling gegeven dat hier nader uitgelegd zal worden. 

Een kloksignaal met een frekwentiebereik van 480 tot 60000 Hz 

drijft v~a een deler de driefasige sinusgenerator aan en bepaalt 

zodoende de werkfrekwentie gelegen tussen I en 125 Hz. Dezelfde klok 

legt bij synchrone modulatie de frekwentie op aan de draaggolfgene

rator via een vermenigvuldigingsfaktor N en een deler. De draaggolf

generator heeft een vaste amplitude van 5,75 V. Nis instelbaar van 

I tot IOO via de inlezing, en zichtbaar gemaakt via de uitlezing. 

Een uitschakelbare frekwentiebewaking zorgt bij synchrone modulatie 

dat de frekwentie van de draaggolfgenerator gehandhaafd blijft tussen 

80 en 900 Hz. Deze bewaking zorgt bij verhoging van de werkfrekwentie 

voor de handhaving van de synchroniciteit en bij verlaging wordt de 

maximale pulsduur niet overschreden. Modulerende golf en draaggolf 

lopen synchroon maar de synchronisatieschakeling bewerkstelligt de 

faserelatie. Deze is instelbaar op 0, TI/2 , TI en 3TI/2 radialen van 

het driehoeksignaal. Het blokje modulatie maakt de keuze mogelijk 

tussen de drie eerder genoemde modulatiemethoden. Bij asynchrone 

modulatie ~s de frekwentie van draaggolf regelbaar van I tot I250 Hz. 

De spanningsregeling, die zijn signalen betrekt van de klok en de 

tachometer, regelt de amplitude van de sinusgenerator tussen nul en 

12,5 V. De modulatiediepte M, dit ~s de amplitudeverhouding van mo

dulerende golf en draaggolf, ~s dus regelbaar van nul tot ruim twee. 

De bemonstering maakt de keuze mogelijk tussen natuurlijke, uniforme 

en regelmatige bemonstering. De uit de komparator verschijnende s~g

nalen zijn in principe geschikt om v~a pulsversterkers de thyristoren 

van de driefasige complementair cammuterende bruginvetlor te sturen. 

In deze signalen kunnen echter zeer smalle pulsen voorkomen. De op

laadtijd van de doofcondensatoren in de invertor en de hersteltijd 

van de thyristoren vereisen een minimale pulsbreedte. Daartoe worden 

de pulsen die korter duren dan 200 ~sec. verwijderd in een smalle

puls-eliminator (SPE). De hiergenoemde tijdkonstante ~s instelbaar. 

Hoewel het werk voortbouwt op dat van R.Burgel (1 8 en 9), ~s 

geen enkele schakeling van hem volledig gehandhaafd omdat overal wel 

enige wijzigingen zijn aangebracht. 
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fig. 2.1 : Blokschema van de stuurelektronika. 
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fig. 2.la: Blokschema van de stuurelektronika. 

De stuurelektronika bestaat uit zes eenheden : 

1/- De centrale klokeenheid voor de opwekking van de 

al dan niet synchroon lopende pulsen voor de sinus- en draaggolfge

nerator (print A). 

2/- De draaggolfgenerator voor het opwekken van een 

driehoek- of zaagtandvormig signaal naar keuze. Het driehoeksignaal 

wordt opgebouwd in 96 stappen per periode, het zaagtandsignaal ~n 

48 stappen per periode (print B). 

3/- De synchronisatieëenheid bewerkstelligt de fase

relatie tussen modulerende golf en draaggolf (print C). 

4/- De driefasige sinusgenerator waarmee het ook moge

lijk is een driefasige blokgolf te creëren voor LM. Het sinussignaal 

wordt opgebouwd in 48 stappen per periode (print Den E). 

5/- De vergelijkingseenheid. Binnen deze eenheid Z1Jn 

de bemonstering, de komparatoren, de SPE, het omkeren van de draai

richting en de stop- en startschakeling ondergebracht (print F). 

6/- De spanningsregeling (print C). 

Fig. 2.1a, een samentrekking van fig. 2.1 , geeft het blok

schema van de zes eenheden die achtereenvolgens worden besproken. 

Daarbij wordt ingegaan op punten als doel, ontwerp, werking,bouw, 

afregeling en meetresultaten. 
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Het digitale gedeelte van de elektronika is uitgevoerd in 

C-MOS met een logische slag van circa 15 V. C-MOS ~s uiterst geschikt 

voor dit soort schakelingen in kombinatie met vermogenselektronika 

door de grote storingsongevoeligheid. Door de speciale eigenschappen 

van dit soort IC's moeten enige voorzorgsmaatregelen genomen worden. 

De belangrijkste is dat elke ingang van een C-MOS-IC , gebruikt of 

ongebruikt, met een logisch niveau verbonden moet zijn. Gebeurt dit 

niet dan kunnen poorten en flipflops gaan oscilleren op zeer hoge 

frekwenties waardoor het IC door warmteontwikkeling sneuvelt. 

De gehele elektronika is samengebracht op zes printen ~n een 

daarvoor geschikt rek. Door het hierboven vermelde mogen ook geen 

printen worden ingezet of uitgehaald terwijl de voedingsspanning aan

staat en mag de voedingsspanning slechts ingeschakeld worden indien 

alle printen geplaatst zijn. De voedingsspanning ( + 15, 0 en - 15 V) 

wordt van buitenaf aangesloten en is om redenen van duidelijkheid 

niet in de schema's opgenomen. Alle bedieningsorganen zijn aange

bracht op een apart schakelbord dat via kabels met het rek ~s ver

bonden. Om de storingsgevoeligheid te beperken wordt, waar dit mo

gelijk is, op het schakelbord alleen tussen de logische niveaus ge

schakeld. De voedingsspanning mag ook hier pas ingeschakeld worden 

indien de kabels die het rek met het schakelbord verbinden op de 

juiste wijze zijn bevestigd. Het ontbreken van een kabel of de ver

wisseling ervan kan de vernietiging van enige IC's ten gevolge hebben. 
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2.1. De Centrale Klokeenheid. 

Doel van de centrale klokeenheid ~s het opwekken van twee 

pulsvormige signalen fts en ftd voor de sturing van de s~nus- res

pektievelijk de draaggolfgenerator. Deze twee signalen moeten naar 

keuze synchroon of asynchroon lopen met een instelbare frekwentie

verhouding. 

We gaan er van uit dat de s1nus- en draaggolfgenerator 480 

pulsen per periode nodig hebben. De oscillatoren voor de opwekking 

van fts en ftd hebben dan een frekwentie van 480fm resp. 480fc. Dit 

geeft ons ruimte van handelen zonder de frekwentie van de oscillator 

die het signaal ftd genereert extreem op te voeren. 

Het te bestrijken frekwentie gebied is als volgt : 

1 < f < 100 Hz 
= m = 

1 < f < 1000 Hz 
c = 

0,48~ fk < 48 kHz 

0,48~ Nfk < 480 kHz 

Bij synchrone modulatie 1s de frekwentieverhouding N = f /f 
c m 

instelbaar met 1 ~ N ~ 99 , N is uiteraard een geheel getal. 

We moeten er voor zorgen dat, bij het verhogen van de klokfrekwentie 

fk , Nfk niet boven Z1Jn maximale waarde van 480kHz uitstijgt daar 

anders door de dimensienering van de schakeling de synchroniciteit 

verloren gaat. Dit wordt,al dan niet automatisch, voorkomen door het 

verkleinen van N. De werkelijke waarde van N ~s uitleesbaar. Het 

blokschema van de centrale klokeenheid bestaat uit de met A gemerkte 

blokjes uit fig.2.1. 

2.1.1. Het synchroon lopen. 

Het synchroon lopen van twee signalen houdt in een konstante 

faserelatie. Uit bijlage B1 blijkt dat dit voor het hier beoogde 

doel slechts realiseerbaar 1s door het toepassen van een vermenig

vuldiger. Deze wordt opgebouwd met een fasevergrendelde lus (Phase 

Locked Loop) die dus tevens zorg draagt voor het synchroon lopen. 

De manier van opwekken van Nfk wordt frekwentiesynthese genoemd. 

2.1.2. De fasevergrendelde lus. 

Het principe van de fasevergrendelde lus (FVL) 1s weer

gegeven 1n fig.2.2. De geschetste schakeling bestaat uit vier delen. 

1/- Een fasedetektor met overdracht vd = Kd( Si- 8
0

) 

2/- Een laagdoorlaatfilter 
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fig.2.2 Principe van de fasevergrendelde lus. 

K /s 
0 

3/- Een spanningsgestuurde oscillator (SGO) met over-

4/- Een frekwentiedeler met overdracht 1/N zodat 

De fasedetektor vergelijkt de fase 8. van een periodiek in
~ 

gangssignaal met de fase e van het periodieke signaal uit de deler. 
0 

De uitgangsspanning van de fasedetektor, welke een maat is voor het 

, 

faseverschil van de twee ingangssignalen, wordt via het filter toe

gevoerd aan de SGO. Deze spanning zal de SGO zodanig beÏnvloeden dat 

het faseverschil nul wordt. Wanneer de lus vergrendeld is zal de fre

kwentie van de twee ingangssignalen aan de fasedetektor gelijk zijn 

aan fk zodat de frekwentie van de SGO gelijk is aan Nfk. 

De overdrachtsfunktie van de lus wordt : 

e (s) 
0 

H(s) e. (s) 
~ 

Voor het filter wordt een aktief eerste orde filter gekozen 

omdat hiermee de lus, bij een fase- of frekwentiesprong, zonder 

eindfout 8 = 8. - 8 bijgeregeld wordt. (Voor details wordt verwezen 
e ~ o 

fig.2.3 Aktief eerste orde filter. 
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naar 110 en 111). Het aktieve eerste orde filter (fig. 2.3) heeft 

een overdracht 

met 

De overdracht van de lus ~n vergrendeling wordt nu 

KoKdKf ( 1 + s12 
) 

H (s) = oftewel 
s 2N 

1 + KoKdKf( 1 + ST ) 
2 

2 2 KoKdKf 
de natuurlijke 

2~w s 
w = + w n NT 1 kwentie. H (s) n n = met 2 2 s + 2~w s + w 

n n 
~ I de genormeerde = :zT2Wn 

dempingsfaktor. 

Deze overdracht ~s stabiel indien de noemer een 

Hurwitzpolynoom ~s. Dit is het geval indien K
0

KdKf > 0. 

We nemen nu de volgende punten in overweging. 

fre-

al- Om redenen van stabiliteit moet w kleiner worden 
n 

dan de minimaal aangeboden frekwentie. 

bi- Uit de literatuur blijkt (121 ) dat de acquisitie

tijd omgekeerd evenredig is met w3
• Acquisitietijd is de tijd die de 

n 
schakeling nodig heeft om in vergrendeling te komen na een 

~w die de schakeling uit vergrendeling heeft gebracht: T = 
Een kleine w maakt het systeem ook veel trager in 

n 
het bijregelen van de SGO in vergrendeling. Uit deze 

p 

verstoring 

(llw) 2 

2~w3 
n 

eerste twee punten blijkt meteen de onmogelijkheid om de FV1 toe te 

passen voor lage frekwenties. 

cl- Voor de tweede orde lus die we hier beschrijven is 

de eindfout bij een fase- of frekwentie-sprong nul. Tijdens 

acceleratie ( llw = at ) wordt de eindfout gegeven door 8 
e 

Een reden om w groot te kiezen. 
n 

fase-

dl- Na een frekwentiesprong llw wordt de eindfout het 

snelst naar nul geregeld indien ~ = 0,7. 

el- Door de grote variatie van N is een optimali.sering 

van de parameters van de lus voor dit eenvoudige model niet mogelijk. 

Er ~s dan ook op experimentele wijze naar een oplossing gezocht. 

Bepaling van de parameters van de lus. 

De fasedetektor heeft een gelineariseerde overdrachts-
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-TI 0 TI (8.-8 ) 
~ 0 

fig.2.4 Overdrachtskarakteristiek fasedetektor. 

karakteristiek als in fig. 2.4 geschetst ~n werkelijkheid geeft 

de uitgang van de fasedetektor pulsen af die breder zijn naarmate 

het faseverschil 8e groter is, vd = Kd8e uit de grafiek volgt 

meteen Kd = 15/2n V/rad. De uitgang van de fasedetektor kent slechts 

drie niveaus : 0 V of 15 V of een open verbinding. Het weerstands

netwerk dat de verbinding verzorgt met het filter (zie fig. 2.6) 
1 875 

veroorzaakt een verzwakking met een faktor acht zodat Kd = '
2

TI V/rad. 

De SGO is zodanig ingesteld dat z'n karakteristiek verloopt 

als in fig. 2.5 geschetst : w = 2Tif = K
0

v
2

(t) . Uit de grafiek volgt 

meteen dat 2TI. 6• 10 s 
K = 8 8•10 5 rad· 

o 4,3 ' Vsec 

De uitgangsspanning van de integrator ~s maximaal 15 V. Om 

een goede aanpassing aan de SGO te krijgen dienen we Kf = 4,3/15= 0,28 

te kiezen. Hiermee zijn R
18 

en R19 bepaald 

R
18 

= 10k~, R
19 

= 2,7 k~ ,dit geeft Kf = 

De natuurlijkefrekwentie w variëert met N, 
n 

f (kHz) t 
600 

4,3 -V 

Overdrachtskarakteristiek SGO. 

Het maximum wordt bereikt 

voor N = I • Experimenteel 

~s gebleken dat voor 

f = 360 Hz de lus een goede 
n 

werking vertoont over het 

gehele frekwentiegebied. 

Hiermee is Tl te berekenen. 
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TI = = 14.10-3 sec. De variatie van N geeft dat 

36 < f < 360 Hz. Hiermee is voldaan aan punt a en wordt er tegemoet 
n 

gekomen aan de punten b en c. 

De demping variëert met N ; door de grote omvang hiervan is 

het niet mogelijk de demping binnen redelijke grenzen te houden. De 

minimale demping wordt bereikt voor N = 100 , c smin 
een redelijke demping te garanderen nemen we ~min 

Dit levert een goede werkzame waarde op. 

Hieruit volgt T = 
2 

= !T2Wnmin · Om 

= 0,6. 

-3 = 5,3.10 sec. 

De maximale demping bij N = 1 wordt daardoor erg groot (~ = 6). ma x 
Het blijkt dat voor N = 1 en N = 2 de lus wel ~n vergrendeling komt 

maar niet optimaal werkt. Dit is onbelangrijk temeer daar deze lage 

frekwentieverhoudingen geen werkzame signalen voor de invertor op

leveren en bovendien ~s de doorwerking in het driehoeksignaal nihil. 

Met de eerder berekende tijdkonstanten kunnen nu de komponenten van 

het filter gekozen worden : 

R
8 

= 15 kn , R
17 

= 5,6 kn, c
5 

= 1 ~F. 

Het komplete schema van de FVL is weergegeven in fig. 2.6. 

2.1.3. De beschrijving van de FVL. 

Aan uitgang 4 van IC 1 komt het signaal fk beschikbaar, 

waarvan de frekwentie geregeld wordt met R2 . Punt 13 van IC 1 is de 

uitgang van de fasedetektor. IC 15 vormt een vergrendeldetektie die 

de lichtgevende diode D
4 

doet oplichten indien de FVL in vergrendeling 

~s. R
20 

en D
6 

zorgen ervoor dat de ingang van de SGO (IC9) niet nega

tief kan worden waardoor het IC vernietigd zou worden. Het signaal 

Nfk is beschikbaar aan uitgang 4 van IC 9. De deler (IC8) wordt ~u

gesteld met twee ECD-cijfers (4 tm 7 en 10 tm 13). Hiermee ~s de FVL 

kompleet en hebben we de beschikking over twee synchroon lopende 

signalen met een instelbare frekwentieverhouding. 

De afregeling van de FVL gebeurt met R12 en R
15

. Met de grove 

regeling R wordt de gelijkspanning aan de niet inverterende ingang 
12 

van de operationele versterker (IC2) gelijk gemaakt aan de spanning 

over de spanningsdeler R
5

R
6

, zijnde de halve voedingsspanning. De 

fijnregeling R
15 

stelt men zo in dat de pulsen aan uitgang 2 van 

IC 1 zo smal mogelijk zijn indien de lus in vergrendeling is. 
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fig.2.6 Volledig schema van de fasevergrendelde lus. 
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fig.2.7 In- en uitlezing van het deeltal N. 
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2.1.4. De in- en uitlezing van de frekwentieverhouding. 

Twee duimwielschakelaars genereren de ECD-code waarmee 

de deler wordt gevoed (fig. 2.7). Bij bekrachtiging van s
3 

wordt 

het ingestelde getal N in de teller ingelezen en meteen aan de deler 

doorgegeven. Een andere waarde van N wordt pas funktioneel na het 

opnieuw bekrachtigen van s
3

. Het getal N waarmee de deler gevoed is 

wordt uitgelezen met twee oplichtende cijfereenheden(IC 13 en 14). 

Het omschakelen naar asynchrone modulatie met s
2 

heeft ook het doven 

van de cijfers tot gevolg. 

2.1.5. De onder- en bovengrensbewaking. 

Indien in synchroon bedrijf met ingestelde frekwentie

verhouding N de werkfrekwentie verhoogd wordt, kan het voorkomen 

dat dedraaggolffrekwentie f = Nf boven de door de dimensienering 
c m 

van de schakeling gestelde grenzen uit zou komen. Bij synchroon be-

drijf is daarom een schakeling opgenomen om de frekwentie van de 

draaggolfgenerator bij het opvoeren van de werkfrekwentie te beperken 

en zodoende de synchroniciteit te handhaven. Op dezelfde wijze wordt 

de ondergrens bewaakt, maar deze wordt beperkt door de maximale fre

kwentieverhouding en de minimale werkfrekwentie. Om het systeem tot 

de minimale werkfrekwentie van 1 Hz te laten funktioneren, zal de 

minimale draaggolffrekwentie kleiner moeten zijn dan 99 Hz daar N maxi

maal 99 is. Hier is gekozen voor 80Hz ; de draaggolffrekwentie blijft 

dus bij synchrone modulatie en bij ingeschakelde bewaking gehandhaafd 

tussen 80 en 1000 Hz. 

bovengrens 

f"rt 1 Sl. .... d , 
- 250 ]Jsec [di_ L 

h_ =1 lL- & .--
lo.. ' L L b-1 

=l I"" ,e 
ondergrens 

=l rt- & 

1 .n.. Lf ...__ 
~ msec 

h 

fig.2.8 : Blokschema van de frekwentiebewaking. 
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250 tJSec 
~ 

~ 

f~ 

e u 
fig.2.9a 

3 msec 

f~ 

fig.2.9b 

De onder- en bovengrensdetektie wordt verkregen door een 

schakeling die de ondergrens (80 Hz) en de bovengrens (1000 Hz) 

van de draaggolffrekwentie detekteert door een van de draaggolf

frekwentie afhankelijk signaal fad = 2fd (zie fig. 2.16) te ver

gelijken met de vast ingestelde tijdsduren van twee monostabiele 

multivibrators (fig. 2.8 en 2.9). Indien fad > 2000Hz treedt de 

bovengrensdetektie in werking volgens fig. 2.9a ; in dat geval is 

1/2fad < 250 flsec. Het laag worden van e geeft de tellers (IC 11 

en 12) vrij, en door het laag zijn van d wordt er afgeteld met de 

snelheid van de astabiele multivibrator (fig. 2.11). Indien 

fig. 2.10 

15 14 5 11 

4528 

IC 16 

d 

fad < 160 Hz treedt de ondergrensde

tektie ~n werking volgens fig. 

2.9b ~n dat geval is 

1/2fad > 3 msec. Bij het 

laag worden van e is d nu 

hoog zodat er tijdens deze 

periode opgeteld wordt. 

Het gehele schema van de 

detektie is afgebeeld ~n 

fig. 2.10. Met s4 kan de 

detektie uitgeschakeld 

Schema van de onder- en bovengrensdetektie. 
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Het tellen wordt verzorgt door een 

as tabiele mul ti vibrator volgens fig. 2.1 1. 

Experimenteel bleek een frekwentie van 

rapport nr. 

2 kHz goed te voldoen. De tijdkonstante 

van de schakeling is T = 1,4R27c10 . We 

nemen R
27 

= 10 k~ en c
10 

= 39 nF. fig. 2.]] Astabiele multi
vibrator. 

2.1.6. De delers. 

Uiteindelijk was het voldoende de s~nus en driehoek 

op te bouwen uit 48 resp. 96 stappen en niet uit de beschikbare 480. 

Zodoende moet de pulsfrekwentie voor sinus en driehoek gedeeld worden 

door 10 resp. 5. Dit gebeurt in twee synchrone delers opgebouwd met 

JK-flipflops (IC 4 tm 7 in fig. 2.12). Om te voorkomen dat een ver

keerde stand van de flipflops bij het inschakelen van de voeding de 

delers blokkeren zorgen R
25 

en c
9 

met de of-poort voor een resetpuls 

bij het inschakelen van de voedingsspanning. De pulsen voor de si

nus- en draaggolfgenerator komen beschikbaar aan de verbindingen XS 

f 2 2_ 1 
t~ 3-

1h 
4 I"' r 
5 IC10 X5 

<i> 
4 4 12 12 

f-- 6 j 1 10 15 '-- 6 1 10 15 

3c 13 3 13 

"-- 5k 
111 

14 f---- 5 2 r- -- 11 
14 ~ lq4 IC94 ICj> 1~95 ~9 

.i I ........ ~ -'-

r/..__13~1 f r-- 11P-------------------;9 > 1 td I 

X4 12IC19 10 = h _n 
- 11 13 1'"')--t---VJT 

(+) .-----i12 IC10 X6 

-J q r-

1---
IC7 l 

'---.1.----.J 
- k IC6 ii [ IC7 IC6 

1 
Nfk'>---~-----~----~--------~ 

fig. 2.12 Delers t.b.v. s~nus- en driehoekgenerator. 
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resp. X6. Door X4 hoog te maken wordt de driehoekfrekwentie nog 

eens door twee gedeeld. Indien N = oneven kunnen hiermee bij zeer 

lage frekwentieverhoudingen subharmonischen met de halve grondfre

kwentie worden gecreëerd. 

Asynchrone modulatie. 

Een vrij lopende ,onafhankelijke SGO (ie 35) wekt het 

signaal op voor asynchrone modulatie (fig. 2.13). De keuze tussen 

synchrone en asynchrone modulatie geschiedt door met s2 de logische 

poorten (IC 36) te schakelen waardoor het signaal uit de FVL of 

uit de onafhankelijke SGO aan de delers wordt doorgegeven ( uit

gang l 0). 

In bijlage B3 ~s een volledig schema opgenomen van de cen

trale klokeenheid. 

fig. 2.]3 Yrijlopende SGO voor asynchrone modulatie 

en selektiepoorten. 



Technische Hogeschool Eindhoven -.• = Afdeling der elektrotechniek Vakgroep elektromechanica 

blz. 36 van 

rapport nr. 

2.2. De Draaggolfgenerator. 

In de vorige paragraaf is beschreven hoe er een puls 

ftd is gevormd waarmee, in de hier beschreven draaggolfgenerator, 

een driehoek- dan wel een zaagtandvormig signaal wordt opgewekt. 

Beide signalen zijn opgebouwd uit stapjes door het achtereenvolgens 

inschakelen van weerstanden. Dit inschakelen gebeurt door een multi

plexschakeling aangedreven door een teller. De stand van de teller 

wordt met één verhoogd of verlaagd door een puls in het signaal ftd 

uit de centrale klokeenheid. Een andere methode, maar niet essentiëel 

verschillend, is de uitgang van de teller rechtstreeks op een digi

taal-analoog-omzetter met parallelle ingangen aan te sluiten. Op 

het moment van konstruktie heeft de beperkte beschikbaarheid van 

onderdelen in het E-magazijn er toe geleid voor de eerste oplossing 

te kiezen. 

De opbouw van het driehoeksignaal is als volgt. Een periode 

van het driehoeksignaal is opgebouwd in 96 stappen ; door de sym

metrie zijn hiervoor 24 weerstandswaarden nodig (fig. 2.15). In de 

afbeelding is de eerste halve periode getekend. De opbouw van de 

tweede helft is identiek, dat gedeelte wordt met -1 vermenigvuldigd 

om het negatieve deel van het driehoeksignaal op te wekken. 

De eerst kwart periode van het signaal wordt beschreven door: 

1/- In lineaire y(8) A 
e 

0 < e ~ 90 graden. vorm : = c 90 

2/- In diskrete vorm . y(n) = A nes 
O~n ~ 24 . 

c 90 

met A : de amplitude van het driehoeksignaal 
c 

n : het rangordegetal van de stap 

e . de stapgrootte gegeven door e = 360/m met m het aantal . 
s s 

stappen per periode. 

De funktie 1S dan ook te schrijven als 

y(n) = A 4n/m c 
0 < 4n 2_m 

Voorts hebben we nog twee signalen nodig, fad en fbd' voor 

het op- en aftellen van de teller resp. de polariteit van het drie

hoeksignaal (fig. 2.16). Beide signalen worden verkregen door deling 

uit ftd: fad = ftd/48 en fbd = fad/2. 

In fig. 2.17 1s het schema voor de delers gegeven. De twee 

JK-flipflops (IC20) delen door drie en IC 21 door zestien,tezamen 
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fig. 2.15 Opbouw van het driehoeksignaal. 
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48. Een verdere deling 

in een flipflop (IC 27) 

levert fbd op. We hebben 

nu de beschikking over 

drie signalen ftd' fad 

en fbd waarmee het drie

hoeksignaal gegenereerd 

kan worden. 

fad 

fbd 

fig. 2.16 Signalen voor de opbouw 
van het driehoeksignaal. 

2.2.1. De berekening van het weerstandsnetwerk. 

Bij de berekening van het weerstandsnetwerk moeten we 

de weerstand R van de schakelaars van de multiplexer verdiskonteren. 
a 

Deze weerstand kunnen we kompenseren door het uiteindelijke signaal 

te vormen uit E1 en E
2 

(fig. 2.18): y(n) = E
1 

- E
2 

met 

R + R 
El 

a n 
uvd R

1
+R +R 

a n 

E2 
RJ 

R
3

'uvd = 
R2 + 

R 
n 

de 
LS de weerstand die behoort bij de n 

stap ; er is altijd slechts één schakelaar 

gesloten. 

Het verband tussen de amplitude en de aangelegde voedende 

gelijkspanning is nog onbekend en wordt gegeven door xAc = Uvd' 

met x een nader te bepalen waarde tussen 0 en 1. 

,/. 

t fad I r 
4 12 7 6 ~ 4 

1H r-- 6 1 10 15 2 r- -6 
4520 

X38 

X39 

f bd 
3 13 1 

IC21 - 3 

5 IC20 2 
11 I014l 

~5 IC27 2 

7 7 

..J.. I ../. 
T X40 

fig. 2.17 Schema van de delers van de draaggolfgenerator. 
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We kiezen R2 en R
3 

zodanig dat 

R3 R 
a 

R + R3 R + R 
2 ] a 

Voor het gemak stellen we 

zodat E = 2 

Het driehoeksignaal wordt nu 

4n A 
m c !

R + R 
_ a n 
- R + R 

t n 
-:al xA • 

t c 

Na g omrekenen volgt hieruit 

nR 
R t ( l ) -. 

mxR
1 

n 

4Rt - n 
fig. 2.18 Het weerstandsnetwerk. 

We bepalen nu de waarde van x. In de laatste stap van de eerste 

kwart periode, als het driehoeksignaal zijn maximum bereikt, wordt 

n = m/4 en Rm/ 4 

Rl 
1 0 x - = 

u vd dan A =~ c x 

R 
nRt 

= 
n m/4 - n 

We z~en 

R . Voor 0 ~n n 
rekenen indien 

= 00 , oftewel de noemer van (l) wordt nul. Dit geeft 

R 
x = t De amplitude van het driehoeksignaal wordt 

Rl 

Rl 
=~Uvd' Het invullen van x ~n (1) levert 

t 

m = 96 dus R 
n 

nR 
t n. 

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

24 - n 

dat alleen R van belang is voor de berekening van 
t 

~ 23 kunnen we de benodigde weerstandswaarden uit-

Rt = 1100 Q bestaande uit R1 = 1000 Q en Ra= 100 Q. 

We hebben R groter gekozen dan de maximaal optredende waarde zodat 
a 

eventuele verschillen tussen de komponenten vereffend kunnen worden. 

In de praktijk wordt de berekende waarde benaderd door een kombinatie 

van ten hoogste drie weerstanden. In tabel 2.1 is de volledige bere

kening weergegeven. 

2.2.2. De schakeling. 

Het blokschema van de driehoekgenerator ~s weergegeven 

in fig. 2.19. De 5-bits-teller stuurt de schakelaars van de multi-
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n R (Q) 
n 

R (Q) 1% 
n 

n R (Q) R (Q) I% 
n n 

berekend praktisch 

0 

1 

2 

3 

4 

0 0 

~ berekend praktisch 
13 1--13_0_0_-+-20_0_+_2_00_/_/_+_1 k-2-I--; 

47,8 

100 

157,1 

220 

5 289,5 

6 366,6 

7 453 

8 550 

9 660 

10 786 

11 930 

12 1100 

47,5 

200+200// 

75+82,5 

22I 

14 1540 

15 1833 

16 2200 

17 2671 

267+22,1 18 

182+ I82 19 

392+62 20 

332+221 2] 

332+332 22 

200+200//+68I 23 

910+10+10 24 

200+200//+1k 

3300 

4180 

5500 

7700 

I2100 

25300 

00 

Tabel 2.1 

39,2+lk5 

332+lk5 

Ik +lk2I 

I50+I50+2k37 

3k32 

8k25+8k25//+56 

4k75+681+68,1 

15k+15k//+200 

12ki 

21k5+2k37+1k5 

geen 

plexer. De schakelaarweerstand wordt vereffend in het kompensa

tiecircuit. De opwekking van het negatieve deel van het signaal 

vindt plaats in de polariteitsschakeling m.b.v. fbd' Een interne 

synchronisatie zorgt ervoor dat op de negatief gaande flank van 

fbd (fig. 2.16), de teller voor de multiplexers op nul wordt ge

zet zodat de gnalen fad en fbd enerzijds en het driehoeksignaal 

anderzijds gekoppeld zijn zoals in fig. 2.16 aangegeven. Deze syn

chronisatie wordt verzorgt door een monostabiele multivibrator, 

5 bits multiplex compensa- polariteit fd 
r--- teller schakeling tiecirc. 1---

I I 
fad 1 Jl_ deler. r---

I-"\ r-- r 
1 !""' synchro. 

fbd ....___ 

fig. 2.19 : Blokschema van de driehoekgenerator. 
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fig. 2.20 Tellers, multiplexers en weerstandsnetwerk. 

Fig. 2.20 toont de multiplexschakeling met weerstandsnet

werken en de sturing ervan door de tellers (IC 28 en 29) en de 

poorten (IC 26 en 33). Deze laatste zorgen voor het sequentiëel 

inschakelen van de multiplex-lC's (IC 30 tm 32) 

De instelbare weerstanden (R 76 tm 78) dienen voor het in

stellen van een gelijke R -waarde voor alle drie multiplex-re's. 
a 

In fig. 2.21 is de monostabiele multivibrator, die de interne syn-

chronisatie handhaaft, afgebeeld. 

Het analoge deel van de schakeling (fig. 2.22) bestaat uit 

een eruittervolger (IC 22) en de kompensatie- en polariteitsscha

keling (IC 23 en 24). c
14 

zorgt voor een geringe afvlakking van het 

trapsgewijze signaal. In de kompensatieschakeling worden de span

ningen E1 en E
2 

van elkaar afgetrokken. De grootte van E2 wordt in

gesteld met R
90

. Met een halfgeleiderschakelaar wotdt de polariteit 

van het uiteindelijke driehoeksignaal bepaald. Een logisch één aan 

de ingang sluit de schakelaar en zorgt voor een negatieve uitgangs

spanning ; een logische nul geeft het inverse effekt. Het RC-net

werk aan de bekrachtigingsingang van de schakelaar voorkomt het 

lopen van ongewenste stromen tijdens het schakelen. Met R
96 

kan de 

gelijkspanningskomponent in het 

signaal weggeregeld worden. Ten

slotte wordt het driehoeksignaal 

enigszins gefilterd in een Re

filter (R
97

c
18

). We stellen dat 

alle harmonischen van het drie-

fig. 2.21 

~"----t9 8 

C13 IC26 

Monostabiele multi
vibrator. 

E1 
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fig. 2.22 Analoge deel van draaggolfgenerator. 

hoeksignaal met een amplitude groter dan 1% van de amplitude van de 

driehoek moeten blijven om de vorm te behouden. In het driehoeksig

naal neemt de amplitude van een harmonische af met het kwadraat van 

de rangorde. We stellen 1/n 2 <0,01, hieruit volgt n > 10. De max~

male frekwentie van het driehoeksignaal bedraagt 1250 Hz, dan ~s de 

11e harmonische 13,75 kHz. Het RC-filter is nu te berekenen RC = 1/2nf 

R97 3, 9 k~ en CIS 2,7 nF. 

De amplitude van de driehoek ~s konstant en wordt bepaald 

door de zenerdiode D7. De basis-emittorspanning van de transistor 

Tl variëert met de emittorstroom, R82 en Cl7 dienen voor de af

vlakking van de emittorspanning, zijnde de spanning Uvd 

2.2.3. Het afregelen van de driehoekgenerator. 

Eerst dienen R76 tm 78 zo ingesteld te worden dat de 

verschillen tussen de drie multiplex-lC's vereffend worden. Hiertoe 

moeten de weerstanden R60 en 68 tijdelijk overbrugd worden, zodat 

de spanningsval over de schakelaarweerstanden gemeten kan worden. 

R76 tm 78 worden nu zo ingesteld dat de spanning op punt 13 van de 

drie IC's, indien de ermee corresponderende schakelaar gesloten is, 

R /R = 1/11 bedraagt van de emittorspanning. Is dit gebeurd, dan 
a t 
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wordt R90 verdraaid totdat alle nuldoorgangen van het aan punt 

X42 afgenomen signaal op één lijn liggen. Met R96 kan daarna de 

gelijkspanningskomponent verwijderd worden. 

2.2.4. De zaagtandgenerator. 

Het zaagtandsignaal wordt verkregen door een kleine 

wijziging van het driehoeksignaal. De opbouw van het zaagtandsignaal 

(fig. 2.23) gebeurt in 48 stappen per periode. Dit is het halve 

aantal stappen per periode van het driehoeksignaal. De stapduur bij 

gelijke frekwentie is bij het zaagtandsignaal dus twee maal zo lang. 

Dit wordt bereikt door f d door twee te delen, f = f d/2. We ge-t tz t 
bruiken nu hetzelfde weerstandsnetwerk als bij de opwekking van het 

driehoeksignaal. Uit fig. 2.24 blijkt de mogelijkheid voor de vor

ming van twee patronen van zaagtanden ; zij geven echter geen wezen-

lijk onderling verschillend modulatiepatroon. 

Uit fig. 2.24 blijkt dat het voldoende 1s dat f = f = fad, bz az 
~ ~ 

of dat f = f = f om een zaagtandsignaal te komponeren. bz az ad 
Om van het ene patroon over te schakelen naar het andere is het in-

verteren van f nodig. Om van een driehoek- naar een zaagtandsig
az 

naal over te schakelen moeten we twee handelingen verrichten : 

1/- Het halveren van de pulsfrekwentie uit de centrale 

klokeenheid. 

2/- Het signaal voor de polariteitsgenerator wijzigen 

van fbd naar fad' 

V / / 
V V 

faz 

a b 
fig. 2.24 : Signalen voor de opbouw van het zaagtandsignaal. 



..... Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

blz. 44 van 

rapport nr. 

0 

...... ... 

ll) ... 

i 
s:::: 

0 ... 

ll) 
C'l 

0 

N i ... 
.! 
Ql -... 
" 1: 

.!!! 
Ul 

CD 



-.• = Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

12JC38 

L----19 
& 

blz. 45 van 

rapport nr. 

fig. 2.25 Aanvullende schakeling zaagtandgenerator. 

De aanvullende schakeling van de zaagtandgenerator. 

De schakeling van de driehoekgenerator behoeft slechts 

een geringe aanvulling om een zaagtandsignaal te kunnen vormen. 

De keuze uit de twee signalen voor de polariteitsgenerator gebeurt 

door drie "nand"-poorten die worden bediend met s
6 

(fig. 2.25). We 

schakelen om van het driehoeksignaal naar het zaagtandsignaal met 

gelijke frekwentie en amplitude door het hoog maken van punt X33. 

Dit heeft tot gevolg dat 

1/- X4 laag wordt waardoor f 
tz 

2/- Overgeschakeld wordt van fbd naar fbz" 

Met s
9 

kunnen we de frekwentie van de driehoek halveren, deze scha

kelaar heeft geen invloed op het zaagtandsignaal. Wordt van het ge

halveerde driehoeksignaal overgeschakeld op de zaagtand, dan zal de 

frekwentie verdubbelen. 

Om van het ene patroon van de zaagtand over te schakelen 

naar het andere, zoals afgebeeld in fig. 2.24, kunnen we gebruik 
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maken van SS. De ware betekenis van SS komt ter sprake in de para

graaf over synchronisatie. 

2.2.S. Driehoek- en zaagtandmodulatie. 

In fig. 2.26 zijn signalen opgenomen bij het gebruik 

van de twee verschillende draaggolven. Uit afbeelding a en b zien 

we dat het stuursignaal nauwelijks verandert door over te gaan van 

het driehoeksignaal naar de zaagtand. De gekoppelde spanning (afb. 

c en d) neemt echter een andere vorm aan. Bij gebruik van de zaag

tand als draaggolf neemt het aantal pulsen per periode in de ge

koppelde spanning tot de helft af. Dit wordt veroorzaakt door de 

steile flank van de zaagtand waardoor alle drie thyristoren in 

êên brughelft gelijktijdig worden ingeschakeld en de verschilspan

ning dan niet verandert (fig. 2.27). Vanuit de gekoppelde spann~ng 

gezien heeft het overschakelen op zaagtandmodulatie hetzelfde 

effekt als het halveren van de frekwentie bij driehoekmodulatie, 

terwijl de schakelfrekwentie van de thyristoren ongewijzigd blijft. 

Het ~s duidelijk dat driehoekmodulatie superieur is aan zaagtand

modulatie. 

r-fase \---1 s.inus v- s~nus s-fase 

n 
Jl 
JU1 

/ _L1 

-/ 
_n 
JL 
Jl 

fig. 2.27 : Pulspatroon afhankelijk van de draaggolf. 
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fi2. 2.26 : f 25Hz , f /f = 21 , synchr.mod. ,x= 4 msedcm. 
v m c m 

van boven naar beneden 

alstuurspanning thyristor 1 , driehoekmodulatie. 

b/ , , ' ' 1 , zaagtandmodulatie. 

c/gekoppelde spanning U , driehoekmodulatie. 
rs 

d/ , , , , U , zaagtandmodulatie. rs 
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Het principe van de sinusgenerator 1s identiek aan 

dat van de draaggolfgenerator. Het doel is het opwekken van drie 

sinusvormige signalen die tezamen een symmetrisch driefasensysteem 

vormen. Enige afwijking in de symmetrie zal ook een afwijking ver

oorzaken in de symmetrie van de fasespanningen in de invertor. 

Dit leidt dan tot het ontstaan van extra harmonische stromen in 

de asynchrone machine. Het frekwentiebereik van de sinusgenerator 

loopt van 1 tot 125 Hz, de amplitude 1s regelbaar van nul tot 12,5 V. 

Een periode van de sinus wordt opgebouwd in 48 stappen door 

het achtereenvolgens inschakelen van weerstanden. Door de symmetrie 

zijn hiervoor 12 weerstandswaarden nodig (fig. 2.28). 

Het signaal wordt beschreven door : 

1/- In lineaire vorm : y (8) = A sin e. 
m 

2/- In diskrete vorm : y(n) = A s1n ne m s 

met A : de amplitude van de S1nUS 
m 

n : het rangordegetal van de stap 

e : de stapgrootte gegeven door e = 21T/m met m het aantal s s 
stappen per periode. In ons geval 1S m = 48. 

De funktie is nu ook te schrijven als y(n) = A m s1n nTI/24. 

Net als bij de draaggolf hebben we per fase twee 

signalen nodig om het uiteindelijke stuursignaal te kunnen genereren. 

Eén signaal dat beslist over het op- en aftellen van de teller, en 

één dat beslist over de polariteit van de sinus. We behoeven zo

doende drie bloksignalen (f , f , f ), onderling 240° 1n fase asr ass ast 
verschoven, die zorg dragen voor het op- en aftellen van de tellers 

die de multiplexers sturen. Deze drie signalen worden gevormd in een 

Johnson-ringteller. Door deze drie signalen ieder afzonderlijk te 

delen, verkrijgen we drie bloksignalen met de halve frekwentie 

(f fb , fb ), onderling 120° in fase verschoven, voor de stu-bsr' ss st 
ring van de polariteitsgenerator (fig. 2.29). Fig. 2.30 geeft het 

blokschema van dit proces. 

In fig. 2.31 is het schema gegeven van de Johnson ringteller 

met aanverwantedelers. De uitgangssignalen corresponderen met 

fig. 2.29. De eerste en de tweede flipflop zorgen voor de deling 

door v1er. De derde tot en met de vijfde flipflop vormen de r1ng

teller. Dit 1s een gewoon schuifregister waarvan de uitgang 1s 

L_ ______________________________ ----------------------------------------------------------~ 
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fss fst 

fasr 

fa ss 

fig. 2.29 Signalen voor de opbouw van de 

drie sinussignalen. 

fts Johnson ring 
-i-4 teller. 

fig.2.30: blokschema delers 
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IC47 IC48 IC48 

1..-------t========~==;;==i===~=-L~==~~~~~--JlJ ~ fasr fass f 
ast 

fig. 2.31 : Delers en Johnson ringteller voor de 

sinusgenerator. 

teruggekoppeld naar de ingang. In feite deelt dit schuifregister 

de ingangsfrekwentie door zes. De laatste drie flipflops delen de 

signalen uit de ringteller door twee. De kombinatie van het Re

netwerk met de of-poort dient voor het stellen van de flipflops 

in de gewenste stand na het inschakelen van de voedingsspanning. 

2.3.1. De berekening van het weerstandsnetwerk. 

De berekening van het weerstandsnetwerk heeft de

zelfde gedaante als bij de draaggolfgenerator ; hierdoor kunnen 

we ook uitgaan van fig. 2.18. 

R + R 
a n 

R + R Uvd 
t n 

0 < n < 12 
= = 

E = 
2 

R 
a 

Ru d 
t V 

A 
rn 

s~n 

1

R + R 
a n 

n7T /24 = R + R 
t n 

- Ral xA 
R m 

t 

met x een nader te bepalen grootheid. 

Na en~g omrekenen volgt hieruit : 

R sin nn/24 
R t ( 2 ) R = R1 + = wegens 

n R1 t 
x~ - s~n nn/24 

R 
t 

R . 
a 

In de laatste stap (n = 12) van de eerste kwart periode 

wordt R
12 

= 00 , oftewel de noemer van (2) wordt nul. Dit geeft 

x= Rt/R 1. Het invullen van x ~n (2) levert : 

R sin nn/24 
t R = ...,.....~--=---.,...,.....,-

n 1 - sin nTI/24 
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Na het vaststellen van R kunnen we de verschillende weerstands
t 

waarden uitrekenen. We krijgen dan een trapsgewijs sinussignaal 

waarvan de amplitude 1/x maal de voedende gelijkspanning U be
vd 

draagt. We nemen Ra = 100 ~en R1 = 1000 ~. In tabel 2.2 zijn de 

uitgerekende waarden van R weergegeven. Elke waarde van R is ge-
n n 

vormd uit een kombinatie van ten hoogste drie weerstanden. 

n R <m R <m I% n R <m R (~) 1% 
n n n n 

berekend praktisch berekend praktisch 

0 0 0 7 4223 3k32+91 0 

1 165,1 150+15 8 7110 5k62+lk5 

2 384,1 200+182 9 13350 12k1+1k21 

3 682 681 10 31182 21k5+10k 

4 1100 200+200//+lk 11 127477 100k+27k 

5 1712 1k5+221 12 00 geen 

6 2656 1k5+1k+150 

Tabel 2.2. 

2.3.2. De schakeling. 

In fig. 2.32 is het eerste deel van de schakeling 

weergegeven. We ziende duidelijke overeenkomst met de draaggolfge

nerator. De multiplexeenheden (4051), gestuurd door de tellers 

(4516), schakelen de weerstanden achtereenvolgens in. Het signaal 

E1 komt beschikbaar aan de uitgang van de emittorvolgers (X 48 tm 

50). De drie monostabiele multivibrators zorgen ervoor dat, bij 

elke nuldoorgang van de opgaande flank van de sinus, de tellers 

op nul gezet worden. De amplitude van de drie sinusvormige signalen 

wordt gelijktijdig geregeld door aan punt X41 een spann1ng U te 
a 

leggen. De amplitude A is variabel van nul tot 12,5 V, verder 
m 

geldt Uvd= - Ua' indien met Rl96 de "off-set"-spanning gekompen-

seerd is. De diode D8 1s opgenomen om de basis-emittorspanning 

naar beneden toe te begrenzen ter bescherming van de transistor en 

de multiplex-re's. Het tweede deel van de schakeling (fig. 2.33) 

bestaat uit het kompensatiecircuit en de polariteitsgenerator zo

als we dat bij de draaggolfgenerator hebben gezien. De operationele 

versterkers van het kompensatiecircuit (IC 64, 66 en 68) Z1Jn 

echter uitgerust met een 11 off-set"-regeling (R 197 tm 199). Door 
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fig. 2.33 Schema sinusgenerator, tweede deel. 
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de variabele amplitude is het niet mogelijk de "off-set"-spanning 

met behulp van de regelweerstand aan de inverterende 1.ngang (R 162, 

164, en 166) te vereffenen zoals dat bij de draaggolfgenerator wel 

het geval 1.s. Door het omschakelen van S 12 tm 14 kunnen we over

gaan op lineaire modulatie. Dit wordt 1.n een apart hoofdstuk be

sproken. 

2.3.3. Het afregelen van de sinusgenerator. 

We bespreken hier het afregelen van één fase. R107 

wordt tijdelijk kortgesloten. De uitgang van de teller (IC 51) 

wordt 0000 gemaakt. Daarna wordt de spanning over C 22 gemeten, 

dit is nu de spanning over de schakelaarweerstand van het eerste 

multiplex-Ie (IC 52). Door R145 te verdraaien wordt deze spanning 

op 1/11 gebracht van de emittorspanning van T2. Hierna wordt het 

volgende multiplex-Ie (IC 53) op dezelfde wijze afgeregeld door de 

uitgang van de teller 1000 te maken. We sluiten nu een oscilloskoop 

aan op punt X55. De emittorspanning van T2 wordt nu nul gemaakt en 

we verdraaien R197 totdat het bloksignaal verdwenen l.S. Het ver

wijderen van de gelijkspanninskomponent met R191 gebeurt later zo

dat ook de "off-set"-spanning van nog volgende operationele verster

kers gelijktijdig verwijderd kan worden. 

Van het in 48 stappen opgewekte sinussignaal 1.s een spek

trumanalyse gemaakt. In fig. 2.34a is het frekwentiespektrum van 

het sinussignaal zichtbaar voor de lagere harmonischen. We zien dat 

geen enkele harmonische 1.n dit spektrum boven de 2,5% van de grond

harmonische uitkomt. Door de opbouw in 48 stappen kunnen we een 48e 

harmonische verwachten. Uit afbeelding 2.34b blijkt dat er een 47e 

en een 49e harmonische ontstaan. We kunnen dit begrijpen als we 

bedenken dat het verschil tussen het gevormde sinussignaal en een 

zuiver sinussignaal, het foutsignaal, benadert kan worden met een 1.n 

amplitude gemoduleerd zaagtandsignaal. De verhouding van frekwenties 

van dit zaagtandsignaal tot de s1.nus (het modulerend signaal) be

draagt 48. Door de amplitudemodulatie ontstaan de som- en verschil

frekwenties. 

Nemen we alleen de grondharmonische van dit zaagtandsignaal, 

dan kunnen we voor het foutsignaal schrijven : 

Az 1 cos wt sin 48wt = !Az 1 (sin 47wt +sin 49wt) ( 1 ) 

Az 1 1.s de amplitude van de grondgolf van het zaagtandsignaal. 
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fig. 2.34 a en b Frekwentiespektrum van het sinussignaal. 

a 

b 

f = 10 Hz 
m 

f = 10 Hz 
m 

x-as 20 Hz/cm 

x-as 200 Hz/cm 



-.• = Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek Vakgroep elektromechanica 

blz. 5 7 van 

rapport nr. 

De amplitude van de grondgolf van een zaagtand wordt gegeven door 

A /n , met A de amplitude van de zaagtand. z z 
Uit fig. 2. 28 blijkt dat 

wordt door : A = A tg 
z m 

de amplitude van dit zaagtandsignaal gegeven 

n/24 = 0,131A . De amplitude van de grond
m 

harmonische wordt dan A 1 = 0,131A /n, invullen in (1) levert 
z m 

Az 1 cos wt sin 48wt = 0 • 131 A (sin 47wt + sin 49wt) 
2 n m 

= 0,021 A (sin 47wt + sin 49wt) 
m 

De amplitude van de 47e en 49e harmonische moet dus 2,1% bedragen 

van de amplitude van de sinus, De meting komt overeen met deze 

waarde. 
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2.4. De Synchronisatieëenheid. 

Het doel van de synchronisatieëenheid ~s tweeledig : 

1/- Bij synchrone modulatie de faseverschuiving vastleggen 

tussen modulerende golf en draaggolf. 

2/- Bij asynchrone modulatie met herstarten van de draaggolf 

zorg dragen voor het op de juiste W~Jze starten van de draaggolf 

bij elke nuldoorgang van de sinus r-fase. 

We zullen deze twee werkingen van de synchronisatie

eenheid achtereenvolgens behandelen. 

We gaan uit van vier mogelijke faserelaties tussen de modu

lerende golf en de draaggolf. Bij de nuldoorgang op de positief 

gaande flank van de sinus r-fase kan de fasehoek ~ van het drie

hoeksignaal 0, TI/2, TI of 3TI/2 radialen bedragen (fig. 2.36). De 

kennis dat het deze nuldoorgang betreft wordt geleverd door het 

signaal ~b (fig. 2.29). We brengen nog even in herinnering fig. sr 
2.16 waarin de vier fasepunten worden gekarakteriseerd. Zij zijn 

opgenomen in tabel 2.3. Het is nu voldoende, bij de genoemde nul

doorgang van de sinus, fad en fbd eenmalig op het bij de gewenste 

fasehoek genoemde logische n~veau te brengen om deze faseverschui

ving te doen ontstaan, mits fad pas na 24 pulsen van ftd weer van 

logisch niveau verandert. De interne synchronisatie van de draag

golfgenerator zorgt voor de juiste plaatsing van het driehoeksig

naal. Doordat s~nus en driehoek synchroon lopen, zal een eenmaal 

~=3n/2 

d 

fig. 2.36 Mogelijke faseverschuivingen tussen driehoek e~ sinus. 
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ingestelde fasehoek behouden blijven. Bij de nuldoorgang van de op

gaande flank van de s~nus zullen eenmalig de volgende handelingen 

moeten worden verricht : 

1/- De delers van de draaggolfgenerator (IC 20 en 21) worden 

opnul gezet, dit garandeert dat er eerst 24 pulsen van ftd verstrij

ken voordat fad van logisch n~veau verandert. 

2/- fad en fbd worden in de bij de gekozen fasehoek behorende 

stand geplaatst (fig. 2.16). Dit gebeurt via twee schakelaars (S 5 

en 11), uitgevoerd als tweepolige draaischakelaar met 4 standen. 

2.4.1. Het herstarten van de draaggolf. 

Hier moet juist bij elke nuldoorgang van de sinus de 

driehoekgolf opnieuw gestart worden. 

1/- Bij de nuldoorgang op de positief gaande flank van de 

s~nus r-fase wordt de driehoek gestart met fasehoek TI, 

2/- Bij de nuldoorgang op de negatief gaande flank van de 

s~nus r-fase wordt de driehoek gestart mey fasehoek nul. 

door dit zo afwisselend te doen zorgen we ervoor dat 

f(Wt) = - f(Wt + TI) waardoor even harmonischen in het signaal niet 

voorkomen (fig. 2.37). De kennis welke nuldoorgang plaatsvindt 

wordt geleverd door het signaal ~b (fig. 2.29). Bij elke nul-
sr 

doorgang van de sinus moeten de volgende handelingen verricht worden 

1/- Het nul stellen van de tellers die de multiplexeenheden 

van de draaggolfgenerator sturen. 

2/- Het nul stellen van de delers van de draaggolfgenerator. 

3/- Het op de logische êên stellen van het signaal fad' 

4/- Indien de flank van 

de sinus positief gaande is, 

het op de logische êên stellen 

van fbd' 

5/- Indien de flank van 

de sinus negatief gaande is, 

het op de logische nul stellen 

van fbd' 

fig. 2.37 Het principe van herstarten. 
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2.4.2 De schakeling. 

We zullen eerst dat deel behandelen dat de fasever-

schuiving veroorzaakt en daarna het deel voor het herstarten van de 

draaggolf. Beide delen zijn samen weergegeven in het schema van 

fig. 2.38. 

De basis van de schakeling vormt een monostabiele multivi

brator (MM) bestaande uit twee poorten (IC 41 en 42 ) en een Re

netwerk. De pulsen uit deze MM zorgen voor het stellen van de ver

schillende tellers en delers van de draaggolfgenerator. 

Een positief gaande flank aan de ingang van de MM (punt 11) 

veroorzaakt een puls aan de uitgang X 31. De werking van de MM kan 

geblokkeerd worden door een logische één aan ingang 12. Hiervan 

maken we gebruik om te zorgen dat de gewenste faseverschuiving 

slechts eenmaal gezet wordt. Het bekrachtigen van S 3 zorgt voor 

het laag worden van punt 12 van IC 41, een daaropvolgende positief 

gaande flank aan punt 11 zal de MM een puls doen afgeven. Deze 

flank is afkomstig van signaal ~b en markeert de nuldoorgang van 
sr 

de positief gaande flank van de s~nus. Het gevolg van de puls uit de 

MM op fad en fbd is afhankelijk van de stand van SS (fig. 2.2S) 

resp. Sl1 en wordt opgesomd in tabel 2.3. De puls uit de MMstelt 

cp ss s 11 na puls 

fad fbd 

0 1 0 1 0 

Tr/2 0 0 0 0 

TI 1 1 1 1 

3Tr/2 0 1 0 1 

Tabel 2.3 

v~a X31 de delers en tellers van de draag

golfgenerator op nul, maar zorgt tegelijker

tijd door het bekrachtigen van punt 6 van 

de D-flipflop (4013) dat de MM opn~euw ge

blokkeerd wordt. Hiermee ~s het invoeren 

van de gewenste faseverschuiving beëindigd. 

Het herstarten van de draaggolf wordt moge-

lijkdoor het omschakelen van S10, dit heeft 

alleen uitwerking bij asynchrone modulatie. Hiermee wordt de blok

kade van de MM opgeheven, de taak van S11 overgenomen door het sig-

naal f en de nuldoorgang van de sinus aangegeven door het signaal 
bsr 

f . De faseverschuiving is afwisselend 0 en TI (fig. 2.37). In ta
asr 

bel 2.3 zien we dat SS-S1l in de stand o of TI moet blijven staan. 

We hebben steeds over het driehoeksignaal gesproken 

omdat dit alleen hier in aanmerking komt voor de beschreven synchro

nisatie. De invloed op het zaagtandsignaal wordt hier opgesomd : 
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1/- Keuze van de fasehoek. Alleen SS heeft invloed 

op het zaagtandsignaaL De stand van de schakelaar bepaalt de vorm 

van het signaal (fig. 2.24). Indien SS hoog is wordt de faseverschui

ving nul en de vorm als in fig. 2. 24a ; indien SS laag is bedraagt 

het faseverschil 180° en is de vorm als in fig. 2.24b. 

2/- Herstarten. Het zaagtandsignaal zal bij elke 

nuldoorgang van de sinus r-fase s teecis op dezelfde wijze gestart 

worden, nl. met fasehoek nul. Hier geldt als bij het driehoeksig

naal dat SS hoog moet zijn om een goed zaagtandsignaal te verkrijgen. 
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In de vergelijkingseenheid worden de modulerende golf 

en draaggolf per fase met elkaar vergeleken in een komparator. In

dien de spann1ng van de draaggolf kleiner is dan die van de modu

lerende golf is de uitgang hoog, anders 1s de uitgang laag. Hieraan 

voorafgaand bestaat de mogelijkheid de modulerende golf te bemon

steren voor de toepassing van regelmatige of uniforme bemonstering; 

dit laatste heeft alleen zin bij SPBM. Bij natuurlijke bemonstering 

wordt de modulerende golf rechtstreeks aan de komparator toegevoerd. 

Het uitgaande signaal van de komparator is het in pulsbreedte 

gemoduleerde signaal (F , F of 
r s 

F ). Dit signaal behoeft nog twee 

t l bewerkingen om het te schonen. 

1/- Het kan voorkomen dat 

de overgang van het ene logische werkelijke gewenste 
overgang n1veau naar het andere van het 

signaal aan de uitgang van de 

komparator niet rechtstreeks 

geschiedt (fig. 2.45), maar dat 

overgang 

fig. 2.45: Overgangen van logische 
n1 veaus. 

het enige keren op en neer klapt alvorens tot het andere n1veau te 

geraken. Dit denderen wordt veroorzaakt door ru1s als modulerende 

golf en draaggolf eenzelfde spanningsniveau bereiken (fig. 2.46a), 

of door het meermaal doorsnijden van beide signalen als gevolg van 

de trapsgewijze opbouw (fig. 2.46b). We weten echter dat op een 

flank van de draaggolf het SPBM-signaal eenmaal omklapt. Hiervan 1s 

gebruik gemaakt om er voor te zorgen dat de omslag zonder denderen 

gebeurt. 

driehoek 

-'J 
S1nUS 

ongedefiniëerd 
omschakelpunt 

a 

driehoey sinus 

r 

_Ij 
b 

~ 

meerdere om
schakelpunten 

fig. 2.46 : Oorzaken van niet rechtstreekse overgangen. 
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2/- Optredende korte geleidingatijden van de thyristoren 

dient vermeden te worden in verband met het opladen van de doof

condensatoren en de minimaal benodigde hersteltijd van de thyris

toren. In het stuursignaal kunnen totzover nog zeer korte pulsen 

voorkomen als bv. de sinus de driehoek boven in de top snijdt. 

Een smalle-puls-eliminator (SPE) verwijdert alle pulsen die korter 

duren dan een van tevoren ingestelde tijdsduur. 

Uit de SPE komen de stuursignalen waarmee, via pulsverster

kers, de zes thyristoren van de invertor gestuurd worden. In de 

vergelijkingaeenheid is bovendien nog een stop- en startschakeling 

opgenomen, benevens een schakeling voor het omkeren van de draai

richting door het verwisselen van de s- en t-fase. 

2.5.1. De bemonsterschakeling. 

De bemonsterschakeling bestaat uit twee gedeelten. 

Een bemonster- en houd-IC (LM-2) en een sturing voor de bemonster

tijdstippen. Er vinden twee methoden van bemostering plaats : 

l/- Regelmatige bemonstering geschiedt op elke positieve en 

negatieve piek van het driehoeksignaal. Uit fig. 2.50 blijkt dat 

we hiervoor het signaal fad kunnen gebruiken omdat elke opgaande 

flank samenvalt met een positieve 

of negatieve top van de driehoek. 

Deze flank stuurt een monostabiele 

multivibrator waarvan de pulsbreedte 

de bemonsteringaduur is. 

2/- Uniforme bemonstering 

geschiedt op elke positieve piek 

van het driehoeksignaal. Uit fig. 

2.50 blijkt dat we hiervoor het 

in 

bemonster-en 
houd- IC 

y---~7 

fm fl>---t---1 3 IC 88 5 

8 
LM2 

6 4 

fig. 2.47 Bemonster- en houdschakeling met sturing. 

uit 
f' 
m 
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signaal fad kunnen nemen onder voorwaarde dat fbd = 0 (fbd+ fad). 

In geval van natuurlijke bemostering wordt het modulerende 

signaal rechtstreeks doorgelaten (f' = f ). 
m m 

Een bemonster- en houdschakeling (IC 88), gebaseerd op het 

opladen van een condensator (C 40) zorgt voor de bemonstering van 

één fase van het sinussignaal. Indien 820 hoog is zal de bemonste

ring kontinu plaatsvinden zodat het uitgangssignaal van de bemon

ster- en houdschakeling het ingangssignaal volgt. Is 820 laag, dan 

bepaalt een puls met een duur van 5 ~sec uit de MM (IC73) het be

monsteringstijdstip. De MM reageert op een positief gaande flank 

aan de ingang (punt 4). Bij regelmatige bemonstering is dit het 

signaal fad (Sl9 laag) en bij uniforme bemonstering het signaal 

fbd + fad (819 hoog). 

2.5.2. De komparator. 

Voor elke fase worden de draaggolf en de modulerende 

golf van de desbetreffende fase aan de uitgang van het desbetref

fende bemonster- en houdcircuit toegevoerd aan 

een komparator (fig. 2.48). De uitgang van de 

komparator wordt hoog zodra f < f' en laag in
c m 

dien > f' . Door op deze manier te schakelen 
m 

zal de grondharmonische in het stuursignaal 1n 

fase zijn met de modulerende golf. Als kompara

tor is de LM 311 gekozen omdat dit IC een hoge 

verschilspanning aan de ingangsklemmen kan ver

dragen. 

2.5.3. De omkeerschakeling. 

fig. 2.48: Komparator. 

De omkeerschakeling (fig. 2.49) maakt het mogelijk de 

s- en t-fase met elkaar te verwisselen zodat de draairichting van 

de machine omgekeerd kan worden. Om te vermijden dat bij vol bedrijf 

de draairichting van het veld in de machine plotseling omgekeerd 

wordt, kan de omkering alleen geschieden als de stuursignalen naar 

de invertor uitgeschakeld zijn (S21 laag). Het omkeren gebeurt 

door het bekrachtigen van S3 waardoor een puls aan X8 de stand 

van SIS doorgeeft aan de uitgang van de D-flipflop (TC96). 
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fig. 2.49 : Omkeerschakeling. 
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2.5.4. De antidenderschakeling. 
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F" 
s/t 

F" 
t/s 

Deze schakeling (fig. 2.52) draagt zorg voor een 

eenduidige overgang van logisch niveau en bestaat uit twee ge

deelten : 

1/- Een uitgebreide "set-reset"-schakeling (IC 74 en 84) 

2/- Een van de draaggolf afhankelijke sturing waarbij ook 

de start- en stopschakeling is gevoegd. 

Slechts als beide ingangssignalen F~ en fh hoog 

worden, gaat het uitgangssignaal F' van nul naar een. Pas op het 
r 

moment dat beide ingangssignalen weer laag worden gaat het uit-

gangssignaal van één naar nul. Het signaal F" is afkomstig uit 
r 

de komparator van de r-fase en het stuursignaal fh is afhankelijk 

van de gebruikte draaggolf. 

1/- Driehoek als draaggolf. 

We weten dat op de positief gaande flank 

het signaal F" omslaat van een naar nul en op de neergaande flank 
r 

van nul naar één. We moeten er dus voor zorgen dat het signaal fh 

overeenkomstig variëert (fig. 2.50). In het geval van de driehoek 
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als draaggolf nemen we daarvoor het 

signaal fhd' Dit signaal is af te 

leiden uit fad en fbd met een ex-

clusieve-of-poort waarvan de uit- fd 

gang geÏnverteerd wordt 

2/- Zaagtand als draaggolf. 

De betrekking tussen de 

flanken van het zaagtandsignaal fad 

en fh is dezelfde als bij het 

driehoeksignaal. Door de steile 

flank in het zaagtandsignaal, 

hebben we slechts een korte 

niveauwisseling nodig (fig. 

2.51). Dit wordt bewerkstelligd 

met een MM (IC75) die reageert 

op de neergaande flank van 

f f d' De pulsbreedte bedraagt 
az a 

fbd l ... ____ ...... 

fig. 2.50 Afleiding van het anti
dendersignaal uit de 
driehoeksignalen. 

50 ~sec overeenkomend met de stijgtijd van de steile flank van de 

zaagtand. Indien we de zaagtand van patroon veranderen moet fh ge

inverteerd worden (fig. 2.51b). 

De stuurschakeling van de antidenderschakeling 1s 

weergegeven in het onderste deel van fig. 2.52. Het logische n1veau 

van punt X33 wordt bepaald door de keuze tussen driehoek of zaag

tand. Het stuursignaal fh blijft hoog door het omschakelen van S2l. 

-~ L1 
, V l 
J I I l faz 

fhz ~ ~ 
a 

> ~ r 
"'J "'J 
J I I L 

fhz ~ r 
b 

fig. 2.51 Afleiding van het antidendersignaal voor de zaagtand. 
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Hierdoor wordt de werking van de invertor gestopt doordat alle 

fasespanningen (U , U en U ) hoog blijven. 
r s t 

2.5.5. De smalle-puls-eliminator. (SPE) 

In de SPE wordt het signaal vertraagd. De instelbare 

vertragingstijd heeft dezelfde duur als d~ minimaal toegestane puls

breedte. De karakteristiek van de inver-

tor bepaalt de in te stellen minimale 

pulsbreedte. Voorlopig is de ingestelde 

vertragingstijd van 200 ~sec overgenomen 

van Burgel (L8). 

De vertraging wordt bereikt door

dat een opgaande flank van het signaal 

aan de uitgang van een MM 200 ~sec na 

fig. 2.53: Signalen 1n SPE. 
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fig. 2.54 Schema smalle-puls-eliminator. 

elke flank van het signaal F' , het dan aanwezige n~veau van F' 
r r 

via eenD-flipflop doorgeeft (fig. 2.54). Indien twee flanken in 

het signaal F' elkaar binnen 200 }lsec volgen, geeft de MM slechts 
r 

één opgaande flank af 200 }lsec na de laatste flank. Hiermee wordt 

bereikt dat een puls , of een serie pulsen, smaller dan 200 }lsec 

worden geëlimineerd (fig. 2.53). In de schakeling (fig. 2.54) zor

gen twee exclusieve-of-poorten (IC80) dat er op elke flank van het 

signaal F' een triggerpuls aan de MM (IC73) wordt toegevoerd. Het 
r 

signaal aan de uitgang van de MM (punt 9) vormt het kloksignaal 

voor de D-flipflop (IC 79). De gewone uitgang en de inverterende 

uitgang van de D-flipflop sturen elk v~a een pulsversterker een 

thyristor uit dezelfde brugtak zodat het onmogelijk is de twee 

thyristors uit dezelfde brugtak tegelijkertijd te ontsteken. Door

dat het nieuwe model pulsversterker zowel bij inschakelen als bij 

uitschakelen een vertragingstijd heeft van 0,5 }lsec, behoeven er 

geen maatregelen genomen te worden om te vermeiden dat de ene thy

ristor ontsteekt terwijl de andere aangestuurd blijft. 

Het RC-netwerk met de en-poort zorgt dat bij inschakeling van 

de voedingsspanning de D-flipflops in de juiste stand komen te staan 

zodat er geen kortsluiting in de invertor ontstaat tussen twee fasen. 

In fig. 2.55 is de werking van de SPE te zien ; een serie smalle 

pulsen is uit het signaal verwijderd. 
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2.5.6. Het afregelen van de vergelijkingseenheid. 

De enigste elementen van de vergelijkingseenheid die 

afgeregeld dienen te worden, zijn de monostabiele multivibratoren. 

De MM voor de sturing van de antidenderschakeling wordt afgeregeld 

op 50 ~sec met R226, die van de sturing voor de bemonstering op 

5 ~sec met R225. De MM van de SPE worden afgeregeld met R227 tm 229 

op de minimaal gewenste pulsduur. 

Het is voor een goede werking van de asynchrone machine van 

belang dat de drie fasen zuiver symmetrisch zijn. Men kan dit kon

troleren door der-, s-ent-fase van het stuursignaal (X71, 73 en 

75) gelijktijdig op een oscilloskoopbeeld zichtbaar te maken. Hierbij 

dient de sturing te zijn ingesteld op synchrone modulatie met een 

driehoek met een frekwentieverhouding 15. Elk stuursignaal op zich 
0 moet symmetrisch Z~Jn rond 180 , maar bovendien moeten alle drie 

0 signalen , op een faseverschuiving van 120 na, hetzelfde patroon 

vertonen, ongeacht de ingestelde amplitude van de s~nus. De sym

metrie rond 180° is te verbeteren door het verdraaien van R 191, 

192 en 193 van de sinusgenerator (fig. 2.33). Indien de eerder 

besproken afregelingen goed zijn uitgevoerd zullen de drie fasen 

nu ook eenzelfde patroon vertonen. Kleine afwijkingen z~Jn eventueel 

nog bij te regelen met R 162, 164 of 166 uit fig. 2.33. Een juiste 

afregeling zal het ontstaan van een gelijkstroomkomponent in de 

statorwikkelingen verhinderen. 
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3. LINEAIRE MODULATIE. 

Het aantrekkelijke van SPBM is dat we zowel de werk

frekwentie als de werkspanning onafhankelijk van elkaar kunnen re

gelen en we daarnaast de storende harmonische komponenten binnen 

redelijke grenzen kunnen houden. 

Bekrachtigen we de machine met een blok (fig. 3.1a), dan is 

de frekwentie regelbaar maar wordt de amplitude van de grondharmo

nische van de gekoppelde spanning gegeven door de vaste waarde 

û = 213/TI U 1,1 U . Bij SPBM is de maximale amplitude van de 
rs g g 

grondharmonische komponent slechts !13 U = 0,86 , een verlies van 
g 

c1rca 20% t.o.v. het volledige blok. 

Door aansnijding van het blok zijn we 1n staat de werkspan

ning te verlagen (fig. 3.1b), dit noemen we lineaire modulatie. De 

a 

b 

fig. 3.1 

I T2 I 

~ 
IT, I l -I I ' I 

I I 

1 I 
I I 

-

Vorming van de gekoppelde spann1ng uit de r- en s-fase. 
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fig.3.2 : boven Draaggolf en modulerende golf bij lineaire modulatie 

onder Stuursignaal bij lineaire modulatie. 
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amplitude van de grondharmonische wordt dan gegeven door 

ûrs = l,lkUg waarin k = T1/T2 • De waarden Tl en T2 zijn vastgelegd 

in fig. 3. lb. Het kenmerk van lineaire modulatie is dat alle pulsen 

(T2 - T1) even breed zijn. We kunnen dit signaal vormen door demo

mentane vergelijking van twee periodieke signalen, een draaggolf en 

een modulerende golf zoals bij SPBM, waarbij we als modulerende golf 

nu een symmetrische blokgolf nemen (fig. 3.2). De waarde van k wordt 

dan gegeven door k = A /A zoals eenvoudig is af te leiden uit fig. m c 
3.lc. In dit laatste figuur zien we twee van de drie modulerende 

golven die samen bijdragen tot de gekoppelde spanning die in fig.3.1b 

is afgebeeld. Omdat we bij LM hetzelfde principe toepassen als bij 

SPBM zullen we een gelijksoortig frekwentiespektrum aantreffen waar

aan de harmonische komponenten van de blokgolf Z~Jn toegevoegd. Het 

frekwentiespektrum van de blokgolf bestaat uit de oneven veelvouden 

van de grondgolf waarvan de amplitude afneemt met 1/n , n is het 

rangordegetal van deharmonische komponent. 

Het voordeel van LM berust dus op een 
SPBM LM toegenomen werkspanning, het nadeel 

,.... 
0,5 u 0,64 u u schuilt in de toename van het aantal r g g 

u 0,35 u 0,45 u lage harmonischen die er met SPBM r g g 
...... 0,86 u 1' l u u niet waren. De verschillende maximaal rs g g 
u 0,61 u 0,78 u bereikbare spanningen zijn opgenomen rs g g 

Tabel 3. ] in tabel 3. 1. 

3.1 De schakeling. 

Omdat we slechts over hoeven te schakelen van een s~nus 

naar een blok is de schakeling zeer eenvoudig en reeds weergegeven 

in fig. 2.33. De spanning Uvd' die de amplitude van de s~nus bepaalt, 

wordt per fase via een weerstandsdeling aan de ingang van de polari

teitsgenerator geschakeld door het sluiten van 87, zodat aan elke 

uitgang van de sinusgenerator (X 55 tm 57) een blokgolf ontstaat. 

Deze blokken zijn onderling 120° in fase verschoven. 

De spanningsdeling over de weerstanden (bv. R 200 en 203) 

zorgt ervoor dat de amplitude van de grondgolf niet verandert in

dien overgeschakeld wordt van SPBM naar LM. 

Fig. 3.3 toont de stuursignalen van twee fasen en de resul

terende gekoppelde spanning. 



•I • lil 
~ -t 
0. (I) 
CD (') = :r 
~ :::1 
0. (i) 
CD (') 
.... :r 
CD (I) 

1D 
~ ~ 
0 <C 
(i) (I) 
() (/) 
:::; (') 
:::::!. :r 
CD 0 
A" 2.. 
< m 
lll -· 
A" :::1 

(Cl 0.. .... :r 
0 
CD 0 
"0 < 

(I) 
CD :::1 
1D 
~ .... 

Stuursignaal van de r- en s-fase bij lineaire modulatie. 
0 
3 
CD 
() 
:::; 
lll 
:::J 
?i 
lll 

.... o-lll 

~ I~ 
~ 
"--
\..n 

..... < 
lll 
:::l 

~Lil I I 
L.J I... 

fig. 3. 3 Resulterende gekoppelde spanning bij lineaire modulatie. 
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4. DE SPM{NINGSREGELING. 

De verandering van de werkfrekwentie van de asynchrone 

machine maakt het noodzakelijk de werkspanning te wijzigen, wil men 

de luchtspleetflux in de machine handhaven. Een daling van deze flux 

beneden de nominale waarde zal een verlies aan kipkoppel betekenen, 

een stijging boven de nominale waarde zal tot verzadiging van het 

ijzer leiden en daardoor een onevenredige toename van de magneti

seringsstroom geven. Omdat in eerste benadering de flux gelijk is 

aan de statorspanning-tijdintegraal, zal de statorspanning af moe

ten nemen bij afnemende frekwentie. 

De amplitude van de grondharmonische van de gekoppelde span

nig bij volledige SPBM wordt gegeven door û = ~13 MU voor M <I. 
rs g 

De werkspanning kan eenvoudig geregeld worden qoor de amplitude van 

de sinus te variëren. In de gebruikte opstelling bedraagt de inverter

gelijkspanning U = 220 V. Uit de formule volgt dat op deze wijze 
g 

met SPBM slechts een maximale effektieve waarde van de gekoppelde 

spann1ng is te realiseren van U rs = 134 V. Deze beperking van het 

werkingsgebied van SPBM is op te heffen door de spanning U te ver
g 

groten en daarop de invertor opnieuw te dimensioneren. Een andere 

mogelijkheid een hogere werkspanning te krijgen is de amplitude van 

de sinus boven die van de driehoek uit te laten stijgen (M > 1) , 

maar het verband tussen Men de werkspanning is dan niet meer li

neair. We komen dan in een overgangsgebied waarbij geen volledige 

SPBM meer optreedt (fig. 4.1). Dit gaat gepaard met een toename van 

de lagere harmonischen naarmate M groter wordt doordat het PBM-sig

naal steeds meer op een blok gaat gelijken. 

Het doel van de spanningsregeling zoals die is uitgevoerd is 

het behoud van de luchtspleetflux en daarmee van de koppel-rotorfre

kwentiekarakteristiek over een bepaald gebied van de werkfrekwentie. 

Indien we daarin slagen zal de koppeltoerenkarakteristiek slechts 

opschuiven langs de toeren-as waarbij het snijpunt met deze as be

paald wordt door de werkfrekwentie f (fig. 4.2). Indien de werk-
m 

frekwentie tot nul nadert, zien we dat het nominale koppel in motor-

bedrijf niet meer gehaald kan worden. Het is daarom niet zinvol de 

werkfrekwentie verder te laten dalen dan tot s f . Naar boven toe 
n n 

wordt de spanningsregeling begrensd door het gelijkspannnigsniveau 

van de invertor. 
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p = 

~ 

f omw 
as 

fig. 4. 2 Koppeltoerenkarakteristiek voor diverse f . 
m 

4. I. De berekening van de statorspanning bij variabele frekwentie. 

Bij de berekening gaan we uit van een symmetrisch 

driefasige asynchrone machine, gevoed uit een symmetrisch driefasig 

net met variabele frekwentie. We verwaarlozen optredende magnetische 

verzadiging, ijzerverliezen en stroomverdringnigseffekten en gaan 

er van uit dat de wederzijdse induktie tussen rotor- en statorfase 

sinusvormig met de hoek 6 verloopt. Bij de opzet van de vergelij

kingen is uitgegaan van de tekenafspraak volgens fig. 4.3. 

Voor dit model van een asynchrone machine kunnen we de vol

gende vergelijkingen opzetten. 

( ) ·.:T I' l!s = Rs + j wLs Is + J wwsr-r , de statorspanning. 

T 
e 

3p~ Re ( ji*I') sr -s-r het elektromagnetisch koppel, I* ~s de 
-s geconjugeerde van I 

-s 

~ = L I + t' I' s-s sr-r de statorflux. Met statorflux wordt bedoeld de 

met alle statorwikkelingen gekoppelde flux. Indien we de statorflux 

konstant houden, doen we dit tegelijkertijd met de luchtspleetflux. 

Over de gebruikte 'konstanten' in deze formules maken we de 

volgende aantekeningen : 

sec 
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1/- De slip s : bij variabele frekwentie is dit een weinig

zeggende grootheid omdat s gerelateerd wordt aan de hoekfrekwentie. 

hierdoor zal bij gelijke rotorfrekwentie s toenemen indien de werk

frekwentie afneemt. 

2/- De stator zelfinduktie L ~s de zelfinduktie die ont-s 
staat doordat we te maken hebben met symmetrische driefasige wik-

kelingen gevoed uit een symmetrisch driefasige spanningsbron. De 

werkelijke stator zelfinduktie is 2/3 L . 
s 

3/- De wederzijdse induktie t : Hiervoor geldt hetzelfde 
sr 

als onder 2/- is gesteld, de werkelijke topwaarde van de wederzijdse 

induktie bedraagt ongeveer 2/3 t . 
sr 

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met 

de harmonische komponenten in de spanning. We zijn alleen gein

teresserd in de amplitude van de grondharmonische bij variabele 

frekwentie en konstante flux en houden daarom een beschouwing waar

bij alleen sinusvormige spanningen en stromen een rol spelen. 

Om de formules eenvoudig te houden wordt overgegaan op 

dimensieloze grootheden die met een index o worden geschreven. De 
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dimensieloze grootheden z~Jn gerelateerd aan de nu volgende ~n 

de machine optredende grootheden. 

- de nominale statorspanning U , spanning over een fase volgens 
n 

kenplaat. 

- de stator-magnetiseringsstroom I = U /X , statorfasestroom 
m n sn 

bij het synchrone toerental bij 3-fasige bekrachtiging en 

onder verwaarlozing van de statorweerstand. 

- de nominale flux ~ = L I , statorflux (hoofd- en lekflux) bij 
n s m 

het synchrone toerental. 

- de nominale frekwentie f , volgens kenplaat. 
n 

- de nominale statorreaktantie X = 2Tif L • 
sn n s 

- de nominale rotorreaktantie X = 2Tif L . 
rn n r 

-de nominale wederzijdse reaktanties X =·x 
3 srn rsn 

- het nominale kipkoppel T . = -- pL (l - a) I 2 
k~p 2a s m 

zing van de statorweerstand. 

= 2Tif L = 2Tif L 
n srn n rsn 

, bij verwaarlo-

- de slip s = (f - f )/f , eenvoudiger te hanteren is de slipfreas 
kwentie die wordt gegeven door sf = 6np. Hierin ~s 6n de af

wijking van het synchrone toerental in omw/sec. 

We gaan nu over tot de vorming van de volgende dimensieloze grootheden. 

- de dimensieloze sta torspanning u = U/U 
-a - n 

-
'' 

statorstroom I = I /I ' , -so -s m 
- ' , , , rotorstroom I = I' /I 

-ro -r m 
- , , ' , flux ~ = ~~~ -a - n 
- , , , ' frekwentie f = f/f 

0 n 
- ' , ' ' statorweerstand R = R /X 

so s sn 
- rotorweerstand R = R /X 

' ' , ' ro r rn 
- het 

' ' koppel T = T /Tk. eo e ~p 

- de 
'' 

slipfrekwentie 6n = 6np/f 
0 n 

- de lekfaktor van Behn-Eschenburg a = I - x2 /X x srn sn rn 

De spanningsvergelijkingen kunnen 
x 

nu als volgt geschreven worden : 

u 
-a 

0 

+ "f_.EE.I 
J oX -ro = (R + jf )I 

so o -so 
( 1 ) 

x sn 

= "6 srn I + (R + J"6n )I J no -X-- -so ro o -ro ( 2 ) 
rn 

We willen een uitdrukking vinden voor de spanning 

U als funktie van de frekwentie f en het koppel T bij konstante 
---o o eo 
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flux~~ 1. Bij het konstant houden van de flux moeten we wel bedenken 
-o 

welke flux we konstant houden. In de berekeningen zoals die hier ge-

voerd Z1Jn is de luchtspleetflux bij het synchrone toerental konstant 

gehouden. Bij voeding uit een net met konstante spanning en frekwen

tie daalt deze flux bij belasting door de spanningsval over de stater

weerstand zodat de nominale flux -dit is bij nominale belasting- in de 

praktijk lager uitkomt dan de hier gedefiniëerde nominale flux. Deze 

werkwijze vereenvoudigd de gehanteerde berekeningen. Willen we straks 

toch met een lagere flux werken dan kunnen we dit eenvoudig 1nvoeren 

door ~~ I < l te kiezen. Omdat het koppel een moeilijk meetbare groot-
-o 

heid is bepalen we eerst de relatie tussen het koppel T en de slip
eo 

frekwentie 6n bij konstante flux 1~ I. 
0 --o 

Na enig omrekenen volgt uit (l) en (2) 

I 
--ro 

x 
srn 

x rn 

- j6n 
0 

R + j6n 
ro o 

R + j6n 

I 
--so 

I = 
--so R R so ro 

ro o 
- 6n fa+ j(f R + 6n R ) ~ 

o o o ro o so 

Statorstroom uitgedrukt 1n de flux : 
u 

~ L I + t I (L I + t sr!ro) 
n = = -- s-s sr-r s--so x 
sn 

u 
~ = ~ ~ = ~ L I = ~ L....!!. - --o n --o s m --o sX 

x - j6n 
= 0 " ! 1 :l~::ul

2 

~ I +~I 
-o --so X --ro R + j6n 

sn ro o 

R + j6n 
I ro 0 

~ ( 4 ) = + j6n a -so R -o ro 0 

f;o 

Het elektromagnetisch koppel uitgedrukt in de flux : 

T = 3pL Re(ji*I ) = 3pL !xUn 1
2 

Re(ji* I ) e sr -s-r sr -so-ro sn 
x 

T = T /Tk. = 2 rn Re(ji* I ) 
eo e 1p ax-- -so-ro 

srn 

( 3 ) 

T 
eo 

x 
= 2 a ---.EE:. x 

srn 

Rro- j 6no . _x_s_rn_. - j 6no Rro + ~ 6no I 
R - j6n a X R + j6n R + J6n a 

ro o rn ro o ro o 

26n OR 
T = o ro I~ 12 

eo R2 + (6n cr) 2 -o ro o 
of T = 

eo 

2oi;n 
0 

1-~012 I + (oi;n ) 2 
0 

( 5 ) 

met a = a/R 
ro 
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Het motorkipkoppelT = 1 wordt bereikt voor aAn = 1. In bedrijfs-
eo o 

toestand is aAn < 1. VoorT = 0,5 wordt aAn = 0,268. Bij kon-
o eo o 

stante flux is er een bijna lineair verband tussen koppel en slip-

frekwentie indien we tot het nominale koppel belasten omdat dit kop

pel in de praktijk ver onder het kipkoppel ligt (faktor 2,5 à 3). 

Door het eenduidig verband tussen koppel .en slipfrekwentie kunnen 

we ook een vergelijking afleiden voor de spanning afhankelijk van 

de frekwentie en slipfrekwentie bij konstante flux. We doen dit door 

het invullen van (3) 1n (4). 

R + jê.n R + jê.n 
ro 0 u ro 0 4? - ê.n f a + j(f R + ê.n R ) = 

+ jê.n a R R -o R -o 
so ro 0 0 o ro 0 so ro 0 

R R2 + lln2aR + j(f R2 + ê.n (1 - a)R R + ê.n2f a 2
) 

u so ro 0 so o ro o ro so o o 4? = R' (lln a)"" --""() + --""() 
ro 0 

R2 + l:m 2 a +0 + 

(I - o)~n R I 
u R ro 0 R 

o ro 4? = IF (lln a) 2 + R2 + (lln a) 2 --o so + so --o 
ro 0 ro o 

u 
--""() 

1 

1 + (1 I a) (aAn ) 2 

= R s o ~1-+........,.( _afi.....,_n_
0

._...,.)_"2..::..
0 ( 6 ) 

met a = a/R • ro 

Uit deze betrekking kunnen we de spanning bij het synchrone toeren-

tal (ê.n = 0) afleiden : 
0 

u 
--osyn 

= (R + . f ) 4? 
so J 0 -o 

( 7 ) 

Bij konstante flux I<P \ = 1 kunnen we de volgende konklusies trekken 
-o 

1/- Indien f = 
0 

0 blijft er een restspanning over ter waarde 

Iu I = R , dit 1s de spanningsval over de statorweerstand door 
-.osyn so 

de magnetiseringsstroom I m u = 
2/- Indien f # 0 , dan 1s 

0 

R I . 
s m 

\u i= /R2 

-osyn \ so 
+ f2 . 

0 

De spanning neemt bijna lineair toe met de frekwentie , behalve 

rond het nulpunt (fig. 4.4). We kunnen van een lineaire karakteris-

tiek spreken voor f > 2R 
0 so 

Willen we het effekt van de belasting van de machine op de 

spanning nagaan, dan trekken we de spanning bij het synchrone toe

rental af van de algehele vergelijking voor de spanning (6). 

1 1-o 1-o 

I~ 
~(aAn ) 2+ j- aAn 

llU = u - u = R a o a o ( 8 ) 
--""() -o -osyn so 1 + (aAn ) 2 

0 

De absolute waarde van de spanningsval wordt nu . . 
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fig.~.4 Spanning-frekwentiekarakteristiek bij synchrone toerental. 
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IL'Iu I -o 
R 

so 
1-a 
a 

In feite regelen we de spann~ng Iu I - Iu I , dit leidt echter -o -osyn 
tot een geheel onoverzictelijke formule waarin voor de duidelijk-

heid vereenvoudigingen aangebracht moeten worden. De betrekking 

Iu -U I leidt tot een eenvoudiger formulering maar introdu--o -osyn 
ceert een fout in de spanningsregeling. Deze foutspanning wordt 

apart bekeken via een polair spanningsdiagram. 

Bij konstante flux is de extra spanningsval die optreedt 

als gevolg van de statorweerstand onafhankelijk van de frekwentie. 

Indien we de stator- en rotorweerstand konstant beschouwen ~s deze 

spanningsval alleen 

fiek van fig. 4.5 is 

ai'ln (kruisjes). Het 
0 

afhankelijk van de slipfrekwentie. In de gra-
2 -1 

(alln )(1 + (aL'In) ) 2 uitgezet als funktie van 
0 0 

~s het eenvoudigst indien we de spanning lineair 

kunnen aanpassen aan de slipfrekwentie. Passen we de statorspanning 

aan volgens lijn a, dan treedt bij grote koppels fluxverhoging op 

(T > 0,5). Volgens lijn b wordt het kipkoppel gehandhaafd, maar er 
eo 

treedt fluxdaling op voor T < 1 wat zich zal uiten in een toegeno
eo 

men slip. In het algemeen zal een machine slechts belast worden tot 

het nominale koppel, een aanpassing volgens lijn a met een begren

zing naar boven (lijn c) zal dan zeker voldoen. 

Indien we de spanning bijregelen volgens IL'IU I houden we geen -o 
rekening met het feit dat we de spanningen U en L'IU eigenlijk -osyn -o 
vektoriêel moeten optellen. Omdat we absolute waarden optellen, ont-

staat er een fout. In de fig. 4.6 en 4.7 is dit weergegeven voor ver

schillende waarden van de frekwentie en de slipfrekwentie ; de lek

faktor a is erg klein gekozen voor de duidelijkheid van de tekening. 

Een meer praktische waarde van a= 0,15 zal IL'Iu I sterk verkleinen. -o 
Uit de figuren blijkt dat naarmate de frekwentie daalt de foutspan-

nig hoger zal uitkomen. Dit kunnen we enigszins kompenseren door de 

karakteristiek van fig. 4.4 bij lage frekwenties lager te laten lopen 

zodat de verzadiging van het ijzer beperkt blijf. 

Uit het voorgaande blijkt dat een spanningsregeling als funk

tie van de slipfrekwentie in kombinatie met een frekwentie-afhanke

lijke regeling de mogelijkheid biedt de statorflux en daarmee het 

kipkoppel nagenoeg konstant te houden over het gehele frekwentie

gebied. 
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Polair spanningsdiagram bij twee verschillende belastingen 

en gelijkbl vende frekwentie. 
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fig.4.7 Polair spanningsdiagram bij twee verschillende belastingen 

en gelijkblijvende frekwentie. 
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fig.~.8 Gelineariseerde spanning-frekwentiekarakteristiek. 

In fig. 4.8 is, in een van het ideaal afgeweken linearisatie, 

opgetekend hoe de spannings-frekwentiekarakteristiek zou kunnen ver

lopen om het eerder genoemde doel te bereiken. Deze karakteristiek 

kan beschreven worden met 1~1 = k} + k;f
0 

+ k36n
0 

; hierin is 

kj= Rso, k; = (1- lt-.!!aJ- Rs
0

) en kJ~ R
80

(J-cr)/Rro" 

Gaan we over op de niet dimensieloze grootheden dan wordt 

I.!:!. I = IEoUnl kl + k2f + k3(f/p - f ) . Hierin is 
as 

RX 
1-a 

kl R I k2 (u - t-u - kl)/fn k = s rn 
u indien = en s m n 3 R X f n r sn n 

we volgens lijn c de spanning variëren en de rotorfrekwentie niet 

boven Z1Jn nominale waarde uitkomt. De hier gekozen limiet 

(a6n = 0,3) garandeert het behoud van de koppel-rotorfrekwentie
o 

karakteristiek tot het halve kipkoppel. 

Om deze karakteristiek te kunnen realiseren 1s het 

noodzakelijk permanent twee grootheden te meten : 

1/- de frekwentie f 

2/- het toerental van de as f 
as 

Het verschil tussen f/p en f is de slipfrekwentie. as 
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Het regelsysteem krijgt dan de vorm zoals geschetst ~n fig. 4.9 

( 10 ) 

A
4 

vormt de versterkingstaktor van het desbetreffende deel van de 

elektronika en van de invertor tezamen. 

Uit de vergelijkingen (9) en (10) volgt 

kl c.IA4 de aanpassing van u bij frekwentie nul 
s 

k2 A3A4 de aanpassing van u aan de werkfrekwentie f s m 
k3 = A2A4 de aanpassing van u aan de slipfrekwentie. s 

Op deze wijze zijn de parameters k
1 

, k2 en k3 onafhankelijk 

van elkaar in te stellen. 

Een spanning evenredig met de frekwentie (fA
3

) wordt afgeleid 

uit pulsen van de sinusgenerator. Deze pulsen worden gedurende een 

vaste tijd geteld waarna, via digitaal-analoog omzetting, een gelijk

spanning ontstaat evenredig met de frekwentie. 

Een spanning evenredig met de slipfrekwentie (A2 (f/p - f )) 
as 

wordt afgeleid door het verschil te tellen tussen pulsen uit de 

sinusgenerator en pulsen uit een digitale tachometer. Ook hier ont

staat een gelijkspanning evenredig met de slipfrekwentie na een digi

taal-analoog omzetting. Een gewone tachometer geeft bij lage toeren

tallen een signaal af met een grote rimpel. Om toch een egale gelijk

spanning te krijgen moeten we een filter nemen met een grote tijd

konstante, hierdoor zal dit deel van de regeling vrij traag worden. 

Om deze reden, en omdat hij reeds gemonteerd was, is gebruik gemaakt 

van een in de E-hal aanwezige tachometer die 60 pulsen per omwente

ling geeft. 

De versterkingfaktor van de sturing en invertor (A
4

) is af-
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hankelijk van : 

1/- de batterijspanning 

2/- de soort modulatie (SPBM of lineaire modulatie) 

3/- de spanningsval in de invertor 

We gaan er hier van uit dat het regelsysteem alleen 

werkzaam is bij SPBM zodat we de drie punten als onveranderlijk mogen 

beschouwen. Bij SPBM wordt de amplitude van de grondgolf van de ge

koppelde spanning gegeven door û = 0,86 M U , voor de effektieve rs g 
waarde geldt dan U = 0,61 M U . De vergelijking geldt slechts voor rs g 
M < 1 , zodat volledige SPBM optreedt. In de stuurelektronika treedt 

een spanningval op van 9% zodat A = 0,91 U (fig. 4.9). Verder is m a 
A = 5,75 V en U 

c g 
= 220 V zodat U = 21,5 U voor U < 6,25 V. 

rs a a 
Hiermee is A4 = 21,5 ; de maximale waarde van U rs 

~s c~rca 130 V. 

Indien Ua ~6,25 V treedt er geen volledige SPBM meer op. De 

amplitude van de grondharmonisch neemt dan niet meer evenredig toe 

met U (fig. 5.57 en 5.58). Voor lagere spanning kan deze situatie 
a 

ook optreden door toedoen van de smalle-puls-eliminator , dit laten 

we verder buiten beschouwing. 

60 f interruptie-- s p teller __, 

deler l 
, 

' 
D-A-om- bemonster 

\ 8-bits-teller 
8 bity zetter. n houd-

I 
, 
circuit " 

'I' 
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I a 
N 
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c '~ ......, n ~ '~' hem.-2 x ..... D-A-om-verschiltelle ~ en houd-

_..,. , 
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interruptie- iJ-
poort \-

fig.4.10 : Blokschema van de spanningsregeling. 
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4.2. Het Principe van de Spanningsregeling. 

Het gehele proces van het tellen van pulsen en om

zetten ~n een gelijkspanning wordt beheerst door een telsturing. 

(fig. 4.10). Voor een juiste aanpassing worden de pulsen uit de 

sinusgenerator eerst gedeeld zodat overeenstemming is bereikt met 

de pulsen uit de tachogenerator ; bij het synchrone toerental 

moeten er evenveel pulsen per seconde beschikbaar zijn uit de 

sinusgenerator als uit de tachogenerator omdat het verschil de maat 

is voor de slipfrekwentie. Na deling worden de pulsen uit de sinus

generator gedurende een bepaalde tijd, de teltijd, opgeteld en ver

volgens omgezet in een gelijkspanning via een digitaal-analoog om

zetter (DAG). Een bemonster- en houdcircuit zorgt ervoor dat deze 

gelijkspanning uf behouden blijft tijdens de volgende telcyclus. 

De schakeling ~s zodanig gedimensioneerd dat de spanning Uf toe

neemt met f voor 0 < f < 50 Hz. Boven 50Hz blijft de maximale 
s s 

spanning beschikbaar (fig. 4.11). Dit laatste wordt bereikt met de 

interruptieteller die er voor zorgt dat de teller voor de pulsen 

uit de sinusgenerator op zijn maximale stand geblokkerd blijft staan. 

Bij f 50 Hz en p = 2 zijn er 1500 pulsen per secconde. De teller 
s 

beschikt over 8 bits wat overeenkomt met 256 pulsen. De maximale 

teltijd bedraagt dan 256/1500 = 170 rnsec. De nauwkeurigheid van de 

telling bedraagt één puls. Bij 50 Hz is de nauwkeurigheid dus 0,39% 

bij 5 Hz 3,9%. Willen we de nauwkeurigheid verhogen, dan kunnen we 

het aantal bits van de teller op twee rnanieren uitbreiden 

1/- Het aantal pulsen per seconde vergroten. 

50 ~ f (Hz) 

fig.4. 11 Verloop van Uf 



--·--= Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

2/- De teltijd verlengen. 

blz. 92 van 

rapport nr. 

De tweede oplossing zal het systeem trager maken, zodat één de voor

keur geniet. 

Omdat er gewerkt is met een machine met een nominale slip

frekwentie van 10% van de nominale frekwentie, en het toepassen van 

lage frekwenties in motorbedrijf daarom weinig zin heeft 1s de hier 

bereikte nauwkeurigheid voldoende. 

Bij de aanpassing van de spanning aan de slipfrekwentie, 

volgen we de karakteristiek van fig. 4.12 , Usl is de met de slip

frekwentie evenredige gelijkspanning. Deze 1s uitgebreid tot gene

ratorbedrijf (negatieve slip). Het maximum van de spanningskorrektie 

ligt boven het nominale koppel. Dit maximum is nodig om te vermijden 

dat bij aanloop uit stilstand de machine met de maximale werkspanning 

bekrachtigd wordt. Door het instellen van een maximum zal de statar

flux slechts tot de ingestelde maximale waarde gehandhaafd blijven. 

Bij verdere belasting van de machine zal de flux enigszins dalen 

waardoor de koppel-rotorfrekwentiekarakteristiek boven deze waarde 

een minder steil verloop zal krijgen. Stellen we de grens bij 12,5% 

van de nominale frekwentie dan hebben we hiervoor 0,125x256x2 = 64 

pulsen beschikbaar in dezelfde tijdsduur als waarbij de spann1ng 

Uf wordt gevormd. De faktor 2 wordt veroorzaakt door de toepassing 

van frekwentieverdubbeling. Ook hier is de nauwkeurigheid één puls. 

Bij een slipfrekwentie van 0,125f bedraagt deze dus 1/64 x 100% = 
m 

1 '56% 

generatorbedrijf 

1 
I 
I 
I 
I 
I 

L'ln nom 

motorbedrijf 

fig.4. 12 : Verloop van Usl als funktie van de slipfrekwentie. 

---? 
L'lnp 
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fig.4.13 : Schema van de telsturing. 

maar bij een slipfrekwentie van 0,01f nog maar 19,5%. Dit is op 
m 

dezelfde wijze te verbeteren als eerder is genoemd. Voor de gebruikte 

machine, die in onbelaste toestand reeds een slip heeft van 1% is deze 

onnauwkeurigheid geen bezwaar. 

Het met de slipfrekwentie evenredige signaal Usl krijgen we 

door het gebruik van een verschilteller. Op elke flank van het sig

naal uit de sinusgenerator wordt de stand met êên opgehoogd, en op 

elke flank van het signaal uit de tachogenerator met êên verlaagd. 

Indien toevalligerwijze twee pulsen tegelijkertijd de verschilteller 

bereiken verandert de stand niet, zodat dit het telproces niet be

Ïnvloedt. Het signaal uit de teller wordt via een digitaal-analoog 

omzetter (DAC) en een bemonster- en houdcircuit omgezet in een ge

lijkspanning. In tabel 4.1 is opgenomen hoe de stand van de verschil

stand teller 
dec. q8 q7 q6 qs q4 

191 1 0 1 1 1 

128 1 0 0 0 0 

63 0 0 1 1 1 

tabel 4.1 

q3 q2 q1 
1 1 1 

0 0 0 

] 1 ] 

slip-
korr. 

max. 

0 

m~n. 

slip 

+ 

0 

-

teller in kombinatie 

met de DAC overeenkomt 

met de slipfrekwentie 

zodat zowel positieve 

als negatieve waarden 

van de slip kunnen wor-

den verwerkt. De inter

ruptiepoort dient voor de begrenzing naar boven en beneden (fig. 4.12). 

4.3. De elektronika t.b.v. de spanningsregeling. 

Het hiervoor geschetste telproces verloopt ~n v~er 

stappen. 

1/- Stap a : de teller voor de bepaling van de sinusfrekwen

tie en de interruptieteller worden op nul gezet. De verschilteller 
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wordt ~n de stand 1000 0000 gezet. Deze stap duurt 5 msec. 

2/- Stap b gedurende deze stap wordt er geteld. De teltijd 

~s ingesteld op 160 msec. zodat de spanning Uf evenredig met de fre

kwentie toeneemt tot 53 Hz i.p.v de eerder gestelde 50 Hz. 

3/- Stap c : de aan de uitgang van de DAC ter beschikking 

staande spanning wordt in het desbetreffende bemonster- en houdcir

cuit overgenomen. Deze stap duurt ook 5 msec. 

4/- Stap d : een pauzestap van 5 msec. waarna de gehele cyclus 

weer bij stap a aanvangt. 

De gehele telcyclus duurt 175 msec. en wordt geregeld 

door een telsturing. De gehele telsturing is een in zichzelf geslo

ten systeem dat de vier stappen kontinu herhaalt. 

In de telsturing, afgebeeld in fig. 4.13, worden de signalen 

a, b, c en d gegenereerd overeenkomend met de stappen a, b, c en d 

(fig. 4.10). Het kloksignaal voor de telsturing wordt betrokken uit 

een astabiele multivibrator met een tijdkonstante van 5 msec. (IC105). 

De tijdkonstante wordt gegeven door T = 4,4RC, hierdoor kiezen we 

R246 = 29 k~ en C55 = 39 nF. 

Aan de uitgang van de astabiele multivibrator komt een s~g

naal f beschikbaar waarmee een stappenteller aangedreven wordt. 
p 

Deze stappenteller, bestaande uit twee JK-flipflops (IC103) en vier 

of-poorten met genegeerde uitgang (IC104), genereert de stuursignalen 

a, b, c en d. Daarnaast hebben we een signaal e nodig dat er voor 

zorgt dat stap b 160 msec. duurt. Dit laatste gebeurt door het sig

naal uit de astabiele multivibrator f' door 32 te delen (IC102). Op 
p 

elke positief gaande flank van f gaat de stappenteller een stap ver
p 

der. De voorwaarde waarop dit gebeurt is : 

f fl(a+b.e+c+d) Om eenvoudige poorten te gebruiken zetten we 
p p 

de uitdrukking tussen haakjes om 

a+b.e+c+d = (a+b.e).(c+d) = (a+b+e). (c+d). 

In fig. 4.13 is deze schakeling mede weergegeven. 

4.3.1. De schakeling voor het verkrijgen van een gelijkspanning 
evenredig met de werkfrekwentie. 

Deze schakeling is afgebeeld in fig. 4.14. Het signaal 

uit de sinusgenerator wordt in de deler (IC107) door zestien gedeeld. 

Tijdens stap b aktiveert het signaal uit de deler de 8-bits-teller 
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fig.4.14 Schakeling voor de opwekking van een gelijksra~ni~r even-

redig met de frekwentie. 

(IC113), waarvan de uitgangen rechtstreeks verbonden zijn met de 

digtaal-analoog omzetter (IC114). De interruptieteller (IC10l) in 

kombinatie met de en-poort met genegeerde uitgang behoedt de 8-bits

teller ervoor dat hij over Z~Jn maximale stand heentuimelt door het 

ingangssignaal te blokkeren. De referentiespanning van 10 V (X81) 

voor de DAC wordt gemaakt met een zenerdiode (D9). Tijdens stap c 

neemt het bemonster- en houdcircuit (IC119) de uitgangsspanning aan 

de operationele verterker over en houdt deze vast tijdens de volgende 

telcyclus. Met R256 kan de helling van de karakteristiek (fig. 4.11) 

naar behoefte ingesteld worden ; in fig. 4.9 is dit de grootte van A
3

• 

fig. 4. 15 Schakeling voor de opwekking van een gelijkspanning even

redig met de slipfrekwentie. 
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4.3.2. De schakeling voor het verkrijgen van een gelijkspanning 

evenredig met de slipfrekwentie. 

Deze schakeling is afgebeeld in fig. 4.15. Op punt 

X80 komt het signaal uit de tachogenerator binnen. Er volgt eerst 

een omzetting van TTL- naarC-MOS-logika (IC116). Het RC-filter 

zorgt voor de onderdrukking van stoorsignalen. De exclusieve of

poorten in kombinatie met een condensator zetten elke flank om ~n 

een puls. Hierdoor wordt de frekwentie verdubbeld. De aldus bewerkte 

signalen uit de s~nus- en tachogenerator sturen een verschilteller 

(IC108 en 109) waarvan de acht uitgangen rechtsreeks met een DA

omzetter verbonden zijn. 

Uit tabel 4.1 volgt dat de pulsen voor de verschilteller 

onderbroken moeten worden indien q 1 .q2 .q 3 .q 4 .q5 .q6 .~ = 1 of als 

de teltijd afgelopen is : b = 1 . Het signaal h verzorgt deze on

derbreking indien h = 1. Hieruit volgt de vergelijking 

Om een elektronische schakeling te krijgen met eenvoudige poorten 

wordt de uitdrukking tussen haakjes omgezet : 

De gehele interruptiepoort wordt gevormd door de !C's 41, 

118 en 120. Het bemonster- en houdcircuit (!CliO) zorgt ook hier 

voor het behoud van de spann~ng aan de uitgang van de DAC tijdens 

de volgende telcyclus. Met R252 kan de helling van de karakteris

tiek van fig. 4.12 naar behoefte geregeld worden. In fig. 4.9 ~s 

dit de instelling van de grootte van A
2

• 

Een operationele versterker zorgt voor de sommatie van de 

verschillende spanningen (fig. 4.16). Met R253 wordt de waarde c
1 

uit fig. 4.9 ingesteld. Bovendien is nog een mogelijkheid tot hand

bediening ingebouwd. Een potentiometer (R260) op het bedienings

paneel maakt het mogelijk de amplitude van de sinus met de hand ~n 

te stellen. Plaatsen we deze potentiometer in de middenstand, dan 

beÏnvloedt hij de spanningsregeling niet. 

De afregeling van R252, 253 en 256 ~s afhankelijk van de 

gebruikte asynchrone machine en van de gelijkspanning van de invertor. 

Een praktische manier van afregelen is de volgende. Bij heel lage 
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trekwenties (1 Hz) wordt de spanning vnl. ge

geven door R I • We regelen daarom, bij het 
s m 

synchrone toerental en bij de laagst haalbare 

frekwentie, R253 zodanig af dat de magneti

seringsstroom vloeit. Nu draaien we de fre

kwentie op en verdraaien R256 zodanig dat bij 

het synchrone toerental weer de magnetiserings

stroom vloeit, We moeten er op letten dat we 

de frekwentie niet zo ver opdraaien dat het met 

volledige SPBM niet meer mogelijk is de beno

digde magnetiseringsstroom te laten lopen. We 

herhalen de voorafgaande procedure desgewenst 

enige malen. Indien de magnetiseringsstroom 

voor een bepaald frekwentiegebied gehandhaafd 

blijft, kunnen we R252 nu zo instellen dat het 

gebied tussen nul en nominaal koppel zo dicht 

mogelijk aansluit bij de karakteristiek van de 

machine indien deze gevoed wordt uit een net 

met nominale spanning en frekwentie. 

fig.4.16 : Sommatie van 
de spanningen voor de 
spanningsregeling. 
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5, METINGEN. 

Na voltooiing van de stuurelektronika is de beschikbare 

invertor aangesloten op een asynchrone machine. De machine heeft de 

volgende oorspronkelijke kenmerken : 

fabrikaat : Smit Slikkerveer , type DMK 24/12 

U = 380/220 V , = 10,2 A , P = 5,5 kW , cos ~ = 0,84 , 3 fasen I 
r 

N = 1455 omw/min ' p = 2 • 

Deze machine 1s niet meer uitgerust met zijn oorspronkelijke 

kooirotor maar heeft t.b.v. experimenten in het verleden, een op de 

TH vervaardigde rotor met kortsluitwikkelingen in 44 rotorgleuven. 

Hierdoor is de koppeltoerenkromme een heel andere geworden dan de 

oorspronkelijke. De 

T(Nm) N(O~W) 
m1n I(A) 

-1 '5 1500 9,2 

+3,75 1480 9,2 

8,75 1460 9,4 

13,75 1440 9,6 

18,0 1420 10,0 

22,25 1400 10,5 

26,25 1380 11 '2 

29,5 1360 11 ' 7 

32,75 1340 12,5 

35,50 1320 13,0 

37,75 1300 13,6 

40,0 1280 14' 1 

42,25 1260 14,7 

gemeten magnetiseringsstroom bedraagt 9,2 A. In 

tabel 5.1 is een gedeeltelijke koppel-toeren

kromme bij een konstante netspanning van 220 V 

terwijl de machine in driehoek geschakeld 1s. 

Omdat de invertor slechts op een batterij 

spann1ng van U = 220 V is aangesloten, 1s 
g 

de machine in driehoek geschakeld om een zo 

groot mogelijk werkingsgebied bij volledige 

SPBM ter beschikking te hebben. 

5.1 Frekwentiespektra. 

Er zijn enige frekwentiespektra 

gemeten met een HP 3582 A "spektrum analyser". 

De nauwkeurigheid van de amplitudebepaling 

met dit apparaat bedraagt maximaal 6% van de 

momentele waarde. 
Tabel 5.1 De metingen zijn op de volgende wijze verricht: 

1/- Meting A : Spektrum van de stuurspanning uit de stuurelek

tronika. Hiervoor 1s genomen de stuurspanning voor thyristor 1. Om

dat de stuurspanning voor Th.1 overeenkomt met de fasespanning U 
r 

zullen de spektra van beide spanningen in grote lijnen overeenkomen. 

De stuurspanning schakeld tussen nul en 15 V. De effektieve waarde van 

de grondharmonische wordt dan gegeven door 5,25M V. 

2/- Meting B : Spektrum van de nagebootste gekoppelde spanning 

uit de elektronika. Dit is gemeten als afgebeeld in fig. 5.1, U' en 
r 
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fig. 5. 1 

IOOkrl 

-u~~ 
23,75krl u gek. 

Meetschema voor de nagebootste gekoppelde spanning. 

-U' zijn de stuurspanningen voor de thyristors 1 resp. 4. De gekop
s 

pelde spanning U k wordt nu U k= 0,16(U' -U'). Dit is slechts ge ge r s 
een methode om zonder gebruik van de invertor toch het spektrum van 

de gekoppelde spanning te kunnen meten. Het is dan mogelijk een 

rechtstreekse vergelijking te maken tussen de invloed van de inver

tor en van de sturing. Bij deze meting wordt de effektieve waarde 

van de grondharmonische gegeven door 1,46M V. 

3/- Meting C : Spektrum van de gekoppelde spann~ng U • Deze 
rs 

~s gemeten als afgebeeld in fig. 5.2. De stroomtransformator van 

het type LV 200 AW/2 zorgt voor een vaste stroomoverbrenging. De 

overzetverhouding bedraagt Urs = 30,8 Uml · 

4/- Meting D : Spektrum van de fasestroom l . De machine ~s 
r 

~n driehoek geschakeld. De stroomtransformator (11 transfoshunt") van 

het type LEM IOOA zorgt voor een vaste stroomoverbrenging als ~n 

fig. 5.3 is getekend. De meetspanning urn2 is evenredig met de stroom, 

de overzetverhouding van de fasestroom bedraagt I = 2,5 U 2 . 
r rn 

Omdat de nauwkeurigheid van de rnetungen circa 10% be-

draagt Z~Jn de spektra niet bedoeld om de exakte waarde van de har-

u 
rs I = p R 
p 

I 
mi 

2I 
p 

u mi = Rrnl I mi 

fig. 5. 2 

u r 

u 
s 

R = p 
R = ml 

+ 
urn! 

9,18 kst 

149 rl 

u 30,8 urn! rs 

Meetschema van de gekoppelde spanning overeenkomend 

met de rnachinefasespanning. 
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I 
r 

400 ~ 

monischen te berekenen. Zij geven echter een goede weergave over het 

verloop van de harmonische komponenten in de spanning en stroom bij 

variatie van de verschillende variabelen zoals f , f en A en de 
m c m 

verschillende modulatietechnieken. 

In de volgende paragrafen zullen verschillende aspekten van 

de gemeten frekwentiespektra aan de orde komen. Elk spektrum is aan

geduid met een vierletterige kode gevolgd door twee getallen. Voorts 

~s gegeven de modulatiediepte M = A /A en de gevoeligheid van de 
m c 

horizontale en vertikale as in Hz/cm resp. mV/cm. 

1/- De eerste letter geeft aan welke meting ~s verricht 

A, B, C of D zoals hierboven is vermeld. 

2/- De tweede letter geeft de modulatiemethode 

A Asynchrone modulatie. 

H 

s 
' ' 

Synchrone 
' ' met herstarten van de draaggolf. 

' ' 
3/- De derde letter geeft de gebruikte draaggolf aan 

D Driehoeksignaal 

Z Zaagtandsignaal. 

4 /- De vierde letter geeft de soort modulatie aan 

L Lineaire modulatie (modulerende golf een blok). 

S SPBM (modulerende golf een sinus). 

Het eerste getal na de vierletterkode geeft de frekwentie 

van de grondgolf in Hz. ; het tweede getal geeft : 

f /f 
c m 

al- In geval van synchrone modulatie de frekwentieverhouding 

b/- In de twee andere gevallen de draaggolffrekwentie f . 
c 
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Alle spektra zijn opgenomen met natuurlijke bemonstering. Op 

de y-as is de effektieve waarde uitgezet, op de x-as de frekwentie 

waarbij de grondharmonische gemarkeerd ismet een één zodat alle tre

kwenties vastliggen. 

Sommige pieken zijn Ln werkelijkheid hoger dan getoond wordt. 

De desbetreffende piek is gemarkeerd door een streepje gevolgd door 

een faktor die de effektieve waarde aangeeft ten opzichte grondhar

monische. 

De metingen zijn onderverdeeld in zeven rubrieken. 
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5.1.1. Overzicht van het spektrum van de stuurspanning en de nage

bootste gekoppelde spanning uit de elektronika. 

In de fig. 5.4 tm 5.9 z1en we de stuurspanning en de 

nagebootste gekoppelde spanning bij synchrone modulatie voor ver

schillende waarden van de frekwentieverhouding. We zien hoe de har

monischen van de draaggolf uit de gekoppelde spanning verdwijnen. 

Vergelijken we fig. 5.5 en 5.7 dan zien we hoe door een gunstige 

keuze van de frekwentieverhouding (oneven veelvoud van drie) het 

aantal harmonische komponenten afneemt. Opvallend zijn verder de 

frekwenties 2f + f , de amplitude van deze frekwenties wordt bij af-c- m 
nemende modulatiediepte van dezelfde orde van grootte als de grond-

harmonische. De fig. 5.10 en 5.11 tonen dat asynchrone modulatie 

geen wezenlijke invloed heeft op het frekwentiespektrum als geheel. 

In de fig. 5.12 tm 5.17 z1en we hoe bij toenemende frekwentiever

houding een frekwentiegebied optreedt met slechts geringe harmo

nische komponenten voor f < f < f - 2f . Dankzij dit gebied kun-
m c m 

nen we SPBM uitstekend gebruiken voor de bekrachtiging van elek-

trische machines. 
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5.1.2. De invloed van de modulatiediepte. 
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In deze serie (fig. 5.18 tm 5.23) is een stel spektra 

opgenomen bij gelijke frekwentieverhouding en variërende modulatie

diepte. Duidelijk is te zien dat naarmate M toeneemt de zijbanden 

breder worden. Uit de gepresenteerde figuren kunnen geen konklus 

getrokken worden over het verloop van de amplitude van de harmonische 

komponenten als funktie van de modulatiediepte, daarvoor zijn de in

tervallen te groot. Hoewel de grondharmonische evenredig met M ver

loopt, 1s dit niet het geval voor de harmonische komponenten. Voor 

details wordt verwezen naar L4 en L6. 
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5.1.3. De invloed van deinvertor op de gekoppelde spanning. 

Bij een spanningsinvertor heeft de kommutatie weinig 

invloed op de spanningsvorm (fig. 5.24). We zien dat het patroon 

vastgelegd ~n de pulsbreedte gehandhaafd blijft. Het verschil open

baart zich ~n de steilheid van de flanken. Het ~s dan ook niet te 

verwachten dat het spektrum veel wijziging zal ondergaan. Dit blijkt 

duidelijk uit de fig. 5.25 tm 5.28. We kunnen deze fig. het best 

vergelijken met de fig. 5.14 tm 5.17. 
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5.1.4. De spektra van de statorstromen. 
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Om de invloed van de harmonische komponenten in de 

gekoppelde spann~ng op de harmonische komponenten in de stroom te 

bepalen, zijn lage frekwentieverhoudingen gekozen (fig. 5.29 tm 5.34). 

We zien dat bij deze lage frekwentieverhouding (3) de harmonische 

komponenten in de stroom een hogere amplitude kunnen bereiken dan de 

grondharmonische. De amplitude van de harmonische stromen is sterk 

afhankelijk van de konstruktie van de machine. De aanwezigheid van 

spreidingsvelden en eventuele stroomverdringing in de wikkelingen 

zal de harmonische komponenten in de stroom beperken. We z~en ~n 

de fig. 5.35 tm 5.40 dat bij toenemende frekwentieverhoudingen de 

harmonische komponenten in de stroom steeds verder afnemen zoals 

te verwachten viel. De 2le harmonische die onverwachts opduikt 

(fig. 5.40) wordt veroorzaakt door de terugwerking van de rotor. 

Doordat de machine in driehoek is geschakeld, kunnen veelvouden van 

derden harmonischen, doordat Z~J homopolair zijn, gemakkelijk in de 

~n serie staande fasewikkelingen rondgaan. 

Omdat de harmonische komponenten in de stroom nauwelijks 

door de slip beÏnvloed worden, zullen deze komponenten bij belasting 

van de machine een relatief geringer aandeel in de stroom krijgen 

(fig. 5.41 en 5.42). 
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5.1.5. De invloed van de draaggolf. 
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Indien we als draaggolf een zaagtand gebruiken 

i.p.v. een driehoekgolf, heeft dat veel invloed op het ontstaan van 

zijbanden (fig. 5.43 en 5.44). De draaggolffrekwentie en de veel

vouden ervan verdwijnen hier ook uit de gekoppelde spanning. Maar 

in tegenstelling tot bij de driehoek als draaggolf (fig. 5.22 en 

5.23) zijn de zijbanden breder en vooral de zijbanden van f , 
c 

die het meest storend zijn, hebben een grotere amplitude. 
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5.1.6. De invloed van de modulatiemethode. 

blz. 128 van 

rapport nr. 

Zoals uit de theorie is gebleken zal de gekozen mo

dulatiemethode weinig invloed hebben op het spanningsspektrum. Dit 

blijkt duidelijk uit de spektra van de fig. 5.45 tm 5.48. 

Toch kan er in de fasestroom een subharmonische kom-

ponent ontstaan als gevolg van instabiliteiten (fig. 5.49 en 5.50). 

De oorzaken hiervan zijn niet nader onderzocht ; het verschijnsel 

treedt aaleen op bij asynchrone modulatie en was sterk afhankelijk 

van f • Het overschakelen naar synchrone modulatie of asynchrone 
c 

modulatie met herstarten van de draaggolf doet het op lage frekwen-

tie oscilleren van de stroom verdwijnen. 
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5.1.7. De spektra bij lineaire modulatie. 
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Hier zien we duidelijk de harmonischen van een blok 

in het spektrum verschijnen, het frekwentiegebied tussen f en f 
m c 

wordt er mee gevuld. Ook de zijbanden hebben er zich mee uitgebreid. 

Door een gunstige keuze van de frekwentieverhouding (oneven veel

voud van drie) vallen de derde harmonische en veelvouden ervan weg 

uit de gekoppelde spanning (fig. 5.51 tm 5.54). 

Bij verhoging van de amplitude van de modulerende blokgolf, 

gaat bij M = 1 de gekoppelde spanning tenslotte over in een 120° 

blok. Het spektrum voor de spanning komt hier duidelijk mee over

een (fig. 5.55). In het spektrum voor de stroom (fig. 5.56) ont

staat een derde harmonische door verzadiging van het ijzer. 



:t> 

"""" 0: (D 
CD C') 

::::J 
=r 
::::J c.o c;r o_ 

CD C') 
=r 

CD (D 

ëD ~ 
~ 0 ...., 
0 c.o 
co (D 
0 (/j 
:::y C') 
::::J =r 
ä)" 0 
A 2. 
< !!! 
Ql ::::J A Q. c.o ...., =r 
0 0 CD < -o (D 
CD ::::J 
ëD 
~ ...., 
0 
3 
CD 
0 
:::y 
Ql 
::::J 
ö 
Ql 

...., 
(J" 

Ql 

fJ -o 
-o 
0 w ;:::). w 
::::J 
:-' < 

fig.5.51 fig.5.52 Ql 
::::J 



Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek Vakgroep elektromechanica 

blz. 134 van 

rapport nr . 

...j' 
1.1") . 
Ll') . 
bO 

•.-I 
4-1 

<:") 

1.1") 

Ll') . 
bO 

•.-I 
4-1 



-·• = Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

blz. 135 van 

rapport nr. 

"" 1.l"l 

1.l"l . 
óD 

•M 
4-l 

1.l"l 
1.l"l 

1.l"l . 
óD 

•M 
4-l 



Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

blz. 136 van 

rapport nr. 

5.2. De amplitude van de grondharmonische als funktie van de ampli

tude van de modulerende golf. 

Bij SPBM wordt de effektieve waarde van de grondhar

monische in de fasespanning gegeven door 

U = 0,35 M U voor 
r g 

M < 1 onder voorwaarde dat de frekwentiever
houding groot genoeg wordt gekozen. 

Bij LM wordt dit 

U = 0,45 M U voor M < 
r g 

Om deze spanning in beeld te brengen is de grondhar

monische van het stuursignaal als funktie van M bepaald, Dit stuur

signaal komt overeen met meting A uit de vorige paragraaf. Bij de 

meting is gebruik gemaakt van een spektrumanalyseapparaat HP 3580 A. 

Omdat dit apparaat niet nauwkeurig op de grondfrekwentie was in te 

stellen is er van afgezien een waarde aanduiding op de vertikale as 

aan te brengen ; de lineariteit blijft wel gehandhaaft. De vier 

grafieken (fig. 5.57 tm 5.60) zijn onderling wel vergelijkbaar. 

Het lineaire deel in de grafieken dat gedeelte dat beschre-

ven wordt door bovenstaande formules. Indien M tot één nadert neemt 

de amplitude van de grondharmonische sprongsgewijs toe, dit is te 

wijten aan de smalle-puls-eliminator. Indien in de top van de drie

hoek de amplitude van de sinus de amplitude van de draaggolf nadert, 

zullen er smalle pulsen ontstaan die bij verdere verhoging van A 
m 

door toedoen van de SPE plotseling verdwijnen. Dit geeft telkens een 

vertikale sprong. De eerste sprong in de grafiek betekent dat het ge

bied met volledige SPBM wordt verlaten. Bij welke modulatiediepte 

dit voor het eerst optreedt is afhankelijk van de frekwentie van de 

draaggolf (vergelijk fig. 5.57 , 5.58 en 5.59). 

Bij LM (fig. 5.60) vallen alle smalle pulsen tegelijk weg 

waarnameteen de maximale amplitude van de grondharmonische bereikt 

wordt. In de grafiek gebeurt dit in twee stappen wat er op wijst 

dat blok en driehoek niet hetzelfde gelijkspanningsniveau hebben zo

dat de smalle pulsen aan de positieve zijde eerder wegvallen dan die 

aan de negatieve zijde van het bloksignaal of vice versa (fig. 3.2). 

Deze gelijkspanningskomponent kan met de weerstanden Rl91 , 192 of 

193 weggeregeld worden. 
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Door de vele mogelijkheden die de sturing bevat is de 

schakeling vr~J omvangrijk geworden. Voor een praktikumopstelling ~s 

dit wel te rechtvaardigen. Bij toepassingen gericht op specifieke om

standigheden zal men met een eenvoudiger sturing kunnen volstaan. 

Uit de theorie en ook uit de metingen is komen vast te staan 

dat de modulatiemethode bij redelijke frekwentieverhoudingen ( ~ 9) 

weinig invloed heeft op het frekwentiespektrum van de spanningen. 

Dat er toch, bij asynchrone modulatie, subharmonischen optreden ~n 

de stroom als gevolg van instabiliteiten moet gezocht worden in het 

gedrag van de invertor als spanningsbron in samenhang met de machine 

als belasting. Door het overschakelen op synchrone modulatie of op 

asynchrone modulatie met herstarten van de draaggolf verdwijnen deze 

instabiliteiten. Er ~s verder geen onderzoek gedaan naar de oorzaken 

van de hier optredende verschijnselen. 

SPBM leent zich uitstekend voor het reduceren van storende 

harmonische komponenten in de spann~ng en stroom. De pr~Js die hier

voor betaald wordt is een verlaagde effektieve waarde van de grond

harmonische. Hierdoor is het niet voldoende van dezelfde gelijk te 

richten wisselspanning uit te gaan als waarvoor de machine is ont

worpen om het gehele frekwentiegebied tot aan de nominale frekwentie 

met SPBM te bestrijken. Dit laatste is wel mogelijk met de toepas

sing van LM of door het gebruik van gedeeltelijke SPBM. De beste 

strategie voor de voeding van de machine ~s om bij lage frekwenties 

en de daarbij noodzakelijke lage werkspanning gebruik te maken van 

SPBM en zodra met volledige SPBM de grens van de beschikbare werk

spanning bereikt wordt, over te gaan op gedeeltelijke SPBM, dit 

laatste met synchrone modulatie. Omdat de amplitude van de grond

harmonische bij gedeeltelijke SPBM niet meer lineair toeneemt met de 

amplitude van de modulerende golf, en er zelfs sprongen plaats vin

den door toedoen van de SPE, kunnen het beste twee maatregelen ge

nomen worden om het werkingsgebied van SPBM bij deze praktikumop

stelling uit te breiden : 

1/- De gelijkspanning van de invertor vergroten. Dit houdt 

tevens in het opnieuw dimensioneren van de komponenten van de invertor. 

2/- De invertor dusdanig dimensioneren dat de minimum puls

duur zo klein mogelijk wordt. 
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De variabele frekwentie maakt het noodzakelijk de 

spanning te variëren ten einde de luchtspleetflux konstant te houden. 

De voorgestelde methode met regeling van de amplitude van de modu-

lerende golf afhankelijk van de frekwent en de slipfrekwentie 

maakt dit, voor de gebruikte machine, op eenvoudige wijze mogelijk. 

Het gebruik van een tachogenerator kan buiten laboratoriumgebruik 

kwetsbaar zijn. Het verdient dan aanbeveling over te stappen op 

methoden met direkte stroom- en spanningsmeting waaruit na enige 

wiskundige bewerkingen een signaal evenredig met de flux kan worden 

geëxtraheerd (116). 

De invertorvoeding zoals die nu in gebruik is kent geen andere 

stroombeveiliging dan een snelle smeltveiligheid van 63 A in de 

gelijkspanningsleiding. Er zijn twee redenen om stroombeveiliging 

toe te passen : 

1/- Langdurige grote stromen 1n de machine kunnen leiden tot 

oververhitting en beschadiging van de isolatie. Dit hoort thuis op 

het terrein van de machinebeveiliging. 

2/- Een te grote belastingsstroom van de invertor kan aan

leiding geven tot kommutatieweigering waardoor een akute kortslui

ting ontstaat die de thyristors vernielt. Twee andere oorzaken van 

kommutatieweigering zijn een zeer smalle puls of het gelijktijdig 

ontsteken van twee komplementaire thyristors, bv. door een stoor

puls. Deze laatste twee mogelijkheden worden bij de huidige sturing 

uitgesloten. 

Er zijn drie oorzaken van het ontstaan van een te grote be

lastingsstroom : 

1/- Het inschakelen van de invertar-machinekombinatie bij 

hoge werkfrekwenties. Dan zal gedurende korte tijd een inschakel

stroom lopen vergelijkbaar met de inschakelstroom die optreedt in

dien de machine uit een net gevoed wordt. Indien de invertor hier

op niet is gedimensioneerd zal kommutatieweigering optreden. 

2/- Het inschakelen van de invertar-machinekombinatie met een 

veel hogere werkspanning dan bij de ingestelde werkfrekwentie nood

zakelijk is zal ook aanleiding geven tot grote aanloopstromen en de 

kans op kommutatieweigering. Dit kan gebeuren doordat met de hand

bediening de spanningsregeling ontregeld is. 

3/- Overbelasting van de machine. 

Omdat alle drie situaties in de praktijk op kunnen treden, 
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verdient het aanbeveling in de gelijkstroomleiding naar de invertor 

een elektronische be.veiliging op te nemen die de stroom zeer snel 

afschakelt zodra deze een bovengrens overschreidt. R.Burgel heeft 

hiervoor een eerste aanzet gegeven (L 8), maar de voorkeur gaat uit 

naar een beveiliging die de stroom in beide richtingen geleidt zodat 

de asynchrone machine ook in generatorbedrijf kan werken. Een elek

tronische stroombeveiliging geniet de voorkeur boven een smeltveilig

heid omdat deze laatste, om een adequate beveiliging te garanderen, 

veel kleiner gedimensioneerd moet worden dan de nominaal toegestane 

thyristorstroom. 

Een wezenlijk probleem vormen de huidige kommutatiespoelen. 

Bij hoge schakelfrekwenties worden zij heet (>85°C) waardoor het 

omhullende kunststof gaat stinken. Kommutatiespoelen met een lagere 

inwendige weerstand - men lette op stroomverdringingseffekten -

zullen aan dit euvel tegemoet komen. 
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7. Lijst van gebruikte symbolen en afkortingen. 

Afkortingen : 

- ADS anti-denderschakeling. 
- FVL , fase-vergrendelde lus. 
- LM lineaire modulatie. 
- MM , monostabiele multivibrator. 
- SPBM, sinusoldale pulsbreedtemodulatie. 
- SPE , smalle-puls-eliminator. 

Indices : 

- c draaggolf. 
- d driehoek. 
- e elektromagnetisch. 
- k kip of klok. 
- m modulerende golf. 
- n nominaal. 
- o dimensieloos getal of oscillator. 
- r rotor of r-fase. 
- s stator of s-fase of sinus. 
- t tellen of t-fase. 
- z zaagtand. 

Symbolen 

-A 
- F 
- f 
- fm 

amplitude. 
stuursignaal voor thyristor. 
modulerende golf. 
draaggolf. 

blz. 142 van 

rapport nr. 

fc 
a .. 

signaal dat aangeeft in welke richting t.o.v. de nul
lijn een punt van de golf zich beweegt. 

- f 
- fb .. 
- ft. 
- Mh 
- N 
- p 
- s 
- T 
-u 
- ug 
_ uvd 

a 

- À 
- cp,e 

signaal dat de polariteit van de golf aangeeft. 
signaal dat een teller stuurt. 
signaal dat de ADS stuurt. 
modulatiediepte A /A m c 
geheel getal. 
aantal poolparen. 
slip. 
koppel of tijdkonstante. 
gelijkspanning aan de invertor 
voedende gelijkspanning voor amplitude van een signaal. 
gelijkspanning waarmee de amplitude van de s~nus ge
regeld wordt. 
frekwentieverhouding f /f 
hoek c m 
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BI. Het opwekken van 2 synchroon lopende signalen met een instelbare 

frekwentieverhouding uit één kloksignaal. 

Aan de orde is het opwekken van een sinusgolf f en een 
m 

driehoekgolf f met een instelbare frekwentieverhouding N. In fig. 
c 

BI. I is een ontwerp getekend dat in eerste instantie aantrekkelijk 

lijkt maar enige essentiële tekortkomingen herbergt. 

De vraag is : Hoe hoog moet de klokfrekwentie worden en 

hoe moeten de delers delen om een goede verhouding N = f /f 
c m 

te waarborgen. 

De gewenste ingangsfrekwentie van de sinus- en driehoek

generator ~s als aangegeven in fig. Bl.I. Dan volgt : 

f 
m 

en f 
c 

zodat dit moet een ge-

heel getal zijn om synchrone modulatie mogelijk te maken. 

f is op drie manieren te variëren : 
m 

1/- Door de klokfrekwentie te veranderen 

2/- Door het deeltal N1 te veranderen 

3/- Een kombinatie van 1 en 2 ; dit ~s onhandig omdat 

een eenduidige aanwijzing over de grootte van f dan ontbreekt. 
m 

ad 1/- N1 is vast N = N1/2N2. Willen we de frekwentie 

instellen op een willekeurig geheel getal tussen I en Q dan moet de 

teller van de breuk alle priemgetallen en eventuele machten van 

priemgetallen tot Q bevatten. 

bv. Stel Q = 50 = N 
max. 

dan zitten ~n de teller alle priemgetallen 

en machten van priemgetallen tot 50. Dit betekend dat 

N1 = 2~3;5~7~1l.l3.l7.J9.23.29.3l.37.4l.43.47 dit ~s dermate groot 

dat de bijpassende klokfrekwentie niet realiseerbaar is. Een sterke 

klok 

48f 
~------, m 

deler N
1 
~ sinusgenerator 

~ deler N2 ~ draaggolfgenerator 

6f 
c 

fig. B1.1 

f 
m 

f 
c 
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vereenvoudiging treedt al op als we ons beperken tot de gehele 

veelvouden van 3, dan moet de teller alle priemgetallen tot Q/3 

bevatten. 

Voor Q = 50 wordt N1 = 24 .32 .7.11.13 = 144144. Voor fm = IOO Hz 

wordt fk = 48fmNl = 691,9 MHz. Dit is onaanvaardbaar hoog. 

Het is duidelijk dat dit systeem geen hoge frekwentie

verhoudingen toelaat indien we ons geen rigoureuze beperkingen op

leggen bij de keuze van de deeltallen. 

ad 2/- De klokfrekwentie is vast , NI is instelbaar. 

Het is duidelijk dat dit geen wezenlijke 

verandering van het voorgaande probleem inhoudt. Ook hier moet 

het deeltal te ontbinden zijn in alle faktoren die in de frekwentie

verhouding aanwezig kunnen Z1Jn. Een bijkomend probleem is de rege

ling van de frekwent van de sinusgolf. Omdat N
1 

een geheel getal 

is bestaat er geen waarde tussen de maximale frekwentie en de helft 

ervan. Dit systeem is ongeschikt om het toeren tal van een machine 

te regelen. 

Het schema van fig. Bl.2 1s veel aantrekkelijker. 

fc/fm = NNI/2N
2

• We zijn nu vrij NI en N2 naar eigen goeddunken 

te kiezen. De regeling van f geschiedt door de klokfrekwentie. De 
m 

frekwentieverhouding wordt door N ingesteld. 

f 

I klok 
I k 

I 

~ 
x N 

fig. B1.2 

I deler 
.-.I 
'I NI 

H 
ldeler 

N2 

48f m 

r----" 

96f 
c 

sinusgenerator 

draaggolfgenera-
tor 

f 
m 

f 
c 
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B2. Aleiding van een analytische betrekking voor een sinusvormig 

in pulsbreedte gemoduleerd signaal. 

Bij de afleiding gaan we uit van fig. B2.1. Hierin z1en we onder a 

een driehoeksignaal met amplitude A en hoekfrekwentie w . Verval-
e c 

gens een gelijkspanning A waarvoor geldt IA I < A . De snijpunten 
m m c 

van de driehoek en de gelijkspanning leggen de schakelhoeken e 
n 

vast zoals getoond in fig. B2.lb. Het signaal uit fig. B2.1b leent 

zich uitstekend voor de ontwikkeling in een fourierreeks. 

Het eerste snijpunt wordt gegeven door : 

e 1 = (M + l)TI/2À met M = A I A 
m c Er geldt f(e) = f(-e) 

Het pulsvormige signaal kan dan geschreven worden als 

f(e) = 1u 
2 g 

f(e) =-lu 
2 g 

voor 0 < e <(M + l)TI/2À = 

voor (M + l)TI/2À ~ e ~TI/À 

In een fourierreeks schrijven we 
co 

f(e) = !A
0 

+ ~l A cos nÀe , er zijn geen sinustermen omdat de 
n 

funktie even 1.s. 

We bepalen nu A , de funktie is periodiek met periode 2TI/À n 
2À I/À A = -- f(e) cos nÀede. 

n TI 
0 

2À ll I/À A =~ !U cos n:\e de + -~u cos nÀe de n TI g e g 0 
I 

=~u le- nÀSJ:l c rÀ l A s1.n - .nÀ sin nÀe el n TI g nÀ 
l 

2U 
A =__a . nTI (M l) We bepalen nog A n nTI Sl.U 2 + 

0 

2À Til À 
l u 1 tl -l'À d8) A = J

0 
f(e)de de = MU 

0 TI TI g 0 g 
ei 

We stellen e = w t en kunnen de funktie dan als volgt schrijven m 
co 

. . 
f( t) = lMU + I A cos nÀw t met A = sin nTI (M + 1) Àw =w 2 g n=l n m n nTI 2 m c 
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a 

b 

We kunnen deze analyse voor een gelijkspanning A uitbreiden 
m 

tot een wisselspanningsgeval Amcos (~t + ~) als we stellen dat À 

groot genoeg moet zijn om een betrouwbare afleiding te verkrijgen. 

Indien À groot is variëert de sinusgolf A cos (w t + ~) langzaam 
m m 

t.o.v. de driehoekgolf zodat we een goede benadering kunnen ver-

wachten, terwijl bij kleine À de af te leiden uitdrukking naar ver

wachting minder nauwkeurig zal zijn. Het probleem schuilt dus 1n het 

bepalen van wat we onder grote of kleine À dienen te verstaan en 

hoe nauwkeurig de uitdrukking is. Bovendien zijn bij de bepaling 

van f(t) enige veronderstellingen gedaan 

1/- Het signaal vertegenwoordigt een even funktie ; indien 

we de gelijkspanning vervangen door een wisselspanning, zal deze 

laatste slechts even Z1Jn voor A cos (w t + ~) als ~=0 of ~=TI 
m m 

2/- Bij de afleiding is gebruik gemaakt van de symmetrie 
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rond kTI/À. Naarmate À kleiner wordt zal deze symmetrie steeds ge

ringer worden. Bij uniforme bernonstering wordt de symmetrie rond 
2~TI 

wel gehandhaafd. In 1 6 is een uitdrukking afgeleid voor uniforme 

bernonstering • 

Uit het voorgaande ~s duidelijkte verwachten dat de afgeleide 

uitdrukking voor een SPBM-signaal onbetrouwbaar wordt voor kleine À. 

De afleiding loopt nu als volgt : 

De eerder gevonden uitdrukking kan ook geschreven worden als 

00 

f(t) = lMU + I A cos nÀw t met 
2 g n=l n rn 

2U 
A _J_ nTI M~ = s~n - cos voor n = oneven n nTI 2 2 

2U 
A ___8. nTI ME!_ = cos cos voor n = even. n nTI 2 2 

Door het vervangen van de gelijkspanning door een wisselspan

n~ng variëert de modulatiediepte sinusvormig : 

M(t) = M cos(w t + ~) , dit vervangt M in de uitdrukking f(t) en we rn 
krijgen dan een uitdrukking g(t),die een,van À afhankelijke,rnin of meer 

nauwkeurige benadering vormt voor een SPBM-signaal : 
00 

g(t) 

a = 
n 

a = 
n 

= !Mu cos 
g 

2U 
_J_ nTI 

s~n -nTI 2 

2U 
_a nTI 

cos 2 nTI 

(w t + ~) 
rn + I a cos nÀw t 

n= 1 n rn 
met 

~)) (nTI "" cos(w t + cos ZM rn voor n = oneven en 

. (nTI ~ ) s~n 2 M cos(wrnt + ~) voor n = even. 

De term a kan uitgedrukt worden ~n een ser~e Besselfunkties ; 
n 

dit is verder uitgewerkt in 1 4. 

In de literatuur wordt de uitdrukking g(t) algemeen beschouwt als een 

uitdrukking waarmee een dubbelzijdig gemoduleerd SPBM-signaal rede

lijkerwijs beschreven kan worden. Men gaat echter niet ~n op de kon

sekwenties van het overstappen op een andere periodiciteit. Bij de 
2TI 

afleiding van f(t) ~s gebruik gemaakt van een periodiciteit x-
waardoor À tenslotte niet voorkomt ~n de uitdrukking voor a . 

n 
Het is niet nader onderzocht in hoeverre het geoorloofd is over te 

2TI gaan van een periodiciteit r- ~n f(t) naar een periodiciteit 2TI in 

g(t). Dit laatste komt dan alleen nog voor bij synchrone modulatie. 
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blz. 150 van 

rapport nr. 

Voor ons is van belang te weten of de amplitude van de grond

harmonische van het SPBM-signaal voor alle À uitgedrukt mag worden 

door lMu zoals hierboven gegeven is. 
2 g 

Nemen we aan dat boven vermelde uitdrukking een redelijke be-

nadering is voor grote À, dan zien we dat dit signaal bestaat uit 

een grondharmonische en een aantal zijbanden rond de frekwenties nf 
c 

(f = u ) . 
c m 

De dichtst bij de grondharmonische komponent gelegen frekwen-

ties zijn die van de onderste zijband van f , te weten f - 2f en 
c c m 

f - 4f , andere frekwenties komen door het karakter van de Bessel-c m 

funkties 1n deze zijband niet voor. We zien dus dat voor f = 3f 
c m 

en f = 5f interferentie tussen de grondharmonische en de kompo-
e m 

nenten uit die zijband optreden aangenomen dat voor kleine À het 

frekwentiespektrum in ieder geval niet leger wordt (À = 1 geeft een 

blok en dus alle harmonischen (2n- l)f , n ~ 1), Hieruit mogen we 
m 

konkluderen dat de amplitude van de grondharmonische voor À ~ 5 1n 

ieder geval niet voldoet aan ~Mug , het zegt echter niets over de 

geldigheid van de genoemde uitdrukking voor g(t) bij lage À , al 

verwachten we dat deze dan niet meer accuraat 1s. 
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Print A : De centrale klokeenheid. 
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Onderdelenlijst Print A : printgeleider 4 

R k~ R k~ R k~ c nF TC type 

1 1 , 1 18 10 44 1 560 1 4046 
2 10 19 2,7 tm 2 3,3 2 3140 
3 10 20 15 50 1 3 4,7 3 3140 
4 33 21 8,2 51 10 4 0,068 4-7 4027 
5 12 22 2,2 52 100 5 1000 8 40102 
6 12 23 5 6 -- 9 4046 
7 10 24 10 7 -- 10 4002 
8 15 25 39 8 0,068 11-12 4510 
9 100 26 -- 9 680 13-14 4511 
10 1,5 27 10 10 39 15 4001 
1 1 15 28 100 11 97 16 4528 
12 1 29 12 82 17 4030 
13 15 tm 18 4011 
14 4,7 35 1 19 4001 
15 5 36 

D type 35 4046 
1 1N4148 

16 4,7 tm 2 36 4011 --
17 5,6 43 100 3 --

4 led 
5 BZX55C 5V1 
6 JN4148 
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Print B -, cr PJ N" u 
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::l VI 
::l Print B De draaggolfgenerator. 
;"" < 
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Onderdelenlijst Print B, printgeleider 8 

R ks-2 c nF IC type 

53-75 tabel 2. I 13 0' 12 20 4027 

76-78 0, I 14 1 21 4520 

79 3,3 15 I 22-24 3140 

83 3,9 16 4, 7pF 25 4066 

82 I 17 470f.!F 26 4069 

84 1 18 2,7 27 4027 

85 3,9 28-29 4516 

86 3,3 + I 30-32 4051 

87-89 47 33 4011 

90 0,5 34 4001 

91 47 37 4030 

92 0,56 38 4011 

93-95 100 

96 10 D7 BZX55C 6V8 = 
97 3,9 

Tl BC 414 = 
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4013 n 
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CD 0 fasr 
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!!! 
:::::J 
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=r 
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X46 :::::J 
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3 
CD 
0 
::::; 
C> 
::J 
0 
ill 

Print C 

Schema van de synchronisatieeenheid. 
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Print C 
Spanningsregeling 
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I::) 
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:J :r m· 0 
A 2. 
< !!! 
Ol :::s A a. (!) ..., :r 
0 0 (!) < u m 
(!) :::s ro 
~ ..., 
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I 116 I I 117 I I 1 1 8 I ~ I 120 I l R 252 p 3 
(!) 
(") 

:::r 
Ol 
2. 
(") 

Ol 

..., rr Ol N" u Print C De synchronisatieëenheid en de spanningsregeling. 
u 
0 \Jl ..., - \0 
:J 
;-< < 

Ol 
:J 
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Onderdelenlijst Print C , printgeleider 12 

R krl R krl c nF IC 

98 3,3 251 10 19 0, 12 39 

240 4,7 252 50 55 39 40 

241 0,68 253 1000 56-58 0' 1 41 

242 4,7 254 10 59 1 ,5]JF 42 

243 4,7 2 55 33 60-61 0' 1 43 

244 100 256 25 62-63 100 44 

245 100 2 57 10 100 

246 50 258 4,7 101-102 

247 4, 7 259 10 103 

248 100 260 100 104 

249 4,7 105 

250 10 106 

107 

D9 = BZX85C 10V 
108-109 

110 

111-112 

113 

114-115 

116 

11 7 

118 

1 19 

120 

blz. 160 van 

rapport nr. 

type 

4011 

4081 

4025 

4069 

4013 

4011 

4030 

40103 

4027 

4001 

4047 

4011 

4520 

40103 

LM-2 

741 

4520 

DAC08-EQ 

74LS05 

4069 

4001 

LM-2 

4023 
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1 ......_ _4s ____.I .___I _46 __.I 1 4 7 11 .___ _48 ____.I 

...__I 4_9 _____.ll .....__ _so ____.I 

S1 1 S2 

..__I _ss ____.I ..___I _s6 __.I S7 

S9 1 60 

Print D : De sinusgenerator eerste deel. 
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Print E , desinusgenerator tweede deel. 

blz.l63 van 

rapport nr. 
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0 U) 
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:::; n 
::I J ro· 0 
A Q. 
< !!! 
0) ::::J A c. (.0 ...., J 
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0) 
::I 
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0) 
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!'i" D 

D 
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::I. ~ Print E De sinusgenerator tweede deel. 
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Onderdelenlijst Print D en E , printgeleider 16+20 

R Hl R Hl c nF 

99 33 163 3,9 20 1000 

100-140 tabel 2.2 164 0,5 22-24 12 

145-150 0' 1 165 3,9 25-27 0' 12 

151 10 166 0,5 28-33 1 

152 1 167-178 47 31-33 0,01 

153 3,9 179-181 0,68 

154 1 182-190 100 

blz. 165 van 

rapport nr. 

155 3,9 191-193 5 
IC type 

156 1 194 -- 45-48 4027 

158-160 3,3 195 10 49 4001 

161 3,9 196-199 5 50 4069 

162 0,5 200-202 0' 15 51 4516 

163 3,9 203-205 2,7 52-53 4051 

206-209 0' 15 54 3140 

55 4516 

halfgeleiders : 56-57 4051 

D8 = 1N4148 58 3140 

T2 = BC 414 59 4516 

60-61 4051 
Relais . . 62 3140 
Kl2-14 = HE 721 C12 

63 4066 
KIS = HE 721 A12 

64-69 3140 

70 741 
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Print F de Vergelijkingeenheid. 
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Print F De vergelijkingseenheid. 
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Onderdelenlijst Print F , printgeleider 24 

R kr2 c nF IC type 

220-221 100 40-42 1 71 401 1 

222-224 12 43 ] 72 4071 

225 10 44 ] • 5 73 4528 

226 20 45-47 0'] 74 4023 

227-229 100 48-50 JO 75 4047 

230 1000 51 1000 76 LM-2 

52 0,47 77 LM 311 

78 40]] 

79 4013 

80 4030 

81 4069 

82 LM-2 

83 LM 311 

84 401] 

85 4030 

87 4023 

88 LM-2 

89 LM 311 

90 4528 

91 4013 

94 4011 

95 4011 

96 4013 



Technische Hogeschool Eindhoven 
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

blz. 169 van 

rapport nr. 

Nummering van de aansluitklemmen. 

Van elke losse verbinding, ~n de schema's aangegeven met 

X .. , is vermeld waarmee zij verbonden zijn. De kode is als volgt 

samengesteld. 

Een hoofdletter zonder accent geeft de print aan ; deze is 

gevolgd door een getal plus een kleine letter wat het nummer van 

de pen van de connector van de desbetreffende print aangeeft. 

Een hoofdletter met accent geeft de connector voor de 

verbinding mat het bedieningspaneel aan. Deze letter is gevolgd 

door een getal wat de pen van de desbetreffende connector aangeeft. 

x verbonden met x verbonden met x verbonden met 

1 A30c,A' 9 31 B29c,C29c 61 F4a ,C'13 
2 A4c ,B'S 32 B30c,C'4 62 F29c,C' 11 
3 A21c,A'14 33 B7c ,C'3 63 F2Sa, C' 12 
4 A2Sc,B2Sc 34 BSc , C 1 1S 64 FSa ,C'14 
s A23a,D23a 3S B1Sa,E1Sa 
6 A2Sa,B2Sa 36 B6c ,C 1 10 
7 A26c,A' 1S 37 B30a,F30a 

71 F14a s A12c,A 1 12,C30c 3S B27a,C27a 
72 F14c 

9 ASe ,C'9 39 B29a,F29a 73 F16a 
10 ASa ,BSa 40 B27c,C27c 74 F16c 
1 1 A13a,B 1 9 41 Cl9a,D2Sa 7S F1Sa 
12 A14a, B' 10 42 B22a,E22a,F22a 76 F1Sc 
13 Al Sa, B' 11 44 C26a,C 1 6 
14 A16a, B' 12 4S C2Sa,D2Sa 
1S A17a,B'13 46 C29a,D29a 
16 A1Sa,B'14 47 C30a,C'S so CS a 
17 A19a, B' 1S 4S D16a,E16a S1 vast 
IS A7a,A'1 49 D1Sa,E1Sa S2 C23a,A29a 
I Sa ASa ,A'2 so D14a,El4a 
19 A9a ,A'3 Sl D20a,E20a 
19a A10a,A'4 S2 D31c,B31c,E31c 
20 A7c ,A'S S3 D30c,E30c 
21 ASe ,A' 6 S4 D29c,E29c 
22 A9c ,A'7 ss E6a ,F6a 
23 A10c,A'S S6 E9a ,F9a 
24 A13c,B'1 S7 E12a,F12a 
2S Al4c,B'2 ss E2Sa, C' 1S 
26 A1Sc,B'3 
27 A16c,B'4 
2S A17c,B'S 
29 A1Sc,B'6 
30 A19c,B'7 
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Bovenaanzicht van het rek waarin de printen 
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zijn geplaatst. :J 
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Funktie van de schakelaars. 

S 2 : synchrone/asynchrone modulatie 

blz. 172 van 

rapport nr. 

S 3 : inlezing vermenigvuldigingstaktor bij synchrone modulatie 

doorgeven van de fasehoek bij synchrone modulatie 

doorgeven van de draairichting 

S 4 : aan/uit frekwentiebewaking 

S 5/11: instellen van de fasehoek bij synchrone modulatie, van geheel 

linksom tot geheel rechtsom kunnen de volgende hoeken in-
o 0 0 gesteld worden : 0 , 90 , 180 en 270 gevolgd door twee 

loze standen. 

s 6 : driehoek/zaagtand als draaggolf 

S 7 : SPBM/LM 

S 9 : hele/halve driehoekfrkwentie 

S 10 : met/zonder herstarten van de draaggolf bij asynchrone mod. 

S 18 : linksom/rechtsom van de draairichting 

S 19 : wel/niet natuurlijke bemonstering 

S 20 : uniforme/regelmatige bemonstering 

S 21 : aan/uit 
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B4. Gebruiksaanwijzing. 

blz.l7J van 

rapport nr. 

Na aansluiting van de voeding (zwart = aarde, rood = 15V 

en geel = -15V), het plaatsen van de printen in de desbetreffende 

geleiders~het aanbrengen van de kabels (op het rek van links 

naar rechts en op het bedieningspaneel van rechts naar links ge

nunnnerd) tussen het printrek en het bedieningspaneel , het aan

sluiten van de nieuwe versie pulsversterkers en het aansluiten 

van de invertor, kan de voeding ingeschakeld worden indien S 21 

in de stand uit staat. R 260 dient in de middenstand te staan, 

aangenomen dat de spanningregeling afgeregeld is met de aange

sloten machine. Het linksom draaien van R 260 doet de werkspanning 

dalen, rechtsom stijgen. Als voor het eerst gestart wordt kan de 

werkfrekwentie het beste zo laag mogelijk gekozen worden.(R 2 

helemaal linksom) en de draaggolffrekwentie op ongeveer 400 Hz 

(met R 23) gezet worden in de stand asynchrone modulatie (op

lichtende cijfers uit), met de driehoek als draaggolf, natuur

lijke bemonstering en SPBM. 

Na het inschakelen van de voedingsspanning moet altijd 

S 3 bekrachtigd worden om de draairichting vast te leggen en de 

de deler in de FVL in de aangegeven stand te brengen. Voor het 

bereiken van de gewenste fasehoek tussen sinus en driehoek wordt 

na het inlezen van een vermenigvuldigingsfaktor nogmaals op S 3 

gedrukt, 

De sturing is nu gereed voor gebruik en kan ~nge

schakeld worden met S 21. 




