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Afstudeeropdracht: 

Onderwerp: Het ontwerpen en realiseren van een 

statische frequentie-omzetter voor 

Eisen: 

de voeding van 3-fase draaiveldmaehines. 

Vermogen: !5 kW 

Frequentiebereik: minimaal I0-50 Hz 

Uitgang5=-panning: 380- of 220 'I bij 50 Hz 

Vorm uitgangsspanning: sinusvorm benaderd 

door trapjeskromme met minimaal 

3 treden per halve periode. 

Ingangsspanning: gelijkspanning naar keuze. 

Datum: 21.6.65 
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O. SAMENVATTING. 

In dit verslag wordt de realisatie beschreven van een 

statische frequentie-omzetter ten behoeve van de toeren

regeling .an eeft· i~iieea&ftine ?&a I5 kW. 

Uitgaande van een frequentie-omzetter van het parallelle 

type volgens Prince, wordt een verbeterde schakeling 

beschreven voor een frequentiebereik van 0-IOO Hz. 

Bljzondere aandacht wordt besteedt aan de constructie van 

een volledig betrouwbaar ontsteekcircuit voor de thyristoren. 

Het gedrag van de machine op niet-sinusvormige spanningen 

wordt tevens aan een nader onderzoek onderzoek onderworpen. 

Tot slot worden nog enkele conclusies. getrokken omtrent de 

bruikbaarheid van de ontwikkelde schakeling en suggesties 

gedaan voor een verder onderzoek. 
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I.I. INLEIDING. 

In vele gevallen is een· continu in toeren regelbare 

aandrijfmachine vereist. Tot voor enige jaren werd hierbij 

vrijwel uitsluitend gebruik gemaakt van gel~Kstroommachines. 

Door de mechanische commutator worden echter grenzen gesteld 

aan hun toepassingsgebied. Dit geldt zowel voor het maximale 

vermogen, het draaien in explosie-gevaarlijke ruimt~s, de 

betrouwbaarheid, en het onderhoud. 

De asynchrone kooiankermotor geldt tot nu toe als de meest 

betrouwbare en robuste machine. .. 
Bij een bepaalde constante belasting is de kooiankermachine 

alleen continu èn Yerlieaana tn toeren.te regelen, door 

het veranderen v:n de voedingefrequentie. 

Moet het maximale koppel ( het kipkoppel ) ook nog on

afhankelijk van de frequentie zijn, dan moet de magnetische 

flux in de luchtspleet van de machine constant bl~ven. 

Hier doen zich dan twee mogel~Kheden voor, die beide aan 

de voorwaarde ~· e dt= constaot voldoen: 

a) De amplitude der voedingsspanning wordt met de 

frequentie meegeregeld. 

b) De amplitude der voedingsspanning blijft constant, 

de tijd dat deze spanning aangelegd wordt, moet 

dan ook constant blijven. 

Voor een blokvormige voedingsspanning worden beide methodes 

in de figuren I.t.T. en I.I.2. voor respectievelijk:50 en 

25 Hz verduidelijkt, waarbij de ohmse verliezen van de 

machine verwaarloosd zijn. en de amplitude van de blokepanni~g 

bij50Hz op U1(V) gesteld.u. 
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methode a) 

methode b) 

• • -1 
o' ID :z., •S 0 '" ll 'bo i' o .-s 

.fig. r.r.I. Spannings- fig. I.I.2. Spanningsvormen 

vormen bij 50 Hz bij 25 Hz 

Afhankel~K van het gebruikte type frequentie-omzetter 

zal 6én van beide methodes prevaleren. 

Wil men een naar verhouding eenvoudige frequentie-omzetter, 

waarvan de freq~entie over een zeer groot bereik (b~voorbeeld 

o-400 Hz ) onafhankel~K· van de frequentie van het voedende 

net geregeld k&a worden, dan moet in de frequentie-omzetter 

een energiereservoir opgenomen worden. 

Algemeen is dan het volgende· blokschema van toepassing; 

A 

B 

c 

fig. I.I.3. Schematische voorstelling van de combinatie 

frequentie-ómzetter/machine. 

Hierin ie A een (eventueel) variabele gelijkspanningebron, 

zoals een gelljkrichtechakeling of een gelijkstrooamachine. 

B dient dan ale afvlakking en ale energiereservoir. 
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C stelt de omzetter voor van gelijk- naar wisselspanning 

van een willekeurige frequentie. 

Tn de duitstaliga literatuur wordt c·algemeen: Weeheelrichter 

genoemd.De gehele combinatie A+B+C heet: Umrichter mit 

Gleichstromzwischenkreis. 

In de angelstalige literat:ur heet C meestal: inverter. 

üe gehele combinatie A•B+C wordt veelal met: converter 

( ook ac-ae converter ) aang~duid. 

In dit verslag zal de benaming : frequentie-omzetter 

gebruikt worden. 

Dankzij de moderne ontwikkelingen in de halfgeleider,techniek, 

met name de ontwikkelipg van thyristor•n en triac's, is 

het mogel~K geworden1 statische frequentie-omzetters te 

bouwen,die het mogel~K maken draaiveld~achines in een 

zeer ruim frequentiebereik te sturen. 

In combinatie met de robus-te .kooiankermachine levert dit 

een aandrijfmechanisme dat de voordelen van kooianker•otor 

en gelijkstroommotor in zich verenigt.·· 

Als nadelen moeten hier genoemd worden de ( voorlopige? ) 

grote afmetingen van de benodigde ayparatuur, de pr~s en 

de niet-absolute bedrijfszekerheid. 

Nadrukkelijk wordt er op gewezen, dat de principes van 

statische frequentie-omzetters re,.eds lang bekend zljn, 

( lit. 1,2 ) doch dat de moderne halfgeleidertechniek 

het p~s mogel\~ maakte.op een verantwoorde wijze<deee 

principes praktisch te realiseren• 
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2. HET GEDRAG VAN DE INDUCTIEMACjiNE BIJ ENKELVOUDig-
' SINUSVORMIG VERLOPENDE SPANNING VAN VARIABELE 

FREQUENTIE. 

2.!. 

Uitgegaan wordt van het vervangingsschema fig. 2.1.1. , 

dat met de in lit. l gegeven restricties geldt voor 

inductiemachines. Voor de koppeluitdrukking mag volgens 

lit. I het volgende genoteerd worden: 

T e 

pmR r 2 
r r = ------- ( m: het aantal fasen) 
r 

Rs 4.-s~:: ~1-·~2 !l'l. 
A - - --· ,_s 

r Î - r 

~':... 
- -

~ --. I 

l 
's~w~ '1. ~q 

,.-as L,'i. 

fig. 2.1.1. Vervangingsschema van de inductiemachine. 

In complexe vorm luiden de spanningsbetrekkingen: 

u = -e 
(R 

s +jc.JL) i ss -a +jcv L i' s sr-r 
R 

+jtcJ L }i' 0 = jw L i +( .. !. s sr -a · s r -r s 
-j0 L u 

Dan i' 8 ar -s 
= k 2 R • -r 

4,) L +(R +j0 L H-• +jw L ) s sr s e e e a r · 

Of genoteerd in ett•ct~eve waarden: 

.V L U 
,e !f s 

(2.I.I .) 

(2.1.2.) 

(2.I.;.) 

(2.t.4.) 

I = r 
2 . 2 RL t 

-urL L l + Ctc; R L + We r s) s s rJ ( a 8 r 1 . s 
(2.1.5.) 

De uitdrukking (2.!.5.) in .(2.I.I.) ~ngevuld: 
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T e 

Met de invoering 

R Jt2 u2 
r a ar a 

~2L2 R R + r e s ar - a 

van: X :(()L ·X =4/L ·X :4:JL sr s sr' a s s' r s r· 
L 11 '• 

r =Rs ; r =Rr; o-.r- ~L , s- r-
Xa X sr 

t: 

blz 12 vm 

rapport nr .En bb-6' 

(2.I.8.) 

Betrekken we nu de grootheden op de waarden bij 50 Hz, 

met de index N (van nominaal) aangeduid,en wel als volgt: 
tv's reN ri!N 

CP :/Jr en CJ. =- ·dan r =- en r =-
/ r ~N / s WaN ' s <fa .r $Vs t 

u 2 c 1 -n<ls .~ •. 
T PI ·'..!.~· ~ 2 

e* cv8 ,.X81 t<jf8 1 t r sN-o:rsfPr~ .. • 
rrN 

dan: 

De extrema van T -kipkoppels·genaamd- zullen optreden 
e 

voor een bepaalde Cf rKIP. 

Enig rekenwerk levert~·----~ 
i/r2 2 \ 

Cf rK IP= ! r N Ir: sN•Cfs 
r r!N+~o/s 

Dit ingevuld in (2.I.IO.) geeft: 

(2.I.Io.) 

(2.I.II.) 

u 2 r-v !r 
T eKIP" {V :x.~ !tal· 2 rr M~r!:!!!!·!!!!!!!t!!!!;.~:N~~ ~liP') {:~r~.!!!!!~;"~-:-J"!:'j"f'\-rcr-_-(J'-.-~-:· 

Wordt de aaplitv4e van de spanning proportioneel 

aan de frequentie veranderd , dan zull·en blj afnemende 

frequentie de motorkipkoppels ook afnemen. 

( 2 .I. 12.) 

De generatorkipkoppels daarentegen zullen eerst toenemen 

om bij lag.re frequenties weer a! te nemen, zie lit.I. 

Dat de kipkoppels niet constant zullen blljven b~ een 

dergelijke sturing, is ook te aien aan uitdrukking (I.I.IO) 

waarin het derde deel van het rechter lid de relatieve 
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invloed van de ohmse weerstanden bij variabele frequentie 

voorstelt. 

Om toch over het gehele frequentiebereik een constant 

kipkoppel tt> kri,igen, moeten bij lagere frequenties de naar 

verhouding toenemende ohmse verliezen gecompenseerd worden 

door een meer dan evenredige spanning. 

Er moet dan overgega~n worden op con~tante-fluxsturing, 

waardoor de kipkoppels onafhankeluk van de frequentie 

zullen worden. 

2.2. GUNSTANTE-FLUXSTURING. 

Uit fig. 2.1.1. volgen de uitdrukkingen-in complexe vorm 

genoteerd-: 

Dan 

E::a: jw L i c jt.V ~ 
- s s~ a~ 
1 = i -i' -m -s -r -E • 
i = -r R 

J. 
s +jW (L -L ) s r sr 

E wsiJ 
Ir =r 2 . l = v:-;:::;::2=====::=..,l 

R 2 2 R 2 2 
- 2r +"-' (L •L ) i ~ +W(L -Lsr) s r sr ~ , s r s . 6 

Gecombineerd met (2.1.1.) geeft dit: 

Waarin X :::X -X {idem X =X -X ) is gesteld,. ro- r s r s(ï s s r 
Xa<r X 

Met de afkortingen: V= - en v = ..!.rr 
s xsr r xsr. 

in (2.2.3.) ingevuld: 

T = • 

' ' 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

(2.2.1.) 

{2.2.2.) 

(2.2.3.) 

(2.2.4.) 

{2.2.6.) 
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Nu is 

Zodat: 

B~ een bepaaldeSfrKIP zullen de extrema optreden, en 

l+<T r 
wel voor: YrKIP= ,tr rNo=-

r 

Het kipkoppel wordt daarmee: 

pm - s 

J
2 +(l+v) 

TeKIP= 4:JsNXe • zo-;_ 

B~ een constant gehouden luchtspleetflux(-~8)is het 

kipkoppel dus constant en onafhankel~k van de stator

frequentie.Het verschil met {2.1.12.) is duidel~k. ' 

{2.2.7.) 

{2.2.8.) 

(2.2.9.) 

(2.2.10.) 

In fig.2.2.1. z~ een aantal koppeltoerenkrommes geschetst 

in het motorgebied.(lit.2) 

_!'1 t 
HAl 

2. 

......,.._. 4/4( 

fig. 2.2.1.: Koppeltoerenkrommes van een inductiemachine 

b~ constante flux. 

Het bl~Kt dat bij de lagere frequenties het aanloopkoupel 

de grootte-orde van het kipkopp~l kan bereiken. 

Uit de betrekking (2.1.3.) volgt oovendien: 

I R2 

I r r x2 
s= X 2 + r 

er • 

Dit gecombineerd met {2.2.1.) levert: 

(2.2.11. ). 
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Met 

I = I e m 

blz ! ( van 

ropport nr. tM bb-s 

(2.2 .12.) 

(2.2.13.) 

Het verloop van Is is in fig. 2.2.2. geschetst. (lit. 2.) 

f f E==, ~::::::::::.:-::::::::::::::--=::::::::::-
~t 
!:!;"' 

fig. 2.2.2. 
-~""'

Strooaverloop van een inductiemachine bij 

constante flux. 

Bij lagere frequenties neemt de aanloopstroom af , en kan 

zelfs kleiner worden dan de nominale strooa IB. 

Uit fig. 2.1.1. volgt tevens -in complexe notatie-

Of 

Met 

I s 
+-.r N.x N• o/s 8 s Vl .î1L~.!L!. \2 

r N l+vJ 8 8; 

Het verloop van (2.2.16.)i8 in fig. 2.2.3. geschetst. 

(zie ook lit. 1,3;) 

(2.2.14.) 

(2.2.15.) 
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1 
JJ-. 

fig. 2.2.3. De statorklemspanning als functie van de 

statorfrequentie b~ constante flux .parameter 

Om de flux rechtstreeks te kunnen meten is men aangewezen 

op Hall-sondes of bijzondere meetwikkelingen. Beide methodes 

noodzaken een ingrijpen in de aachine. Bij benadering kan 

• r 

men de flux ook vinden door integreren van de statorspanning. 

Bij lagere frequenties wordt de fout echter te groot, door 

een relatief hogere weerstand. 

Voor T e kan men eveneen~ schrijven: (lit.l,4 ) 
R 

T = pmi ~costu ,metr~~· __ Zr e r Tr ~ 
r 

(2.2.18.) 

Uit (2.2.2.) volgt voor kl~ine 4) ,dat: 
r 

I = Cf4/ SI r r 
(2.2.19.) 

Erzljn dan drie mogelijkheden om aan (2.<.1R.) en (2.2.19.) 

te voldoen: 

A) rotorstroom/flux-regeling; volgens (2.2.19.) 

stelt de rotorfrequentie zich dan zelf in. 

B) rotorstroom/rotorfrequentie.regelingt volgens 

(2.2.19.) stelt de flux zich dan ia. 

C)rotorfrequentie/flux-regeling; waarbij de 

rotorstrooa zich instelt. 

Opgemerkt zij noch,dat bij een kortsluitankermotor de 

rotorstroom indirect via de statorstrooa gemeten kan worden. 

(volgens relatie (2.2.11.)) 

De flux is lastig te meten en daarom is de rotorstroom/ 

rotorfrequentie-regeling ·het eenvoudigst toe te passen • 
• 

De rotorfrequentie is ook alleen indirect te meten: voor 
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motorbedr~f 4J ="' -'-' .Hierin kán tJ bijvoorbeeld met een r a m . m 
tacho-generator gemeten worden. Ook een mechanisch 

differentieel kan dienat doen.(lit.4.) 

De relaties (2.2.18.) en (2.2.19.) gecombineerd,levert: 

Of: ( 
( 
( 

12 
T = E!.~.cos!f e c tV r 

r 

T c:;.o IV • ~2 e r 

T ~I .~ e r .. 

) 
) 
) 

B~ een gewenst koppel heeft men dus de keuze tussen 

een "grote"flux en een '!tleine"stroom, of een "kleiae" 

flux en een 11grote 11stroom; in beide gevallen zal t..J r 
een andere waarde bezi.tten. 

Bjj een "grote" !lux bestaat er kans op verzadiging, 

bjj een "grote'' rotorstl"GGm worden de koperverliezen 

extra groot. Afhankel~K van de machine bestaat er dus 

een optimale grootte van de flux en dus van IV • r 
Dit rechtvaardigt dus de regeling van (")r. 

De totale regeling kan dan als in fig.2.2.4. gegeven 

worden. 

~ 
.Is ----r:r; ,:",$ rtrt. 

W.s 
---E}~ 

~ .1----- - - - -

fi«• 2.2.4. Blokacheaa voor constante-fluxaturing. 

De gemeten waarde van de statorstrooa wordt vergeleken 

(2.2.20.) 

(2.2.2!1..) 

met een inste~atroom,(de gewenste waarde} Hieruit resulteert 

een regelsignaal dat 4e spanning van de motorgenerator of 
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variabele gelijkrichter bijre«elt.fDe gemeten assnelheid. 

wordt in de Yora IV bij een ingestelde (=gewenste) w m r 
opgeteld. Dit geeft de gewenste waarde voor4' , die verder s 
aan de frequentie-omzetter toegevoerd wordt. 

Om een constante toerenregeling te krijgen, wordt de ge

meten IV vergeleken met een ingestelde 4J • Het verscbil-m m 
signaal wordt via oavormers, die de relaties tussen stroau 

en frequenties vertolken, toegevoerd als instelwaarde voor 

de statorstroom en de rotorfrequentie • 

.. 
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DE FREQUENTIE-OMZETTER VAN HET PARALLELLE TYPE, 
; 

ALGEMEEN. 

Voor de Bturing van inductiemachines is een schakeling 

nodig die een spanning af kan geven~ waarvan zowel de 

amplitude als de frequentie onafhankelijk van elkaar te 

varieren moeten zün.(Conform hoofdstuk 2.2.) 

Splitsing van de regeling van beide·grootheden volgens 

!ig.1.1.3 •. , verlegt de vraag naar een schakeling voor het 

opwekken van een spanning van variabele frequentie, waarb~ 

de amplitude bepaald wordt door een toegevoerde variabele 

gelijkspanning. 

Een dergelijke frequentie-omzetter werd reeds in 1925 door 

Prince (lit.5.) gegeven, en wordt oa begrijpelijke redenen 

de frequentie-omzetter van het paralle.lle type genoemd,F.O.par.) 

Een een-voudig model is 
~~~Ü·•ri-.~ 

c===? r 
s, 

in fig. 3.1~1. gegeven. 

~--- --------

l 

fig. 3.1.1. Eenvoudig model van een F.O.par.volgens Prince(l925) 

Ter wille van de eenvoud zal in het volgende steeds over 

de batter~panning en -stroom gesproken worden waarmede de 

bron van variabele gelijkspanning bedoeld wordt. 

Door het beurtelings openen en sluiten van s1 en s2 zal de 

batterijatrooa beurtelings door de rechter- en de linkerhelft 

van de middelpuntstransformator gaan. In de secundaire zal 

dan een spanning geinduceerd worden waarvan de frequentie 

afhankelijk is van het ritme van openen ea sluiten van s1 en s2 
• 

terwijl de amplitude bepaald wordt door de hoogte van de 

batterjjspanning en de transforll&ti~-verhouding. 



• 
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De vervanging van de mechanische schakelaars s
1 

en s2 doo~ 

halfgeleiderschakelaars (thyrietoren) T
1 

en T2 , noodzaakt 

de opneming van een tweetal extra componenten die beide 

dienen om de stroom van T1 op T2 en vice-versa te doen 

commuteren. Het zijn de commutatiecondensator C en de 
c 

commutatiezelfinductie L • De schakeling wordt dan zoals c 
in fig. 3.1.2.,door Sabbah in 1931 gegeven. 

I 
4c 

tig. 3.1.2. De F .o.par. volgens ·sabbah { 1931). 

Onderstellen we T1 geleidend, T2 gesperd, en een zekere 

''rusttoestand" bereikt, dan zal punt Y in fig. 3.1.2. tot 

2Ub opgeladen zijn. Onderstellen we verder dat Lc "zeer 

groot" ie, dat de secundaire met een weerstand belast is, 

en dat alle componenten verder ideaal &ijn,(dat wil zeggen 

geen verliezen) 

j__ 
T 

Krijgt T2 nu een ontsteekpuls , dan zal hij stroom gaan geleiden 

omdat zijn anode-kathode spanning de juiste polariteit heeft. 

(Voor een summier over'zlcht van de thyristoreigenschappen 

wordt naar hoofdstuk 11.1 verwezen.)De condensatorspanning 

komt dan als sperspannin~ over T1 te staan. Duurt dit vol

doende lang, dan is T1 gedoofd en'kan dan geen stroom meer 

geleiden. De batterijstroom gaat nu via T2 en de rechterhelft 

van de transformator, terwijl Cc nu tot 2Ub opgeladen wordt, 

punt X positief. De cyclus kan voortgezet worden door nu T1 
een ontsteekpuls te geven. Gedurende het cammuteren van de 

stroom van T1 op T2 zijn beide thyristoren enige ogenblikken 

tegel~Kertljd geleidend, omdat de stroom door een thyristor 

niet plotseling afgebroken kan worde-n. Om te verhinderen dat 

er dan een kortsluitstroom kan gaan lopen is Lc opgenomen, 

die de batterijstroom constant probeert te houden. 
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}.2. GEfDEALISEERD GEDRAG BlJ WEERSTANDSBELASTING. 

In lit.7 wordt voor fig. 3.1.2. het volgende vervangings

schema afgeleid, b~ ideale componenten en weerstandsbelasting. 

R 

t-----t-Jlt-----1 te! 
L 

fJIITT. 

fig. 3.2.1. Equivalent schema van fig.3.1.2. (lit. 7) 

Voor de condensatorspanning en de batterijstroom kan een 

tweede-orde differentiaalvergelijking opgesteld worden. 

Afhankel~K van de verhouding d~r componenten L,C,enR zullen 

verschillende bedrijfsteestanden resulteren, afhankelijk van 

de frequentie; hiervoor wordt tevens naar lit. 7 verwezen. 

Deze frequentie -afhankel~Kheid is speciaal voor omzetters 

met variabele uitgangsfrequentie bijzonder lastig. 

Onder bepaalde omstandigheden is het zelfs dat de batterij

stroom pulseert, en de condensatorspanning nul wordt. 

Dat de omzetter dan niet meer goed werkt zal duidelijkzijn. 

~ig.3.2.2. is aan fig. 10. van lit. 7 ontleend. 

C(;/· = 01 

~ ::: ./ 
~~ 

fig.3.2.2. Een mogelijke bedrijfsteestand van fig. 3.1.2. 



technische hogeschool eindhoven blz 1 'Z VIII 

afdeling der elektrotechniek • groeP. elektromechanica rapport nr.EM bb-s 

3.3. G~DRAG BIJ INDUCTI~VE BELASTING. 

Blj inductieve belasting kan volgens lit. 8 het volgende 

vervangingaschema gehanteerd worden: 

t. 
'.a 

~~ .. 
~ r~".~-----...J 

fig. 3.3.1. Vervangingsschema blj inductieve belasting. 

Dit is een derde-orde systeem en het is duidelijk dat de 

kans op slingeringen in condensatorspanning en batterijstroom 

veel groter is geworden. Uit lit. 8 bl~kt dat de condensator

spanning wel tot vijfmaal zijn normale waarde opukan slingeringen. 

De stromen kunnen wel het achtvoudige van I 0= ~ bereiken. 

Het zal duidel~K zijn dat van een betrouwbare werking op 

deze manier geen sprake kan zijn, hoewel de frequentie-

omzetter soms op deze manier gebruikt wordt om het systeem 

in zijn eigenfrequentie te laten werken.(lit. 9 ) 
Om de werking zoveel mogelijk onafh~elijk van de belasting 

te maken, is de toevoeging van twee zogenaamde voorwaartse 

dioden D 1 en D 2 noodzakelijk. 
V V · 

' 
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4. DE FRE~UENTIE-OMZETTER VAN HET PARALLELLE TYPE 

MET VUORnAARTSE DIODEN. 

fig. 4.1. De F.O.par. met voorwaartse dioden, de Zeeuw 19bl. 

Deze dioden verhinderen eèn ontladen van C over de c 
transformator. De condensatorspanning wordt dus gefixeerd 

op zijn maximale waarde,bij verwaa~lozing van lekstrom•ht 

zoals bijvoorbeeld in punt A van tig •. 3.2.2. De batterijstrooa 

zal niet nul kunnen worden (blj geen enkele belaetingstoeatand) 

maar valt na punt A exponentieel af naar zijn eindwaarde~~ ,t• 
De herkomst van deze voorwaartse dioden is niet geheel be~ 
duidelijk. Aan de Technische Hogeschool I~indhoven werden. ,.zij 

voor het eerst toegepast door Ir. W.J. de Zeeuw, in 1961. 

Deze schakeling kan echter nog geen energie uit de belasting 

opnemen en deze terugvo~ren in de gel~Kspanningsbron Ub. 

Vooral indien de belasting gevormd wordt door een machine 

is dit zeer belangrijk. 

Er moeten dan nog de zogenaamde terugvoerdioden aangebracht 

worden. 
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5. DE FR!QUENTlh-OMZETTER VAN HET PARALLELLE TYPE 

MET VOORWAARTSE-DIODEN EN TERUGVOERDIOD~. 

Het principe werd reeds in 1932 door Petersen aangegeven, 

(1it. lO)de dioden worden dan ook wel Peteraen-dioden 

genoemd. Fig. 5.1. toont de schakeling. 

~--------------~' 

fig. 5.1. De F.O.par. met terugvoerdioden, Petersen 1931. 

De stroom door de terugvoerdioden zal via de voorwaartse 

diode, de thyristor en L gesloten worden, en de terugvoer-c 
energie zal dus volledig gedi$eipeerd worden. 

Beter is daaro• de schakeling van McMurray en Shattuek, in 

1961 in lit. 11 gepubliceerd, sie fig.5.2. 

fig. 5.2. De F.O.par. met terugvoerdioden, McMurray en Shattuck 
. f96l. 
De terugvoerstroom is nu zodanig transformatarisch ge• 

koppeld,dat er een stroom in de batterij teruggeleverd kan 

worden. 

Bovenstaande schakeling heeft theoretisch nog ~én nadeel, 

nameli;Jlt dat de oplading van de condensator afhankelijk ia 



• i 

technische hogeschool eindhoven blz 11' va~ 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica rapport nr.EhL'-S' 

van de batterijspanning. Deze batterijspanning moet echter 

variabel zijn(hDofdstuk 3.1.) , maar hierdoor wordt de 

hersteltijd van de thy.ristoren beinvloed.(hoo!dstuk 11.1) 

Bij lagere spanningen wordt deze groter,zodat de commutatie 

spanaingsafhankelj,]lt wordt. Om dit tegen te gaan moet de 

condensat~r boven een bepaalde spanning opgeladen worden, 

bij iedere frequentie • 
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6. DE FR!QUENTIE~M&ETTER VAN H~T PARALLELLE TYPE 

MET VOURWAARTSE~IN TERUGVOERDIODEN EN 

SPANNINGSONAFHANKELIJKE COMMUTATIE. 

Met behulp van een hulpcommutatie-circuit,bestaande. uit 

een hulpspanning en een tweetal weerstanden en dioden 

is dit eenvoudig volgens fig.6.1. te bereiken. 

,,lö 
t------1 

~ ,R ll R 'I 
' I 

, .. 0, o..., 
..... J,. ... 

,.~ 
? JE 

i 

f 

fig.6.1. Het hulpcommutatie-circuit. 

Het verloop is in fig.6.2. geschetst. 

~k 
,, I ~ l-0:------:-

-t~ 

Fig. 6.2. Verlcop van de thyristorstroom tengevolge van 

het bulpcommutatie-circuit. 

Bij Uh= 400 V; Cc= ~ F; en R= 5kfl, is bij eenfrequentie 

~8 Hz de condensator aan bet eind •an een halve periode 

vrijwel opgeladen tot 4ooV~ Boven 8 Hz zal de Condensator

spanning minder worden. Daartegenover staat, dat bij hogere 

frequenties met een hogere batterijspanning gewerkt wordt, 

zodat de condensatorspanning altijd voldoende hoog opgeladen 

zal worden, Opdat de hersteltijd van de thyristoren vrijwel 

constant zal blijven. 

Bij lage frequenties zal de condensator dus via de hulpspanning 
hoger opgeladen worden, dan tot tweeaaal de batte~ijspanning. 
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? • D!i, yOM.PLETE FREQU.r..NTIE..OMZETTER. 

7.1. FfSI§CH GEDRAG. 

Het complete schema van de frequentie-omzetter is in 

fig. 7.1.1. gegeven. 
Cf!,Ei. 

+-- ,(-~- ~ 
r~:J r i$ , l.ó 

,.---....,éY ....... 2.J.P· -"'1 R ..r, ~1.;, 

)(~~~ .... ---~ c', 

·1 ~!: til 

y 

c 
t/' X

1t-----r----u--------f .,, )I( 
'I P" r_ ~ ~ I ,.. Dç 

J lo 1 , L,_ 

4:, t-(.1 

~ " 

fig. 7.1.1. De complete frequentie-omzetter. 

De voorwaartse- en terugvoerdioden zijn hierin doorlopend 

genummerd. De spanningen zullen aangegeven worden ten op

zichte van negatieve aansluiting van de gelijkspanning, die 

met 0 is aangegeven. Verder zullen de stroomvoerende half

geleiders zwart gemarkeerd worden. In fig. 7.1.1. is dan 

de situatie getekend waarbij de linkerhelft van de schakeling 

stroomvoert. Aangenomen dat er een zekere rusttoestand op

getreden is, en dat uh> 2Ub is, gelden de volgende betrekkingen: 

i 0=in3= iL = I 0= ~ (mits N3= N1+ N2 ) 
u c fZu\ 

h 
1o+ R 
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Diode D4 spert dan. 

Inde verdere analyse wordt het hulpcommutatie-circuit 

buiten beschouwing gelaten, omdat de eommutatieverschljnselen 

zich veel enelier afspelen dan de tijdconstante van het hulp

commutatie-circuit. 

T2 krijgt nu een ontsteekpula. De condensatorspanning komt 

als sperspanning over T1 te staan, waardoor deze gaat sperren. 

De situatie is dan zoals in fig.7.1.2. getekend. 

.. 

fig.7.1.2. Zie tekst. 

. 7 
Dy..:~ 

y 

---, '(I 

i)' 
~~t. 

De stroom 10 aoet nu via de·condeneator en T2 vloeien. 

Er geldt dan Ub+ UC -ibelRu = L~O, waarb~ een ohmse belasting 

onderstelt is. De siroom i 0 groe1t dus aan , en de belasting&• 

strooa ook. De spanningaval over RX en dus over RP wordt 

groter, totdat VP de nulpotentiaal bereikt heeft waardoor 

D1 gaat geleiden. 
N 

Op t=O was Vp= ~ .ub. (mits VX 0, of eenzeer kleine 
Nl+N2 

spanningaval over diode, thyristor, en zelfinductie) 
' Nl +N2 I Als Vp• O, gaat D1 geleiden.Dus: io•Io• ~ • 0 
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De situatie van fig.?.l.3. treedt dan op. 

c 

t.~ 
lio 

r;; D3 
~ 

Dt I 

R. 
'(I D~ 

r; 

fig.?.l.3. Zie tekst 

Er gaat dan een stroom 

koppeld een 

11 lopen eft transforaatorisch ge
N stroom i 2= _g.11 • D1 houdtPop nulpotentiaal, 

N N 2N +N 
dan wordt Yy=Ub+Ub+~u =1 =. 1 · 2.Ub 

N b N · • 
1 1 

De condensator wordt ontladen. 

Er geldt: Lc~t(i0+i 1 )= Uc· VPX 

De belastingstroom blijft constant omdat VRP=Ub, dus i 0=I0 
Dan Lc ~t(i 1 ). ~J<I 0+i 1 )dt - N2 .ub 

NL 

Hieruit resulteert een tweede-orde differentiaalvergelijking 

voor i 1 • De stromen i 1 en i 2 ~ullen dus sinusvormig aangroeien. 

Dit gaat zolang door totdat de condensator zover ontladen 

is, dat Vy,(vy• Daardoor zal D4 gaan. geleiden. 

De nieuwe situatie is in fig.?.l.4. getekend. 

Er kan een stroom i
3 

door p4 gaan lopen. In de abdere trans

formatorhelft zal daa de stroom i 4 opgewekt worden. Beide 

stromen kunnen zeer snel aangroeien, omdat de velden elkaar 

opheffen. De som i 3+t4 kan niet door Lc• aaar moet dan via 

P door D1 vloeien.l i
3
+t4a(l+ ~ +.!Ái) i~) ' ~ ( 



• 

technische hogeschool eindhoven biZ.)O VIJl 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica rapport nrEM bb- 5'" 

"{I 0~ 

fig.7.1.4. Zie tekst. 

Destramen i 1+i2 zullen door i
3
+i4 zeer snel opgeheven worden 

zodat D1 kan gaan sperren. Fig. 7.1.5. geeft de nièuwe situatie. 

t'rutL -

Fig.7.1.5. Zie tekst. 

y 

0 

De stroo• i~door Lc kan niet ·ineens afgebroken worden, en 
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vloeit nu door inde •orm i
5

+i6 • D~ condensator ie intussen 

s~eeds verder ontladen~ de spanning over de belasting neemt 

dus af, ofwel i 0 wordt kleiner. Voor de belastingsstroom 

geldt nu ib 1= Uc , deze ie dus nul als U =O(als Z =R ) 
e 4Zu\ . c u u 

De belastingstroom keert dan van richting om en de stroom 

i 0 Yloeit nu via de rechter transformatorhelft, zie hiervoor 

fig.?.l.6. 

fig.?.l.6. Zie tekst. 

De belastingastroom neemt nu weer toe, en i 0 dus ook. 

Als de condensator tot 2Ub opgeladen is, dan spert D
3

• 

De stromen i
5 

en i 6 kunnen dan niet meer lopen, 

In de zelfinductie moeten z~ vervangen worden door een 

stroom via D2 , zie fig.?.l.?. 

C zal verder via het hulpcommutatie-circuit tot Uh op-
c . N 

geladen worden. Nu is t 7=i5+i6 en i8 • ~.i7 ~ Dan is 

d N2 1 [ L!t (i7+r0 >=-(VT +VD +VD +N.ub\, of 17+I 0=-Jconstante.dt 
2 4 2 1 ~ . 

De stroom i 7 en dus ook i 8_n~emt lineair af. Een energie 

iLc~ wordt teruggeleverd. Als i?=O , dan apert D2 weer. 
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r 
----.41-rP 41 

0 

fig.7.1.7- Zie tekst. 

De hoofdstroom i 0 is ondertussen toegenomen, omdat Lc de 

totale stroom i
7
+i

0 
constant probeert te houden, en is dus 

groter dan IQ. Er voJgt nu een exponentieel af•allen van de 

stroom i
0 

en de belastingsstroom 

De eindtoestand is in fig.7.1.8. 

tegengesteld aan fig 7.1.1. 
.,.. .û'B ç 

fig. ?.1.8. Zie tekst. 

tot hun eindwaarde IQ. 

weergegeven, en is juist 

y 
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7.2. A.f\HJKINGEN VAN D,t; THIDRIE. 

Stilzwijgend is steeds aangenomen dat de transformator en 

de andere componenten verwaarloosbaar van de ideale conceptie 

zouden afw~Ken. Speciaal de spreiding L~van de transfor

mator is belangrijk. Dit blijkt aan de hand van fig.7.1.6. 

Op het moment dat i 6,arbreekt omdat Vx= 2Ub, moet de sprei

dingaenergie die nog in de linker transformatorhelft is 

opgPslagen, hier nog uit. Deze magnetische energie yL i 2
b. 

2· ~ 
komt als extra te U de condensatorspanning verbogen.Geduc e 
rende deze tijd kan de batter~ ook nog lading aan de conden-

1oPb 
2 • .At 

u 
Dan c = 

2i\ 

Met Ub= lOOV, Io= 40A, Cc= ~F, lq= lmH, Dt= lOO~s,geett 

u c 
dit: 2ü = 2,64• een span~ingsverbogirig van 164 %. 

b 

De spreiding is echter niet de enige oorzaak van de verhog~ng 

van de condensatorspanning~ 

In hoofdstuk 3.3. is reeds opgemerkt dat de condensatorspanning 

tot ver boven 2Ub op kan slingeren, bij bepaalde bed~tstoe

standen. 

Ook in de praktische opstelline bleek dè spanningeverhoging 

zeer grote problemen op te le•eren. Om de thyristoren te 

beschermen moest hiertoe een schakeling gemaakt worden, die 

de kondensatorspanning tot beneden de voor thyristoren toe

gestaande spanning begrensde. 
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7.3. BEPERKING DER COND~SATORSPANNING. 

Het eenvoudigst lijkt dit op te lossen door de overtollige 

lading van de condensator C inde afvlakcondeasator van de c 
hulpspanning te leiden, als in fig.7.}.1. aangegeven. 

Ce 

fig. 7.3.1. Beperking van UC met weerstanden. 
c 

Bovenstaande schakeling is alleen bruikbaar voor kleine 

vermogens en kleine spanningen, omdat de in de weerstanden 

gedissipeerde energie honderden Watt's kan worden. Omdat de 

opslingering van UC binnen enige tienden vaa milliseconden 
c 

een feit is, moeten de weerstanden· vrij klein zijn, willen 

z\'j nog enig effect sorteren~ Ook het weglaten van de dioden 

n
5 

en n6 helpt in deze niets. 

Een volgende mogel~kheid werd gevonden in de toepassing 

van 11Klipsels", seleniumdioden die in de sperrichting een 

zenerd1ode-karakteristiek verton~n, en dan vr~ grote stromen 

door kunnen laten.Fig.7.3.2. geeft de gebruikte schakeling. 

<!e -------c 
R R 

fig. 7.3.2. Beperking vaa UC met "Klipsels". 
c 

Deze schakeling bracht enige verbetering, maar bleek ook 

alleen voor lage spanningen en vermogens geschikt. 
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De "Klipsels" hebben namelijk een vrij grote lekstroom, 

waardoor de "werkspanning" en de "klipspanning" een faktor 

2 moeten verschillen. Bij een maximaal toelaatbare thyristor

apanning van 700V en 200V voor Ub levert dit reeds moe.lijk

heden op. BoYendien zijn de "Klipsels" niet in staat om her

haaldelijk een grote piekstroom te consumeren. 

Ook een combinatie-schakeling van fig.?.}.l. en fig. 7.3.2. 

leverde .. lliswaar enige verbetering, maar niet voldoende. 

Gezocht werd naar een schakeling die voldoende lading van de 

commutatie-condensator weg kan nemen, ter~l zo weinig mogelijk 

energie gedissipeerd wordt, zoals in fig.?.}.l. en fig.7.3.2. 

het geval is. Dit brengt dus een terugvoeren van deze energie 

in de batter~_met zich mee. 

Uit de analyse van de frequentie-omzetter blijkt, dat de 

voor•aartse-dioden de condensatorapanning verhinderen om 

weer tot 2Ub te dalen. Tevens veroorzaken zij de spanninga

verhoging tengevolge van de spreidingsenergie. 

Het idee is dan om deze vo~rwaartse-dioden kort te sluiten 

gedurende de tijd dat de condensatorspanning hoger is dan 

een referentiespanning. 

Een principeschakeling is dan in.fig.7.3.3. gegeven. 

fig.7.3~3. Beperking van u0 door terugvoering, methode 1) 
c 

Als referentiespanning is Uh gekozen. 

Uitgegaan wordt vaD fig.7.1.7. waarbij D3 juist gesper• is. 
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Met behulp van de pulstrafo Tr.l wordt g"constateerd dat 

UC hoger is dan Uh. De primaire stroom door Tr.l induceert 

incde secundaire van Tr.l een spanningspuls die de de hulp

thyristor T
3 

ontsteekt. Is de geleiding vaa n
3 

opgehouden 

dat wil zeggen dat er nu een spanning over n
3 

komt te staan, 

dan kan T 
3 

stroom gaan ~eleiden en ·zal het spanningsverschil 

tussen X enX' proberen op1 te heffen. De weerstand R
3 

dient 

ter bescherming van T
3 

en wordt zo gekozen dat de stroom 

door T
3 

een oscillerend karakter kr~gt, zodat de stroom 

na é6n slingering beneden de houdstroom van T
3 

komt en 4••• 
dan gaat sperren. Dit betekent dat de kring L ,c ,R~.L~7b c c ..1 .,,+Fo 

onderkritisch gedempt moet zijn. R
3 

kan dan het eenvoudigst 

experimenteel bepaald worden. 

Een richtwaarde verk;~t 

kring geldt Rkrit= 2V~ • 
Met L= 500~ en Ce= ~F 

men als volgt: voor een RLC-serie 

Deze schakeling bleek in een 

De vorm van UC bleek als·in 
c rr,-~ 

f._______, 

V 

proefopstelling goed 

fig. 7. 3.4. te zijn 

~""'?I!:>· 
\ 
I 

I 

fig.7.3.4. UC volgens fig. 7.3.3. 
c 

te werken. 

De piekspanning u1 bleek echter nog veel groter te worden 

dan de continue waarde u2= uh. Dit wordt veroorzaakt doordat 

T
3 

pas gaat geleiden als Vx(Vx• geworden is. Gedurende de 

tijd dat de spreidingaenergie nog in de condensator vloeit, 

kan T
3 

nog geen lading afvoeren en de spanning op Cc stijgt 

dan reeds. Dit gebeurt bl~~baar in ongeveer lOO~s. 

Afvloeien van de lading van CC naar CU treedt nauwelijks op 

omdat de zelfinductie van de primaire ~an T~l snelle afvloeiing 

belemmert. 

Gezocht moet dan worden naar een extra reservoir voor over

tollige lading yan C ~•n wààruit .later in de periode c t 
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de opgeslagen energie weer teruggeleverd kan worden. 

Dit is met de schakeling van fig.7.3.5. mogelijk. 

'(' 

blz Jj v111 
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fig. 7.3.5. Beperking van u0 door terugvoering, methode 2) 
c 

De lading verd· elt zich nu over Ccen via een diode bver eH 
1 zo'n hoge waarde bereiken De spanning op e kan dus nooit c 

als in fig.7.3.3. D- spanning op de hulpcondensator eH 

wordt via een diode en een pulstrafo Tr.l vergeleken m~t 
de hulpspanning ufu.Is de eerste spanning hoger dan wordt de 

hulpthyristor T3 ontstoken en CH en e kunnen zich ontladen 
. 1 c 

tot ongeveer uh·· 

Voor de keuze van de wee~standen R
3 

en R4 gelden de zelfde 

overwegingen als bij fig.7.3.3.,waarbij nu de totale capaciteit 

C +CH in rekening gebracht moet worden. 
c 1 

Deze schakeling blijkt inderdaad beter te voldoen dan die 

van fig.7.3.3., hoewel bijzondere maatregelen getroffen 
du moeten worden om de dt van de hulpthyristoren te beperken. 

Tevens moet ontsteking op pulsen van het ontmagnetiseren 

van de trafokern vermeden worden. In hoofdstuk 12 zal hierop 

nader ingegaan worden. 
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8. ~AU~RE BESCHOUWING VAN DE UITGANGSSPANNING 

VAN DE FR.t;i$Ui;NTIE-GMZE'l'T)!;R. 

8.1. ~~ UITGANGSSPANNING. 

In hoofdstuk 3.1. is gesteld dat de uitgangsspanning van 

de frequentie-omzetter bij ideale componenten een blokvorm 

heeft. Doordat de commutatie een eindige tijd moet duren oa 

de thyristoren de gelegenheid te bieden zich te herstellen, 

en door het aanbrengen van de terugvoerdioden op aftakkingen, 

zal dit niet meer geheel juist zijn. Uit ·de analyse bij 

fig.7.1.7. blijkt dat de uitgangsspanning de volgende vorm 

moet hebben: zie fig.8.1.1. 

1.1 

·~ / 
/I 

~ 
I Y/ I 

I 

/ J J 11 ."" r 
I 

Y?è 
,. 

?-I . 
J 

fig.8.l.l •• De uitgangsspanning. 

tll +Jf 2 
Als N

3
=N 1+N 2 , dan zal U1= N .u2 moeten zijn, omdat 

1 

punt Q in fig.7.1.7. via diode n2 opnulpotentiaal ligt. 

Zolang n2 geleidt vloeien de etromen 1
7 

en i 8 en ligt de 

uitgangsspanning gedurende de tijd ?.:'op u1 , waarbij '7: afhan

kelijk is van i 6 .Na sperren van D2 valt de spanning exponen

tieel terug op de waarde U~Ub , met een tijdconstante 
L 

'èl= ~ 
Rtot 

Aangenomen dat de commutatietijd ~c 

periode van het uitgangssignaal en 

de uitgangsspanning als een zuivere 

beschouwd worden, zie fig.R.1.2. 

~I I 
0 

veel kleiner is dan de 

dat Nl+N2~1, dan mag 

180°- Nl blokspanning 

fig.8.1.2. De benaderde uitgangsspanning. 
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Deze uitgangsspanning is in de Tolgende reeksontwikkeling 

uit te drukken: 0 

(t) - ! U ~sin n~ u - n'. b • .::::::::. " ..... n 
( n= 2k) (8.1.1.) 

Hierin zijn dus alle oneven harmonischen aanwezig. 

Vooruitlopende op hoofdstuk 9. wordt hier reeds gewezen 

op de consequentiea hiervan bij voeding van inductiemachines. 

Het zal nuttig blijken de machine een spanning toe te voeren 

met zo weinig mogel~ harmonischen • 

.. 
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8.2. ~LIMINATI~ VAN HARMONISCHEN. 

We onderstellen drie féa-!ase frequentie-omzettere aanwezig 

die zo gestuurd worden, d.at de uitgangsspanningen een 

symmetrisch drie-fase systeem vormen, zoals in fig.8.2.1. 

Q~ 
I I 

-Vu I ~ .I 

0. b9 I 
........ 

I 
I I . 

' 
. IJ) t 

.l'l' 

fig.8.2.1. De uitgangsspanningen van drie frequentie

omzetters als drie-fase systeem gestuurd. 

' 

Het bl~kt nu mogelijk door serie schakelen. van verschillende 

spanningen een eliminatie van harmonischen te verkr~igen. 
"' Optelling van &+(-b) levert fig.8.2.2., een 120 blokspanning 

met de dubbele amplitude. 

I..._____. I !..._____....· c<. .;~~---+-F 

t _.l~-~1-----+-l ---+-J ---+---L 
n 

0 1. 
.1 

fig.8.2.2. Vorming van een 120°blokspanning. 

In fig.8.2.2. is aangenomen dat de amplituden van beide 
fasen a en b gelijk zljn aan. u. 
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In bijlage 1 wordt afgeleid dat voor 

spanning geldt: 

( 41/Y J . sin547t 
u t> = !Tr. u 1 sl.nlflt- 5 ... 

de resulterende 

sin?.4Jt 
7 + 

sinll4't 
11 

de Hierin is dus geen 3n harmonische meer aanwezig. 

blz 91 v.-. 

rapport nr.fN b/r5 

+ •••• 

(8.2.1.) 

Om weer een symmetrisch.drie-faeen systeem te frijgen moeten 

de volgende sommaties geillaakt worden: a-b, b-c, en c-a. 

Een andere mogelijkheid wordt gevor•d door drie fasespanningen 

op te tellen,zoals in fig.8.2.4. 

Q. "I I I l ~F 
.-t _qu I j 
~ "R f l f 

r--

~R_ ---
arA,-e ,....---' -

(a;~-~ 
r-- '--- ,...--

-
0 2 

J 

fig.8.2.4. Vorming van een trapvormige spanning. 

In fig.8.2.4. is wederom aangenomen dat de amplitudes der 

fasen gelijk aan U zijn. 

In bijlage 2 wordt afgeleid dat de gunstigste situatie 
a+b ontstaat bij vorming van de som: -z-· c.In fig.8.2.4. is 

dit gestippeld aangegeven. 

De reeksontwikkeling luidt 

u ( t ) = J u f 6 illlJ t + 

dan: 
ein~t sin~t einll~ 

5 + 7 + ll +···· 
(8.2.2.) 

Ook hier bl~kt nu een eliminatie v~n de 3nde harmonischen 

op te treden. 
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Een symmetrisch drie-fasen systee~is nu te krijgen door 
a+b _a+c _b+c de volgende sommaties: -z- -c, 

2 
-b. 

2 
-a. 

De machine kan op verschillende mariieren aan de drie frequentie

omzetters verbonden worden, terwijl bovendien de •achine 

in ster of in driehoek geschakeld kan worden. 

Afhankelijk van de gekozen combinatie treden er spanninga

vormveranderingen op. 

Algemeen is een verbindingaschema volgens fig.8.2.5. 

fig.8.2.5. Algemeen verbindingsschema,van F.Ots en machine. 

Voor een machine in sterschakeling wordt de volgende 

notatie ingevoerd, zie fig.8.2.6. 

w V 

fig. 8.2.6. De sterschakel ing. 

Uit fig.8.2.6. volgen de betrekkingen: 
UHS = U R-US 

) 

u sT= US-UT ) 
) 

UTR= uT.a.uR ) 

1 ! ) 

uux= 3(URS-UTR)= UR- 3 (UR+Us+UT) ) 
) 

uvy= ~(UST-URS)= US- ~ <uR.us.uT) 
) 
) 

1 ' 1 
(UR+Ug+UT) 

) 
uwz= }(UTR-UST)~ UT- 3 

(8.2.3.) 

Dedrie spanningevormen worden volgens fig.8.2.7. gekenmerkt. 
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r---

~~ .! '1' .z ,'! .r I 7' 
~ • !! u D ...!. 'l 

~_j 'l • J 

A B c 

fig.8.2.7. De drie spanningsvormen. 

In tabel I zijn dan de diverse mogelijkheden verzameld 

die ontstaan door combinaties van ster/driehoek van F.O.'e 

en machine. 

TABEL I 

jo' oÜ o I 8 Machine u F .0. UR5 enz. uuxenz_. 

A A A 

B B B 

c c c 
A A B 

:a B c 
c c B 

A B B 

B c c 
c B B 

A B c 
··--

B c B 

c B c 
"' A B A 

B c B 

c B c 

De tabel is eenvoudig te controleren met de formules (8.2.3.) 

en de fig. 8.2.2. en fig. 8.2.4. 

Het blijkt niet nodig te zijn aan de kant der F.O.'s de 3nde 

harmonischen te onderdrukken omdat dit reeds in de machin~ 

gebeurt bij sterschakeling. 

Tn de bijlage 3 worden de drie mogeluke uitgangsspanningen 

verg leken. Stelt men als eis dat de amplitude van de 

grondharmonische van de uitgangsspanning van de frequentie

omzetter bij 50 Hz 220V moet zijn, dan geeft tabel II de ver

schillen aan, b~ 220Veff fasespanning. 
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TABEL II 

A B c 
u 244V 188V 217V gem 

uerr 244V 229V 229V 

ub 244V 141V 163V 

Er kan zowel met een hoge batterijspanning gewerkt worden 

als een lagere. Dit biedt interessante perspectieven 

gezien hoofdstuk 7.3. 
De invloed van de harmonischen wordt in hoofdstuk 9 
besproken. 
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9. HET GEDRAG VAN DE INDUCTIEMACHINE OP NIET-

SINUSVORMIGE SPANNINGEN. ' 

9.1. ALGI!;MEN.t.; BESCHUUI'IING. 

Met behulp van fig.2.1.1. en de formules 2.1.1. 

gelden de volgende complexe betrekkingeb: 
-jvs1sr 

i'= R -r i 
-f't 

r -s +jCJ L s r 

Combinatie van (9.1.1.) en (2.1.2.) levert: 

!!"•{ Re+ jl!sLs + ~:L;r 1!" 
;-+j4ïs1 r 

Deze relatie geldt algemeen , ook voor de hogere 

harmonischen. Dus u = Z .i -s -si -s ' n n n 

waarbij de index n de rangorde van de harmonische 

aangeeft. Voor de grondharmoniscbegeldt: 

u = z .• i 
-sl -Bl.l -sl 

ste waarbij de index 1 op de 1 harmonische duidt. 

Dan geldt voor (9.1.2.) 

Of: 

u = fR + jnlJ L -an s s 1 s 

u -s 
n 

!a 
n 

n1.J2 L 2 1 + el sr i 
R · -s r n 
-+ jnlJ L 
sn s 1 r 

Voor de spanningevermen A,B,enC geldt: 
u 

Zodat 

u = -sl 
-a 

n n 

i =~81 l ( · -s ___...-
ntt)Ln R · 

81 s s -+ 
CJs 1 s 

1 

jn+ 

en 2.1.2. 

(9.1.1.) 

(9.1.2.) 

(9.1.4.) 

(9.1.6.) 

(9.1.8.) 

.. 
" . 
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Tn bijlage 5 zijn J en I uitgerekend. De berekening s
1 

s
3 

voor Ie rechtvaardigt de volgende afleiding voor 

harmoni~cb~n met n)3· 
R R 

Mèt
0

8 L <(l,IÁ)r L((l en sn))e1 (bijlage 4) reduceert 
s

1 
s e

1 
r 

(9.1.8.) zich tot 
u 

u 1 1 .:.L-el 
i -s = 1 .- . j- 1:.:.1:. = .--a - 2 n'%- 0sl Ls ll (.) L n s

1 
s j 

overgaand: 

(n)3) 

(9.1.9.) 

' (9.1.11.) 

(Controle = !....12 = 
9 

0,53; zie bijlage 5) 

Voor de effectieve waarde van de totale stroom kan men 

dan schrijven: 

Of 

I = 
8 eff 

= 
,._ \ 

+ 22,5._~-i 
n 

Bij spanningsvorm A Lhoofdstuk 8,2.) wordt met behulp 

van bijlage 6 
.. 

Evenzo volgt voor de spanningsvormen B en C 

De spanningavormen B en C zijn dus qua aantal stroom

harmonischen, aanzienl~k gunstiger dan A. 

( 9 .1.12.) 
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9.2. EXTRA KOPERVEHLIEZ~. 

Algemeen geldt voor de koperverliezen: V =~R I
2 (9.2.1.) cu n n 

Hierin wordt de stroom door de relatie (9.1.13.) gegeven. 

De weerstand R is geen constante, doch wordt sterk 
n 

heinvloed door de stroomverdringing. Voor de grondhar-

monische ie R1• R= bij goede benadering. 

Voor de stroomverdringing in een rechthoekige geleider 

geldt de volgende formule: 

Rf ~~/{fi·f 
1 

-:dI 
R= p 

Waarin d de dikte van de geleider en p de soortelijke 

weerstand. (=0,018.10-~ m) 

Formule (9.2.2.) gaat dan voor d= 1 cm over in: 

Rn -- 10-2 I {,f .lo -~:60 l 1 51f"1 
--R V~ 18 = ,o vn . o ,0 ·• lo = 

(waarin voor de grondharmonische 50 Hz genomen werd.) 

Dan V = CU 
R I 2 
= 1 

(1+ 1 ,05.22,5~~) = 
n 

= R I2 
= 1 

(1+ 23 6~\ln' ) 
' -+.:>4 

n 

Van een exacte berekening van (9.2.4.) werd afgezien, 

omdat het vrij eenvoudig is hiervan e~n redelijke schatting 

te m~ken. De formule (9.2.2.) geldt namelijk alleen exact 
f als R) 2,5 is; hieraan wordt 

Bij • n=l3 is R13~ R= .3,6 • 

reeds te verwaarlozen klein. 

dus eerst voldaan bJj n,17. 

Echter ~ voor n= 13 is 
, n 

Daarom werd een gemiddelde weerstandsverhoging set een 

faktor 3 aangenomen. 

Betrekking (9.2.4.) reduceertzich dan tot 
2 <::::1 

vcu= R=I1(1+ 70,8~--,;> 
n 

Met behulp vaa bijlage 6 wordt berekend: 

voor A: V • 100% 
cuextra 

voor B,C:V • 14% 
cuextra 

Spanningsvormen B en C vallen vrij gunstig uit. 
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9.3. EXTRA HYSTBRiS~VhRLIÈZEN. 

De hystereseverliezen zijn in goede benadering evenredig 

met het product van de oppervlakte yan de hystereeelue 

en de frequentie waarmede deze lua doorl9pea wordt. 

Bij de epanningsvormen A,B en C ie te verwachten dat de 

magnetische inductie B een continu en net verloop zal hebben 

waarmede bedoeld wordt, dat de hellingshoek van de B~H 
.. 

kromme geen opmerkelijke verschillen vertoont met een kromme 

die met een zuiver sinusvormige spanning doorlopen wordt 

met de zelfde grondfrequentie. Het· resultaat ie dan dat 

alleen de hoofdlus doorlopen wordt en geen kleine onderlusjes. 

De hoofdlus blijft steeds door de grondfrequentie doorlopen 

zodat de hyetereseverliezen in het onderhavige geval on

afhankelijk zullen zijn van het aantal hogere harmonischen • 
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9.4. EXTRA WERVi!LSTROOMVt;RL!.I!;Z~N. 

De wervel stroomverliezen zljn in eerste benadering 

evenredig met het kwadraat van de effectieve waarde van 

de spanning. In de analyse van de spanningevermen ie 
2 2 ( ..::--1 ) ( l. ) gebleken dat geschreven kan worden: uerr= ul l+~~ 9.~.1. 

n 

Met behulp van bijlage 6, levert dit de volgende uit

komsten op: 

voor A: V =23% 
WS extra 

voor B,C : V =10% 
we extra 

Hierbij is VP~waarlooed dat de wervelstromea in een 

impedantie vloeien in plaats van een zuivere weerstand. 

Het resultaat zal dus iets gunstiger uitvallen. 
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9 • 5. TOTALh EX'fHA V !'..HLH.iZE.N. 

Er wordt aangenomen dat V :Vh t:V = 50:10:40 , bij 
CU ys WS 

een machinerendement ••n 90% • 
Voor de diverse spanningsvormen betekent dit: 

voor A: Vtot = 59 % 
extra 

voor B,C: Vtot = 11\% 
extra 

Voor epanningsvorm A volgt dan een rendementeverlies 

van 5,9% , voor B en C een rendementeverlies van 1,1 %. 
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9.6. EXTRA ASYNCHRONE KOPPELS. 

Hier worden alleen de extra koppels beschouwd die ontstaan 

door de harmonischen in de stroom , waarbij de extra ijzer

verliezen volgens hoofdstuk 9.3. en 9.4. buiten beschouwiug 

gelaten worden. 

De extra asynchrone koppels ontstaan dan uit het product 

van flux en stroom van de zelfde harmonische, waarbij de 

harmonischen het gevolg zijn van het aanleggen van een niet-

sinusvormige 

Uit (2.1.;.) 

spanning. X 
sr 

volgt de betrekking: Ir=\~·I8 
r x2 2 + r 

s 

Dit ingevuld in (2.1.1.) levert na omwerken en reduceren: 

x2 
1 T = E!L !2 ....!.!: 

e . s·r x· r 
~ SN s r rN 

-+ 
C(r r 

rN 

Of: T = 2 1-<T 
e pmLs!s• r 

Cfr_ rN - + 
C{r r 

rN 

Hiervoor kan ook geschreven worden: 

Algemeen: 

Zodat 

T = e 

r r s 
+-s r 

r 

ns 
n 

ns 
n 

+-

ns 
n 

(9.6.2.) 

(9.6.;.) 

{9.6.4.) 

(9.6.6.) 
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it12 

T 

2 
n 

_2_ 
T -
el 

(9.1.11.) geeft dit: 

2 0,38 .0,009? = 
25.0,08 

blz s- < van 

rapport nr. I:M bb ·5 

De extra asynchrone koppels zijn dus geheel te verwaar

lozen. Door stroomverdringing kan nog wel enige verhoging 

optreden. 
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9.7. EXTRA KOPP];LPULSATIES. 

Door de samenwerking Yan flux en stroom Yan yerschillende 

harmonischea ontstaan koppels die gemiddeld per asemwente

ling nul zijn. Wederom word'n hier alleen die harmonischen 

beschouwd die het gevolg zijn van de niet-siftuevormige 

spanningen. Bekijken we bijvoorbeeld het product ~1 .1 5 , dan 

kan hieruit een koppel ontstaan met zowel de viervoudige 

als de zesYoudige grondfrequentie. Of beide inderdaad ook 

tegelijkertijd kunnen ontstaan is niet duidelijk en zal een 

apart onderzoek Yergen.( Er zij hier nog benadrukt dat het 

hier opgedrukte t~dsafhankelijke harmonischen betreffen.) 

Gezieu de verschillen tussen de spanningevermen B en C 

is hier aangenomen dat ia het kader van een vergelijk tussen 

de diverse spanningevermen beide componenten aanwezig 

kunnen zijn. Er zal dan verder ook niet oYer het teken van 

de koppelpulsaties ges-proken ,worden, doch enkel over de 

amplitude. 

Van de Yele mogelijke pulsaties is slechts een kleine keus 

gedaan. 

Zo geldt er: T = T 1 (1) 
e e ,n l,n 

+ T (2) 
e 
l,n 

WaarinT (l)c<:>~1 .I e
1 

n ,n 

Met behulp van (2.1.1.) 

T (1) I e r l,n n = -T I 
el rl 

Uit (2.1.4.) volgt: 

Dan: 

I = r 

wsLer 

en T · ( 2 ) co ~ • I 
1 e

1 
n ,n 

Geeft dit: 

T (2) 
Orllrn • _hn en =tv I T 

el .r r 
n 1 

/' 
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Met uidrukking (9.l.ll.);v; 

T (l) 
e l,n 

Te·· (2} 
1 n 

Verder: T ' 
t.Jr T (1) T (1) 

1 el sl el 
,n = -. •P 

=~·-r ns T 
rn e1 n e1 el 

T 
Dan el,3 

T = ),10+ ~9_2__ ) = 
32 ~8 52% 

el 

= 52,1(1+ 0,05 ) = 
5 5.1,19 21% 

De zevende en andere harmonischen geven aanzienl~K 

kleinere koppelpulsaties. 

Met een goede benadering mag gesteld worden dat 

T e l,n 
T = 

el 

_hl 
- 2 

n 

blz )-r v111 
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De grootte van de koppelpulsaties kan vrlj groot worden. 

t)e. spanningsvormen B en C bli;jken in het voordeel te zijn, 
de wegens het ontbreken van de 3n harmonischen. 
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10. 1?! 'l'ilANSfORMATOR , 

10.1. Gestelde eisen. 

Algemeen moet een transformator eea zo goed mogelijke energie-oTer

dracht waarborgen. Dit is slechta mogelijk indien de eigen verlie

zea zo gering mogelijk zija.Dit houdt in dat de koper- en ijzer

Terliezen te verwaarlozen moetea zijn. 

Bieruit resulteren dus de volgende eisen: 

a) lage ohmse weerstand, 

b) lage magaetiseringsatrooa, 

c) weinig wervelstrooaTerliezea. 

Uit hoofdstuk 7.2 volgt nog de eis.: 

d) een lage spreiding tussen de primaire hel!tea. 

Terwille vaa een symmetrische uitgangsspanningz 

e) identieke primaire helften, 

f) gelijke koppeling van beide primatres met de secundaires. 

De terugvoerdiodes worden op aftakkingem aangebracht:. 

g) aftakkingea op de primaire helften • 

. ._ 011 de verschilleade spaaningavormen A,B ea C te kwmen makea 1 

zijn er drie secundaire wikkelingen nodig, wa&rTan de winding&• 

aantallen zich als 1:01 5:0 1 5 verhouden (zie bijlage 2). 

De overbrengTerhouding van primaire op secuadaire werd 1&1 

gekozea. Dus: 

h) wikkelverhoudiagea P1aP2 &s1as2 as
3

• 1z1:1a0.5:0•'· 

Wordt bij de speBDingsvorm A een spann1ag8traasformatie vaa 

1:1,5 toegepast, dan ia volgens tabel II bij 50Hz eea batterij• 
244 

spaBning U8 • 1,5 • 183 V vereist. 

Dit is daa de hoogst voorko•••de spanning. 

Rekening hou4end met enig spanaingsverlie• wordt dan de volgende 

eis: 

1) bij 190V blokspaanlag ea 50Hz mag het ijzer aog aiet 

verzadigd zija. 

Eea machine van 15 kW zal per inverter eea stroom vragea vaa 
15000 • 28A I 
3.220.0,9.0,9 

waarbij cos ~ 0,9 en het rendemeat eveneens 0 1 9 gest•ld is. 

Vandaar de volgende eia: 

j) de tranaforaator moet e•• atrooa vu 30A kuanea voerea. 

Als ••r algeaene e:l.aea k.uaaen da aog gesteld wordea: 
k) goedkoop .. 
11 klein van afmetia.rea. 



1 .. 

technische hogeschool eindhoven blz )-6 ,., 
afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica rapport nr .EM b{, ~) 

10.2 Oatwer:e 

Bij verwaarlozing vaa de ohmse weerstanden geldt: 

1> • Ju d t • s7 A7err'f 

Bij 190 V blokspanning ea 50 Hz wordt ( 1 D. '. 0 : 
-;> 

~ • 190.10.10 Vs • 11 9 Va 

lordt eea maximale inductie van 1,1 1.:6 /a2 ( • 11000 Gauss) toege• 
2 

ataan, dan volgt hieruita A
1
ert• • 1,9 • • 

~· enig gereken werd N • 200 windingen gekozen. 

Dan wordt A7ett = ~ • 85 c•
2

• 

Rekening houdend met een ijzervulfaktor vaa 9~ : 
~ 2 ' 

A7 • 0~5 • 90 cm • 

Om de draadlengte zo klein mogelijk te houden werd eea vierkaate kern

doorsnede gekozea, zodat kernbreedte • stapelhoogte • 91 5 c•. 

O• de hoeveelheid koper nog te verminderen werd een kerntrafo 

bovea een manteltrafo verkozen (zie bijlage 7 voor een 't'ergelijk). 

Om de hogère spreiding van'een kerntrafo te vermiaderen, werdea 

de diverse primaire en secuada:lr~ wikkeliagaa over beide ROtea 

'f'erdeeld aangebracht. 

Per laag werden hiertoe 50 windiagea gekozea en werdea beide 

draadeindea naar buiten uitgevoerd. Totaal zija daa 16 lagen noclig, 

8 op iedere poot. De boveaate vier werden vaa eea middenattakkias 

voorzien. 

Gelet op de eisea d,e,f ea g vaa hoofdstuk 10.1 ·werden de lage~• 
in bijlage 8 doorverbonden. Teveaa worden in bijlage 9 de &aa

sluitingen Yan het klemmeabord gegevea. 

In figuur 10.2.1 is het resultaat opgeaomea. 

~ VO Kt:_;)R. W 

/~ p r .r;,r .-~ r:r E 

.t 
N• 111"!1 

@Po<V/'1'1" 

Fig. 10.2.1. De transtoraatorwikkelingea. 

Zoals in tig. 10.2.1 te ziea ia, zija nu talrijke tranaforaatie• 

't'erhoudiagea aogelijk. De aftakklagen voor de terug'f'oer41odea 

be't'indea zich op 12,5 •• 25 •• 31 15 • •• 50 • 'f'&a N. Teveas zija 
' 

in fig. 10.2.1 de aansluitingen op bat kleameaborë gege'f'en. 
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Voor een toelaatbare stroomdichtheid Yaa 2A/ .. 2 is een draad-
2 doorsnede Yan 15 ma Yereiat. 

Gekozea werd 3,25 x ~.5 ma2 dubbel katoen omspoaaea koperdraad. 

Als gevolg hierYaa resulteerde in het praktische geval een venster

hoogte van 29 cm ea een vensterbreedte vaa 1015 ca. Zodat de 
• 

totale trafohoogte ~8 cm en de.totale breedte 29 1 5 ca werd. 

De gemiddelde ijzerlengte wordt dan ongeveer 117 ca. Voor 

het blik werd Dya. III. 0,5 ma gekozen omdat dit courant en vrij 

goedkoop ia allerlei afaetiagea te verkrijgeR is. 

Uit lit, 9 volgt voor Dyn. III bij 1 W'p/a2 eea effectieve veldsterkte 

Heff • 150 A/a. Met behulp van de for1111le j Hdl • Ni (8.2.2) 

volgt voor de magaetiaeringsstroom: 

i
11 

• Heft~ gea • 1~0JÜ 17 z 0 , 9 A. 

waarbij geea luchtspleet aaawezig is ondersteld. 

In bijlage 9 zijn de volledige gegevens vaa de transformator•• 

verzameld. 

10.3. Transformatormeti!gea. , 

In tabel 3 op bijlage 10 zijn de &emetea gelijkstroomweerstanden 

van de diverse wikkeliagea van de drie ~ransformatoren gegeven. 

Gemeten werd op de aansluitklemmen van de transformator•• met een 

Pontavi Thompaoa-brug. De weerstaadea blijken zeer goed met elkaar 

overeen te stemmen. Een maximale afwijking van 2 •g is zeer laas 

te noemen, een afleesfout vaa 0,5 • Qia acht genomen. 

De magnetiseringastroom werd volgens fig. 10.3.1 geaetea. 

fig. 10.3.1. Metlag van de magnetiseringaatroo•l 

P1: variac 8A1 P2 a 110/38oV transformatora 

P
3

a te meten transformator ; A : Uaigor 1 ; 

V: Unigor ~. 

In bijlage 10, tabel ~ zijn de me.treaultatea uitgezet • 

Van alle drie transtoraatoren werd de P1 wikkeling (zie fig. 10.2.1) 

gemeten en de resultaten zijn op bijlage 11 grafisch uitgezet. 

Vaa ''• transformator (NA.2) werden alle wikkeliagea doorgeaeteaa 

de res11ltaten hiervu zija op bijlage 1a uitgezet. 
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De extra schaal voor de maximale magnetische inductie 

behulp van formule (10.2.1) berekend. 

Voor 50 Hz sinusvormige spanning gaat (10.2.1) 
2 . • 

met AN c 1,7 m (hoofdstuk 10.2) wordt dit B • 

1\ 

B ia met 

.. 

De magnetiseringsstromen blijken iets gunstiger uit te vallen 

dan verwacht werd (hoofdstuk 10.2). 

De kortsluitspanningen werden volgens fig. 10.3.2 gemetea 

fig. 10.3.2. Meting van de kortsluitspanning 

P1: variac 8A1 P2 : 380/ 55 + 55 V transformator; 

P
3

: te meten transformator, A: Unigor 1 

W: Weston, tJpe 829 c V : Unigor 4. 

Hierbij werden de secundaire stromen niet gemeten omdat de eigen

weerstand van de gebruikte ampère .. ters niet verwaarloosd mocht 

worden tea opzichte van de wikkelingsweerstaad. Er werd op V een 

verac~l vaa ongeveer 10 % geconstateerd! 

In verband met de beschikbare apparatuur werd tot een maximale 

stroom van 25 A gemetea. De resultaten zija·in de bijlagen 13 1 1~ 

en 15 getabe~erd. 

' 

Als de relatieve kortsluitspanning wordt gedefinieerd de verhoudias 

in perc.atages van de primaire spanningen bij kortgeslotea secua

daire, waarin de nominale stroom vloeit en de nominale primaire 

spanning. 
u m· 1oo %. 

In de tabel is tevens cos ~ ~ d~I uitgerekend. 

Eea cos ~ z 1 betekeat dat het reaktieve deel van de iagangs-
' impedantie van de kortgesloten transformator veel kleiner is dan 

het reële deel. Dit correspondeert met een lage spreiding. 

Ia fig. 10.3.3 is het vervangingsschema ..a een transfor•ator 

met kortgesloten secundaire getekend. 

-- ------------------------' 
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Fig. 10.3.3. Vervangingsschema van een transformator met ver

waarlozing van de wervelstroomverliezea. 

Met de afkortingen 

volgt uit (10.3.}) 

In de tabellen zijn de zo berekende waardes Toor La ook vermeld. 

De drie transformatoren blijken weiaig Yan elkaar af te wijkea. 

Opvallead ia de goede koppeliag tussen de priaaire helttea 1 

eenuk van ongeveer 3 ~mag zeer goed geaoead word ... 

Ook de koppeliag tussen de wikkeliagea onderling is vrij goed, 

de wikkelconfiguratie volgens bijlage 8 in aaaaerkiag genoaea. 

De koppeling tussen de aftakkingen is aanziealijk •lecb.ter,· 

hetgeea ook niet te verwoaderen ie, omdat de wikkeliagea hier 

niet over beide poten verdeeld zija. 
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11. Sturing der thzriatorea. 

Om de gewenste driefasenapanniagea te krijgen, ia bet gewenst, 

dat de thyristoren op het juiste moment eea ontsteekpuls krijg ... 

Alvorens in te gaaa op het verkrijgen van de ontsteekpuls zullea 

zeer summier enkele thyristor-eigenschappea behandeld wordea 

(Ut. 14). 

11.1. Eigenschappen der thzristorea. 

11.1.1. Vervangisgsacheaa. 

Een thyriator bestaat uit een vierlagenstructuur en ia als eea 

combinatie van eea pap met een npn transistor op te vattea, 

fig. 11.1.1. 

fig. 11.1.1. Vervangingaschema van een thyriator. 

Ia de anodespanning positief tea opzichte van de kathode dan zal 

een positieve puls op de stuurelektrode (tea opzichte van de 

kathode) eea toename vaa de basiaatroom van de NPN-transiator 

veroorzaken. Deze wordt versterkt en als basiaatroom aan d• 

PNP toegevoerd. Wordt hier wederoa versterkt en als baaiaatroo• 

aan de NPN toegevoerd. Ia de versterking in de kring> 1, daa 
.-. 
• 

zullen beide transistoren zeer snel gaan verzadigent de thyriator 

ia daa geleidend ea zal dit blijven, totdat de tbyris~orstrooa 

beneden een bepaalde waarde (de houdstroom ) zakt. 

11.1.2. De stuurpul•!!: 

De stuurpulsen aoeten ••• bepaalde mial8ua spaaaiag ea miaimua 

stroom bezitten oa een aeker doorschakelea te waarborgenJ Het 

verdi•nt echter voorkeur om 4e maximaal toelaatbare stuurpuls 
· (qt:6EIJA I 0/f.V Va EL- f,.v•t.LE1J 

te -gebruiken. Bet doorschakeleli>( zodat a·e schakelverllezea veel 

kleiner worden ea bovendien de ~ groter mag wordea. Bovea

dien moeten de stuurpulaea eea bepaalde minimu. lengte bezittea, 

zodat de thyristor in ieder geval doorschakelt (ook bij, 1a4uc• 

tieve belasting). 
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11.1.3. De beperkte 

Wordt een snel aanstijgende spanning over de thyristor gelegd daa 

zal de middelste P-N overgang die in sperrichting staat, zija 
dll capacitief karakter tonen door eea atrooa i

0 
= C di • Bij grote 

diJ di kan dus een capacitieve stroom ontstaan, die de rol van de 

stuurstroom overaeemt ea de thyriator doet ontstekea. Bescherming 
cUI tegen een te hoge dt verkrijgt men door parallel schakelea vaa 

••• IC-serie coabinatie. 

11.1.4. De beperkte di 
di 

Na het aaaleggea van een stuurpuls duurt het enige JU• voor het 

gehele tablet geleidaad ia geworden ea wel door de eindige snelheid 

van de ~adingsdragers • 
di 

Is di nu te groot, dan zal een te grote stroom door een gedeelte 

van het tablet gaan en hier·een te hoge teaparatuur veroorzakea, 

wat tot vernieliag van de thyristor kan leidea. Beschermins tegea 

te hoge ~ verkrijgt men dus door sneldoorachakelea (forse stuur

pulsea) en opneming van een zelfinductie in serie met de thyristor. 

11.1.5. Sperren van de thyristor. 

Hiertoe moet de thyristorstroom tot benedea de ioudstroom dalea. 

Dit wordt gedaan door een negatieve anode-kathode spanning aan te 

leggen gedurende een voldoend lange tijd, de hersteltijd, zodat 

de middelste P.n. overgang weer gaat sperrea. 

\ 
\ 

\~/-- / 
·~ 

Fig. 11.1.5.1. Definitie van de hersteltijde 

De stroom door de thyristor zal door nul gaan ea een aegati.eve waar

de bereiken. Dit is de recoverf~atroom en ia eea aaat voor de hoe

veelheid ladinssdragers die uit de middels• p.M. overgang verdwij• 

nen moeta. Tevens ia de recoveritJ-stroom afhankelijk vu de 
. di . 

steilheid van de stroom ( - Tt ). 
De hersteltijd ie afhankelijk van de aanselegde negatieve sper-
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spanniag Tolgene fig. 11.1.5.2 (lit.14) 
1 .. 

; ~~) 

:~b 
I I ... _,..,. .J ...... ......... ~ -L/",.1( 

Fig. 11.1.5.2. De hersteltijd in afhankelijkheid van de negatie-

Te sperspanning - ~AX (volgens lit. 14 vaa BStG03) 

11.1.6. Aadere eigenschappen. 

Dat de spanniagen en stromen aan een maximum gebonden zijn is dui

delijk en zal hier niet Terder behandeld worden. 

De verdeling van de stuurpulsen oTer de thyristorea wordt Terzorgd 

door een ringteller. Deze wordt gevoed door een pulsgever (puls

oscillator) waarvan de frequentie in eea breed gebied in te stelle 

is. De nauwkeurigheid van de pulsgeve~ is bepalend voor een nauw

keurige frequentie van de frequentie-omzetter. Het blokschema Tan 

de pulsgever is in fig. 11.2 .1 opgen.omen. 

+ 

Fig. 11.2.1. Blokschema van de pulsgever. 

Een constante (instelbare) stroombron laadt een condensator op. 

De spanning over C is dus eTenredig ftt de stroo• .. Deze spanniag 

wordt versterkt en aan een Schmidttrigger toegevoerd. Reeft de 

spanning eea bepaald niveau bereikt, dan. schakelt de Schmidt

trigger om en geeft twee pulsen af. De ene puls wordt versterkt 

en ia de uitgangspuls. De andere bedient eea (transistor) schake

laar parallel aan c. De condensator ontlaadt dus zeer snel. 

De Schmidttrigger valt weer ia zijn begintoestand en de 

condeasator kan weer opgeladea wordea waarna de CJClus zich her

haalt. 

In bijlage 16 is het volledige schema opgeno .. n zoale dat ont

wikkeld is. Met de aangeseven waarden werden de volgeade reaul-
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taten bereikt: 

frequentiebereik 

pulsduur 

stijgtijd 

0 

12 u s 

350 Hz 

î 

350 US 

blz &~ vm 

rapport nr .Ef''l bb-

De temperatuursstabiliteit werd niet opgenomen maar zal door de 

slecht gestabiliseerde "stroombroa" transistor wel enkele procenten 

bedragea. 

11.3. De ringteller. 

De ringteller zorgt ervoor dat de thyristoren in de drie inverters 

op het juiste moment een stuu~puls toegediend krijgen. Zie figuur 

11.3.1. 

I{ 
I 

I 
I I 

,&1 
I ~ 
I 

i! I\ ! I 
I I 

~ l k l t 1 I 
I 

.t .3 r r é 

t(l e"" .-t, "1 <?, -62 

Fig. 11.3.1. Verdeling van de stuurpulsen. 

De teller moet dus tot zes tellen. Ia principe is hiervoor ook 

eea binaire teller te gebru~n maar deze moet over 2 pulsen terug

tellen (23-6) wat een verhoogde kans op foutpulsen geeft. Uit lit. 

15 (p. 205 e.v.) werd een ringteller overgenomen, die behalve snel 

ook eenvoudig is, zonder "ea" poorten en delaJ•• Het schema 11aakt 

gebruik van een extra stuurflip-flop, zie fig. 11.3.2. 

f 
Fig. 11.3.2. Blokschema van de ringteller. 

Er wordt doorgeschakeld met positieve pulaflankea. Eea positief 
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signaal wordt "1" genoead, een negatief' sigaaal "0". Alleen ••• 

"0-1" oTergug wordt doorgegeYen. 

Het Tolgende logica staatje is dan te maken: 

stand Yan de releTante uitgang (1} 0 1 

positieTe puls op 1 ingaag 0 0 

positieTe puls op 2 ingang 1 1 

Onderstellea we FF A ia de "O" stand en FF.B.C.D.E.:r. in "1" stand, 

daa zal een positieTe puls op de 2 iagang de 1 uitgang op "1" 

breagen. Deze oYergang zal uitgang 1 vaa FF.B op "O"u~tea. De 

"0" stand is dus van F.F.A naar J'J'.B doorgegeven. Bij een posi· 

tieTe puls op de 2 iAsang Yan FF.B wordt C in de "0" stud gezet 

enz. Aan de zes uitgangen· Terschijnt dus· gedureade 60° een "0" 

signaal. Dit signaal kan bijToorbeeld gebruikt worden 011 eea 

ontsteekpulsgever te sturen, die een ontsteekpuls afgeeft aaa de 

thyristor • 

. De beginstand van de ringteller ligt niet zonder aeer Yast, maar 

moet opgadwongen worden. Bij geheel symaetrische flipflops ia 

het innemen van een stand bij aanleggen Yan de Yoedingsapaaning 

geheel willekeurig. Een nauwkeurige analyse laat ziea dat er Yier 

mogelijke uitgaagssignaleá kunnen optreden 

mogelijkheden, zie fig. 11.3.3. 

uit een totaal Y&n 28 

TLrulj :hslri: h.___ ___ J: i 
' I I I I 

fig. 11.3.3. Mogelijke.uitgangssigaalen vaa de ringteller bij 

willekeurig inschakelen. 

J 

\ 
I 

In fig. 11.3.3. is tevens de kans Termeld dat deze signalen op

trede• mits het aannemen van een bepaalde stand geheel willekeurig 

geschiedt. 

Het is duidelijk dat de ringteller een bepaalde voorstand (en wel 

J') opgadwongen moet worden. Dit ia zeer e•••oudig met ••• RC co•· 

binatie te verwezenlijken (ziè t1g. 11.3.it. 
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Fig. 11.3.4 De resetinstallatie 

Bij het inschakelen vaa de voedingsspanning zal er een negatieve 

puls via de diode aan de basis van een transistor doorgegeven wor

den, waaraa deze transistor doorschakelt. Door dit bij de juiste 

transistoren te doen is de gewenste beginstand eenvoudig te berei• 

ken. Om veiligheidsredenen is het echt#r nodig een controle ia te 

bouwen die signaleert wanneer de juiste spanningsvorm niet iage-. 

ateld is, en daa zo nodig de ontsteekpulsgevers blokkeert. 

Door de zes uitgangea te so .. eren ontstaat een spanDing die af• 

haakelijk is van de spanniagsvorm. Deze spaaaing wordt toegevoerd 

aan de basis vaa eea transistor, wiens emittor op een instelbaar 

potentiaal ligt. Afhankelijk van de spanningsvorm en de emittor 

potentiaal zal de transistor al dan niet doorschakelen, wat eea 

sigaaal levert dat na versierking een blokkeersi~aal kaa lever••· 

Er werden 2 detectoren iagebouwd, namelijk één voor a: en I': 

de zogenaamde blokkeer-detec~or ea één voor b de nulstandsdetector. 

Beide zijn voorzien van een contr8lela~pje. 

Om de ringteller belastingsonafh~elijk te maken werden nog emit

torvolgers bijgebouwd. In de bi~lagen 17·en 18 zijn de complete 

schema's opgenomen. 

Om de bedrijfszekerheid van de ringteller te testen, werd eea 

duurproefinstallatie ontworpea. 

Met behulp van de astabile multivibrator werd een kwikrelais 

bediend die de voeding van de ringteller ongeveer 1? maal per 

minuut aaa- en uitschakelde (bijlage 19). Het blokkeersignaal van 

de blokkeerdetector van de ringteller werd versterkt ea geteld, 

met een telrelais (zie bijlage 20). Het bleek nodig het blokkeer

signaal gedureade eaige tijd te blokkerea met behulp van een 

monostabile multivibrator om de inschakel-verschijnselen van de 

riagteller niet mee te tellen (bijlage 21). De uitgangsspanning 

van een ontsteekpulsoscillator werd gelijkgericht en aaar de 

foutendetector (bijlage 22) gevoerd - die een relais bekrachtigde 

als er g~en uitgangsspanning aanwezig was (dus signalen a., Jt c b ) 

--------------------- ·-··--
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Ook de foutendetector moest gedurende het inschakelen geblokkeerd 

worden met behulp van de monosta"\ielle.multivibrator. 
\:. 

Tot~al werd 98.296 maal ingeschakeld. De blokkeerdetector 

gaf hierna 4 foutpulsen aan; de foutendetector gaf· ~1~2 .aan. 

De spanaiagsvor11ea o; ea P traden dus 4 maal op of 0,004 ,S , de spo 

niagsvorm 6 dus ( 1142-4} • 1138 maal of 1,14 ~. 

In aanmerking genomen dat de betrouwbaarheid van de beide detec

toren ea de drie telrelais geen 100 ,S is, zijn bovenstaande getal

len vrij goed te noemen. 
' 

Ht~t "hoge" percentage voor ó kan ook veroorzaakt worà.ea door de 

onbetrouwbaarheid van de ontsteekpulsgever. Bij de praktische 

toepassing van deze schakeling werd een aantal foutea gecoaata

teerd die onder andere terug te voeren zijn op een niet afgegeven 

of onvoldoende afgegeven ontsteekpuls (onvoldoende in de zia vaa 

niet voldoende om de thyristor te doen ontsteken}. 

11.~. De 24V voediag. 

Voor de voeding van de pulsgever de ringteller en de ontsteekpula

gevers werd een eenvoudige 24 '(A vóeding ontworpen. In bijlage 

23 is het volledige schema opgenom.a. ·De spanning uit een brug 

gelijkrichter verkregen,wordt afgevlakt met een grote capaciteit. 

Een zenerdiodecombinatie geeft eea referentiesignaal aan eea 

NPN-PNP combinatie die tracht de uitgangsspanning even hoog te 

maken als de zenerspanniag •. De zenerdiode wordt via een spanaiags

verdubbelingsschakeliag uit de transformator gevoed. Het yoordeel 

hiervan is, dat de zenerdiode altijd op een voldoend grote spaa

aing kan werken en zo zija zenereigenschàppea kan uitoefenen. 

In bijlage 24 zija enkele gemetea regelkarakteristiekea opgeno• 

aea. 

' 
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11.4. DE ONT~T~EKPULSGEVERS. 

Als eerste systeem werd een soort one-shot blocking 

oscillator genomea. In fig. 11.4.1. is het complete schema 

getekead. 

13 

711ttFo: J('s o"o.2 6 .::sE 1 ?~tiL 'f>::. 

S, /aifdA-••~ Ivo kt:>,.tf>"...,.._ 

s2 I J)<.tR,;f:t.•"' 

':.!> .- 5'<->X P, .2>- ;.)-vlfvl't&v 
/k .,. L /é .L /-t .~r-F _.r_ 

fig. 11.4.1. Oatsteekpulsgever, $yteem 1. 

Zonder ingangssignaal is de tl'ansist.or _gespert. Wordt op 

de ingang een uitgangspuls yan dè ringteller gezet, dan 

zal de negatieYe flank hierYan de basispotentiaal flink 

negatief makea ten opzichte van de emmittorpotentiaal. 

De transistor kan dua een collectorstroom gaan trekken. 

Door de koppeling Yaa detraasformatorhelften zal de emmittor

poteatiaal iets minder n~gatief worden, waardoor er weer 

meer collectorstroom kaagaan lopen, eaz., totdat de tran

sistor Yolledig doorgeschakeld is. De b~sisstroom kan nu 

de coadensator van 47 nF opladen. Als de basispotentiaal 

de e11111i ttorpotentiaal bereikt·, zal de transistor weer sperrea. 

Door puat B met 0 te verbiaden wordt de transistor volledig 

geblokkeerd • Via een derde wikkeling op de transformator 

wordt de ontsteekpuls afgenomen. De positieve puls wordt 

via een filter aan de thyristor toegevoerd. Dit filter bleek 

nodig om de oscillator ongevoeliger te maken voor stoorpulsen 

die via de gate-kathode verbindingen de onteteekpulsgever. 

binnenkomen. Via de gekoppelde wikkelingen kan zo'n stoor

puls de blocking oscillator in werking stellea en zodoende 
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de tbyrietor doen ontsteken. Pit filter veroorzaakt echter 

een minder steile uitgangspuls. Verdere. nadelen Ya.n dit 

systeem zijn: de eenmalige uitgangspuls bij iedere ingangs-
' puls, de kleine afgegeven ontsteekstroom en de vrij grote 

ge•raagde ingangsstroom. 

In fig. 11.4.2. ie de ontsteekpuls get,kend zoals gemeten 

aan eea thyristor BTY 95/700R zonder aangelegde anode

spanniag. 

t 

0 1o I~" 

-y:!> 
fig. 11.4.2. De oatsteekpuls van een BTY 95/700R bjj open 

anode. 

Ia fig. 11.4.3. is te•eae de topspanning, de topstroom, 

en de spanning na 2q,,u. s gegeYen van een ontsteekpulsgever 

belast aet een weer~taad RL. 

0 
J~; i/v tl,; Jiv -., 

fig.ll.4.3.Enkele parameters van de ontsteekpuls bij weerstand&• 
belasting. 
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In combinatie met het hulpcommutatie-circuit (hoofdstuk 6) 

dat een strooa leverde groter dan de hoQdetroom van de 

thyristoren, werden aanvankelijk goede resultaten geboekt 

bij é6nfase bedr~f en geringe belasting. 

B~ hogere spanniagea en stromen, en b~ driefase bedr~f 

werd geconstateerd dat de thyristoren doofden gedurende de 

tijd dat zij zouden moeten geleiden. Dit kan veroorzaakt 

worden door de aanvankel~ gebruikte schakelingmet.weerstanden 
. i 

en 11klipsels" ter begrenzing der spanning vaa de coamutatie-

coadeasator, waardoor misschien de benodigde houdstroom niet 

meer geleverd werd. 

Verder zijn twijfels gerezen aan de betrOUYibaarheid van de 

ontsteekpulsgever , zie hoofdstuk 11.3. 

Om bet euvel te veraijden van een doven vaa een thyristor 

t~dens zijn geleidiagsperiode, dienen de thyristorea een 

stuurpuls van een halve periode-lengte toegevoerd te krijgen. 

Voor zeer lage frequenties is dit een niet te vervullen 

eis. Men kan dit probleem ontw~Ken door gedurende een halve 

periode een s~rie korte ontst~ekpulsen toe te voeren: 

een zogenaamde pulstrein. 

Hiertoe werd een free-running blOcking oscillator gebruikt; 

fabrikaat Philips : TTM 2P?3034. De beide uitgangen hi~rvan 

werden via 0,5~ parallel geschakeld en aangeslotea op een 

BTY 95. De gemeten stuurspanning en -stroom zijn in fig.ll.4.4. 

gegeven. 

8 

{V) 
(,. 0 

t(-.~ 6 

t i.t•. 

I ~ 
~;( ~ 11( .. 

J•. 

l 

I 

i '2~:. I 2 
0 

---~~ 0 

fig.ll.4.4. Gemeten stuurspanning en -stroom aan een BTY 95 

bij gebruik van e .. philips TTM 2P?3034 met via 

0,5JL parallel geschakelde uitgang~n. 
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De meetopstelling hiervan ia in bijlage 25 gegeven. 

De pulsherhalingsfrequentie was ongeveer 3kHz met een puls

duur vap circa 33 s. D• verhouding pulsduur/pulsperiodetijd 

is dus ongeveer 1:10. Een vergelijk met het eerste systeem 

laat zien dat het tweede systeem te prevaleren is: de ont

steekpuls is groter ea steiler, de geleverde stroom is 

ook veel groter. Om een pulstrein van een halve periode 

te verkrijgen, moet de ingang van de TTM gedurende een halve 

gedéblokkeerd worden, terwijl de ringteller slechts éénzesde 

periode blokken afgeeft. Door middel van een "of" poort 

is dit eenvoudig te verhelpen. Zie fig.ll.4.5. waar de aan

sluitingen van één TTM gegeven.zijn. 

fig.ll.4.5. Aanslwiting van een TTM. 

Een netwerkje zorgt voor de aanpassing. De schakeling bleek 

zeer storingsgevoelig waardoor het noodzakelijk bleek een 

enigszins vreemd aandoende spanningsdeler voor de TTM'a te 

maken.Zie hiervoor bijlage 27. Ook bleek het nodig coaxiale 
• • 

kabels te gebruiken. Tevens moest het positive blokkeersig-

naal geinverteerd worden, om de TTM's ook te kunnen blokkeren, 

zoals in bijlage 27 aangegeven. 

Bij gebruik van één frequentie-omzetter bleken reeds stoor

pulsen te ontstaan. Uiteindelijk werd gevonden dat deze het 

gevolg waren van de gemeenachappel~Ke kathodeverbinding 

van beide thyristoren. ontkoppeling mocgt niet baten en 

daarom werd met behulp van een lt5V stá.afbatterij.de stoor

puls oaderdrukt.Zie fig.ll.4.6. 
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!ig.ll.4.b. Stoorpulsonderdrukking. 

Bij gebruik van de drie frequentie-omzetters traden echter 

weer stoorpulsen op. De oorzaak werd nu geYonden in de koppeling 

Yia de gemeenachappel~ke gel~kspanningsvoeding. 

Ontkoppeling met behulp Yan LC filters bracht hierin wel 

verbeterjng maar nog geenszins voldoende. 

Wegens de buitengewoeD grote stoorpulsgevoeligheid Yan de 

TTM werd naar een ander systeem uitgezien~ 

Dit werd geYonden docr een met hoge frequentie werkende 

transistorschakelaar de eatateekpulsea op te latea wekken, 

zie fig.ll.4.?. 

STJJ 11. Î.vf r*-----.t--_., 

~e1t1t>fU 1?'>----t 
FA""f. 

.. 

1' I{ TJ!H'-'. /(JtJoo26 />f(,~)P.s 
2~tf-'3EI 

./il!/J;,3o..V0,.1'i"f Tlll/-tL!Itlf 
' ) 

.JE_ : p-v.)( " . .Is ? oLtÈ J(.J.Vi . 

fig. ll.4.?.Deontsteekpulsgever,systeem 3. 

De schakelfrequentie wordt opgewekt in een astabiele 

multivibrator en ia een versterker versterkt. 

Dit signaal wordt aan de basis van de schakeltransistor 

toegevoerd, die in het ritme van de schakelfrequentie 

een collectorstroom zal gaan voeren. De in de secundaire· 

trafowikkelingea geinduceerde spanningspulsen worden aan 

de thyristor toegeYoerd. Aan de basis vaa de schakeltran

sistor moet gedurende een halve periode een positief sig

naal liggen. Dit is op een eendere manier te Yerwezenlijken 

•et eea diodenetwerkje ale bij systeem 2. 
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De voordelen vaa dit syàteea z~ duidel~~: het is eenvoudig 

en de kans op storin&en is nihil. De opgewekte pulstrdn 

is ia fig.ll.4.8. «etekend. 

lf i( 

rt~.11.~.8. Pala,~eia vaa het derde 8J&teea bij thJristor 

bel•et1a«• 
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12. Praktische uitvoering van de trequeatit-omzttter. Resultatea. 

De uitvoering is in zijn geheel in bijlage 29 opgenomen. 

De coamutatiecondensator werd als volgt berekead.. 

De ontlading moet zo langzaam geschieden &at gedurende eea tijd 

YaD •instens 20;us ( hereteltijd van eea BTY 95) een negatie'l'e 

eperspanning oYer een thyristor staat. Bij een aangenomea ont

laadstrocm van 40 A en een condeasatortopspaaaing van }00 V, 

geldt benaderd: 
c • • 2 1 7 aF. Gekozea werd C • 4JRF. 

;-- > c 

De commutatiezelfinductie is Yrij willekeurig op 0 9 5mH gekozea. 

Volgeaa eea in literatuur 11 gegeven formule werd L
0 

• 350)UB 

berekend, echter voor een aader type G~zetter en boveadien warea 

er geen voorwaartse diodes aaagebracht. L moet het liefst zo c 
kleia mogelijk zijn omdat de com.utatieenergie , die ia Lc is 

opgeslacea, slechte gedeeltelljk ia de batterij wordt terusge

YoerdJ Yergelijk fig. ?.1.7 aet bijbehorende tekst. Voor Lc 

werdea luèhtspoelen be~ekend ea gewikkeld .. t een zelfinductie 

'1'&11. oa:geYeer 520 ;Wf (volgeas lit. 16)', zoals ia bijlage )() aaage

geYea. De spoelea werden gewikkeld met 20 x 1 .. ~ parallel ge

schakeld, dit om de kwaliteitstaktor te Yerbeterea. 

Voor het hulpcoaautatieeircuit werd eea 350V/200 aA Yoediag 

oatworpen, zie bijlage 31 •. 

Voor de hoofdthJristoren T1ea T2 werdea 50A/700V types gebruikt 

'(Philipa-BTT 95/?00R). 

Voor de •oorwaartse- ea terug'l'oerdioden 40A/1000V types 

(Philips BTY 76). 

De RC combinatie parallel aaa de thyristorea werd proetonder

Yiadelijk Yaatgesteld. Uitgesaaa werd van C = 0.5 uF en R • 50 Q 

waarbij eea negatie'l'e eperspanning geaetea werd ..... 330 V. 

Bij yergroten Yaa de capaciteit tot C = 1 1 5 uF, daalde de 

apaaniag tot )00 V. (zie fig. 11.1.5.1.). Vergrotiag Yan de 

weerstaad bracht een verhogiag Yan de negatie'l'e sperspaanins met 

zich mee. Bij Yerkleining der weerstand trad ook eea Yerhogiag 

Yaa de spaàning op aaar nu nam de recoYerystroom echter toe. 

Ee~ weerstand Yan ongeYeer 30 Q bleek eea goed coaproais. 

Gekozen werd 2 x 56 C110 I parallel. 
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Deze waardes komen goed overeea met de ia lit.14 gegeYen combi

natie voor een overeenkomstige 40A thyristor Yan het fabrikaat 

Siemens; namelijk voor BStG 03 is C • 0 1 5 Q •• R • 27 Q aanbeYolea. 

Voor de tt - beperking 

tingea: diameter 36 .. , 

het materiaal 4C4 geldt 

Oerstedt :::: 1120 Am. 

Met ~ H.dl = t 1 volgt 

112o,n (3§);.1o-3 
i • 1 

werdea ferrietkernen gebruikt met arme

hoogte 40 ma en gatdoorsaede 6 ... Vo~r 
0 I\ 

bij 20 C ,B = 3000 G, Heff = 14 

een t~tale Yerzadiging als 

::: 126 A (N c1) 

Bij 8 Oerstedt treedt reeds eea knik op in de BB tro .. e, dus 
8 

bij i • ~ • 126 • 72 A. 

Da• met L • BAM L • 0,3 (1,5.4).10-4~2,5 ~H. Er werdea 
~ T: 12 

4 kernen 1A serie met iedere thyristor geplaatst. Bij een 

gemiddelde inTerterstroom van 20 A werd het volgeade geaetea 

(fig. 12.1') voor de sp.-,niag over de 4 keraea: 

.....-. 
~') .. 

Fig. 12.1. Gemetea spaaaiag oYer 4 ferrietkeraea bij een ge-

middelde inTerterstroom Yan 20 A. 

Hieruit •erd berekend: j l.Jd.t -= 250,2 .1o. •6 • 2.5.10-.5 Va 
2 

-5 25.10-5 
Dus L1 • 25.10 Vs, of L. -20 • 12,5 ~B 

Dit is ia Yrij goede oYereeastemming .. t de berekende waarde. 

De hulpthyristorea vaa de apaaning~nziagsschakeling aoeatea 

met eea speciaal netwerk beschermd wordea tegen een te hoge 

dUak 
+ ~ , waarvoor de diode de weerstand kortsluit. Ook het 

oatsteekcircuit werd met een RC combinatie ontkoppeld, 

De weerstand in 

opdat met L en 

Hierin ia L de 

inductie. 

serie met de hulpthyristor werd zo gekozea 

eh + C onder-kritische deaping ontstaat. c ' 
som Yan L plus de aanwezige spreidingezelte 
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Rkrit • 2 Uf, met L • 1000 lJ.H ea C • ZO lJ.F 1 Rkr :;:: 14 g 

De stroom door de hulpthyristor zal dan door nul willen gaan 

en zodoende de th1ristor dovea. 

De diode parallel aan de secundaire van de pulstrafo bleek nodig 

om foutpulsen teagevolge van de ontmagnetisering van de kera te 

onderdrukkea. 

Als gelijkstroombron stond eeA gelijkatrooageaerator ter be

schikking. Aanvankelijk werden de g~lijkstrooaingange~ 
r.o•a op de volgende manier aan de generator verbonden, fig. 

12.2. 

Fig. 12.2. Aansluiting van de gelijkspanning: A; gem.waarde

meter; A2 : eff. waarde aeter, V 1 voltaeter, 

Ca • 3200~F 350 V 

Oa de schakeling, ter beperking vaa Lle (hoofdstuk ?.3) 
e 

te beproeven, werd slechts i'n frequentie-cazetter gebrUikt. 

Deze werd bij 100 Hz met een weerstand van ongeveer 5 9 6 g be~t. 

Enkele metingea zija bij C • 4 lJ.f in tabel V gegevea. Hierbij 
c 

werd vooral de thyristorspanniag in het oog gehoudea; deze 

zag er als ia fig. 12.3. uitr 
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Tabel V (zie tekat) 

eh ( uJ') I:r.o gea (A) V~(V) · 'thau: (V) Vtla conat (V) 

8 }0 171 48o 350 
8 }8 22.5 . 610 4.50 

12 }0 17? 460 360 
16 }0 177 '+4Q 360 
16 }8 22.5 580 4.50 

. 2.5 }0 17? '+10 }}0 

Met eea iets kleinereweerstand (ongeveer 5Jl) werden bij Cc • ~:r 

en 100 Hz de volgende metingen gedaan, in tabel VI verzameld. 

2.5 
8 
8 

Tabel VI (zie tekst) 

40 200 
40 200 

38,.5 22.5 

48o 
.520 

590 

Vth conat (V) 

De verhoging vaa •cc blijkt vooral bij grote gelijkapaaaiagea 
belangrijk te worden. Een spaaning van 225 V moet echter ruia 

voldoeade zijn voor het onderhavige gebruik (zie hoofdetuk 10.1) 

Bij belasting van de :r.o•a door de onbelaste kooiankeractor tradea 

echter heel andere spanningea op. In tabel VII zijn eakele •etingen 
verzaaeld (bij .50 Hz). 

Tabel VII (zie tekst) 

eh <r:r> tj'B (V) u4 motor(vJ 
\ . 

traotor(A) vthux (V. vthconai 

8 
\ 

179 }00 16. 6'+0 ltOO 
18 179 300 16 .580 ltOO 

I 26 179 300 16 ,560 ltOO 

Bij tabel VIl zij aos opgeaerkt dat de A-Á 1(A) verbinding werd 
gekozen (tabel I) 

(aeetopatelliac volgeaa tig. 12.5). 

<n 

-----------------------------------------~ 
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In tabel VIII wordt nog eea vergelijk gegeven tussen een r.o. 

met weerstand belut bij 100 Hz en bij 50 Hz( Cc = 4 ;U1 en Ch 

• 8;a F). 

Tabel VIII (zie tekst) 

f(Hz) UB(V) Ir.o<A> WR(eff IR(eff) vth max vth cone 

100 224 38 19'+ 3.5 .590 4i.o 

50 224 38. 200 36 590 440 

Er blijkt bij hogere 

Namelijk bij 100 Hzz 

frequenties nogal 

l)R.IR 

wat verlies op te treden! 

t1 I • 0,80 , ea bij 50 Hz z 
WR.IR 

•B·~.o B. r.o 

• o,85 

Dit extra verlies zal hoofdZakelijk ten laste van de transforaa

tor komea en wel teagevolge van de toegenoaea ijzerverliezea. 

Ook de verliezen ia de RC-coaabinatie parallel aan de th7ristorea 

zullea bij hogere frequentie toenemea. 

Uit tabel VII werd Ch • 18 11.F gekozea. 

Het ontsteekpulss1steea nr. 3 (hoofdstuk 11.4) werd nu gekozea 

en samen met een ontkoppelfilter volgens fig. 12.4 koa eindelijk 

tot belasting van de motor overgegaan word••• 

gea. waarde 

eff. waarde 

fig. 12.4. Ontkoppelfilter aan de gelijkstrooakant. 

Geaeten werd aan eea prakticua opstelling van 11 kW, waarvaa 

de belasting ingesteld werd met behulp vaa een read7naao. Op 

een bascule werd tegelijkertijd het koppel (in N~) afgelezea. 

De meteropatelling aan de aachiae-kant is in fig. 12;5 gegevea • 

. e 

Fig. 12.5. Meteropstellias aan de machia•kaat 

A: eff. waarde a~ar&meter 

Va eff. waarde.apaaaiageaeter. 

~. 
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Bij 50 Hz werdea de volgende metingea gedaaa, waarbij alléln de ,be-

lasting veranderd werd, de gelijkapanniag werd niet veranderd , tabel 

VIII. 
Tabel VIII zie tekst 

r. (lf):'l) ~ o .. /lllin L/B (V) I•(A) l{ (V) vthli&X P aa(kW) 

22 1500 198 11 330 650 3,3 
70 1~15 191 30 P•• 6~0 10 

86 1340 185 ~2 P•• 650 11,5 

op .. rkelijk is de daling van de gelijkspanning bij grotere belasting; 

er blijkt flink wat obms verlies in de gelijkstroomketen te zijal 

Boven 11,5 kW kon niet belast worden, oadat de motorklemspanning .. 
zo laag geworden was, dat de aacbiae uit zija stabiele gebied viel. 

Om een hogere motorspanning te bereiken, werd-tot spanningstransfor

matie overgegaaa. Van de transformatoren werd secundair nu EX + DW 

gebruikt in plaats van EX alleea. 

Er werdea au moeilijkhedea ondervonden bij het op toeren brengea 

van de machine speciaal bij 25 à 30 Hz. De stromea_ IF.O toondea 

namelijk zeer grote slingeriagea. Het bleek nu dat de 2de harao

niscbe van de motorstrooa juist de resonantiefrequentie van bet 

LC tilter vormde. 

Daarom werd een variabele zelfinductie van maximaal 560 uH gebruikt 

(zie bijlage 32) en deze door de luchtspleet te Varieren aangepast, 

sod.at de resonantiefrequentie ver boven de honderd Hers kwaa te 

liggen. De aachine was nu weer goed op toerea te brengea. In tabel 

I! zijn een aantal waarnemingen opgenomen bij 50 Hs, waarbij de 

gelijkspanning niet bijgeregeld werd1 aaoorspoelea zoader juk. 

,· Tabel IX zie tekst 

pe (Na) a omw/min. Ua(V) ImAef! UB(t') ~- (_ .4) r.o gem. eft~4 ) v+.h max. 
22 1500 38o 11,5 156 ~ 20 620 

10 I 1500 372 12,0 156 7,5 20,5 610 
I 

20 I 1~95 360 ·12,5 155 10 21 590 

30 1~90 3~6 1~ 15~ 1~,5 24 590 
!tO 1~70 336 17 152 19,5 29 ,90 
50 1455 320 19 150 20,5 31 ,90 
60 1~35 308 2) 1~7 30 4o 590 

'" 
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Pogiagen om tot 70 Na te gaan mislukten steeds. Ook werd gepro

beerd-om U6 • 380 V te houden door bijregelea van de gelijkspaa

ningj dit lukte slechts tot ea met 10 N~, zie tabel x. 

Tabel x 
7' (Na) e a on/min LJA(V) I (A) • • 

L/J(V) Ir.o gem. eff vthmax 

2,2 1500 38o 11,5 155 4 22 620 
10 1495 380 12 159 8 22 620 

Het is niet duidelijk geworden waaraan het te wijten is, dat de 

V) 

schakeling niet vol te belasten ia. Er doen zich twee mogelijk

hedea voor: of een thJriator ontsteekt gedurende de tijd dat hij 

gedoofd moet zija, of de thyristor dooft ia het geheel niet. Ia 

beide geYallen zullen beide.thyristoren van ''n F.Q gelijktijdig 

geleidead zijn9 en zal er een zogenaamde comauteringskortsluiting 

optreden. Ontsteking op stoorpulsen is niet waarschijnlijk, geziea 

de voorgeschakèlde filters. Het i• nog mogelijk dat door te 
du hoge di - ontsteking optreedt. 

Opgemerkt moet nog worden, dat alle thyristoren getest werdea 

en hun doorslagspanning alle boven de 900 V lag. 

Gezien de korte tijd waarin de definitieve schakeling ontwikkeld 

werd en waarin de metingen verricht werden, is het zeer wel 

mogelijk dat ergens een "stoorpulsenbron" o.-er het hoofd geziea 

is. 
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13. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN. 

De met Yele nadelen behepte frequentie-omzetter van 

Prince werd met behulp van Yoorwaartee- en terugvoerdioden 

tot een bruikbare frequentie-oszetter omgetored. 

Toepassing van een hulpcommutatie-circuit maakte het 

mogelijk ook blj lagere frequenties een betrouwbare werking 

te verkrijgen. Door de ontwikkeling van een begrenzinga

schakeling voor de spanning van de commutatiecondensator, 

werd de frequentie-omzetter ook geschikt voor grotere 

spanningen en stromen. 

Op vrij eenvoudige wijze bleek het mogelijk te zijn een-aantal 

harmonischen ia de uitgangsspanning te onderdrukken. 

Het frequentiebereik bleek instelbaar van 0-100 Hz, en 

kan zonder bezwaar op eenvoudige wijze tot bijvoorbeeld 

400 Hz verhoogd worden. 

De samenwerking van drie éénfase frequentie-oasetters 

bracht grote moeilijkheden met zich mee. 

In de eerste plaats werd de onde~gdelijkheid van ontsteek

pulsgevers van het type blocking-oscillator aangetoond. 

De grote gevoeligheid 'f'OOr storingen maakt dit type 

t ontsteekpulsgevers ongeschikt voor gebruik in frequentie-

omzetters. 

Stoorpulsen die ontstonden door koppeling via het gemeen

schappel~Ke gelijkspanningcircuit bleken zeer moeilijk te 

onderdrukken en dit pro~leem werd dan ook niet volledig 

opgelost. 

Hoewel de afzonderl~Ke frequentie-omzetters tot rui• 

7 kW getest werdtn met een weerstandsbelaatiag, bleek bij 

een driefase-opstelling en een machine als belasting bet 

maximaal gehaalde vermogen ongeveer 11 kW te zijn. 

Er zal nauwkeurig ond~rzocht moeten worden wat de oorzaak 

ie yan deze beperking. 

Het is zeer wel mogelijk dat een aantal componenten op-

nieuw gedimensioneerd 'Zal aceten worden. Gedacht wordt 
aan een vergroten Y&n de çommutatie-zelfinductie en 

-condensator. 
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Ook is het mogelijk dat er extra maatregelen genoaea 

moeten worden om de spanninge• en strooMaanstijging van 

de thyrietoren verder te beperken. 

Zijn de moeilijkheden opgelost en kan tot vol vermogen belast 

worden, d&ll kunnen bij diverse frequenties koppeltoerent.· .. 

krommee opgenomen en vergeleken worden. 

Teveas kan dan gecontroleerd worden in hoeverre de beschou

wingen over extra verliezen en koppels bij niet-sinusvormige 

spanningen juist zLjn. 

Een volgende stap zal zijn de spanningsregeling aan de 

frequentieregeling te koppelen en de diverse regelmogelijk

heden met elkaar te 't'ergelijken' "en dit niet alleen bij 

statisch maar ook bij dynamisch bedrijf. Eventueel is ook 

een vergel~K te maken tussen constante-flux sturing en 

frequentie-proportionele spanningssturing. 

Resumerend kan gesteld worden, dat alleen aan de eerste 

eis gesteld in de afstud~eropdracht niet voldaan werd. 

Wegens tijdsgebrek is het ~iet mogelijk geweest te controleren 

waarom het vermogen van 15 kW niet bereikt werd. 
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Analyse van een 120 'bloks·panning. 

Analyse van een trapvormige spanning. 
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Analytisch vergelijk van de drie spaaningsvormen. 

Bepaling van s • 
11 

5) Berekening van I en I 
sl 83 

Berekening van enkele reeksen. 6) 

7) 
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Vergelijk van een kern- en manteltransformator. 

Doorverbindingen van de traneformatorwikkelingen. 

Wikkelgegevens. 

Ren i metingen van de-transformatoren. = m 
Grafiek van i . m 

illl. 
van tr. 1. 

Grafiek van 

ukmetingen 

ukmetingen 

ukmetingen 
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van tr. 3. 
17) Ringteller. 

18) Ringteller. 

19) A.S.M. 

20) Blokk~erdetector. 

21) M .S .M. 

22) Foutdetector. 

23) 24 V/5 A voeding. 

24) 

25) 

2V) 

28) 

Regelkarakteristiek. 

TTM meetopste1ling. 

Blokkering. 

10 kHz oscillator. 

... 16) Pu1egever. 

26) Of-poorten voor TTM 

29) Volledig schema van de frequentie-omzetter. 

30) Commutatiezelfinductie. 
31) Voeding van het hulpcommutatie-circuit. 

32) Smoorspoelen. 
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BIJLAGE 1: Analyse van een 120• blok. 

Volgens lit. 12 geldt voor een blokspanning ·als in onder

staande figuur: 

~ j ~-~-1 _____ .,-:r....,....--__,,.....+-rr rt ' .._I _ __,, I 

u(t)= !!!., :;i cos n41Ssin 114)t ( JT. - n 

u = (1- 4S)U 
gem T 

u.rr= uv~ 
In het onderhavige geval geldt: t.JS= r, 

u( t'= ff u? U. { sin.Wt Sill
5

pwt 
~ sin l~t 

+ 13 

zodat: 

n= 2k) 

sin 
7 

74?t 
+ 

sin ll41t 
11 + 

• . . . . . . . . . . . . i 
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BIJLAG~ 2: Analyse van een trapvormige spanning. 

Deze spanning is als een som van de volgende spanningen 

te beschouwen: 

1 i 1 !+ ?7 01 0 .z '1' • c 

r u 

I 

D 0 1-. _r 
tf .3 

Voor 1): S= 0 , en Voor 2) S: J 
Uitwerking levert dan: . . 14u 4U \sin30 t 

u ( t ) =(~I +5i!~;)n.M.! t + L ~7r1'13ff 2J . + 

+ ;4Ul ZU 2\. . . ~U 2Ur r~ +- •1n~·t + --;;..1+ 7lï- ia7ót + L5!T 5!ï ~' 9' /"V IL 

+~u1 4u~ 
l 9Jr- 9 7TJ sin90t +•• •••••••••••••• 

de Een eliminatie van de ~n harmonischen resulteert , als 

U1=U2 • Volgens fig. 8.2.4. moeten de drie spanningen zich 

dan als 1:0,5:0,5 verhouden. 

Dan geldt·: 

(t) - !u ) . /'t sin5~t sin?~t U - 7T l S1n-v + 5 + 7 4 
u = -u gem 17 

u eff=~061. U 

+ •••••••••• 
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BIJLAGE 3. Analytisch vergelijk van de spanningsvormen 

/!û 
f 

, 
I 1 

·~ 
• 

/1 

Als uleff = 220 V d~n: 

.:::-.tyrl/ 
7 :ly~F 

Hierin is da 

;(IJ 
.!l '1 .t 

B -

ll.jj j/ 
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BTJLAGE 4: Bepaling van s 
n 

Er geldt s = n 

Ook geldts1= 

Gecombineerd: 

Blijkens lit.2,13,17, moet ec~ter algemeen gesteld 

worden e = I 7 ..L /i- s ) n hf-t· ; 
Hierb~ •ordt het teken dan bepaalt door de rangorde ... 
van de harmonische en de fase van de desbetreffende 

harmonische spanniag. 

blz ~ / vt11 

rapport nr. fM flrf 

Voor een redel~Ke schatting van s ie dit niet zo belangr~k n 
zoals uit onderstaand staatje bl~t, ~aarvoor s 1:0,05 

gekozen werd. 

+ -• s Sn n 
3 - 0,68 

5 1,19 o,Rl 

7 1,14 0,86 

9 - o,89 
• 

In ieder geval is steeds sn)fsl 

In de berekeningen mag bij benadering s~l aangenomen n . 
worden. 
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BIJLAGE 5: Berekening van 

I s·· 
! ... 

-ç-· 

Er worden de volgende machineparameters aangenomen: 

r = 0,02 r 
r = 0,02 

6 

r:r: 0,08 
. 

s 1:s:N: 0,05 

Uit bijlage 4 volgen de waardes voor 6 

: .d:f.-, I , 
/ 

Dan i 
~f2 -s 41~ /(.5/L t!.O~ tp T 1 

~ 9 "tJ 
~SL, 7 

= ~I~ .... lP, 31 'i' y. ',; 0 l él 

L{, I 
Of I = --~ -· ... .3 8 81 """:;,L:; ... 

Tevens i = 
-83 

-L. ________ 7 __ r-----

c3 t>, o 2 f 1 T 8 " • .,, ~ 2 

_.!_ ___!__~"I 1"'t- ~· 
~SI = --~---

Of 

Dan: 

.. 

. n 

blz 8 t v111 

rapport nr. en bi,-s 
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BIJLAGE 6: Berekening van enkele reeksen. 

Uitwerking levert 

~ _)_ "" I Dan ~- =~ 
"~ .!{('+, 

".t. .._,7 
A.-~ :'lk-.t 

Dus 

Bekead is de reeks A-t .::- I, 2, '$, - - ) 

I I 
.2~ ..... ~.y 

Evenzo 

Zodat 
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BIJLAGE 7. Vergelijk van een kern- en manteltranaformator • 
.. 

De volgeade modellen woeden vergeleken: 

(een stapelhoogt• van 11,5 cm voor beide.) 

Bij 50 windingen per l~ag en de gekozen draaddikte van 4,5 ~ mm 

zijn de lengteverschillen per laag ongeveer 150 cm. 

Dan voor de kerntr. :ltot=~f<,.!{r-:sf-rf/-ll'.!,s)•·-ff/vt;.~r-J{ 
" de mant ·-1 tr.: 1 = )/,+ 11, f-' r) ;- .. -.. r--(~1 lf". ~ r} 1 tot 1 J ;~" • . I 

Erresulteert een verschil van 68 m, of 12,5 kg koper. 

Voor het ijzergewicht wordt berekend: 

kerntr. 71 kg 

manteltr.60 kg 

Het verschil zal duidelijk zijn aan de hand van onderstaande 

figuur. Tevens valt op dat de gemiddelde ijzerweg bij de 

kerntr. langer is, dus een lagere magnetiseringsstroom 

D 
Vergel~k:(voordelen) 

magn. stroom 

ijzergewicht 

kopergewicht 

spreiding 

kerntr. 

+ 

+ 

I~ 

~-- 5 .J'TI?IJ o,.O,.OEII vL 1111'11.-.; 

1//1,4/ /) .. k .8~4/ TR. 

manteltr. 

+ 

+ 
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BIJLAGE 8. DoorYerbindiagen van d~ traneformatorwikkelingen • 

J 
I 

I f~ . 
D ft< . 

'fP f'o f.v . 
!} f"t= -ts-
"' 
,C' . 

[ . 
!1 . 
<J 

• 

r" J}~ 

ll.t:J '?.et 

i P'/ #p 
13tr ".d 

lt.tf O,c 
(!Jjl' "_p-' 

'JJZ( P.c 
I)_R) ~~'p 

I( ,.(i' R_o 
EJY _x"()' 

LJ!( 6 /) 

~ --~--- --·~--

J.'t. é-h /1 ë # B ""r o 

. 

1/'S . .x 
• 

tR w 

fr "{Jt .i'tt . 
fw fH " . 
. p . 

.. 
p ... 
13 . 

>> ?77/?11""7/ ./;>/11/?P?»»?,.-.?744? 
• 

'S,"" 

s.~ 
'f' 

~ ... 
)" 

~ 
r 

I? 
i 
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BIJLAGE 9: Wikkelge)l;evens. 

Model: kerntransformator, DYN III, 0,5 mm 

draaddikte 3,25x4,5 mm , dubbel katoenomsponnen. 

stapelhoogte 9,5 cm 

kernbreedte 9,5 cm 

raamhoogte 29 cm 

raambreedte 10,5 cm 

50 windingen per laag,draadeinden allen uitgevoerd 

totaal 2x8 lagea (2 spoelhouders) 

doorverbindingen volgens b~lage 8. 
R: en ia metiagen in b~lage 10. 
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BIJLAGE 10. R en i metingen van de transformatoren. = m 

R metingen. ' ~ $1 S"2 ),) 
= 

~1 /)2Pl /!f I /'::> f)- 6f f2 
R ...:...J>. 

/y ;;../L,..,.JJ. rif. 2 /;:{'I l<y 1.3f 1f 
7'1l. '!> I~ 2 ;:; 2 /3b /2 r'" 

i metingen. m 
<:: ....:.. ,.",. IJ 

T.i. ; ÏÁ. I 'h. !> 

//!//!. 7, ?1 s, s~ ~ P. fl.t 

5' f/J !IY 53 /5'~ 1r7- '"' /v 
/t' /P g, yr ..td v; io 82 
:?t~ /pi ).({) /t'O ~t?,. 2fl )I t? )Ir( 

.3<? ;;;; /ys- /)) 3>c :5 :r o /y,. ,;}} 

?'~ !i? ;1,- /~d /;lt 'f!P ;/J l/p 

t"t> /h I ;?; ;frv {t JP ~,~t~- t/J) I Jo 
/ flo1 I )o8 1/J ns- 5:'J. 0 lfl !ytP />' 

?o 23f 1 ~ 3'; ji?J j, 5 ho 2;; 'l 12/ 
/N )s-~ I :t ,-g flt;i Î 3c• JrtJ 275 }f-b 
J2o !lio I :I'ih ~~f !Jfr; r9/o 2!3 2-Ji 
!ft? 8vl :290 .!yo j.?'IH> /{130 -ffjl( 3~o 

ll'o $; :t 3o~ ;x;s- /-(I) D I.ZI?D .J.;S' ~20 

;;{/ :n.9j :n> 3 30 /'f :r {) l'f?O 3; ,- 3<z:v 
f.?v ,3 (,,- s6, :Jio ;P"o ;JittJ 3y ~- 3J:r 
j2v (}r() ~1-IJ 't>Cj,. ;t) ", :< ?->-c 3J? f v:r 
2 ft? .!;<~> LJ2f f ;;o 3b t?i) .35'"" '1 /)" t.rr"-

:; '" {llo yi' +''' L; )tJ t? .Y .,-,·o I 'lH 'I jo 
2 ;>() ;-;o J )c>f" ')- () ~ 

I yj-o 1"'-o 
:3<'0 )?'f· Ç"j-,r s->S' ·r'; s-;o 
~20 hf f;s- j,~ '>- 3{) 6 ~)-
.J~o Ir tJ 6[' j-;, 66,- J ).O 

.'3/o f'/P rh· ll 0 /ff ilJo 

.!>?IJ /lts- pJr- JJ-o 3Jr- 'I 2 ';)-

Ij I() 7fJr ttf~" ff' ;~ .. () I I ~v 

ij~ 0 /I /p ///tl //${) 11 ~-o j1_pp 

t; 'I f) IJ. 20 )'2 31 /.2>0 I j :>,; '~~~ 
~/o Jy2P I 1(3~ /~jZI I ~-., f) ;/:zo 
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BIJLAGE 13: uk-metingen van tr. 1. 

!J/vl /:;!'ti Wáv) flv 1,1 1.1' .,.-o t?.l • lrrk fi) 
~--~~~ ;;: /,( '25" /Is- !, "'" 

1o 9 is- g~-8 
I , 

51 ï. ~,. .J? 'r~ ~. 3> I 
52 s. 'I >o J!$'5" r. 3' I 

I 
&~ bJ)-r 5'"o Y~o 6, ~ z 

~ /i~rwt ~ I, 1 'f -1> lj'O ~ "'7' 0-tf.::!. .3J1l 
s, JJ:T '1 > IJ f' ~.~ ~;:t t/26 
s2 5'.'f r- '5' 0 3-::.>~ 

'53 " ft t" 
5'0 l'>O 

5 it.rvl~ ? J.2> ~ ~' IJ'> '5. ~ '!::. I 
I t i 

p~ 1. 2~ 2 't I l t- !, ~ "< I 

s2 (; s-o 31 I> 

s.3 1,:; t J"D 3y ,-

S>~ ).~ .,.-( PI 5',1 J(J '" 'f, S',l I:(, ';i 6o 
s, s;s I:<, s j~ 

s3 4, I .H· 'fS" J.J!> 

5$ J....;~ 9, ~~ ~ $' ) ~. 5" 70 
Cfz 6-s I 

s;tt> n,-; 

SI ?,8'> JJ.,:; Îv I 

s2 'f, I ' 
i 

:u y; 3.[3 i 
I 

ftfi.r}0 t't, ~r,; I 6o 
f~ 11 ftf .),y ;,- 35' 

ft') q'B 3(S 8 l 0 I 11 
I 

~ e (HJ J, 8 /!i 

j 

3 0 I .. ! 

rt/l i~r( 

I 
I / 

/}L) :>? 
' 

!i'{) 

1/L} '7')1 3, 'I 2S ":> )-

" .... f,41 ;i/ti 'YJJP :~ 10 11 

)/LJ 1'fi/ 7· 8 J s .3o 
11 

/::o.w.:::- s-w 
ö 1/ ~ s-" .AI-1 .V 

e:. r .:-o,t fl 

. 
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.. 
rliJLAGt.: 14: uk-metingen. van tr. 2. 

4Avvlrrf 
4(v; Jë,-,; 11/&-) ~,. ;/., (f>._ tr Lcrf!,ltJ 

J, ~r'" .!s- -?o ,, IS' 

~~ ;.ss 2? /!15 .3_, 7 2 

5? ,, 9 s .lfï 1" I I 

s~ 5,..f -'S &'o 

? A..ni~ 7; ~r ~r /lo 3, )f .3o o I 

<; t· f :<r /.f's ~ ~! I 

s2 '),' 2s fo 
53 ?>, r .21' f)~ I 

! 

s. ~.wlr+f p l.S "5" ~'S /i>s 3,'-j"l 
~· ;.~ 9s ! ;Ps ~ ... r I 
s2 :3, I ; s- J~ 
SJ ~f :/!i !lo 

\ l~,...,t ~ 5, ~ S' 1{5 .//) 
?1 5: ..?!;" I 1~. s lo . S, s.i 'J lt $' 1:.-

I s3 <j,H ~S' /t>t> 

I I 

SJ A."i~ 9 /,.H l~s I ?~ I 

r' ;;~s- J2_ 5 
I 

I l. '1 ?; 

s I, 15" l'l, s ï• I 

':)2 {f, "; s- ...t ~- /'P 

/}-t- ) .rzJ ~ 
I 

FB Jr s i :;- " I 

FP;, ~tP 3J 
I .. :J> 

I 
3 s-

IJ-7 ,, fB YJ,s Ól 15 
~13 tt) f.'fY ;r- I 

,30 " 

117 ...i"l!!rL fl<J '3 ~ $" ~ ys- I 1/LJ 
11 

7'1! 3, y 1) 3 ~-
JA/ ,, ;VI) 

3J,> 8 Jo 
#tl 

" 
'!;V J,O'i nr 3~ 

IÓ./J/.:::-SW 

~.:::, 1/ ;;; S""""t/ 

A L ::- t>, I fl 
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BIJLAGE 15 : uk -metingen 

~,i~,.M. 

~~~~ 

s, )trt-1~ 

\1~rf 

s~J.~ 

!lfivv/~ 
FB 

;1 
7/1 ).NI~ 
n/J I< 

fA/ 
" ,/'I) 
" 

L::::. :::-~-A/ 

/...:::, 1/ = f)J-. 1./ 

di ~1.-'T 

1; 
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