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Samenvatting

De spanning van het elektrisch net voor transport en distributie van energie is in principe
sinuso¨ıdaal en symmetrisch, en heeft een constante amplitude en frequentie. Spanningson-
balans, spanningsvervorming, flikker en dips zijn belangrijke parameters van devermogens-
kwaliteit van de geleverde elektrische energie. Deze afwijkingen ten opzichte van de ideale
spanning worden veroorzaakt door de aangesloten verbruikers. De aanwezigheid van deze
afwijkingen is nadelig voor de goede werking van het elektrisch net en de aangesloten ver-
bruikers. In dit werk wordt vooreerst nagegaan hoe een omzetter van elektrische energie,
die als verbruiker aangesloten wordt op het elektrisch net, zich moet gedragen opdat hij de
vermogenskwaliteit minimaal zou aantasten. In een tweede deel wordt een typische energie-
omzetter (eenactieve gelijkrichter) ontworpen, die zo goed mogelijk aan de gestelde eisen
beantwoordt.
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Deel I

Invloed van de belasting op de
vermogenskwaliteit in een

elektrisch net

1





Hoofdstuk 1

Vermogenskwaliteit in elektrische
netten

1.1 Invloed van de belasting op het elektrisch net

1.1.1 Wisselspanningsnetten

De generatie, het transport en de distributie van elektrische energie gebeuren bijna uitsluitend
door tussenkomst van wisselspanning. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt voor gelijk-
spanningstransport gekozen. Immers, door toepassing van transformatoren kan een geschikt
spanningsniveau gekozen worden om de elektrische energie op economische en effici¨ente
wijze te transporteren, en dit over vrij grote afstand. Een ander voordeel is dat de regelma-
tig optredende nuldoorgangen van de wisselspanning een eenvoudiger en meer betrouwbare
beveiliging mogelijk maken ten opzichte van gelijkstroomsystemen. Tenslotte, generatoren
voor wisselspanning zijn eenvoudiger van constructie en vergen minder onderhoud dan ge-
lijkspanningsgeneratoren.
De generatoren en de elementen van een wisselspanningsnet zijn meestal driefasig en sym-
metrisch uitgevoerd. De karakteristieken van een driefasige en symmetrische generator zijn
immers gunstiger dan voor een eenfasige generator. Bij symmetrische belasting is bovendien
minder geleidermateriaal nodig dan bij eenfasige lijnen, doordat men de neutrale geleider kan
weglaten.
De generatoren worden voorzien van een statorwikkeling die sinuso¨ıdaal verdeeld is over
de statoromtrek, zodat de opgewekte spanning bij constante rotorsnelheid een nagenoeg si-
nuso¨ıdaal tijdsverloop heeft. Bij een symmetrische en lineaire belasting aan de generator-
klemmen ontstaat daardoor een sinuso¨ıdale en symmetrische statorstroom. Het door de ge-
nerator geleverde ogenblikkelijk elektrisch vermogen en het benodigde askoppel zijn dan
constant in de tijd. Niet-sinuso¨ıdale en/of asymmetrische statorstromen hebben bovendien
een nadelige invloed op de verliezen in de generator.
In nullast is de afgeleverde spanning in de (driefasige) knooppunten van een wisselspan-
ningsnet bijgevolg sinuso¨ıdaal en symmetrisch. Alle verbruikers worden in eerste instantie
ontworpen in de veronderstelling dat de netspanning aan deze (ge¨ıdealiseerde) toestand vol-
doet.

3
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1.1.2 Model van het elektrisch net

In figuur 1.1 wordt een voorbeeld van een driefasig wisselspanningsnet met enkele verbrui-
kers weergegeven.

1 2

A 3

eu(t)

ev(t)

ew(t)

Znet,u

Znet,v

Znet,w

i1,u(t) i2,u(t)

i3,u(t)

i1,v(t) i2,v(t)

i3,v(t)

i1,w(t) i2,w(t)

i3,w(t)

Z1,u

Z3,u

Z2,u

Z1,v

Z3,v

Z2,v

Z1,w

Z3,w

Z2,w

Figuur 1.1. Voorbeeld van een driefasig wisselspanningsnet met enkele verbruikers

Het net wordt voorgesteld door zijn Théveninequivalent, bestaande uit de (driefasige) span-
ningsbron e(t) en de (lineair veronderstelde) inwendige impedantie Z net:

e(t) =


 eu(t)

ev(t)
ew(t)


 , Znet =


 Znet,u

Znet,v

Znet,w


 (1.1)

De inwendige impedantie wordt vooral bepaald door de kortsluitimpedantie van de distri-
butietransformator, de impedantie van de transmissielijn die de transformator voedt, en de
inwendige impedantie van de generator. Veronderstel dat de netimpedantie symmetrisch is,
en de netspanning sinusoı̈daal en symmetrisch is:

Znet,u = Znet,v = Znet,w (1.2)

eu(t) =
√
2E cos(ωt) (1.3)

ew(t) = ev(t− 2
3
π

ω
) = eu(t− 4

3
π

ω
) (1.4)

De verschillende verbruikers worden dan verbonden met het gemeenschappelijk koppelpunt 1

(knooppunt A). De connecties tussen de verbruikers en het gemeenschappelijk koppelpunt
worden gerealiseerd door middel van kabels tussen de knoopunten van het netwerk. Elke

1In het Engels aangeduid met Point of Common Coupling (PCC)
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verbruiker wordt voorgesteld door een (driefasige) stroombron i x(t), x = 1, 2, 3, de (lineair
veronderstelde) kabelimpedanties worden aangeduid met Z x:

ix(t) =


 ix,u(t)

ix,v(t)
ix,w(t)


 , Zx =


 Zx,u

Zx,v

Zx,w


 , x = 1, 2, 3 (1.5)

Alle impedanties in figuur 1.1 worden, om fysische redenen, verschillend van nul veronder-
steld.
De knooppunten 1, 2 en 3 waar de verbruikers worden aangesloten gedragen zich niet als
ideale spanningsbronnen. Wanneer bijvoorbeeld knooppunt 2 belast wordt (dus als i 2(t) �=
[0 0 0]T ), veroorzaakt de onttrokken stroom een spanningsval over de inwendige impedantie
van het net Znet en de kabelimpedanties Z 1 en Z2.
Onderstel dat de verbindingen symmetrisch opgebouwd zijn:

Zx,u = Zx,v = Zx,w, x = 1, 2, 3 (1.6)

Er wordt nu nagegaan wat de invloed van de aangesloten verbruiker op de knooppuntspan-
ningen van het netwerk is.

Lineaire en symmetrische verbruikers

Wanneer de verbruiker in knooppunt 2 lineair en symmetrisch is, zal de stroom i 2(t) in regime
sinusoı̈daal en symmetrisch zijn:

i2,u(t) =
√
2I2 cos(ωt+ φ) (1.7)

i2,w(t) = i2,v(t− 2
3
π

ω
) = i2,u(t− 4

3
π

ω
) (1.8)

Deze stroom veroorzaakt spanningsvallen over de impedanties die eveneens sinusoı̈daal en
symmetrisch zijn. De resulterende klemspanning in knooppunt 2 blijft dan sinusoı̈daal en
symmetrisch, maar is verschillend van de knooppuntsspanning bij nullast (waarbij i 2(t) =
[0 0 0]T ).
De verbruiker in knooppunt 2 beı̈nvloedt niet alleen de spanning in zijn eigen knooppunt.
Doordat i2(t) ook door Znet en Z1 vloeit zullen ook de spanningen in het gemeenschappe-
lijk koppelpunt (knooppunt A) en in knooppunt 1 beı̈nvloed worden. Doordat verbruiker 3
aangesloten wordt (via de kabel met impedantie Z 3) op het beı̈nvloede knooppunt A, zal ook
de spanning in knooppunt 3 beı̈nvloed worden. De resulterende knooppuntspanningen blij-
ven wel sinusoı̈daal en symmetrisch. Deze redenering kan herhaald worden voor de andere
verbruikers, met hetzelfde resultaat.
Men kan dus besluiten dat het aansluiten van een verbruiker in een willekeurig knooppunt de
spanningen in alle knooppunten in het netwerk beı̈nvloedt, zelfs als de andere knooppunten
niet belast worden. Wanneer de aangesloten verbruikers lineair en symmetrisch zijn, blijven
de spanningen in alle knooppunten eveneens sinusoı̈daal en symmetrisch.
Zolang de nominale belasting van de generator en de elementen van het elektrisch net niet
overschreden wordt stelt dit effect geen onoverkomelijke problemen voor de goede werking
van de aangesloten verbruikers en het elektrisch net zelf. Wanneer de belasting varieert in de
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tijd (dus wanneer de effectiefwaarden Ix, x = 1, 2, 3 variëren in de tijd), zullen de spannings-
vallen en dus ook de knooppuntspanningen variëren. Trage amplitudevariaties (vb. dag- en
weekcycli) worden zoveel mogelijk beperkt door de spanningsregeling van het elektrisch net.
Snellere variaties (ook flikker genoemd) of kortstondige reducties van de amplitude (ook dips
genoemd) worden niet gecompenseerd 2 en planten zich ongehinderd voort naar alle knoop-
punten in het netwerk.

Lineaire en asymmetrische verbruikers

In de praktijk is een belangrijk deel van de aangesloten verbruikers eenfasig uitgevoerd, en
vormt aldus een asymmetrische last. Zelfs indien de verbruiker lineair is, en aldus een si-
nusoı̈dale stroom opneemt, voldoet de verbruiker niet meer aan de symmetrievoorwaarde
(1.8). De veroorzaakte spanningsval over de netimpedantie Z net en de kabelimpedanties
Zx is dan niet meer symmetrisch, zodat de resulterende knooppuntspanning aan de verbrui-
ker eveneens asymmetrisch wordt. Door toepassing van een analoge redenering zoals hoger
gevoerd werd voor lineaire en symmetrische verbruikers, bekomt men dat ook de andere
knooppunten in het netwerk een asymmetrische spanning zullen vertonen.
Men kan dus besluiten dat asymmetrische lasten asymmetrische knooppuntspanningen ver-
oorzaken, en dit in alle knooppunten van het net, ook als de andere knooppunten symmetrisch
belast worden. Hoewel bij het ontwerp van het elektrisch net en de aangesloten elektrische
installaties een evenredige verdeling van de lasten vooropgesteld wordt en aldus een zo groot
mogelijke symmetrie nagestreefd wordt, blijft door het stochastisch karakter van het verbruik
in werkelijke netten altijd een zekere asymmetrie bestaan. Echt symmetrische lasten vindt
men vooral in industriële omgevingen; zij komen minder vaak voor in residentiële en kan-
tooromgevingen.

Niet-lineaire verbruikers

De laatste decennia groeit ook het aantal niet-lineaire verbruikers. Vooral het groeiend aan-
tal elektronisch en vermogenselektronisch gestuurde apparatuur, gevoed vanuit (al dan niet
gestuurde) gelijkrichters is hiervoor verantwoordelijk ([Nejdawi1999], zie verder hoofdstuk
6). Niet-lineaire verbruikers nemen niet-sinusoı̈dale stromen op uit het net, ook als de net-
spanning perfect sinusvormig is. De veroorzaakte spanningsvallen zijn bijgevolg ook niet-
sinusoı̈daal. Men kan dus besluiten dat niet-lineaire verbruikers vervormde knooppuntspan-
ningen veroorzaken, en dit in alle knooppunten in het elektrisch net, ook als de andere knoop-
punten lineair belast worden.

1.1.3 Besluit

Asymmetrische spanningen, spanningsvervorming, flikker en dips zijn belangrijke parame-
ters van de vermogenskwaliteit van de geleverde elektrische energie en vervuilen aldus de
netspanning. Deze afwijkingen ten opzichte van de ideale toestand worden veroorzaakt door
de aangesloten verbruikers; de berekening ervan is ruim gedocumenteerd in de literatuur
[Willems1978], [Grainger1994], [Arrillaga1997]. Door het combineren van benaderingen

2Voor de definitie van en het onderscheid tussen de begrippen flikker en dip, zie paragraaf 1.2.2.
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en statistische gegevens werden methodes opgesteld voor de voorspelling van deze afwij-
kingen uitgaande van de karakteristieken van typische vervuilende belastingen. De werk-
wijze wordt weergegeven in [Robert1998] en in de internationale normen en aanbevelingen
[IEC-61000-2-6], [IEC-61000-3-6], [IEC-61000-3-7]. De aanwezigheid van deze afwijkin-
gen is niet alleen nadelig voor het elektrisch net, maar ook voor de aangesloten verbruikers
zelf.

1.2 Vermogenskwaliteit

1.2.1 Definitie

De studie van vermogenskwaliteit3 onderzoekt het geheel van parameters die de kwaliteit van
de geleverde elektrische energie bepalen, en de mechanismen die deze parameters beı̈nvloe-
den. De kwaliteit wordt gedefinieerd door aan deze parameters een graad van uitmuntendheid
ten opzichte van een optimale toestand toe te kennen [Tugulea1996].
In de optimale toestand is de netspanning ideaal, d.w.z. sinusoı̈daal, met constante (voor-
geschreven) amplitude en constante (voorgeschreven) frequentie, en dit onafhankelijk van de
karakteristieken van de aangesloten verbruikers. De vermogensoverdracht van generator naar
verbruiker dient met maximaal rendement te gebeuren 4. In meerfasige systemen is bovendien
vereist dat de spanningen symmetrisch zijn, en dus voldoen aan (1.4).
De noodzaak om vermogenskwaliteit te bestuderen ontstaat doordat het net zich in werke-
lijkheid nooit in de optimale toestand bevindt, en dat afwijkingen van de optimale toestand
de goede werking van het net en de aangesloten verbruikers kunnen verstoren. Het spreekt
vanzelf dat de kans op en de ernst van de verstoringen groter worden naarmate de afwijking
ten opzichte van de optimale toestand groter is.

1.2.2 Parameters van vermogenskwaliteit

De belangrijkste parameters van vermogenskwaliteit zijn allen verbonden met de golfvorm-
kwaliteit en betrouwbaarheid van de netspanning die aan de verbruikers aangeboden wordt
[EN-50160], [Robert1998], [IEC-61800-3]:

• frequentievariaties;

• trage en beperkte amplitudevariaties, veroorzaakt door trage variaties van de belasting
van het net (dag- en weekcycli);

• snelle en beperkte amplitudevariaties, ook flikker genoemd. Ze worden veroorzaakt
door snelle variaties van de belasting van het net, en veroorzaken op hun beurt snelle
variaties in de lichtopbrengst (flikker) van gloeilampen. Spanningsveranderingena rato
van 1 tot 20 per seconde blijken het meest hinderlijk te zijn voor het menselijk oog;

3In het Engels aangeduid met power quality. Vaak wordt in het Nederlands de term netspanningskwaliteit ge-
bruikt. De kwaliteit van de geleverde elektrische energie hangt echter niet enkel af van de kwaliteit van de span-
ningsgolfvorm alleen, maar ook van de betrouwbaarheid van de distributie [Robert1998]. Daarom wordt in dit werk
de ruimere term vermogenskwaliteit verkozen, die ook nauwer aansluit bij de Engelse terminologie.

4In sinusoı̈dale en symmetrische systemen is deze werking equivalent met vermogensoverdracht bij maximale
arbeidsfactor.



8 1.2. Vermogenskwaliteit

• spanningsdips. Dit zijn kortstondige reducties van de amplitude (typisch korter dan
1 seconde), die meestal veroorzaakt worden door kortsluitverschijnselen in het net of
door kortstondige overstroom (vb. opstartstroom van grote installaties of zware moto-
ren);

• korte en lange spanningsonderbrekingen. Hierbij valt de netspanning volledig weg;

• tijdelijke overspanningen. Deze worden meestal veroorzaakt door kortsluitverschijn-
selen stroomopwaarts van de distributietransformator;

• transiënte overspanningen. Ze treden zeer kortstondig op (minder dan enkele ms), kun-
nen hoge waarden aannemen (enkele kV), en worden meestel veroorzaakt door scha-
kelverschijnselen in het net (condensatorbanken [Girgis1993], aftakkingen van trans-
formatoren) of blikseminslag;

• asymmetrische spanningen;

• harmonische en interharmonische spanningsvervorming;

• toonsignalen.

Vooral flikker, asymmetrische spanningen, spanningsvervorming en ook een deel van de
spanningsdips worden door de aangesloten verbruikers veroorzaakt. Andere vervuiling wordt
meestal veroorzaakt door incidenten (kortsluiting, blikseminslag, uitval van generatoren, ...)
of zijn een gevolg van de aard van de netuitbating (cyclische verandering van de belasting
van het net, schakelmaneuvers, ...). Omdat in dit werk gestreefd wordt naar de realisatie van
vermogensomzetters als verbruikers die de vermogenskwaliteit minimaal aantasten, zullen
vooral de eerstgenoemde parameters bestudeerd worden.

Bij kortstondige overstroom is de grootte van de resulterende spanningsdip eerder afhanke-
lijk van de topologische opbouw en uitbatingsstrategie van een installatie; dit deel van de
spanningsdips zal verder enkel zijdelings behandeld worden.

1.2.3 Nadelen van verminderde vermogenskwaliteit

Het is algemeen bekend dat een verminderde vermogenskwaliteit een nadelige invloed op
het elektrisch net en de aangesloten verbruikers uitoefent. Een goed overzicht en een groot
aantal referenties wordt gegeven in [IEEE1984], [IEEE1993], [IEEE1996] en [IEEE-519].
De belangrijkste effecten worden hieronder kort vermeld.

Verminderde transmissiecapaciteit

Harmonische stromen verhogen de effectiefwaarde van de stroom zonder dat het gemiddeld
overgedragen actief vermogen evenredig stijgt. De toegelaten effectiefwaarde van de stroom
wordt beperkt door de verliezen in de geleiders van het elektrisch net. Het maximaal actief
(grondharmonisch) vermogen dat kan overgedragen worden wordt aldus gereduceerd.
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Verlaagd transmissierendement

Harmonische stromen verhogen de effectiefwaarde van de stroom zonder dat het gemiddeld
overgedragen actief vermogen evenredig stijgt. Het veroorzaakte verlies in de geleiders van
het elektrisch net veroorzaakt een daling van het rendement van de energieoverdracht.
Het effect van asymmetrische stromen in symmetrische netten is analoog. Men kan aantonen
dat een symmetrische belasting een lager transmissieverlies oplevert voor een zelfde gemid-
deld actief vermogen; het laagste transmissieverlies in een symmetrisch opgebouwd net be-
komt men voor een symmetrische weerstandslast (zie vb. [Willems1996] en [Cristaldi1996]),
en dit ongeacht de vorm en de asymmetrie van de aangelegde spanning.

Condensatorbanken

Condensatorbanken vertonen een dalende impedantie naarmate de frequentie stijgt, en kun-
nen door spanningsvervorming vanuit het net en stroomvervorming van nabijgelegen vervui-
lende lasten overbelast worden, met een verkorte levensduur of zelfs beschadiging van de
condensatorbank tot gevolg.
Dit probleem wordt erger indien de condensatorbank in resonantie staat met de inwendige im-
pedantie van het elektrisch net. Deze laatste wordt gedomineerd door de kortsluitimpedantie
van de distributietranformator en de kabelimpedantie, en is bijgevolg meestal sterk inductief.
Spannings- en stroomvervorming met frequentiecomponenten dicht bij de resonantiefrequen-
tie leiden dan eveneens tot overbelasting.

Beveiliging

Harmonische stromen beı̈nvloeden de beveiligingsapparatuur van een elektrische installa-
tie. Door effecten van frequentieafhankelijkheid kan de beveiligingskarakteristiek ernstig
beı̈nvloed worden. Door de aanwezige harmonischen kan de stroomsteilheid di/dt groter
worden, wat de capaciteit voor boogdoving van onderbrekers nadelig beı̈nvloedt.
Foutrelais (die openen bij overspanning of overstroom) kunnen onvoorspelbaar worden: soms
spreken ze nodeloos aan, soms wordt een werkelijke fout niet herkend.

Geleiders

Het mechanisme van het thermisch verlies is frequentieafhankelijk. Door skin- en proximity-
effect stijgt inderdaad de effectieve weerstand van een geleider naarmate de frequentie toe-
neemt [Meliopoulos1992].
Bij asymmetrische en/of niet-lineaire last kan ook de neutrale geleider belast worden. De
meeste reglementen op elektrische installaties laten toe dat de doorsnede van de neutrale ge-
leider gelijk of zelfs kleiner is dan de doorsnede van de fasegeleiders; in sommige landen is
het bovendien niet vereist de neutrale geleider te beveiligen. In aanwezigheid van grote aan-
tallen niet-lineaire verbruikers (vb. spaarlampen en computers in kantoorgebouwen) blijkt
vooral de 3e harmonische aanwezig te zijn in de neutrale geleider. De effectiefwaarde van de
stroom in de neutrale geleider kan in dergelijke gevallen tot 70 % groter zijn dan de effectief-
waarde in de fasegeleiders [Liew1989], [Gruzs1990], [Balda1997]. Dit leidt onvermijdelijk
tot overbelasting van de neutrale geleider.
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De thermische effecten van harmonische stromen (invloed op transmissieverlies en -rende-
ment, overbelasting van geleiders) kunnen bijgevolg veel groter zijn dan volgt uit de effec-
tiefwaarden van de afzonderlijke lijnstromen.

Elektronische apparatuur

Spanningsvervorming en asymmetrie kunnen de piekwaarde van de netspanning aantasten.
Alle apparatuur die gebruik maakt van een piekgelijkrichter voor zijn energievoorziening (vb.
motorsturingen, computersystemen, televisie, hifi- en videoapparatuur) kunnen hierdoor een
sterk afwijkende voedingsspanning krijgen.

Spanningsvervorming en asymmetrie kunnen ook de nuldoorgangen van de golfvorm ver-
plaatsen t.o.v. van de nuldoorgang van de symmetrische component van de grondgolf; soms
kunnen er zelfs meervoudige nuldoorgangen optreden. Dit beı̈nvloedt alle apparatuur die de
nuldoorgangen gebruikt voor synchronisatie en regeling (gestuurde gelijkrichters, regelingen
met faseaansnijding, uurwerken) [Girgis1992].

Door de spanningsvervorming kan ook de spanningssteilheid dv/dt groter worden, wat voor
commutatieproblemen kan zorgen in circuits met thyristoren.

Tenslotte zijn er de interharmonischen en subharmonischen, die het beeld van kathodestraal-
buizen (televisies en beeldschermen) zichtbaar kunnen vervormen, zelfs bij heel lage ampli-
tudes van vervorming.

Netgekoppelde vermogenselektronische energieomzetters zijn gevoelig voor meerdere soor-
ten vervuiling. Even harmonischen en interharmonischen veroorzaken de opname van gelijk-
stroom uit het net wanneer de omzetter gevoed wordt uit een gelijkrichter. Spanningsdips en
korte spanningsonderbrekingen kunnen de omzetter doen uitschakelen gedurende een periode
die veel langer is dan die van de spanningsstoring. Tenslotte kunnen tijdelijke en transiënte
overspanningen de halfgeleidercomponenten van de omzetter vernielen.

Verlichtingsapparatuur

De effectiefwaarde van de spanning kan door spanningsvervorming en asymmetrie stijgen.
Dit verhoogt de temperatuur van gloeilampen; het is bekend dat een kleine stijging in effec-
tieve spanning een dramatische verkorting van de levensduur tot gevolg heeft. Voor gasont-
ladingslampen zijn er, behalve akoestische verschijnselen, geen nadelige effecten gekend.

Flikker geeft bovendien aanleiding tot een variabele lichtopbrengst, die hinderlijk is voor het
menselijk oog.

Instrumentatie

Vervormde stromen en spanningen kunnen aanleiding geven tot meetfouten. Klassieke elek-
trodynamische meettoestellen (spanning, stroom, actief en reactief vermogen, energiever-
bruik) hebben een frequentiekarakteristiek die niet toelaat nauwkeurige metingen uit te voe-
ren in aanwezigheid van vervorming. Vooral toestellen gebaseerd op het gelijkrichterprincipe
kunnen grote afwijkingen geven. Meetfouten geven bij de bewaking van de energietransmis-
sie en de facturatie van het energieverbruik aanleiding tot niet-optimale uitbating van het net
en elektrische installaties.
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Moderne elektronische meettoestellen houden meestal wel correct rekening met harmoni-
schen; zolang de Crest-factor van de te meten stromen en spanningen beperkt is wordt nauw-
keurigheid weinig aangetast. Voor toepassing op grote schaal (vb. meting van het energie-
verbruik bij individuele verbruikers) zijn elektronische oplossingen nog te duur, en vooral, er
is nog geen overeenstemming over de tariefstructuur voor de bestraffing van verbruikers die
de vermogenskwaliteit aantasten [McEachern1995], [Sasdelli1998], [Davis2000]. Boven-
dien is het vaak onmogelijk na te gaan of stroomvervuiling veroorzaakt wordt door de ver-
bruiker of door de reeds aanwezige spanningsvervorming [Czarnecki1988], [Tanaka1995],
[Ferrero1996].

Elektrische machines

Harmonische en asymmetrische spanningen en flikker kunnen bij elektrische machines over-
verhitting, pulserende koppels of geluidsproblemen veroorzaken. Dit resulteert ook in een
verminderde levensduur van de machine [Sen1990], [Bonnett1999].

Telefoonlijnen

Telefoonlijnen die langs transmissielijnen lopen kunnen ernstig gestoord worden door har-
monischen en transiënten, langs inductieve, capacitieve of galvanische weg.

Transformatoren

Zowel de stroom- als de spanningsharmonischen veroorzaken extra opwarming van de trans-
formator. Hierdoor is de capaciteit van de transformator reeds vroeger bereikt dan in si-
nusoı̈daal bedrijf [ANSI-C57.110].
Bij het optreden van stromen in de neutrale geleider (wat zowel door asymmetrie als door
harmonische stromen kan veroorzaakt worden) kan een beveiligingsprobleem ontstaan. De
stroom in de neutrale geleider (ook homopolaire stroom genoemd) kan in bepaalde geval-
len immers de zelfde grooteorde hebben als de de lijnstroom [Liew1989], [Gruzs1990],
[Balda1997]. Vele distributietransformatoren worden ∆Y geschakeld, om de homopolaire
stroomcomponent uit het midden- en hoogspanningsnet te houden. De neutrale stroom wordt
naar de primaire gereflecteerd als een circulatiestroom in de primaire wikkelingen. De be-
veiligingsapparatuur aan de primaire ziet deze circulatiestroom niet, zodat de transformator
overbelast kan worden.
Een gelijkstroomcomponente is eveneens zeer gevaarlijk. Bij een gelijkstroom ter grootte van
de magnetiseringsstroom (dus zeer klein t.o.v. nominale lijnstroom) verzadigt de transforma-
torkern. Daardoor wijzigt het fluxpatroon en kunnen de wikkelingen en de kuip overmatig
opwarmen.

1.3 Beheersing van vermogenskwaliteit

1.3.1 Relatie van vermogenskwaliteit met EMC

De studie van vermogenskwaliteit is een deelaspect van de studie van elektromagnetische
compatibiliteit (EMC). EMC is het vermogen van een apparaat om in zijn elektromagnetisch
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milieu bevredigend te kunnen functioneren, zonder zelf ontoelaatbare stoorsignalen voor an-
deren in dat milieu toe te voegen [Goedbloed1996]. EMC kent dus twee hoofdaspecten:

• bevredigend functioneren, hetgeen betekent dat het apparaat verdraagzaam is ten aan-
zien van andere. Met andere woorden, het apparaat is niet vatbaar voor elektromagneti-
sche (EM) signalen die andere apparaten in het EM-milieu hebben gebracht. Men zegt
dat het apparaat een beperkte elektromagnetische susceptibiliteit (EMS) vertoont, of
equivalent, een voldoend hoog immuniteitsniveau heeft. Dit wil zeggen dat het apparaat
pas hinder ondervindt wanneer het niveau van de stoorsignalen vanuit het EM-milieu
het immuniteitsniveau van het apparaat overschrijdt;

• zelf geen ontoelaatbare stoorsignalen toevoegen, hetgeen betekent dat het apparaat an-
dere apparaten niet stoort. Met andere woorden, de emissie van EM-signalen door het
apparaat veroorzaakt geen stoorprobleem bij de reeds aanwezige apparaten; men zegt
dat het apparaat een beperkte elektromagnetische emissie (EME) vertoont, of equiva-
lent, een voldoend laag emissieniveau heeft.

De bedoelde elektromagnetische stoorsignalen slaan zowel op de stromen en spanningen in de
geleiders die het apparaat met de omgeving verbinden, als op de elektromagnetische velden
die het apparaat uitzendt of die op het apparaat instralen.

1.3.2 Coördinatie van immuniteit en emissie

De som van de EME van alle apparaten die zich in het EM-milieu bevinden bepaalt het stoor-
niveau. De kans op en de ernst van de verstoringen van apparatuur worden uiteraard gro-
ter naarmate het stoorniveau stijgt. Om EMC te bereiken worden daarom compatibiliteits-,
immuniteits-, plannings- en emissieniveaus bepaald, en vastgelegd in normen en aanbeve-
lingen (zie paragrafen 1.3.3 en 1.3.5). Dit wordt grafisch voorgesteld in figuur 1.2, waar de
waarschijnlijkheidsdichtheden van de stoorniveaus in het EM-milieu en de immuniteitsni-
veaus van de lokale apparatuur worden uitgezet.
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Figuur 1.2. Emissie-, plannings-, compatibiliteits- en immuniteitsniveaus

Het compatibiliteitsniveau wordt zo gekozen dat het optreden van een stoorprobleem weinig
waarschijnlijk is wanneer het niet overschreden wordt door het stoorniveau. Het compatibili-
teitsniveau dient als referentiewaarde voor de coördinatie van emissie- en immuniteitsniveaus.
Het minimaal immuniteitsniveau van een apparaat moet uiteraard groter zijn dan het compati-
biliteitsniveau; het apparaat moet dan zo ontworpen worden dat zijn eigen immuniteitsniveau
hoger ligt dan het minimale immuniteitsniveau.
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Het planningsniveau is de nagestreefde maximumwaarde voor het stoorniveau in het EM-
milieu; het planningsniveau moet bijgevolg kleiner zijn dan het compatibiliteitsniveau. Het
maximaal emissieniveau van een individueel apparaat moet beduidend kleiner zijn dan dit
planningsniveau, opdat het stoorniveau (dat de som is van de emissies van alle apparaten
samen) lager zou blijven dan het planningsniveau. Een apparaat moet dan zo ontworpen
worden dat zijn eigen emissieniveau kleiner is dan het maximaal (individueel) emissieniveau.
Wanneer de emissie- en susceptibiliteitsniveaus van alle apparaten in het EM-milieu op deze
manier gecoördineerd worden, wordt EMC bereikt. Dan ligt het gemiddelde stoorniveau in
het EM-milieu lager dan het gemiddelde immuniteitsniveau van de lokale apparatuur, en over-
lappen de curves van de waarschijnlijkheidsdichtheden elkaar bijna niet. Dit is het geval voor
de situatie geschetst in figuur 1.2. Deze werkwijze garandeert niet dat er geen stoorproblemen
optreden wanneer de emissieniveaus niet overschreden worden; de kans op stoorproblemen
is wel zeer klein.
Voor de studie van vermogenskwaliteit beperkt men zich tot de stromen en spanningen die
voorkomen in het elektrisch net en de aansluiting met de verbruikers, en de daarmee samen-
hangende velden. Behalve voor transiënten (zie paragraaf 1.2.2) beperkt de studie zich tot de
laagfrequente5 (LF) fenomenen.

Voorbeeld

Als voorbeeld wordt de coördinatie van de niveaus voor harmonischen van de netspanning en
de lijnstroom van de aangesloten verbruikers gegeven. Op basis van de plannings- of compati-
biliteitsniveaus voor de harmonischen van de netspanning, kan men maximale emissieniveaus
voor de harmonische stromen van aangesloten verbruikers opstellen. Dit gebeurt door toepas-
sing van redelijke veronderstellingen betreffende het net en de aangesloten apparatuur, zoals
bijvoorbeeld typische waarden voor de netimpedantie als functie van de frequentie, en som-
matiekarakteristieken van de harmonische stromen wanneer meerdere belastingen in elkaars
nabijheid aangesloten worden. Dit principe is ook bruikbaar voor andere soorten vervuiling,
en vormt de basis voor de meeste normen en aanbevelingen betreffende de beperking van de
negatieve invloed van verbruikers op de vermogenskwaliteit [Robert1998].

1.3.3 De EMC-richtlijn van de Europese Unie

Elk elektronisch of elektrisch apparaat, systeem of installatie dat verkocht wordt en in ge-
bruik genomen wordt in de Europese Unie (EU) moet het CE-merkteken dragen (figuur 1.3).
Sinds 1996 impliceert dit onder andere dat voldaan wordt aan de Europese EMC-richtlijn
89/336/EEC [EEG1989]. De lidstaten zijn verplicht deze richtlijn over te nemen in hun na-
tionale wetgeving. De EU heeft bovendien een verklarende gids voor de toepassing van de
EMC-richtlijn opgesteld [EEG1993]. Het streven naar EMC is dus een wettelijke vereiste.
De EMC-richtlijn herhaalt de definitie van EMC, zoals aangegeven in paragraaf 1.3.1, als es-
sentiële vereiste; er worden dus geen emissie- of immuniteitsniveaus opgelegd. Conformiteit
met de richtlijn kan dan bijvoorbeeld aangetoond worden door te verwijzen naar Europese
(geharmoniseerde) normen, die wel grenswaarden opleggen. Een andere weg is het opstellen

5In het kader van de studie van EMC betekent laagfrequent dat de optredende frequenties kleiner zijn dan 9 kHz
[IEC-50(161)]. Dit verschilt van de gebruikelijke definitie in de elektrische energietechniek, waar met deze term
frequenties kleiner dan de netfrequentie (typisch 50 of 60 Hz) bedoeld worden [IEC1983].



14 1.3. Beheersing van vermogenskwaliteit

Figuur 1.3. CE-merkteken

van een technisch dossier (technical construction file), waarin aangetoond wordt hoe EMC
bereikt wordt en dat ter goedkeuring voorgelegd wordt aan een bevoegde instantie (competent
body).
De Europese normen worden geharmoniseerd, d.w.z. dat alle lidstaten van de EU deze nor-
men moeten overnemen in hun nationale wetgeving. Strengere voorwaarden dan wat door
de geharmoniseerde normen wordt voorgeschreven moeten in principe uit de nationale wet-
gevingen verwijderd worden, opdat de vrije markt in de EU niet belemmerd wordt. Voor
elektrisch en elektronisch materiaal is het Europees Comité voor Normalisatie in de Elektro-
techniek (CENELEC) bevoegd om geharmoniseerde normen uit te vaardigen. De normering
is vaak gebaseerd op de publicaties van het Internationaal Elektrotechnisch Comité (IEC).
De bevoegde overheid (competent authority) 6 ziet toe op de toepassing van de richtlijn en
is verantwoordelijk voor de controle van de markt in overeenstemming met de richtlijn; het
aanbrengen van een CE-merkteken op niet-conforme apparatuur is immers strafbaar.

1.3.4 Verantwoordelijkheid

Voor huishoudelijke apparatuur ligt de verantwoordelijkheid om EMC te bereiken bij de fa-
brikant van de toestellen. Ze worden meestal als een enkelvoudige commerciële eenheid op
de markt gebracht, en de omstandigheden waarin ze gebruikt worden zijn redelijk goed voor-
spelbaar. EMC wordt dan bereikt door reeds bij het ontwerp van de toestellen de nodige
maatregelen te nemen.
Voor industriële installaties ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de fabrikanten van
de apparatuur, maar ook bij de ontwerper of de eigenaar van de installatie. Een installa-
tie is immers een verzameling van apparaten en systemen, die meestal afkomstig zijn van
verschillende fabrikanten. Het aantal mogelijke combinaties is zeer groot, en de gebruiks-
omstandigheden zijn veel minder goed voorspelbaar. Ook ligt het niveau van de aanwezige
storingen vaak veel hoger dan in huishoudelijke omgeving, wat de kans op stoorproblemen
verhoogt. Daarom zorgen de fabrikanten er meestal voor dat hun apparaat of systeem aan
bepaalde normen voldoet, en schrijven bovendien installatierichtlijnen voor opdat de resulte-
rende installatie aan de essentiële vereisten van de EMC- richtlijn zou beantwoorden.
Om economische en praktische redenen worden de limietwaarden in de geharmoniseerde
normen zo opgesteld dat er met redelijke zekerheid geen stoorproblemen zullen optreden. In
de praktijk kan het dus toch voorkomen dat er zich een stoorprobleem voordoet, zelfs als
alle apparaten een CE-merkteken dragen en de installatievoorschriften nageleefd werden. De
eigenaar of de ontwerper van de installatie moet dan ontstorende maatregelen nemen, omdat
de essentiële vereisten van de EMC-richtlijn niet voldaan zijn.

6In België bestaat de bevoegde overheid voor de EMC-richtlijn uit het Ministerie voor Economische Zaken, het
Ministerie voor Arbeid en Tewerkstelling en het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT).
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1.3.5 Aanbevelingen en geharmoniseerde normen

In principe moet de distributeur van de geleverde elektrische energie erover waken dat de
aanwezige stoorniveaus de compatibiliteits- of planningsniveaus niet overschrijden. Enkele
belangrijke aanbevelingen voor de compatibiliteitsniveaus zijn:

• EN-50160: vermogenskwaliteit in publieke laagspanningsnetten [EN-50160];

• IEC-61000-2-2: compatibiliteitsniveaus voor harmonischen, flikker en toonsignalen in
publieke laagspanningsnetten [IEC-61000-2-2];

• IEC-61000-2-4: compatibiliteitsniveaus voor harmonischen in industriële omgeving
[IEC-61000-2-4]

Daartoe moet de distributeur investeren in het transmissie- en distributiesysteem, en eventueel
(op contractuele basis) zijn klanten verplichten hun storende emissies te beperken. Op dit
ogenblik gebeurt dit op beperkte schaal; enkel aan de grootste (industriële) klanten wordt
een beperkte garantie m.b.t. vermogenskwaliteit geboden. Er wordt algemeen verwacht dat
tijdens de eerste jaren van de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt een vermindering van
de vermogenskwaliteit zal optreden. De problematiek hieromtrent is zeer complex en een
duidelijke trend is nog maar nauwelijks zichtbaar; de geı̈nteresseerde lezer wordt verwezen
naar [Arrillaga2000], [Wenzl2000] en [Belmans2000].
De producenten van apparatuur en de ontwerpers of eigenaars van installaties en systemen
moeten ervoor zorgen dat hun producten voldoen aan de immuniteits- en emissieniveaus.
Enkele belangrijke normen en aanbevelingen zijn:

• IEC-61000-3: serie normen en aanbevelingen voor emissielimieten voor harmoni-
schen, flikker en toonsignalen, zowel voor laag-, midden- als hoogspanningsnetten
[IEC-61000-3];

• IEC-61000-2-6: vastleggen van emissielimieten voor harmonischen en flikker in indu-
striële omgeving [IEC-61000-2-6];

• IEC-61000-6-4: generische emissielimieten voor toepassing in industriële omgeving
[IEC-61000-6-4];

• IEC-61000-4: serie normen en aanbevelingen voor testmethodes voor immuniteit
[IEC-61000-4];

• IEC-61000-6-1: generische immuniteitslimieten voor toepassing in residentiële, com-
merciële en licht industriële omgevingen [IEC-61000-6-1];

• IEC-61000-6-2: generische immuniteitslimieten voor toepassing in industriële omge-
ving [IEC-61000-6-2];

• IEC-61800-3: EMC productstandaard voor elektrische aandrijvingen [IEC-61800-3].

Een aantal van deze normen zijn geharmoniseerd; een geactualiseerde lijst met geharmo-
niseerde normen wordt regelmatig gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Ge-
meenschappen.
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Voor het bepalen van de emissie van vervuilende stromen veronderstellen de normen en aan-
bevelingen dat aan de verbruiker een (nagenoeg) ideale netspanning aangeboden wordt. De
vereisten m.b.t het gedrag van de verbruiker bij vervuilde netspanning beperken zich tot het
garanderen van een minimale functionaliteit van de verbruiker, de veiligheid van de perso-
nen die de verbruiker bedienen, en het vermijden van schade aan de verbruiker (zie vb. het
overzicht in [IEC-61800-3]). Er wordt niet vermeld aan welke voorwaarden de opgenomen
stroom moet voldoen bij een vervuilde netspanning.

1.4 Besluit

In dit hoofdstuk werd uitgelegd wat vermogenskwaliteit betekent en waarom de studie ervan
noodzakelijk is. Door het aansluiten van verbruikers op het elektrisch net wordt de netspan-
ningsgolfvorm aangetast, doordat de opgenomen stroom spanningsvallen veroorzaakt over
de componenten van het net. Deze aantasting van de spanning plant zich in principe voort
doorheen het hele net, en beı̈nvloedt niet alleen de spanning in het knooppunt met de aan-
gesloten verbruiker maar ook in alle andere knooppunten van het net. Zolang de aangetaste
netspanning sinusoı̈daal en symmetrisch is en de amplitude ervan constant en binnen bepaal-
de grenzen blijft wordt de goede werking van het net en de aangesloten verbruikers in principe
niet beı̈nvloed en wordt de aantasting van de netspanning niet als vervuiling beschouwd.
Asymmetrie, vervorming, flikker en dips zijn belangrijke voorbeelden van netspanningsver-
vuiling. Deze fenomenen kunnen de goede werking van het elektrisch net en de aangesloten
verbruikers nadelig beı̈nvloeden en zijn daarom belangrijke parameters van de vermogens-
kwaliteit van de geleverde elektrische energie. Om de kans op en de ernst van de nadelige
invloed te beperken moet de spanningsvervuiling voldoende klein blijven. Bij de ontwer-
pers van omzetters van elektrische energie (die als verbruikers op het elektrisch net worden
aangesloten) ligt een grote verantwoordelijkheid; de omzetters moeten immers zo ontworpen
worden dat ze een beperkte aantasting van de netspanningsgolfvorm veroorzaken. Het opne-
men van deze verantwoordelijkheid is tevens een wettelijke verplichting, die opgelegd wordt
door de Europese EMC-richtlijn.
De aanbevelingen en normen vermelden echter niet aan welke vereisten de stroom van de
verbruikers moet voldoen wanneer een vervuilde netspanning aangeboden wordt. Dit as-
pect is tot op heden grotendeels verwaarloosd bij het ontwerp van de verbruikers. Er moet
vermeden worden dat de vervuilende stromen van de verbruikers juist door de aanwezigheid
van netspanningsvervuiling zodanig toenemen, dat een verdere degradatie van de vermogens-
kwaliteit optreedt. De bespreking hiervan vereist in de eerste plaats dat de vervuiling van de
netspanning en van de stroom van de verbruikers gekwantificeerd wordt. Een overzicht van
de gangbare kwantitatieve parameters wordt voorgesteld in hoofdstuk 2. Er zal blijken dat
deze parameters niet geschikt zijn om het gedrag van verbruikers bij vervuilde netspanning
te evalueren. Daarom worden in hoofdstukken 3 en 4 nieuwe parameters voorgesteld.



Hoofdstuk 2

Kwantificering van vermogens- en
verbruikerskwaliteit

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe de parameters van vermogenskwaliteit en de invloed
van de verbruikers hierop gekwantificeerd worden. Dit impliceert dat kwaliteitsfactoren ge-
definieerd worden voor twee verschillende zaken:

• de vermogenskwaliteit, aan de hand van de parameters opgesomd in paragraaf 1.2.2.
Het garanderen van een voldoend hoge kwaliteit is in de eerste plaats de verantwoor-
delijkheid van de producenten en distributeurs van elektrische energie;

• de verbruikerskwaliteit, die de invloed van de aangesloten verbruikers op de vermo-
genskwaliteit aangeeft. Dit gebeurt aan de hand van de parameters die bepaald worden
in paragraaf 2.2. Het garanderen van een voldoend lage invloed is in de eerste plaats
de verantwoordelijkheid van de ontwerpers van de verbruikers.

Voor wat betreft vermogenskwaliteit wordt de nadruk gelegd op asymmetrische spanningen,
spanningsvervorming, flikker en dips (zie paragraaf 1.1.3); voor verbruikerskwaliteit ligt de
nadruk op de eigenschappen die deze parameters beı̈nvloeden. De gebruikelijke kwaliteits-
indexen worden verder behandeld in de paragrafen 2.3 en volgende. De meettechniek om
deze kwaliteitsindexen te bepalen is vaak vrij complex en de bespreking ervan valt buiten
het kader van dit werk; meer informatie wordt o.a. in de relevante normen en aanbevelingen
verstrekt. Een overzicht van mogelijke maatregelen ter verbetering van de vermogens- en
verbruikerskwaliteit wordt gegeven in deel II, hoofdstuk 6.

Er blijkt dat de studie van de vermogens- en verbruikerskwaliteit aanleiding geeft tot uitge-
breide en soms heftige discussies in de literatuur. Het ordenen van de enorme hoeveelheid
beschikbare informatie valt buiten het kader van dit werk; de geı̈nteresseerde lezer wordt
verwezen naar de bibliografieën in [IEEE1984], [Arrillaga1997], [Arrillaga2000b] en de bi-
bliografie van dit werk (pp. 239 e.v.).
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2.2 De optimale verbruiker

2.2.1 Optimaal gedrag

Bij het ontwerpen van een energieomzetter die elektrische energie uitwisselt tussen het elek-
trisch net en een te voeden proces dient men zich af te vragen hoe een optimale verbruiker
zich zou gedragen. Optimaal slaat enkel op de invloed op het elektrisch net, wat vooral neer-
komt op de verbruikerskwaliteit. Het spreekt vanzelf dat de aard van het te voeden proces
mee de verbruikerskwaliteit beı̈nvloedt. Deze wisselwerking is echter onlosmakelijk verbon-
den met de technologische aspecten van de realisatie van de verbruiker. De technologische
aspecten komen in deel II van dit werk aan bod.
In dit werk ligt de nadruk op verbruikers die worden aangesloten op driefasige, sinusoı̈dale en
symmetrische elektrische netten. Het is de bedoeling dat de verbruiker de vermogenskwaliteit
minimaal aantast, en de gegenereerde elektrische energie optimaal aanwendt. Bovendien
mag de goede werking van de verbruiker niet verstoord worden door eventuele (beperkte)
netvervuiling1. Een energieomzetter die de optimale verbruiker voor het net realiseert moet
dus voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. het sinusoı̈daal en symmetrisch karakter van een onvervuilde netspanning mag niet
aangetast worden;

2. de opname van actief vermogen uit het net moet gepaard gaan met minimaal transmis-
sieverlies;

3. de variatie van de amplitude van de netspanning, veroorzaakt door de energieomzetter,
moet minimaal zijn;

4. de goede werking van de energieomzetter mag niet gehinderd worden door aanwezige
(maar beperkte) netvervuiling;

5. de aanwezige netvervuiling wordt niet groter door het aansluiten van de energieom-
zetter. De energieomzetter kan eventueel instaan voor een (gedeeltelijke) compensatie
van de netvervuiling;

6. het rendement van de energieomzetter moet zo hoog mogelijk zijn.

Vereisten 4 en 6 hangen af van de toegepaste technologie en controlestrategie van de energie-
omzetter, en zullen behandeld worden in deel II van dit werk. Hetzelfde geldt voor de reactie
van de energieomzetter op dips2 (deel van vereiste 5).
Wanneer de netspanning sinusoı̈daal en symmetrisch is zijn vereisten 1 en 3 van het grootste
belang voor de invloed van de energieomzetter op de vermogenskwaliteit. Deze vereisten
zijn het voorwerp van de gangbare aanbevelingen en normen m.b.t. de verbruikerskwaliteit
van omzetters van elektrische energie (zie ook paragraaf 1.3.5). Wanneer de aangeboden

1Het spreekt vanzelf dat deze voorwaarde niet gesteld kan worden voor een willekeurige graad van netvervuiling,
en dit omwille van technologische en economische beperkingen.

2Wanneer de energieomzetter bijvoorbeeld een constant actief vermogen opneemt uit het elektrisch net, zal tij-
dens een dip (kortstondige daling van de netspanning) de door de omzetter opgenomen stroom stijgen. Daardoor
zal ook de spanningsval in het knooppunt met de omzetter groter worden, wat de dip nog vergroot en in extreme
gevallen zelfs kan leiden tot het instorten van de netspanning.
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netspanning sinusoı̈daal en symmetrisch is komt men dan tot de volgende voorwaarden voor
de stroom die door de verbruiker opgenomen wordt:

• de stroom is sinusoı̈daal en symmetrisch, met dezelfde fasevolgorde als de netspanning
(om de golfvorm en symmetrie van de netspanning minimaal aan te tasten);

• de stroom is in fase met de netspaning (om het transmissieverlies te minimaliseren);

• de amplitude van de stroom varieert zo weinig mogelijk (om amplitudevariaties van
de netspanning te beperken). Het spreekt vanzelf dat wanneer het te voeden proces
een constant actief vermogen opneemt, de amplitude van de stroom eveneens constant
moet zijn.

Deze eigenschappen liggen voor de hand; het is dan ook niet verwonderlijk dat zo goed als
alle praktische realisaties van driefasige energieomzetters deze eigenschappen pogen te reali-
seren (zie vb. het overzicht in [Barbi1999]). Slechts uitzonderlijk wordt aandacht geschonken
aan de vereiste eigenschappen wanneer de netspanning vervuild is; een aantal realisaties ver-
toont dan ook ongewenst gedrag in dergelijke omstandigheden (zie vb. [LeRoux1998]). Bij
vervuilde netspanning wordt vereiste 5 zeer belangrijk. In de meest eenvoudige vorm worden
de voorwaarden waaraan de optimale verbruiker moet voldoen dan als volgt geherformuleerd:

• de stroom is sinusoı̈daal en symmetrisch, met dezelfde fasevolgorde als de directe com-
ponent van de grondgolf van de netspanning;

• de stroom is in fase met de directe component van grondgolf van de netspanning;

• de amplitude van de stroom varieert zo weinig mogelijk. Het spreekt vanzelf dat wan-
neer het te voeden proces een constant actief vermogen opneemt, de amplitude van de
stroom eveneens constant moet zijn, zelfs in aanwezigheid van flikker.

Wanneer het elektrisch net lineair is, betekent dit dat de energieomzetter enkel de directe
component van de grondgolf van de netspanning beı̈nvloedt; bij normale belasting is deze
invloed beperkt. Bijgevolg is de invloed op de vermogenskwaliteit zeer klein. Deze aanpak
garandeert echter niet dat de vermogensoverdracht nog steeds met minimaal transmissiever-
lies gepaard gaat; de aanwezige netvervuiling wordt bovendien niet gecompenseerd. Optima-
le verbruikerskwaliteit is bijgevolg niet verzekerd, en het is bovendien niet a priori duidelijk
of deze voorwaarden nodig dan wel voldoende zijn om aan de gestelde vereisten voor de
optimale verbruiker te voldoen.
De stroom die het minimaal transmissieverlies veroorzaakt kan bepaald worden aan de hand
van de arbeidsfactor (zie paragraaf 2.6) en de stroomfactor (zie paragraaf 2.7). Bij minimaal
transmissieverlies is het niet a priori verzekerd dat ook aan de andere gestelde vereisten voor
de optimale verbruiker voldaan is. Meer algemene voorwaarden opdat de netvervuiling niet
zou toenemen door de aanwezigheid van de energieomzetter (vereiste 5) kunnen geformu-
leerd worden in functie van de impedantie van de energieomzetter voor de componenten van
de netvervuiling (zie hoofdstuk 3).

2.2.2 Praktische overwegingen

In de praktijk moet een energieomzetter zich hoe dan ook goed gedragen, zonder belangrijke
tussenkomst van de gebruiker of installateur. Daarbij wordt verondersteld dat de energieom-
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zetter slechts een beperkte kennis heeft van de parameters van het net en van de aanwezige
netvervuiling; deze parameters zijn bovendien tijdsafhankelijk en meestal ook door de gebrui-
ker of installateur niet gekend. In dit werk wordt enkel de lineariteit van het net verondersteld,
de spanningen en stromen in andere knooppunten van het net worden niet gemeten. Even-
tuele passiviteit van het net wordt dan als een speciaal geval beschouwd. Deze beperkingen
laten een eenvoudige installatie en uitbating van de energieomzetter toe.

Het is duidelijk dat door de gestelde beperkingen de energieomzetter niet over voldoende
informatie beschikt om de vermogenskwaliteit in het net (of in een beperkt aantal knooppun-
ten ervan) te optimalizeren; desondanks dient nagegaan in welke mate de energieomzetter de
optimale verbruiker kan benaderen. Dit wordt besproken in de hoofdstukken 3 en 4.

2.3 Harmonischen

2.3.1 Frequentiespectrum

Een periodisch signaal x(t) met periode T = 2π/ω kan ontbonden worden in zijn harmoni-
sche frequentiecomponenten:

x(t) = X0 +
∞∑
h=1

Xh cos(hωt+ φh) (2.1)

Het signaal x(t) kan ondubbelzinning gereconstrueerd worden aan de hand van de parameters
X0, Xh en φh, h = 1...∞, die het frequentiespectrum van het signaal x(t) voorstellen.

Aan de hand van het frequentiespectrum is voor elke afzonderlijke harmonische h de ampli-
tude Xh en de fase φh gekend. Wanneer de graad van vervorming belangrijk is, wordt het
amplitudespectrum Xh vaak relatief ten opzichte van de grondgolf weergegeven:

xh =
Xh

X1
(2.2)

Voor het vastleggen van de meeste emissie-, compatibiliteits- en immuniteitsniveaus voor
harmonischen van de netspanning en de lijnstroom worden deze relatieve parameters x h ge-
bruikt; het aantal beschouwde harmonischen wordt typisch beperkt tot h ≤ 40. Gewoon-
lijk worden de emissielimieten voor harmonische stromen minder streng naarmate het net
waarop de verbruiker aangesloten wordt sterker is. Dit ligt voor de hand omdat de inwen-
dige impedantie van het net (en dus de resulterende spanningsvervorming voor een gegeven
stroomvervorming) kleiner wordt naarmate het net sterker wordt.

2.3.2 Vervormingsfactor

De harmonische vervorming van een periodisch signaal x(t) kan ook gekarakteriseerd wor-
den aan de hand van een vervormingsfactor, zoals bijvoorbeeld de totale harmonische dis-
tortie (THD)3, die gelijk is aan de verhouding van de effectiefwaarde van de harmonische

3In het Engels aangeduid met Total Harmonic Distortion (THD), of met Distortion Factor (DF ).
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componenten van x(t) tot de effectiefwaarde van de grondgolf van x(t):

THD =

√√√√√√
∞∑
h=2

X2
h

X2
1

(2.3)

Een alternatieve definitie voor de THD neemt de verhouding van de harmonische compo-
nenten tot de effectiefwaarde van x(t) (en niet de grondgolf van x(t)). Deze definitie heeft
haar oorsprong in de telecommunicatietechniek en verschilt licht van (2.3):

THDalt =

√√√√√√√√√

∞∑
h=2

X2
h

∞∑
h=1

X2
h

(2.4)

Er geldt dat THD > THDalt; er geldt ook dat THDalt < 1, terwijl THD een willekeurige
positieve waarde kan aannemen. Voor kleine waarden geven THD en THD alt ongeveer
hetzelfde resultaat; voor stijgende waarden wijken de resultaten steeds verder van elkaar af
[Gruzs1991], [Heydt1998]. Tot op vandaag worden beide definities gebruikt in normen en
aanbevelingen; men moet dus voorzichtig zijn bij het interpreteren wanneer de THD opduikt
in de literatuur en in metingen. De in vergelijking (2.3) gegeven definitie is echter recent
algemeen aanvaard door de belangrijkste instellingen voor normalisatie (zie vb. [IEEE-519]
en [IEC-61800-3]); de alternatieve definitie (2.4) zal vermoedelijk snel en algemeen verlaten
worden.
Vervormingsfactoren hebben tot doel de grote hoeveelheid informatie, die vervat zit in het
frequentiespectrum van het signaal x(t), te reduceren tot een enkele numerieke index. Ze le-
veren slechts beperkte informatie over de schadelijkheid van de vervormde signalen, doordat
de informatie over de frequentieverdeling van de vervorming ontbreekt. Vervormingsfac-
toren worden bijgevolg maar beperkt toegepast, als extra voorwaarde naast de reeds hoger
vernoemde limieten voor de relatieve harmonische inhoud (2.2). Het aantal beschouwde
harmonischen wordt ook hier typisch beperkt tot h ≤ 40. Gewoonlijk worden de emissieli-
mieten voor de THD van harmonische stromen minder streng naarmate het net waarop de
verbruiker aangesloten wordt sterker is.

2.3.3 Specifieke toepassing in emissielimieten

Emissielimieten leggen beperkingen op aan de harmonische inhoud van de lijnstroom die
door verbruikers wordt opgenomen. Sommige Amerikaanse aanbevelingen (zoals vb.
[IEEE-519]) vergelijken de harmonischen Ih van de individuele verbruikers niet met de
grondgolf I1, maar met de maximaal optredende grondgolf IL van de lijnstroom in het ge-
meenschappelijk koppelpunt (PCC), waar de som van de stromen van alle verbruikers vloeit:

ihL =
Ih
IL

(2.5)

Dit heeft tot gevolg dat een kleinere verbruiker een hogere stroomvervorming mag genere-
ren dan een grotere verbruiker. Aanbeveling [IEEE-519] legt wel beperkingen op aan de
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vervormingsfactor van de totale lijnstroom in het gemeenschappelijk koppelpunt, opdat de
voedende transformator niet overbelast zou worden door een groot aantal kleine verbruikers
met hoge vervorming.
In aanbeveling [IEEE-519] wordt eveneens een interessante variant op de klassieke vervor-
mingsfactor THD voorgesteld, door Ih te vergelijken met IL i.p.v. I1. Men noemt dit de
totale belastingsdistortie4 (TDD):

TDD =

√√√√√√
40∑
h=2

I2
h

I2
L

(2.6)

De TDD vertoont uiteraard de hogervermelde nadelen eigen aan een vervormingsfactor, en
wordt ook hier enkel gebruikt om bijkomende limieten voor de (totale) stroomvervorming in
het gemeenschappelijk koppelpunt (dus voor alle verbruikers samen) op te leggen.
Een gelijkaardige redenering wordt toegepast in [IEC-61000-3-2], voor verbruikers waar-
van de opgenomen stroom beperkt is tot 16 A. De algemene limieten voor de harmonischen
worden in absolute ampères weergegeven, hetgeen aan kleinere verbruikers toelaat een ho-
gere THD te genereren. In tegenstelling tot [IEEE-519] worden er op het eerste zicht geen
maatregelen voorzien tegen het connecteren van een groot aantal kleine verbruikers met hoge
THD. Specifieke verbruikers die gekend staan om hun grote stroomvervorming en die bo-
vendien een grote verspreiding kennen (zoals verlichtingsapparatuur, televisie, informatica-
apparatuur) worden ondergebracht in andere klassen van deze norm, waar de limieten voor de
relatieve harmonische inhoud (2.2) (en dus onrechtstreeks ook de THD) opgelegd worden.

2.4 Flikker

Met flikker worden snelle variaties van de amplitude van de netspanning aangeduid, waarbij
de variatie van de amplitude beperkt blijft tot 10 %. Dit veroorzaakt variaties in de lichtop-
brengst van gloeilampen. Spanningsveranderingen a rato van 1 tot 20 per seconde blijken
zeer hinderlijk voor het menselijk oog. De kwantificering van flikker houdt dan ook rekening
met de resulterende hinder.
Voor het karakteriseren van flikker wordt de tijdsfunctie U(t) van de effectiefwaarde van de
netspanning bepaald, en dit stapsgewijs voor opeenvolgende halve perioden van de grondgolf.
U(t) wordt dan vergeleken met de gemiddelde effectiefwaardeU avg van de netspanning. Men
definieert dan een flikkerfactoru(t), die de relatieve afwijking vanU(t) ten opzichte vanU avg

aangeeft:

u(t) =
U(t)− Uavg

Uavg
(2.7)

De flikkermeter houdt rekening met volgende (proefondervindelijk gekwantificeerde) eigen-
schappen van het menselijk oog:

• de hinder wordt groter bij grotere variaties;

• een abrupte variatie is hinderlijker dan een geleidelijke;

4In het Engels aangeduid met Total Demand Distortion (TDD).
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• de hinder wordt groter indien de tijd tussen twee opeenvolgende variaties kleiner wordt.
De in acht te nemen tijd om hinder te beperken is afhankelijk van de amplitude en aard
(abrupt of geleidelijk) van de variaties.

De internationaal erkende flikkermeter [IEC-868], [Robert1998] houdt rekening met deze
eigenschappen, analyseert u(t) en kwantificeert de hinder op korte termijn (P st, meting over
10 minuten) en lange termijn (Plt, meting over 2 uur). Hoe hoger deze waarden, des te groter
is de ervaren hinder. Plt wordt afgeleid uit 12 opeenvolgende meetwaarden van P st:

Plt = 3

√√√√ 12∑
i=1

P 3
st,i

12
(2.8)

Voor variaties van u(t) met een blokvormig of lineair verloop kan men gebruik maken van
grafieken en analytische formules om Pst en Plt te bepalen (zie vb. [IEC-61000-3-3]).

2.5 Asymmetrie

2.5.1 Symmetrische componenten

Beschouw een driefasig, sinusoı̈daal signaal x(t):

x(t) =
√
2Re


 X1e

jωt

X2e
jωt

X3e
jωt


 =

√
2


 |X1| cos(ωt+ θX1

)
|X2| cos(ωt+ θX2

)
|X3| cos(ωt+ θX3

)


 (2.9)

waarbij X1, X2 en X3 de complexe fasoren van de drie fasesignalen voorstellen. Een derge-
lijk stel signalen kan geschreven worden als de som van een directe (x d(t)), inverse (xi(t)),
en homopolaire (xh(t)) component:

xd(t) =
√
2Re


 Xde

jωt

Xde
(jωt− 2π

3 )

Xde
(jωt+ 2π

3 )


 =

√
2|Xd|


 cos(ωt+ θX

d
)

cos(ωt+ θX
d
− 2π

3 )
cos(ωt+ θX

d
+ 2π
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 (2.10)

xi(t) =
√
2Re


 Xie

jωt

Xie
(jωt+ 2π

3 )

Xie
(jωt− 2π

3 )


 =

√
2|Xi|


 cos(ωt+ θX
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 (2.11)

xh(t) =
√
2Re


 Xhe

jωt

Xhe
jωt

Xhe
jωt


 =

√
2|Xh|


 cos(ωt+ θX

h
)

cos(ωt+ θX
h
)

cos(ωt+ θX
h
)


 (2.12)

x(t) = xd(t) + xi(t) + xh(t) (2.13)

waarbij de complexe getallen X d, X i en Xh de fasoren van de drie componenten voorstellen.
De ontbinding volgens deze componenten is uniek; de inverse en homopolaire componenten
verdwijnen pas als het signaal volledig symmetrisch is. X d, X i en Xh worden berekend aan
de hand van de fasoren X 1, X2 en X3 [Fortescue1918]:

 Xd

X i

Xh


 =

1
3


 1 a a2

1 a2 a

1 1 1




 X1

X2

X3


 (2.14)
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waarbij a = ej2π/3 is.

2.5.2 Asymmetriefactor

Het kwantificeren van de asymmetrie van een driefasige netspanning v(t) (vermogenskwali-
teit) of een driefasige stroom i(t) (verbruikerskwaliteit) gebeurt aan de hand van de symme-
trische componenten. De asymmetriefactor xas wordt gedefinieerd als de verhouding van de
amplitudes van de inverse en directe componenten:

xas =
|X i|
|Xd|

(2.15)

De homopolaire component wordt niet in aanmerking genomen, omdat hij niet optreedt of
geen invloed heeft op de grote meerderheid van de driefasig aangesloten verbruikers, waarbij
de nulgeleider niet verbonden wordt5[EN-50160], [Arrillaga2000b]. Deze asymmetriefactor
heeft als voordeel dat hij een directe relatie heeft met de nadelige effecten van een asym-
metrische netspanning, die meestal terug te voeren is op de aanwezigheid een inverse span-
ningscomponent (vb. trillingen en extra verliezen in netgekoppelde elektrische machines). In
recente Europese normen en aanbevelingen wordt steeds deze definitie gebruikt [EN-50160],
[IEC-61000-2-6].

2.5.3 Bepaling van de asymmetriefactor zonder fase-informatie

De meting van de complexe fasoren X 1, X2 en X3 en de complexe berekeningen (2.14) zijn
eerder onpraktisch. Onderstel dat |X 1|, |X2| en |X3| de (eenvoudig meetbare) effectiefwaar-
den van de fasesignalen voorstellen, waarbij verondersteld wordt dat ze geen homopolaire
component bevatten6. Dan kan men xas bepalen zonder rekenwerk in het complexe vlak.

Benadering

De asymmetriefactor kan benaderd worden als de verhouding van de maximale afwijking van
de effectiefwaarden ten opzichte van het gemiddelde tot het gemiddelde:

xas ≈ max(||X1| −Xgem| , ||X2| −Xgem| , ||X3| −Xgem|)
Xgem

(2.16)

waarbij:

Xgem =
|X1|+ |X2|+ |X3|

3
(2.17)

Deze asymmetriefactor heeft als voordeel dat hij zeer eenvoudig te bepalen is en wordt vaak
gebruikt in Amerikaanse normen en aanbevelingen (vb. [ANSI-C84.1]). Een betere benade-
ring wordt gegeven door [Rasch1925]:

xas ≈
√

2
3
(| |X1| −Xgem|2 + | |X2| −Xgem|2 + | |X3| −Xgem|2)

X2
gem

(2.18)

5In heel wat laagspanningsnetten (waaronder in België) worden eenfasige verbruikers aangesloten tussen de
fasegeleiders en de neutrale geleider. De amplitude van de spanning aan de verbruikers is dan ook afhankelijk
van de homopolaire component. Om de spanningstoleranties te kunnen eerbiedigen moet dan ook de homopolaire
component beperkt blijven.

6Bij de meting van een meerfasig stel spanningen kan de homopolaire component eenvoudig geëlimineerd wor-
den door de gekoppelde spanningen te meten.
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Exacte bepaling

Tenslotte kan xas exact bepaald worden [Kennelly1927]:

max (|Xd|, |Xi|) =
√

X2
sq +

4S√
3

2
(2.19)

min (|Xd|, |X i|) =
√

X2
sq − 4S√

3

2
(2.20)

waarbij:

X2
sq =

|X1|2 + |X2|2 + |X3|2
3

(2.21)

S =
√
p(p− |X1|)(p− |X2|)(p− |X3|) (2.22)

p =
|X1|+ |X2|+ |X3|

2
(2.23)

Merk op dat p de halve omtrek en S de oppervlakte voorstellen van de (gesloten) driehoek
gevormd door de fasoren van de fasesignalen X 1, X2 en X3. Voor beperkte asymmetrie (d.i.
voor |Xd| ≥ |X i|) geldt er dus:

xas =
|Xi|
|Xd|

=

√√√√X2
sq − 4S√

3

X2
sq +

4S√
3

(2.24)

2.6 Actief vermogen en arbeidsfactor

2.6.1 De klassieke arbeidsfactor in sinusoı̈daal en symmetrisch bedrijf

Benuttiging van het net

Beschouw de fasespanning v(t) en de lijnstroom i(t) in het knooppunt met een verbruiker in
een driefasig, sinusoı̈daal en symmetrisch systeem:

v(t) =
√
2V


 cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


 (2.25)

i(t) =
√
2I


 cos(ωt− φ)

cos(ωt− 2π
3 − φ)

cos(ωt+ 2π
3 − φ)


 (2.26)

Het ogenblikkelijk vermogen p(t) opgenomen door de verbruiker is constant en gelijk aan
het actief vermogen P :

p(t) = v(t) · i(t) = 3V I cosφ = P (2.27)

Men definieert het schijnbaar vermogen S:

S = 3V I (2.28)
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S is een maat voor de benodigde investeringen voor de realisatie van het elektrisch net. De
kost is immers evenredig met de vereiste isolatiemaatregelen (afhankelijk van de grootte van
de spanning V ) en de benodigde hoeveelheid geleidermateriaal (afhankelijk van de grootte
van de stroom I en het aantal fasen). De arbeidsfactor λ wordt gedefinieerd als de verhouding
van het overgedragen actief vermogen en het schijnbaar vermogen:

λ =
P

S
= cosφ (2.29)

De arbeidsfactor geeft bijgevolg weer in welke mate de investeringen in het elektrisch net
benut worden voor de overdracht van actief (nuttig) vermogen. Het optimum wordt bereikt
als | cosφ| = 1. In deze toestand is de stroom exact in fase of in tegenfase met de netspanning,
en wordt de modulus van de arbeidsfactor |λ| gelijk aan 1.

Efficiëntie van de energieoverdracht

Voor de overdracht van het actief vermogen P moet de effectiefwaarde van de stroom min-
stens I| cosφ| moet bedragen. Dit volgt uit rechtstreeks uit (2.27) vermits | cosφ| ≤ 1. In
driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische systemen vloeit er geen stroom in de neutrale gelei-
der en zijn de inwendige weerstanden van de drie fasen van het net gelijk. Het totaal verlies
Pv in deze inwendige weerstanden Rf stelt het transmissieverlies voor:

Pv = 3RfI
2 (2.30)

Voor een gegeven actief vermogen P is het transmissieverlies minimaal wanneer de stroom
minimaal is, dus als I = I| cosφ| of | cosφ| = 1, zodat |λ| = 1. In driefasige, sinusoı̈dale
en symmetrische systemen is de arbeidsfactor λ dus ook een maat voor de efficiëntie van de
overdracht van de elektrische energie van generator naar verbruiker.

Reactief vermogen

Men definieert het reactief vermogen Q:

Q = 3V I sinφ = ±
√
S2 − P 2 (2.31)

Het teken van Q hangt af van de tekenconventie voor de fasehoek φ (2.26); Q is positief
wanneer de lijnstroom naijlt op de fasespanning. De werkingstoestand van de verbruiker is
volledig gekarakteriseerd aan de hand van P en Q, mits de spanning V gekend is. Werking
bij maximale arbeidsfactor |λ| = 1 wordt volgens (2.29) en (2.31) bereikt als Q = 0.
Wanneer de verbruiker een reactief vermogen Q �= 0 opneemt, kan dit eenvoudig gecompen-
seerd worden door aan zijn klemmen een compenserende impedantie (capaciteit of zelfinduc-
tie) aan te sluiten die een zuiver reactief vermogen Q comp = −Q opneemt.

Besluit

Voor driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische systemen is de arbeidsfactor een maat voor de
benutting van de investeringen in het elektrisch net en de efficiëntie van de energieoverdracht.
De uitbreiding van de definitie van de arbeidsfactor en de diverse vermogens voor meerfasige,
niet-sinusoı̈dale en niet-symmetrische systemen ligt niet voor de hand; pas de laatste jaren
ontstaat hierover een zekere consensus in de literatuur.
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2.6.2 Actief vermogen

Het ogenblikkelijk en het actief vermogen die opgenomen worden door een m-fasige verbrui-
ker hebben een duidelijke fysische betekenis. Het ogenblikkelijk vermogen p(t) wordt gede-
finieerd als de hoeveelheid elektrische energie die de verbruiker per tijdseenheid opneemt; het
actief vermogen P wordt dan gedefinieerd als de gemiddelde waarde van het ogenblikkelijk
vermogen.
Als v(t) en i(t) de vectoren van de fasespanningen en lijnstromen van de verbruiker voor-
stellen7 dan wordt het ogenblikkelijk vermogen p(t) als volgt gedefinieerd:

p(t) = v(t) · i(t) =
m∑
k=1

vk(t) ik(t) (2.32)

Er wordt verondersteld dat de m-fasige verbruiker m aansluitklemmen heeft. De referentie
voor de fasespanningen wordt zo gekozen dat v(t) geen homopolaire component bevat 8:

m∑
k=1

vk(t) = 0, ∀ t (2.33)

Het actief vermogen P wordt dan gedefinieerd als het gemiddelde van p(t):

P = lim
T→∞

1
T

∫
T

p(t) dt (2.34)

Vergelijkingen (2.32) en (2.34) zijn geldig voor een net met willekeurige golfvormen voor de
stromen en spanningen.
Wanneer de stromen en spanningen periodisch zijn met periode T wordt de uitdrukking voor
het actief vermogen (2.34) als volgt herschreven:

P =
1
T

∫ t0+T

t=t0

p(t) dt (2.35)

De vermogens p(t) en P beschouwen al de overgedragen energie, zonder rekening te houden
met de invloed van de energieoverdracht op de vermogenskwaliteit. Men kan dan het nuttig
ogenblikkelijk vermogen pn(t) en het nuttig actief vermogen Pn definiëren. In de literatuur
vindt men volgende courante definities:

• pn(t) draagt het zelfde actief vermogen P over als p(t); pn(t) wordt echter overge-
dragen door een stroomvector ia,g(t), waarvan de collectieve effectiefwaarde ||I a,g||
minimaal is voor de gegeven P en v(t). Wanneer de inwendige weerstanden van de
verschillende fasen van het net gelijk zijn gebeurt de energieoverdracht met minimale
transmissieverliezen (zie verder paragrafen 2.7.2 en 2.7.3 voor de bepaling van i a,g(t));

• Pn bevat enkel het actief vermogen dat overgedragen wordt door de grondgolf
van de netspanning en lijnstroom, of zelfs enkel door de directe component ervan
[Emanuel1993b], [Czarnecki1993], [IEEE1996b]. Voor veel verbruikers heeft de op-
name van de andere componenten van P immers nadelige gevolgen (vb. trillingen en
extra verliezen in netgekoppelde elektrische machines). Merk op dat P n en pn(t) in
het algemeen geval niet met elkaar in verband staan.

7De zinnen van spanningen en stromen moeten voor alle fasen uiteraard volgens dezelfde conventie (verbruiker-
of generatorreferentiestelsel) gekozen worden.

8De aldus gekozen referentiepotentiaal is gelijk aan die van het virtueel sterpunt dat bekomen wordt door m

identieke en eindige impedanties in sterverbinding met de m fasen van het net te verbinden.
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2.6.3 Schijnbaar vermogen

De uitbreiding van het begrip schijnbaar vermogen voor meerfasige, niet-sinusoı̈dale en niet-
symmetrische systemen is nuttig voor de uitbreiding van het begrip arbeidsfactor (2.29). Dit
kan op twee manieren gebeuren:

• de definitie van het reactief vermogen Q wordt uitgebreid, waaruit het schijnbaar ver-
mogen berekend wordt:

S =
√
P 2 +Q2 (2.36)

Dit wordt behandeld in paragraaf 2.6.4;

• de definitie van het schijnbaar vermogen zelf wordt uitgebreid. De uitbreiding van de
definitie van het reactief vermogen volgt dan uit:

Q2 = S2 − P 2 (2.37)

De uitbreiding van het begrip reactief vermogen wordt aangeduid met niet-actief 9 vermogen.
Om zinvol te zijn moet de uitgebreide arbeidsfactor λ liefst dezelfde eigenschappen vertonen
als de originele (2.29):

• λ is een maat voor de benutting van de investeringen in het elektrisch net voor de
overdracht van actief (of nuttig) vermogen;

• λ is een maat voor de efficiëntie van de energieoverdracht van generator naar verbrui-
ker; m.a.w. verschillende situaties (vb. met en zonder reactieve compensatie) kunnen
rechtstreeks met elkaar vergeleken worden aan de hand van één enkele index;

• de arbeidsfactor is begrensd tot |λ| ≤ 1 en geeft aan hoever men van de optimale
situatie (|λ| = 1) verwijderd is. De gekozen grenswaarde geeft aanleiding tot een
zinvolle definitie van het niet-actief vermogen waarbij Q2 ≥ 0, vgl. (2.37).

In de literatuur vindt men een aantal definities voor het schijnbaar vermogen. Een overzicht
vindt men o.a. in [Filipski1991], [IEEE1996] en [Emanuel1999]. Wanneer de inwendige
weerstanden van de fasen van het net gelijk zijn, is de enige definitie die aan de gestelde
voorwaarden voldoet toegeschreven aan Buchholz [Fischer1985]. Buchholz definieert het
(correct) schijnbaar vermogen als het product van de collectieve effectiefwaarden van de
fasespanningen en lijnstromen:

S = ‖V ‖ ‖I‖ (2.38)

De referentiepotentiaal voor de fasespanningen wordt zo gekozen dat v(t) geen homopolai-
re component bevat (2.33). Deze definitie wordt stilaan algemeen aanvaard [IEEE1996],
[IEEE1996b], [Ferrero1998], [Emanuel1998]. Wanneer de inwendige weerstanden van

9 De term niet-actief vermogen wordt verkozen omdat het adjectief reactief typisch geassocieerd wordt met
stroomcomponenten in kwadratuur met de netspanning [IEEE-100], [IEC1983] en dus met compensatiemaatregelen
d.m.v. zuiver reactieve, lineaire en tijdsinvariante impedanties in driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische systemen.
In meer algemene systemen is het niet-actief vermogen niet noodzakelijk compenseerbaar op deze manier, zie vb.
[Czarnecki1985] en [Willems1993].



Hoofdstuk 2. Kwantificering van vermogens- en verbruikerskwaliteit 29

de fasen van het net verschillend zijn kan een aangepaste definitie opgesteld worden
[Mayordomo1993].
Het uit (2.37) en (2.38) volgende niet-actief vermogen Q moet dan zo goed mogelijk ge-
compenseerd worden om een optimaal transmissierendement te bekomen. Dit wordt bereikt
voor Q = 0; men bekomt dan voor de arbeidsfactor |λ| = 1 zoals in het sinusoı̈daal en
symmetrisch geval.
In (2.29) en (2.37) kan men eventueelPn invullen in plaats van P . Het is dan niet altijd moge-
lijk het resulterende niet-actief vermogenQ volledig te compenseren. De bespreking hiervan
valt buiten het kader van dit werk; de geı̈nteresseerde lezer wordt naar de hogervermelde
referenties verwezen en naar [Emanuel1993b] en [Ferrero1996].

Speciaal geval: een ideaal net met een symmetrische, niet-lineaire last

Onderstel een ideaal elektrisch net, d.w.z. dat de inwendige impedantie nul is en dat de span-
ning sinusoı̈daal en symmetrisch is. Vermits de spanning sinusoı̈daal is, wordt het actief ver-
mogen P volledig overgedragen door de grondgolf van de lijnstroom. Onderstel bovendien
dat de lijnstroom symmetrisch is; de lijnstroom kan eventueel vervormd zijn. De arbeidsfac-
tor wordt dan:

λ =
P

S
=

V1I1 cosφ

V1

√√√√ ∞∑
k=1

I2
k

= cosφ
1√

1 + THD2
(2.39)

waarbij φ de faseverschuiving tussen de fundamentele componenten van de spanning en de
stroom voorstelt, V1 de effectiefwaarde van de netspanning, en Ik de effectiefwaarde van de
harmonische k van de lijnstroom. Deze vergelijking toont aan dat in dit geval de arbeidsfactor
eenvoudig bepaald kan worden aan de hand van de faseverschuiving van de grondgolf van de
stroom en de THD van de stroom. In dit geval wordt cosφ de fundamentele verschuivings-
factor10 genoemd.

2.6.4 Niet-actief vermogen

Men kan de definitie voor het reactief vermogen Q uitbreiden voor meerfasige, niet-sinus-
oı̈dale en asymmetrische systemen; Q wordt dan, zoals reeds hoger vermeld, het niet-actief
vermogen genoemd. Van daaruit kan het schijnbaar vermogen (2.36) en de arbeidsfactor
(2.29) bepaald worden.
Vaak wordt Q samengesteld uit verschillende componenten, die gedefinieerd worden door
specifieke componenten van de stromen en spanningen met elkaar te vermenigvuldigen. Deze
componenten vertonen dan specifieke eigenschappen, zoals bijvoorbeeld:

• de component is al dan niet compenseerbaar met zuiver reactieve impedanties;

• de component is al dan niet compenseerbaar met passieve impedanties;

• de component is al dan niet compenseerbaar met lineaire of tijdsinvariante compensa-
tors;

10In het Engels aangeduid met fundamental displacement factor.
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• de component is al dan niet compenseerbaar door middel van een compensator zonder
energieopslag.

In de literatuur vindt men een groot aantal mogelijke definities voor het niet-actief vermo-
gen en de mogelijke opsplitsing ervan, vb. [Budeanu1927], [Shepherd1972], [Sharon1973],
[Slonim1988]. Een overzicht en bespreking wordt gegeven in o.a. [Czarnecki1985],
[Chen1991], [Gyarfas1991] en [Depenbrock1994].

Het voordeel van deze aanpak is dat de aldus gedefinieerde Q (of sommige van zijn com-
ponenten) een min of meer duidelijke fysische betekenis heeft of een duidelijke relatie heeft
met specifieke compensatiemaatregelen.

Het grote nadeel van deze aanpak is dat de resulterende definitie voor het schijnbaar ver-
mogen meestal verschilt van het (correct) schijnbaar vermogen volgens (2.38) en dus niet
voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in paragraaf 2.6.3. De bekomen arbeidsfactor
is dan ook geen goede maat voor de benutting van het net en de efficiëntie van de energieover-
dracht. De reductie van het gedefinieerde niet-actief vermogenQ (of van componenten ervan)
kan zelfs leiden tot het vergroten van het (correct) schijnbaar vermogen, zodat de (correcte)
arbeidsfactor na compensatie kleiner is dan voorheen.

De opsplitsing van het niet-actief vermogen kan zinvol zijn om specifieke compensatiemaat-
regelen te bepalen en te evalueren, maar heeft meestal een beperkte fysische grond of is soms
zelfs gebaseerd op verkeerde interpretatie van het niet-actief vermogen en zijn componenten
[Czarnecki1987], [Filipski1993], [Czarnecki1994]. Compensatiemaatregelen moeten steeds
de reductie van het volledig niet-actief vermogen Q beogen, waarbij Q gedefinieerd wordt
aan de hand van het correct schijnbaar vermogen (2.38) volgens (2.37).

2.7 Actieve stroom en stroomfactor

2.7.1 Klassieke actieve en reactieve stroom in sinusoı̈daal en symme-
trisch bedrijf

De klassieke arbeidsfactor λ wordt gedefinieerd aan de hand van het actief vermogen P (evt.
het nuttig actief vermogen Pn) en het schijnbaar vermogen S. In plaats daarvan kan men
ook rechtstreeks de actieve stroom ia(t) bepalen en van daaruit conclusies trekken over de
benutting van het net en de transmissieverliezen.

In driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische systemen wordt de actieve stroom als volgt ge-
definieerd. Beschouw de netspanning v(t) en de lijnstroom i(t) in het knooppunt met een
verbruiker:

v(t) =
√
2V


 cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


 (2.40)

i(t) =
√
2I


 cos(ωt− φ)

cos(ωt− 2π
3 − φ)

cos(ωt+ 2π
3 − φ)


 (2.41)
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Definieert men vervolgens de actieve stroom ia(t) en reactieve stroom iq(t) als de compo-
nenten van i(t) die in fase resp. in kwadratuur met de netspanning staan:

ia(t) =
√
2I cosφ


 cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


 =

√
2Ia


 cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


 (2.42)

iq(t) =
√
2I sinφ


 sin(ωt)

sin(ωt− 2π
3 )

sin(ωt+ 2π
3 )


 =

√
2Iq


 sin(ωt)

sin(ωt− 2π
3 )

sin(ωt+ 2π
3 )


 (2.43)

Men kan eenvoudig nagaan dat de reactieve stroom het verschil is tussen de lijnstroom i(t)
en de actieve stroom ia(t):

iq(t) = i(t)− ia(t) (2.44)

Relatie met de arbeidsfactor

Aan de hand van Ia en Iq vindt men eenvoudig het klassiek actief en reactief vermogen terug:

3V Ia = 3V I cosφ = P (2.45)

3V Iq = 3V I sinφ = Q (2.46)

Wegens (2.46) bestaat er een direct verband tussen de reactieve stroom en de klassieke ar-
beidsfactor λ (2.29). Zoals reeds vermeld in paragraaf 2.6.1, wordt de hoogste efficiëntie
voor energieoverdracht bekomen als |λ| = 1 en dus Q = 0. Uit (2.46) volgt dan dadelijk
dat dit equivalent is met Iq = 0, of iq(t) = 0. Uit vergelijkingen (2.42) tot (2.46) blijkt
bovendien dat het actief vermogen P onafhankelijk is van de reactieve stroom i q(t).
De actieve en reactieve stromen zijn bovendien orthogonaal:

I2 = I2
a + I2

q (2.47)

Hieruit volgt dat de reductie van Iq een reductie van I veroorzaakt met verlaagde transmis-
sieverliezen tot gevolg wanneer de inwendige weerstanden van de fasen van het net gelijk
zijn.

Stroomfactor

Men definieert de stroomfactorχ die aangeeft in welke mate de stroom i(t) de actieve stroom
ia(t) benadert:

χ =
Iq
I

(2.48)

Het optimum wordt bereikt voor Iq = 0 en dus χ = 0. Het verband met de klassieke
arbeidsfactor λ (2.29) kan men ook analytisch uitdrukken en wordt afgeleid uit de orthogo-
naliteitsvoorwaarde (2.47):

χ =
√
1− λ2 (2.49)
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De uitbreiding van de definities voor de actieve en niet-actieve 11 (reactieve) stroom voor
toepassing in meerfasige, niet-sinusoı̈dale en asymmetrische systemen ligt niet voor de hand.
Pas de laatste jaren ontstaat hierover een zekere consensus in de literatuur.

2.7.2 Definitie van de actieve stroom in het frequentiedomein

De fysische betekenis van de actieve stroom is niet eenduidig bepaald. Bijgevolg vindt men
in de literatuur een aantal mogelijke definities, die elk hun voor- en nadelen hebben.
Klassiek wordt de actieve stroom in het frequentiedomein gedefinieerd, en is voor elke fase
gelijk aan de som van de actieve stromen voor elke frequentie afzonderlijk [Budeanu1927],
[Shepherd1972], [Sharon1973], [Slonim1988]. Beschouw de fasespanning v(t) en lijn-
stroom i(t) in het knooppunt met een m-fasige verbruiker:

v(t) =
√
2

∞∑
h=1




Vh,1 cos(hωt+ φh,1)
...

Vh,m cos(hωt+ φh,m)


 (2.50)

i(t) =
√
2

∞∑
h=1




Ih,1 cos(hωt+ ψh,1)
...

Ih,m cos(hωt+ ψh,m)


 (2.51)

Er wordt verondersteld dat de m-fasige verbruiker m aansluitklemmen heeft. De referentie-
potentiaal voor de fasespanningen wordt zo gekozen dat v(t) geen homopolaire component
bevat (2.33). Men bekomt aldus de actieve stroom ia,f(t):

ia,f(t) =
√
2

∞∑
h=1




Ih,1 cos(φh,1 − ψh,1) cos(hωt+ φh,1)
...

Ih,m cos(φh,m − ψh,m) cos(hωt+ φh,m)


 (2.52)

De definitie van ia,f(t) ligt voor de hand, omdat het actief vermogen P (2.34) kan uitgedrukt
worden als de som van de actieve vermogens voor elke fase en elke harmonische afzonderlijk:

P =
∞∑
h=1

m∑
k=1

Vh,kIh,k cos(φh,k − ψh,k) (2.53)

De niet-actieve stroom volgt dan uit iq,f (t) = i(t)− ia,f (t):

iq,f (t) =
√
2

∞∑
h=1




Ih,1 sin(φh,1 − ψh,1) sin(hωt+ φh,1)
...

Ih,m sin(φh,m − ψh,m) sin(hωt+ φh,m)


 (2.54)

Het actief vermogen P is dan onafhankelijk van de niet-actieve stroom i q,f (t). De stromen
ia,f (t) en iq,f (t) voldoen bovendien aan de orthogonaliteitsvoorwaarde (2.47):

||I||2 = ||Ia,f ||2 + ||Iq,f ||2 (2.55)

11In driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische systemen wordt iq(t) de reactieve stroom genoemd, en gedefinieerd
als de stroomcomponent van i(t) die in kwadratuur staat met de spanning v(t) [IEEE-100]. In meer algemene
systemen verkiest men de term niet-actieve stroom, omdat iq(t) dan niet noodzakelijk aan de kwadratuureigenschap
voldoet. Bovendien geeft het adjectief reactief aanleiding tot dezelfde spraakverwarring als bij het reactief vermogen
(zie voetnoot 9, pagina 28).
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Bijgevolg zorgt een reductie van ||I q,f || voor de reductie van ||I|| en dus voor een reductie
van de transmissieverliezen wanneer de inwendige weerstanden van de fasen van het net
gelijk zijn.
Dit betekent niet dat optimale energieoverdracht bekomen wordt wanneer i q,f (t) volledig
gecompenseerd wordt. De arbeidsfactor wordt dan immers:

λ =
P

S
=

P

||V || ||Ia,f ||
(2.56)

Er geldt bevendien in het algemeen geval dat P < ||V || ||I a,f ||, zodat λ < 1 en er dus geen
optimale energieoverdracht optreedt. P = ||V || ||I a,f || (en dus optimale energieoverdracht)
geldt enkel in volgend speciaal geval [Fryze1932]:

P = ||V || ||Ia,f || ⇔ ∀ h, k :
Vh,k

Ih,kcos(φh,k − ψh,k)
= R (2.57)

waarbij R een reële constante voorstelt. De stroom ia,g(t) die de optimale energieoverdracht
realiseert volgt dan uit (2.57):

ia,g(t) =
√
2

∞∑
h=1




Vh,1
R cos(hωt+ φh,1)

...
Vh,m
R cos(hωt+ φh,m)


 (2.58)

Er geldt dan i(t) = ia,g(t) wanneer de belasting bijvoorbeeld een symmetrische weerstands-
last met weerstandswaarde R is.
Wanneer ia,f (t) gedefinieerd wordt zoals hoger, (nl. voor elke fase gelijk aan de som van
de actieve stromen voor elke frequentie afzonderlijk) geldt er in het algemeen dat i a,f (t) �=
ia,g(t). ia,g(t) kan eveneens berekend worden in het tijdsdomein (zie volgende paragraaf).

2.7.3 Definitie van de actieve stroom in het tijdsdomein

De actieve stroom kan ook in het tijdsdomein gedefinieerd worden. Twee gangbare definities
worden hieronder verder uitgewerkt.

Definitie aan de hand van het ogenblikkelijk vermogen

De actieve stroom kan gedefinieerd worden aan de hand van het ogenblikkelijk vermogen
p(t). Deze definitie stelt dat de actieve stroom ia,o(t) de stroom is met de kleinste collec-
tieve effectiefwaarde ||Ia,o|| die het ogenblikkelijk vermogen p(t) overbrengt [Akagi1984],
[Cristaldi1996], [Willems1996]:

ia,o(t) =
p(t) v(t)
||v(t)||2 (2.59)

De referentiepotentiaal voor de fasespanningen wordt zo gekozen dat v(t) geen homopolaire
component bevat (2.33). De niet-actieve stroom i q,o(t) wordt:

iq,o(t) = i(t)− ia,o(t) (2.60)
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De actieve stroom ia,o(t) is in feite de projectie van de vector i(t) op de as van de vector van
de netspanning v(t). De vector van de niet-actieve stroom i q,o(t) staat dan orthogonaal op
de vector v(t):

v(t) · iq,o(t) = 0 (2.61)

zodat het ogenblikkelijk vermogen p(t) onafhankelijk wordt van i q,o(t):

p(t) = v(t) · i(t) = v(t) · ia,o(t) (2.62)

De niet-actieve stroom iq,o(t) kan gecompenseerd worden door een compensator die geen
ogenblikkelijke energieopslag vereist, omdat p(t) niet beı̈nvloed wordt door i q,o(t). De ac-
tieve stroom ia,o(t) is echter niet noodzakelijk sinusoı̈daal, zelfs als de netspanning v(t) si-
nusoı̈daal en symmetrisch is [Cavallini1994], [Destobbeleer1996]. De orthogonaliteitsvoor-
waarde (2.47) is wel voldaan:

||I||2 = ||Ia,o||2 + ||Iq,o||2 (2.63)

Definitie aan de hand van het actief vermogen

De actieve stroom kan ook gedefinieerd worden aan de hand van het actief vermo-
gen P . Deze definitie stelt dat de actieve stroom ia,g(t) de stroom is met de klein-
ste collectieve effectiefwaarde ||Ia,g|| die het actief vermogen P overbrengt [Fryze1932],
[Fischer1985], [Depenbrock1993]:

ia,g(t) =
P v(t)
||V ||2 (2.64)

De referentiepotentiaal voor de fasespanningen wordt zo gekozen dat v(t) geen homopolaire
component bevat (2.33). Voor een m-fasig systeem is de resulterende actieve stroom i a,g(t)
gelijk aan de stroom die veroorzaakt wordt door een symmetrische weerstandslast met m
gelijke conductanties G:

G =
P

||V ||2 (2.65)

waarbij verondersteld wordt dat het verbruikerreferentiestelsel van toepassing is; bij genera-
torreferentiestelsel keert het teken van G om12. ia,g(t) heeft dus de zelfde golfvorm als en is
in fase met de netspanning v(t). De niet-actieve stroom iq,g(t) wordt dan gedefinieerd als:

iq,g(t) = i(t)− ia,g(t) (2.66)

Merk op dat in het algemeen geval geldt:{
ia,g(t) �= ia,o(t)
iq,g(t) �= iq,o(t)

(2.67)

en dus geldt er in het algemeen:

p(t) = v(t) · ia,o(t) �= v(t) · ia,g(t) (2.68)

12Wanneer de belasting actief vermogen afgeeft aan het elektrisch net, geldt er G < 0 in het verbruikerreferen-
tiestelsel. Wanneer de niet-actieve stroom volledig gecompenseerd wordt kan er in principe een stabiliteitsprobleem
ontstaan [Staudt1996]. Een andere compensatiestrategie (die de gecompenseerde verbruiker bijvoorbeeld als een
stroombron in plaats van een impedantie laat reageren) is dan aangewezen.
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Het ogenblikkelijk vermogen kan hier dus wel beı̈nvloed worden door de niet-actieve stroom
iq,g(t). Bijgevolg vereist de compensatie van de niet-actieve stroom i q,g(t) een compensator
die ogenblikkelijke energieopslag toelaat.

De orthogonaliteitsvoorwaarde (2.47) is voldaan:

||I||2 = ||Ia,g||2 + ||Iq,g||2 (2.69)

De bijhorende stroomfactor staat in rechtstreeks verband met de (correcte) arbeidsfactor vol-
gens Buchholz (2.29) [Tenti1994]:

χ =
‖Iq,g‖
‖I‖ =

√
1− λ2 (2.70)

Deze stroomfactor wordt ook de FBD-factor (Fryze-Buchholz-Depenbrock- factor) genoemd.

Reductie van de transmissieverliezen

Dankzij de orthogonaliteit (2.63) en (2.69) levert de compensatie van i q,o(t) en iq,g(t) wel
degelijk het minimaal transmissieverlies voor de overdracht van p(t) resp. P wanneer de
inwendige weerstanden van de fasen van het net gelijk zijn. Men kan bovendien aantonen
dat:

||Ia,g|| ≤ ||Ia,o|| ≤ ||I|| (2.71)

wat aangeeft dat er bij compensatie van iq,g(t) een lager transmissieverlies overblijft dan bij
compensatie van iq,o(t) [Stankovic2000].

Wanneer de inwendige weerstanden van de fasen van het net verschillend zijn kunnen
ia,o(t) en ia,g(t) ook bepaald worden; de geı̈nteresseerde lezer wordt verwezen naar
[Mayordomo1993] en [Willems1998].

Nuttige actieve stroom

De hoger afgeleide definities voor de actieve stroom beschouwen het totaal overgedragen ac-
tief vermogen p(t) of P , zonder rekening te houden met de invloed van de energieoverdracht
op de vermogenskwaliteit. Naar analogie met de redenering in paragraaf 2.6.2 kan men dan
de nuttige actieve stroom ia,n(t) bepalen. In de literatuur vindt men o.a. volgende definities:

• men veronderstelt dat een generator steeds een perfect sinusoı̈dale en symmetrische
spanning aflevert [Emanuel1993b]. Als alle verbruikers een perfect sinusoı̈dale en
symmetrische stroom voeren blijft het net onvervuild. ia,n(t) bevat dan enkel de di-
recte component van de grondgolf van ia(t), en is liefst in fase met de directe com-
ponent van de grondgolf van de fasespanningen v(t). Voor veel verbruikers heeft de
opname van de andere componenten van i a(t) immers nadelige gevolgen (vb. tril-
lingen en extra verliezen in netgekoppelde elektrische machines); [Emanuel1993a],
[Dai1994], [Chang1997]. Eventueel deelt men de gebruikers op in goede en slechte
verbruikers naarmate zij de (relatieve) spanningsharmonischen in het net reduceren of
versterken [Srinivasan1996], [Emanuel1995];
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• men kiest ia,n(t) zodanig dat de verbruiker zich zuiver resistief gedraagt, voor alle
componenten van de spanning. Voor positieve weerstandswaarden geldt immers dat
stroomvervuiling van naburige verbruikers (gedeeltelijk) gedissipeerd wordt, en dat
resonanties gedempt worden [Akagi1997]. Wanneer de gekozen weerstandswaarde
voor alle componenten van de fasespanning (dus zowel voor de grondgolf als voor de
harmonischen) gelijk gekozen wordt, geldt er ia,n(t) = ia,g(t).

• men kiest ia,n(t) zodanig dat de totale transmissieverliezen in het netwerk geminima-
liseerd worden [Emanuel1993a];

• men kiest ia,n(t) zodanig dat de spanningsvervorming aan de verbruiker of in het hele
netwerk geminimaliseerd wordt [Willems1987], [Ashton1991],

In praktische situaties geven al deze methoden in het algemeen geval een verschillende oplos-
sing voor ia,n(t). De laatste twee definities vereisen voor het bepalen van de nuttige actieve
stroom bovendien de meting van de knooppuntspanningen en takstromen van het netwerk, de
toepassing van numerieke en/of adaptieve technieken, alsook een nauwkeurige modellering
van het net en de aangesloten verbruikers.

2.7.4 Ontbinding van de niet-actieve stroom

Net zoals het niet-actief vermogen Q, kan de niet-actieve stroom i q(t) = i(t) − ia(t) ont-
bonden worden in verschillende componenten i q,k(t):

iq(t) =
∑
k

iq,k(t) (2.72)

De ontbinding gebeurt op basis van fysische interpretatie of met het oog op specifie-
ke compensatiemaatregelen. In de literatuur vindt men een groot aantal mogelijke voor-
stellen, vb. [Kusters1980], [Akagi1984], [Czarnecki1988], [Enslin1990], [Willems1993],
[Depenbrock1993b], [Nabae1996]. Een overzicht en bespreking wordt gegeven in o.a.
[Czarnecki1985], [Chen1991], [Gyarfas1991] en [Depenbrock1994]. Eventueel kan men de
bekomen stroomcomponenten iq,k vermenigvuldigen met specifieke componenten van de
netspanning v(t), wat aanleiding geeft tot de definitie van een aantal (niet-actieve) vermo-
genscomponenten.
Voorzichtigheid is echter geboden. Sommige compensatiemethodes voor specifieke compo-
nenten iq,k(t) geven niet noodzakelijk aanleiding tot een reductie van ||I q||. Dit kan veroor-
zaakt worden doordat minstens een van de volgende effecten optreedt:

• de gecompenseerde component iq,k(t) is niet orthogonaal met de overblijvende niet-
actieve stroom iq(t)− iq,k(t). De reductie van iq,k(t) levert dan niet noodzakelijk een
reductie van ||I q|| op;

• de compensatiemethode beı̈nvloedt, behalve iq,k(t), ook andere componenten van de
niet-actieve stroom. De reductie van iq,k(t) levert dan niet noodzakelijk een reductie
van ||Iq|| op, zelfs als iq,k(t) orthogonaal is met de overblijvende component van de
niet-actieve stroom iq(t)− iq,k(t).

De stroomfactor χ is bijgevolg niet noodzakelijk verbeterd na compensatie. Men mag dus
nooit uit het oog verliezen dat compensatiemaatregelen de reductie van de volledige niet-
actieve stroom moeten beogen [Filipski1993].
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2.8 Besluit

In dit hoofdstuk werden een aantal vereisten gegeven voor een verbruiker die zich optimaal
gedraagt t.o.v. het elektrisch net. Een belangrijke parameter hierin is het gedrag van de ver-
bruiker wanneer de aangeboden netspanning vervuild is. Het is de bedoeling dat de verbruiker
de aanwezige vervuiling niet verder doet toenemen, en eventueel reduceert. Ook werd een
overzicht gegeven van de gangbare kwantitatieve parameters voor de bepaling van de vermo-
genskwaliteit van de netspanning en de verbruikerskwaliteit (die de invloed van de verbruiker
op de vermogenskwaliteit aangeeft).
Voor wat betreft het gedrag van een verbruiker bij vervuilde netspanning wordt in de lite-
ratuur de nadruk gelegd op twee strategieën, namelijk de opname van een sinusoı̈dale en
symmetrische stroom, en de minimalisatie van het transmissieverlies (dat bekomen wordt
voor resistieve verbruikers). Deze strategieën veroorzaken geen overdreven reactie van de
verbruiker op netspanningsvervuiling; resistief gedrag zorgt bovendien voor demping van re-
sonanties en geeft in dat geval aanleiding tot een verbetering van de vermogenskwaliteit. Het
is niet a priori duidelijk of deze strategieën nodige dan wel voldoende voorwaarden formule-
ren opdat de verbruiker in aanwezigheid van netspanningsvervuiling de vermogenskwaliteit
niet overdreven aantast.
Andere strategieën, zoals de reductie van de totale spanningsvervorming of de totale trans-
missieverliezen in het hele netwerk, vereisen een nauwkeurige kennis van het netwerk en
het gedrag van de aangesloten verbruikers, en de meting van de knooppuntspanningen en de
takstromen. Deze strategieën zijn interessant voor de realisatie van energieomzetters die spe-
ciaal geconcipieerd zijn voor de optimalisatie van de vermogenskwaliteit, maar niet voor de
realisatie van algemene verbruikers.
In de praktijk moet een verbruiker zich hoe dan ook goed gedragen, zonder belangrijke tus-
senkomst van de gebruiker of installateur te vereisen. Daarbij wordt verondersteld dat de
energieomzetter slechts een beperkte kennis heeft van de parameters van het net en van de
aanwezige netvervuiling. Het is duidelijk dat door de gestelde beperkingen de energieom-
zetter niet over voldoende informatie beschikt om de vermogenskwaliteit in het net te opti-
malizeren; desondanks dient nagegaan in welke mate een dergelijke verbruiker de optimale
verbruiker kan benaderen. Dit wordt besproken in hoofdstukken 3 en 4.
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Hoofdstuk 3

Reductie van spanningsvervuiling

3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nagegaan welke belasting een gunstige invloed heeft op de spannings-
vervuiling die in een elektrisch distributienet aanwezig is, en bouwt voort op de analyse die
in [Ghijselen1999b] gevoerd werd. Zowel de invloed in het knooppunt met de last als in
andere knooppunten wordt geanalyseerd. Een netspanning die vervuild is door stationaire
vervorming of flikker kan ontbonden worden in zijn frequentiecomponenten. Met harmoni-
sche wordt verder elke frequentiecomponent verschillend van de fundamentele beschouwd
(dus ook niet-gehele veelvouden en fracties van de fundamentele, zoals inter- en subharmo-
nischen).
Het distributienet wordt lineair beschouwd, zodat het voor elke optredende frequentie in si-
nusregime beschreven kan worden. In de praktijk zijn de parameters die het distributienet
beschrijven niet gekend of moeilijk te bepalen. Bovendien zijn zij niet constant. Er wordt in
dit hoofdstuk dan ook nagegaan of een beperkte kennis van deze parameters nog toelaat een
gunstige belasting te identificeren.
De analyse wordt eenfasig uitgevoerd; de uitbreiding naar algemene driefasige systemen valt
buiten het kader van dit werk. Wanneer het distributienet symmetrisch opgebouwd is 1, kan
het driefasig systeem als drie onafhankelijke, eenfasige systemen voorgesteld worden, door
over te gaan op de symmetrische componenten van Fortescue (zie vb. [Fortescue1918],
[Willems1978], [Grainger1994]). De hier voorgestelde analyse kan dan toegepast worden,
zodat ook de invloed van de belasting op asymmetrie bestudeerd kan worden.

3.2 Voorstelling van een lineair distributienet

Een elektrisch distributienet kan vereenvoudigd beschreven worden door middel van een li-
neaire driepoort (figuur 3.1). Er wordt verondersteld dat de driepoort geen bronnen bevat.
De bron van de netspanning wordt aangesloten op een (eventueel fictieve 2) poort 1 en wordt
voorgesteld door haar Nortonequivalent bestaande uit de stroombron i 1(t) en een inwen-

1Dit is meestal met goede benadering het geval voor industriële installaties.
2De term fictief slaat op het feit dat poort 1, waar de spanning v1(t) gemeten wordt, niet noodzakelijk fysisch

aanwezig is in het beschouwde netwerk.

39



40 3.2. Voorstelling van een lineair distributienet

bron belasting

naburige
belasting

v1(t) v2(t)

v3(t)

i1(t) i2(t)

i3(t)

1 2

3

Y

Figuur 3.1. Vereenvoudigde voorstelling van een elektrisch distributienet door een driepoort

dige parallelle impedantie die in de driepoort vervat is. Voor frequenties verschillend van
de netfrequentie stelt deze bron de achtergrondvervuiling van het net voor. Een belasting
i2(t) wordt aangesloten op poort 2 (belastingsknooppunt); een naburige belasting i 3(t) wordt
aangesloten op poort 3 (naburig knooppunt). De inwendige parallelle impedanties van deze
belastingen zijn eveneens in de driepoort vervat.

Voor elke optredende frequentie (i.h.b. de optredende harmonischen van de netfrequentie)
kan deze lineaire driepoort in sinusregime beschreven worden, en aldus gekenmerkt worden
door haar complexe admittantiematrix Y en beschreven door:


 I1

I2

I3


 =


 Y 11 Y 12 Y 13

Y 21 Y 22 Y 23

Y 31 Y 32 Y 33




 V 1

V 2

V 3


 (3.1)

of:

I = Y V (3.2)

Vaak kan de driepoort passief verondersteld worden. Voor het beschouwde sinusregime waar-
bij slechts één enkele frequentie optreedt definieert men passiviteit aan de hand van het actief
vermogenP dat opgenomen wordt door de driepoort 3. Voor een passieve driepoort is P nooit
negatief:

P = Re
(
V +I

)
= Re (V ∗

1I1 + V ∗
2I2 + V ∗

3I3) ≥ 0, ∀ V (3.3)

In bijlage A, paragraaf A.5.3, wordt aangetoond dat de passiviteit van de driepoort zoals hier
gedefinieerd, enkel afhangt van het hermitisch deel Y h van Y :

Y h =
1
2
(
Y + Y +

)
(3.4)

=


 Y1 Y a Y b

Y ∗
a Y2 Y c

Y ∗
b Y ∗

c Y3


 (3.5)

3Er wordt verondersteld dat alle poorten volgens het verbruikerreferentiestelsel gerefereerd worden.
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waarbij:


Y1 = Re (Y 11)
Y2 = Re (Y 22)
Y3 = Re (Y 33)

Y a = Y 12 + Y ∗
21

2
Y b = Y 13 + Y ∗

31
2

Y c = Y 23 + Y ∗
32

2

(3.6)

In bijlage A, paragraaf A.5.3 worden bovendien de voorwaarden afgeleid voor Y opdat de
driepoort passief zou zijn. Y h moet positief semidefiniet zijn, wat voor de beschouwde
driepoort equivalent is met de volgende voorwaarden:



Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0
Y3 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
Y1Y3 ≥ |Y b|2
Y2Y3 ≥ |Y c|2

Y1Y2Y3 ≥ |Y a|2Y3 + |Y b|2Y2 + |Y c|2Y1

(3.7)

Wanneer de driepoort kan beschreven worden aan de hand van een impedantiematrix Z =
Y −1 (d.w.z. als Y inverteerbaar is), volgen er identieke uitdrukkingen voor de componenten
van het hermitisch deel Zh van de impedantiematrix. We onderstellen nu verder dat Y

inderdaad inverteerbaar is4, zodat de driepoort gekenmerkt wordt door haar impedantiematrix
Z en dus beschreven door:

 V 1

V 2

V 3


 =


 Z11 Z12 Z13

Z21 Z22 Z23

Z31 Z32 Z33




 I1

I2

I3


 (3.8)

of:

V = Z I (3.9)

3.3 Reductie van harmonische spanningen door de aanwe-
zigheid van een belasting

Onderstel dat vergelijking (3.8) het regime van de driepoort voorstelt voor een frequentie
verschillend van de fundamentele.
Indien I2 = 0, zijn de harmonische spanningen V 20 in het belastingsknooppunt 2 en V 30 in
het naburig knooppunt 3 bepaald door:{

V 20 = Z21I1 + Z23I3

V 30 = Z31I1 + Z33I3

(3.10)

4In werkelijke netwerken is Y in principe altijd inverteerbaar, omdat er steeds parasitaire componenten aanwezig
zijn die de singulariteiten van het geı̈dealiseerd schema opheffen.
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Bij het aansluiten van een belasting I 2 �= 0 op het belastingsknooppunt worden de harmoni-
sche spanningen gelijk aan V 2 resp. V 3:{

V 2 = Z21I1 + Z22I2 + Z23I3

V 3 = Z31I1 + Z32I2 + Z33I3

(3.11)

Men zegt dan dat de belasting I 2 gunstig is voor de reductie van harmonische spanningen als
bij het aansluiten van de last de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt en het
naburig knooppunt gereduceerd worden:

|V 2| ≤ |V 20| (3.12)

|V 3| ≤ |V 30| (3.13)

3.4 Invloed van de belasting op de harmonische spanningen
in het belastingsknooppunt

Zt2

V t2 V 2

I2

Figuur 3.2. Théveninequivalent van de driepoort aan het belastingsknooppunt

Aan het belastingsknooppunt 2 kan de driepoort beschreven worden door een Théveninequi-
valent (figuur 3.2):{

V t2 = I1Z21 + I3Z23

Zt2 = Z22

⇒
{

V 2 = V t2 + Zt2I2

V 20 = V t2

(3.14)

3.4.1 Gunstige belasting voor het belastingsknooppunt

Algemene uitdrukkingen Vergelijking (3.12) kan, met behulp van (3.14), als volgt her-
schreven worden:

|V 2|
|V 20|

=
|V 20 + Z22I2|

|V 20|
≤ 1 (3.15)

In bijlage B, paragraaf B.1 wordt aangetoond dat deze voorwaarde equivalent is met:

cos(θV 20
− θI2

− θZ22
) ≤ −|I2||Z22|

2|V 20|
(3.16)

Deze vergelijking heeft maar een oplossing als het rechterlid groter is dan −1, en levert dus
volgende nodige voorwaarde op:

|V 20|
|I2|

≥ |Z22|
2

(3.17)
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Vergelijking (3.12) kan, met behulp van (3.14), ook als volgt herschreven worden:

|V 2|
|V 20|

=
|V 2|

|V 2 − Z22I2|
≤ 1 (3.18)

In bijlage B, paragraaf B.2 wordt aangetoond dat deze voorwaarde equivalent is met:

cos(θV 2
− θI2

− θZ22
) ≤ |I2||Z22|

2|V 2|
(3.19)

Aan deze vergelijking is automatisch voldaan als het rechterlid groter is dan 1, en levert dus
volgende voldoende voorwaarde op:

|V 2|
|I2|

≤ |Z22|
2

(3.20)

Men kan grafisch de nodige en voldoende voorwaarde voorstellen opdat aan (3.12) voldaan
is door de toegelaten vectoren I 2Z22 ten opzichte van V 20 of V 2 uit te zetten. Inderdaad, uit
(3.15) volgt dat het toegelaten gebied voor I 2Z22/V 20 binnen en op de cirkel met middelpunt
−1 en straal 1 ligt (figuur 3.3.a). Volgens (3.18) ligt het toegelaten gebied voor I 2Z22/V 2

buiten en op de cirkel met middelpunt 1 en straal 1 (figuur 3.3.b). Het afleiden van de toege-
laten gebieden voor I 2/V 20 en I2/V 2 vereist de kennis van de netimpedantie Z 22.
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Figuur 3.3. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt:

(a) toegelaten vectoren I2Z22/V 20, (b) toegelaten vectoren I2Z22/V 2

Algemene lineaire netwerken Veronderstel dat het argument van de netimpedantie Z 22

niet gekend is. Men kan dan voldoende voorwaarden voor I 2|Z22|/V 20 en I2|Z22|/V 2

afleiden opdat aan (3.12) voldaan wordt, waarbij dan enkel de modulus |Z 22| van de netim-
pedantie gekend moet zijn. Er geldt:



I2|Z22|
V 20

= I2Z22
V 20

e−jθZ22

I2|Z22|
V 2

= I2Z22
V 2

e−jθZ22

(3.21)
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De toegelaten gebieden worden dan als volgt afgeleid. Beschouw een toegelaten vector X
uit figuur 3.3. Vectoren met de zelfde modulus |X | liggen ook in het toegelaten gebied van
dezelfde figuur, als hun argument in een bepaald interval [θmin,|X|, θmax,|X|] ligt. Onderstel
dat het argument van de netimpedantie in het interval [θmin,Z22

, θmax,Z22
] ligt. Een vector

Y = Xe−jθZ22 die aan (3.12) voldoet voor alle θZ22
∈ [θmin,Z22

, θmax,Z22
] heeft dan een

argument dat in het interval [θmin,|Y |, θmax,|Y |] ligt:

[θmin,|Y |, θmax,|Y |] = [θmin,|X| − θmin,Z22
, θmax,|X| − θmax,Z22

] (3.22)

Voor algemene, lineaire netwerken geldt er dat het argument van de netimpedantie θ Z22
∈

[−π, π]. De toegelaten gebieden uit figuur 3.3 worden dan aan elke grens met een argument
π versmald. Het toegelaten gebied voor I 2|Z22|/V 20 is dan beperkt tot de oorsprong (figuur
3.4.a); enkel I2 = 0 is dan toegelaten. Merk op dat deze voorwaarde voor de laststroom
zeker voldoende, maar tegelijkertijd zeer conservatief is. Inderdaad, het toegelaten gebied
voor I2|Z22|/V 2 is niet beperkt tot de oorsprong en ligt buiten en op cirkel met de oorsprong
als middelpunt en straal 2 (figuur 3.4.b).
Deze figuren bepalen de toegelaten fasehoeken tussen de laststroom I 2 en de spanningen V 20

resp. V 2, zonder expliciet het argument van de netimpedantie Z 22 te kennen. De bekomen
voorwaarden zijn voldoende, maar niet nodig.
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Figuur 3.4. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
in algemene lineaire netwerken:

(a) toegelaten vectoren I2|Z22|/V 20, (b) toegelaten vectoren I2|Z22|/V 2

Passieve lineaire netwerken Veronderstel dat het argument van de netimpedantie niet ge-
kend is. Voor een passieve driepoort geldt er volgens (3.6) en (3.7) voor de netimpedantie
dat Re (Z22) ≥ 0 en dus dat haar argument θZ22

∈ [−π/2, π/2]. De resulterende toegelaten
gebieden worden afgeleid door de toegelaten gebieden uit figuur 3.3 aan hun grenzen met een
argument π/2 te versmallen.

Voor I2|Z22|/V 20 wordt het toegelaten gebied aldus beperkt tot de oorsprong; enkel I 2 = 0
is dan toegelaten. Merk op dat deze voorwaarde voor de laststroom zeker voldoende, maar
tegelijkertijd zeer conservatief is. Inderdaad, het toegelaten gebied voor I 2|Z22|/V 2 is niet
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beperkt tot de oorsprong en tevens groter dan voor algemene lineaire netwerken. Deze gebie-
den worden voorgesteld in figuur 3.5.
Deze figuur bepaalt de toegelaten fasehoeken tussen de laststroom I 2 en de spanningen V 20

resp. V 2, zonder expliciet het argument van de netimpedantie Z 22 te kennen. De bekomen
voorwaarden zijn voldoende, maar niet nodig.
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Figuur 3.5. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
in passieve lineaire netwerken:

(a) toegelaten vectoren I2|Z22|/V 20, (b) toegelaten vectoren I2|Z22|/V 2

3.4.2 Gunstige lastimpedantie voor het belastingsknooppunt

Wanneer de last als een impedantie Z l = −V 2/I2 beschouwd wordt5 dan wordt de voor-
waarde (3.18) als volgt herschreven:∣∣∣∣1 + Z22

Z l

∣∣∣∣ ≥ 1 (3.23)

Figuren 3.3.b, 3.4.b en 3.5.b kunnen dan makkelijk omgezet worden in toegelaten gebieden
voor Z22/Zl (nodige en voldoende voorwaarde) en |Z 22|/Z l (nodige voorwaarde), zoals
weergegeven in figuur 3.6. Voor algemene en passieve lineaire netwerken bepalen figuren
3.6.b resp. 3.6.c de toegelaten argumenten voor de lastimpedantie zonder expliciet het argu-
ment van de netimpedantie Z 22 te kennen.

3.4.3 Spanning in het naburig knooppunt als referentie voor de belas-
ting

Verder zal blijken dat in bepaalde gevallen de klemspanning V 3 of de achtergrondvervuiling
V 30 in het naburig knooppunt als referentiebasis kan dienen voor het identificeren van de
gunstige belasting I2, en dit voor de reductie van de harmonische spanningen in het naburig
knooppunt (zie paragraaf 3.5) en voor de reductie en beperking van de netimpedantie (zie

5Het minteken is het gevolg van het gekozen referentiestelsel. De poorten zijn alle volgens het verbruikerrefe-
rentiestelsel gerefereerd; de (uitwendig) aangesloten lastimpedantie is dan automatisch volgens het generatorrefe-
rentiestelsel gerefereerd.
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Figuur 3.6. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt:
(a) toegelaten vectoren Z22/Zl

(b) toegelaten vectoren |Z22|/Zl voor algemene netwerken

(c) toegelaten vectoren |Z22|/Zl voor passieve netwerken

hoofdstuk 4). Voor de volledigheid wordt hier nagegaan of V 30 resp. V 3 ook voor de reductie
van de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt een goede referentiebasis biedt.
In het algemeen geval is het niet mogelijk V 20 resp. V 2 te schrijven als functie van I 2 en V 30

resp. V 3. Er moeten immers twee variabelen geëlimineerd worden uit de vergelijking voor
V 2 (3.11) resp. V 20 (3.14), namelijk I 1 en I3. Dit vereist het gebruik van twee onafhan-
kelijke vergelijkingen, zoals bijvoorbeeld de uitdrukkingen voor V 1 en V 3 (3.8). Dit heeft
onvermijdelijk tot gevolg dat de eliminatie van I 1 en I3 niet alleen V 3, maar ook de (even-
tueel fictieve6) parameter V 1 introduceert. Conclusies over de toegelaten stroomvectoren I 2

ten opzichte van V 30 resp. V 3 kunnen dan ook niet getrokken worden.
Wanneer I1 = 0 of I3 = 0, moet er slechts één stroomvariabele geëlimineerd worden, zodat
de toegelaten stroomvectoren I 2 ten opzichte van V 30 resp. V 3 wel kunnen bepaald worden.
Dit wordt behandeld in de volgende paragrafen.

Speciaal geval: geen achtergrondvervuiling uit het net

In het geval dat I1 = 0, dus als er geen achtergrondvervuiling uit het net aanwezig is, worden
de vergelijkingen voor V 2 en V 3:{

V 2 = Z22I2 + Z23I3

V 3 = Z32I2 + Z33I3

(3.24)

Men kan eenvoudig aantonen dat (3.15) kan herschreven worden als:

|V 2|
|V 20|

=
∣∣∣∣1 + Z33Z22

Z23

I2

V 30

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.25)

Het toegelaten gebied voor Z 33Z22I2/(Z23V 30) ligt dan binnen en op de cirkel met middel-
punt −1 en straal 1 (figuur 3.7.a). De afleiding van het toegelaten gebied voor I 2/V 30 vereist
de kennis van Z33Z22/Z23.
Onderstel nu dat het argument van Z 33Z22/Z23 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken kan dit argument om het even welke waarde aannemen; het toe-
gelaten gebied voor |Z 33Z22|I2/(|Z23|V 30) beperkt zich dan ook tot de oorsprong, zoals

6Zie voetnoot 2, pagina 39
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Figuur 3.7. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
zonder achtergrondvervuiling uit het net:

(a) toegelaten vectoren Z33Z22I2/(Z23V 30), (b) toegelaten vectoren |Z33Z22|I2/(|Z23|V 30)

weergegeven in figuur 3.7.b. Enkel I 2 = 0 is dan toegestaan. Deze voorwaarde is voldoende,
maar niet nodig.

Door V 30 te herschrijven in functie van V 3 en I2, kan (3.25) herschreven worden als:

|V 2|
|V 20|

=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

Z33Z22

Z23

I2

V 3 − I2Z32

∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣1 + 1

A

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.26)

waarin:

A =
Z23

Z33Z22

(
V 3

I2

− Z32

)
(3.27)

Uit bijlage B.3 volgt dat het toegelaten gebied voor A bestaat uit het linkerhalfvlak dat be-
grensd wordt door een vertikale rechte met reëel deel gelijk aan −1/2 (figuur 3.8.a). Het
toegelaten gebied voor V 3/I2 wordt dan weergegeven in figuur 3.8.b, het afleiden ervan ver-
eist de kennis van Z32 en Z33Z22/Z23.

Naar analogie met de lastimpedantie Z l (paragraaf 3.4.2) kan men een transfertimpedantie
Ztr = V 3/I2 beschouwen. Het toegelaten gebied voorZ tr wordt dan eveneens weergegeven
in figuur 3.8.b.

Onderstel dat de argumenten van Z 32 en Z33Z22/Z23 niet gekend zijn. Voor algemene
lineaire netwerken is het argument ervan willekeurig. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken beperkt het toegelaten gebied voor V 3/I2 en Ztr zich dan ook tot het
punt op oneindig. Enkel I 2 = 0 is dan toegestaan. Deze voorwaarde is voldoende, maar niet
nodig.
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Figuur 3.8. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
zonder achtergrondvervuiling uit het net:

(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren V 3/I2 = Ztr

Speciaal geval: geen vervuilende last in het naburig knooppunt

In het geval dat I3 = 0, dus als er in naburig knooppunt geen vervuilende last aanwezig is,
worden de vergelijkingen voor V 2 en V 3:{

V 2 = Z21I1 + Z22I2

V 3 = Z31I1 + Z32I2

(3.28)

Men kan eenvoudig aantonen dat (3.15) kan herschreven worden als:

|V 2|
|V 20|

=
∣∣∣∣1 + Z22Z31

Z21

I2

V 30

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.29)

Het toegelaten gebied voor Z 22Z31I2/(Z21V 30) ligt dan binnen en op de cirkel met middel-
punt −1 en straal 1 (figuur 3.9.a). Het afleiden van het toegelaten gebied voor I 2/V 30 vereist
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Figuur 3.9. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
zonder vervuilende last in het naburig knooppunt:

(a) toegelaten vectoren Z22Z31I2/(Z21V 30), (b) toegelaten vectoren |Z22Z31|I2/(|Z21|V 30)
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de kennis van Z22Z31/Z21.
Onderstel nu dat het argument van Z 22Z31/Z21 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken kan dit argument om het even welke waarde aannemen; het toe-
gelaten gebied voor |Z 22Z31|I2/(|Z21|V 30) beperkt zich dan ook tot de oorsprong, zoals
weergegeven in figuur 3.9.b. Enkel I 2 = 0 is dan toegestaan. Deze voorwaarde is voldoende,
maar niet nodig.
Door V 30 te herschrijven in functie van V 2 en I2, kan (3.29) herschreven worden als:

|V 2|
|V 20|

=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

Z22Z31

Z21

I2

V 3 − I2Z32

∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣1 + 1

B

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.30)

waarin:

B =
Z21

Z22Z31

(
V 3

I2

− Z32

)
(3.31)

Uit bijlage B.3 volgt dat het toegelaten gebied voor B bestaat uit het linkerhalfvlak dat be-
grensd wordt door een vertikale rechte met reëel deel gelijk aan −1/2 (figuur 3.10.a). Het
toegelaten gebied voor V 3/I2 wordt dan weergegeven in figuur 3.10.b, het afleiden ervan
vereist de kennis van Z32 en Z22Z31/Z21.
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Figuur 3.10. Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt
zonder vervuilende last in het naburig knooppunt:

(a) toegelaten vectoren B, (b) toegelaten vectoren V 3/I2 = Ztr

Naar analogie met de lastimpedantie Z l (paragraaf 3.4.2) kan men een transfertimpedantie
Ztr = V 3/I2 beschouwen. Het toegelaten gebied voorZ tr wordt dan eveneens weergegeven
in figuur 3.10.b.
Onderstel dat de argumenten van Z 32 en Z22Z31/Z21 niet gekend zijn. Uit figuur 3.10.b
blijkt dat de ligging van het toegelaten gebied voor V 3/I2 afhankelijk is van deze beide
vectoren. Zowel voor passieve als algemene lineaire netwerken is het argument van deze
vectoren volkomen willekeurig, en beperkt het toegelaten gebied voor V 3/I2 zich dan ook
tot het punt op oneindig. Hetzelfde geldt voor de transfertimpedantie Z tr = V 3/I2. Enkel
I2 = 0 is dan toegestaan. Deze voorwaarde is voldoende, maar niet nodig.
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Triviaal geval: geen achtergrondvervuiling uit het net en geen vervuilende last in het
naburig knooppunt

In het geval dat I1 = 0 en I3 = 0, dus als er geen achtergrondvervuiling uit het net en geen
vervuilende last in het naburig knooppunt aanwezig is, worden de vergelijkingen voor V 2 en
V 3: {

V 2 = Z22I2

V 3 = Z32I2

(3.32)

Voor dit triviale geval volgt er dat V 30 = V 20 = 0. Aldus geldt dat aan de vereiste van
reductie van de harmonische spanning in het belastingsknooppunt (3.15) maar kan voldaan
zijn voor I2 �= 0 als Z22 = 0. Deze voorwaarde is uiteraard nodig en voldoende.
Als Z22 niet gekend is, beperkt het toegelaten gebied voor I 2 zich dan ook tot de oorsprong.
Deze voorwaarde is voldoende, maar niet nodig. In elk geval is een willekeurige last- of
transfertimpedantie toegestaan, vermits V 30 = V 20 = 0 en er dus geen laststroom I 2 �= 0
kan ontstaan.

3.4.4 Interpretatie en besluit

Voor de reductie van harmonische spanningen in het belastingsknooppunt van een lineair
netwerk kan men volgende conclusies trekken:

• voor het algemeen geval geldt er:

– men kan toegelaten gebieden afbakenen voor de laststroom I 2 ten opzichte van
de achtergrondvervuilingV 20 en de klemspanningV 2 in het belastingsknooppunt
(figuur 3.3). Dit vereist de kennis van de netimpedantie Z 22;

– men kan de toegelaten gebieden afbakenen voor de lastimpedantieZ l ten opzichte
van de netimpedantie (figuur 3.6.a). Dit vereist de kennis van de netimpedantie
Z22;

– wanneer het argument van de netimpedantie niet gekend is, kan men voldoende
voorwaarden voor de laststroom en de lastimpedantie afleiden.

De achtergrondvervuilingV 20 biedt geen goede referentiebasis om de toegelaten
vectoren van de laststroom I 2 te identificeren. Enkel de triviale oplossing I 2 = 0
resulteert (figuren 3.4.a en 3.5.a).

De klemspanning in het belastingsknooppunt biedt wel een goede referentiebasis.
Voor algemene netwerken kan men volgende conclusies trekken:

∗ het is voldoende dat de modulus van de laststroom groter is dan
|2V 2/Z22| (figuur 3.4.b);

∗ hieruit volgt dat het voldoende is dat de modulus van de lastimpedantie klei-
ner is dan |Z22/2| (figuur 3.6.b);

Voor passieve netwerken bekomt men toegelaten gebieden voor de laststroom en
de lastimpedantie die groter zijn dan voor algemene netwerken:

∗ het is voldoende dat de modulus van laststroom groter is dan |2V 2/Z22|,
vermits dit ook voor algemene netwerken volstaat. Als de modulus van de
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laststroom kleiner is dan |2V 2/Z22|, dan moet de lastsroom in het linker-
halfvlak liggen ten opzichte van de klemspanning en dus een opname van
actief vermogen uit het net veroorzaken voor de beschouwde frequentie (fi-
guur 3.5.b). Hoe kleiner de laststroom, hoe dichter zijn vector bij de reële as
moet liggen en dus hoe meer hij een zuiver resistieve last moet benaderen;

∗ hieruit volgt dat het voldoende is dat de modulus van de lastimpedantie klei-
ner is dan |Z22/2|, vermits dit ook voor algemene netwerken volstaat. Als
de modulus van de lastimpedantie groter is dan |Z 22/2|, moet de last passief
zijn, en dus Re (Z l) ≥ 0 (figuur 3.6.c). Hoe kleiner de lastimpedantie, hoe
beter zij een zuiver resistieve last moet benaderen;

– in tegenstelling tot de achtergrondvervuiling V 20 is de klemspanning V 2 geen
constante. Immers, volgens (3.11) is de klemspanning afhankelijk van de last-
stroom I2. Merk op dat bij volledige compensatie, dus voor I 2Z22 = −V 20, de
klemspanning nul wordt. In dit geval is aan de vereiste van de reductie van de
harmonische spanning in het belastingsknooppunt automatisch voldaan, en moet
de laststroom niet bepaald worden om de reductie aan te tonen. Dit geval komt
overeen met een kortsluiting als lastimpedantie.

• als er geen achtergrondvervuiling uit het net of geen vervuilende last in het naburig
knooppunt aanwezig is, kan men ook de achtergrondvervuiling en de klemspanning in
het naburig knooppunt als referentiebasis gebruiken:

– de achtergrondvervuiling in het naburig knooppunt kan als referentiebasis dienen
voor het opsporen van de toegelaten laststromen I 2 en transfertimpedanties Z tr

(figuren 3.7.a en 3.9.a). Dit vereist de kennis vanZ 33Z22/Z23 (als er geen achter-
grondvervuiling uit het net aanwezig is) of Z 22Z31/Z21 (als er geen vervuilende
last in het naburig knooppunt is).

– de klemspanning in het naburig knooppunt kan als referentiebasis dienen voor het
opsporen van de toegelaten laststromen en transfertimpedanties (figuren 3.8.b en
3.10.b). Dit vereist de kennis van Z 32 en Z33Z22/Z23 (als er geen achtergrond-
vervuiling uit het net aanwezig is) of Z 22Z31/Z21 (als er geen vervuilende last
in het naburig knooppunt is).

– wanneer de argumenten van de elementen van de impedantiematrix niet gekend
zijn, kan men voldoende voorwaarden voor de laststroom en transfertimpedantie
afleiden.

Er blijkt dat de achtergrondvervuiling en de klemspanning in het naburig knoop-
punt geen goede referentiebasis bieden om de toegelaten vectoren van de last-
stroom te identificeren. Enkel het triviaal geval I 2 = 0 of Ztr = ∞ resulteert
(figuren 3.7.b, 3.9.b). Deze voorwaarde voor de laststroom is voldoende, maar
niet nodig, zoals ook blijkt uit de analyse van het algemeen geval.

• In het triviaal geval zonder achtergrondvervuiling uit het net en zonder vervuilende last
in het naburig knooppunt bekomt men de triviale oplossing dat I 2 �= 0 enkel toegelaten
is als Z22 = 0. Deze voorwaarde voor de laststroom is nodig en voldoende. Wanneer
Z22 niet gekend is volstaat het dat I 2 = 0. In elk geval zijn de toegelaten transfert- en
lastimpedanties volledig willekeurig.
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3.5 Invloed van de belasting op de harmonische spanningen
in naburige knooppunten

3.5.1 Algemeen geval

Aan het naburig knooppunt 3 (figuur 3.1) kan de invloed van de laststroom I 2 beschreven
worden door een Théveninequivalent (figuur 3.11):{

V t3 = I1Z31 + I3Z33

Zt3 = Z32

⇒
{

V 3 = V t3 + Zt3I2

V 30 = V t3

(3.33)

De voorwaarde (3.13) kan dan als volgt herschreven worden:

|V 3|
|V 30|

=
|V 30 + Z32I2|

|V 30|
≤ 1 (3.34)

Zt3

V t3 V 3

I2

Figuur 3.11. Théveninequivalent van de driepoort aan het naburig knooppunt

Men kan nu grafisch de toegelaten vectoren Z 32I2 ten opzichte van V 30 uitzetten waarvoor
aan (3.13) voldaan is. Het toegelaten gebied voor Z 32I2/V 30 ligt binnen en op de cirkel
met middelpunt −1 en straal 1 (figuur 3.12.a). De afleiding van het toegelaten gebied voor
I2/V 30 vereist de kennis van Z 32.
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Figuur 3.12. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt:

(a) toegelaten vectoren Z32I2/V 30, (b) toegelaten vectoren |Z32|I2/V 30

Onderstel nu dat het argument van Z 32 niet gekend is. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken kan het argument van Z 32 om het even welke waarde aannemen; het toe-
gelaten gebied voor |Z 32|I2/V 30 beperkt zich dan ook tot de oorsprong, zoals weergegeven
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in figuur 3.12.b. Dit betekent dat enkel I 2 = 0 toegelaten is. Deze voorwaarde voor de
laststroom is zeker voldoende, maar tegelijkertijd zeer conservatief, zoals verder zal blijken.
De voorwaarde (3.13) kan ook op de volgende manier herschreven worden om de toegelaten
vectoren Z32I2 ten opzichte van V 3 op te sporen:

|V 3|
|V 30|

=
|V 3|

|V 3 − Z32I2|
≤ 1 (3.35)

Het toegelaten gebied voor de vectoren Z 32I2/V 3 ligt buiten en op de cirkel met middelpunt
1 en straal 1 (figuur 3.13.a). De afleiding van het toegelaten gebied voor I 2/V 3 vereist de
kennis van Z32.
Onderstel nu dat het argument van Z 32 niet gekend is. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken kan het argument van Z 32 om het even welke waarde aannemen; het
toegelaten gebied voor |Z 32|I2/V 3 ligt dan buiten en op de cirkel met als middelpunt de
oorsprong en straal 2 (voldoende voorwaarde, figuur 3.13.b).
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Figuur 3.13. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt:

(a) toegelaten vectoren Z32I2/V 3 en Z32/Ztr, (b) toegelaten vectoren |Z32|I2/V 3 en |Z32|/Ztr

Naar analogie met de lastimpedantie Z l (paragraaf 3.4.2) kan men een transfertimpedantie
Ztr = V 3/I2 beschouwen. De toegelaten gebieden voor Z 32/Ztr en |Z32|/Ztr worden dan
eveneens weergegeven in figuur 3.13.

In het algemeen geval is het niet mogelijk V 30 resp. V 3 te schrijven als functie van I 2 en V 2.
Er moeten immers twee variabelen geëlimineerd worden uit de vergelijking voor V 3 (3.11)
resp. V 30 (3.33), namelijk I 1 en I3. Dit vereist het gebruik van twee onafhankelijke verge-
lijkingen, zoals bijvoorbeeld de uitdrukkingen voor V 1 en V 2 (3.8). Dit heeft onvermijdelijk
tot gevolg dat de eliminatie van I 1 en I3 niet alleen V 2, maar ook de (eventueel fictieve7)
parameter V 1 introduceert. Conclusies over de toegelaten stroomvectoren I 2 ten opzichte
van V 2 of V 20 kunnen dan ook niet getrokken worden.

Wanneer I1 = 0 of I3 = 0, moet er slechts één stroomvariabele geëlimineerd worden, zodat
de toegelaten stroomvectoren I 2 ten opzichte van V 2 of V 20 wel kunnen bepaald worden.
Dit wordt behandeld in de volgende paragrafen.

7Zie voetnoot 2, pagina 39
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3.5.2 Speciaal geval: geen achtergrondvervuiling uit het net

In het geval dat I1 = 0, dus als er geen achtergrondvervuiling uit het net aanwezig is, worden
de vergelijkingen voor V 2 en V 3:{

V 2 = Z22I2 + Z23I3

V 3 = Z32I2 + Z33I3

(3.36)

Men kan eenvoudig aantonen dat (3.34) kan herschreven worden als:

|V 3|
|V 30|

=

∣∣∣∣V 20 +
Z23Z32

Z33

I2

∣∣∣∣
|V 20|

=
∣∣∣∣1 + Z23Z32

Z33

I2

V 20

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.37)

Het toegelaten gebied voor Z 23Z32I2/(Z33V 20) ligt dan binnen en op de cirkel met mid-
delpunt −1 en straal 1 (figuur 3.14.a). De afleiding van het toegelaten gebied voor I 2/V 20

vereist de kennis van Z23Z32/Z33.
Onderstel nu dat het argument van Z 23Z32/Z33 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken kan dit argument om het even welke waarde aannemen; het toe-
gelaten gebied voor |Z 23Z32|I2/(|Z33|V 20) beperkt zich dan ook tot de oorsprong, zoals
weergegeven in figuur 3.14.b. Enkel I 2 = 0 is dan toegestaan (voldoende voorwaarde).
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Figuur 3.14. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt
zonder achtergrondvervuiling uit het net:

(a) toegelaten vectoren Z23Z32I2/(Z33V 20), (b) toegelaten vectoren |Z23Z32|I2/(|Z33|V 20)

Door V 20 te herschrijven in functie van V 2 en I2, kan (3.37) herschreven worden als:

|V 3|
|V 30|

=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

Z23Z32

Z33

I2

V 2 − I2Z22

∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣1 + 1

A

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.38)

waarin:

A =
Z33

Z23Z32

(
V 2

I2

− Z22

)
(3.39)
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Uit bijlage B.3 volgt dat het toegelaten gebied voor A bestaat uit het linkerhalfvlak dat be-
grensd wordt door een vertikale rechte met reëel deel gelijk aan −1/2 (figuur 3.15.a). Het
toegelaten gebied voor V 2/I2 wordt dan weergegeven in figuur 3.15.b, het afleiden ervan
vereist de kennis van Z22 en Z23Z32/Z33.
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Figuur 3.15. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt
zonder achtergrondvervuiling uit het net:

(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren V 2/I2 = −Zl

Onderstel dat de argumenten van Z 22 en Z23Z32/Z33 niet gekend zijn. Voor algemene li-
neaire netwerken is het argument willekeurig; voor passieve lineaire netwerken wordt het
argument van Z22 beperkt tot [−π/2, π/2]. Zowel voor algemene als passieve lineaire net-
werken beperkt het toegelaten gebied voor V 2/I2 zich dan ook tot het punt op oneindig.
Hetzelfde geldt voor de lastimpedantie Z l = −V 2/I2. Enkel I2 = 0 is dan toegestaan
(voldoende voorwaarde).

3.5.3 Speciaal geval: geen vervuilende last in het naburig knooppunt

In het geval dat I3 = 0, dus als er in het naburig knooppunt geen vervuilende last aanwezig
is, worden de vergelijkingen voor V 2 en V 3:{

V 2 = Z21I1 + Z22I2

V 3 = Z31I1 + Z32I2

(3.40)

Men kan eenvoudig aantonen dat (3.34) kan herschreven worden als:

|V 3|
|V 30|

=

∣∣∣∣V 20 +
Z32Z21

Z31

I2

∣∣∣∣
|V 20|

=
∣∣∣∣1 + Z32Z21

Z31

I2

V 20

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.41)

Het toegelaten gebied voor Z 32Z21I2/(Z31V 20) ligt dan binnen en op de cirkel met mid-
delpunt −1 en straal 1 (figuur 3.16.a). Het afleiden van het toegelaten gebied voor I 2/V 20

vereist de kennis van Z32Z21/Z31.
Onderstel nu dat het argument van Z 32Z21/Z31 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken kan dit argument om het even welke waarde aannemen; het toe-
gelaten gebied voor |Z 32Z21|I2/(|Z31|V 20) beperkt zich dan ook tot de oorsprong, zoals
weergegeven in figuur 3.16.b. Enkel I 2 = 0 is dan toegestaan (voldoende voorwaarde).
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Figuur 3.16. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt
zonder vervuilende last in dat knooppunt:

(a) toegelaten vectoren Z32Z21I2/(Z31V 20), (b) toegelaten vectoren |Z32Z21|I2/(|Z31|V 20)
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Figuur 3.17. Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt
zonder vervuilende last in dat knooppunt:

(a) toegelaten vectoren B, (b) toegelaten vectoren V 2/I2 = −Zl

Door V 20 te herschrijven in functie van V 2 en I2, kan (3.41) herschreven worden als:

|V 3|
|V 30|

=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

Z32Z21

Z31

I2

V 2 − I2Z22

∣∣∣∣∣∣∣∣
=
∣∣∣∣1 + 1

B

∣∣∣∣ ≤ 1 (3.42)

waarin:

B =
Z31

Z32Z21

(
V 2

I2

− Z22

)
(3.43)

Uit bijlage B.3 volgt dat het toegelaten gebied voor B bestaat uit het linkerhalfvlak dat be-
grensd wordt door een vertikale rechte met reëel deel gelijk aan −1/2 (figuur 3.17.a). Het
toegelaten gebied voor V 2/I2 wordt dan weergegeven in figuur 3.17.b, het afleiden ervan
vereist de kennis van Z22 en Z32Z21/Z31.
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Onderstel dat de argumenten van Z 22 en Z32Z21/Z31 niet gekend zijn. Voor algemene li-
neaire netwerken is het argument willekeurig; voor passieve lineaire netwerken wordt het
argument van Z22 beperkt tot [−π/2, π/2]. Zowel voor algemene als passieve lineaire net-
werken beperkt het toegelaten gebied voor V 2/I2 zich dan ook tot het punt op oneindig.
Hetzelfde geldt voor de lastimpedantie Z l = −V 2/I2. Enkel I2 = 0 is dan toegestaan
(voldoende voorwaarde).

3.5.4 Triviaal geval: geen achtergrondvervuiling uit het net en geen ver-
vuilende last in het naburig knooppunt

In het geval dat I1 = 0 en I3 = 0, dus als er geen achtergrondvervuiling uit het net en geen
vervuilende last in het naburig knooppunt aanwezig is, worden de vergelijkingen voor V 2 en
V 3: {

V 2 = Z22I2

V 3 = Z32I2

(3.44)

Voor dit triviale geval volgt er dat V 30 = V 20 = 0. Aldus geldt dat aan de vereiste van
reductie van de harmonische spanning in het naburig knooppunt (3.34) maar kan voldaan zijn
voor I2 �= 0 als Z32 = 0. Deze voorwaarde is uiteraard nodig en voldoende.
Als Z32 niet gekend is, beperkt het toegelaten gebied voor I 2 zich dan ook tot de oorsprong.
Deze voorwaarde is voldoende, maar niet nodig. In elk geval is een willekeurige last- of
transfertimpedantie toegestaan, vermits V 30 = V 20 = 0 en er dus geen laststroom I 2 �= 0
kan ontstaan.

3.5.5 Interpretatie en besluit

Voor de reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt in een lineair netwerk
kan men het volgende besluiten:

• voor het algemeen geval geldt er:

– men kan toegelaten gebieden afbakenen voor de laststroom I 2 ten opzichte van
de achtergrondvervuiling V 30 en de klemspanning V 3 in het naburig knooppunt
(figuren 3.12.a en 3.13.a). Dit vereist de kennis van de Z 32;

– men kan de toegelaten gebieden afbakenen voor de transfertimpedantie Z tr ten
opzichte van Z32 (figuur 3.13.a). Dit vereist de kennis van Z 32;

– wanneer het argument van Z 32 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden
voor de laststroom en de transfertimpedantie afleiden.

De achtergrondvervuiling in het naburig knooppunt biedt dan geen goede refe-
rentiebasis om de toegelaten vectoren van de laststroom te identificeren. Enkel
de triviale oplossing I2 = 0 resulteert (figuur 3.12.b). Deze voorwaarde voor de
laststroom is voldoende, maar niet nodig.

De klemspanning in het naburig knooppunt biedt wel een goede referentiebasis.
Zowel voor algemene als passieve netwerken bekomt men volgende conclusies:

∗ het is voldoende dat de laststroom groter is dan 2|V 3|/|Z32| (figuur 3.13.b);
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∗ hieruit volgt dat het voldoende is dat de transfertimpedantie Z tr kleiner is
dan |Z32/2| (figuur 3.13.b);

• als er geen achtergrondvervuiling uit het net of geen vervuilende last in het naburig
knooppunt aanwezig is, kan men de achtergrondvervuiling en de klemspanning in het
belastingsknooppunt wel als referentiebasis gebruiken:

– de achtergrondvervuiling in het belastingsknooppunt kan als referentiebasis die-
nen voor het opsporen van de toegelaten laststromen I 2 en lastimpedanties Z l

(figuren 3.14.a en 3.16.a). Dit vereist de kennis van Z 23Z32/Z33 (als er geen
achtergrondvervuiling uit het net aanwezig is) of Z 32Z21/Z31 (als er geen ver-
vuilende last in het naburig knooppunt is).

– de klemspanning in het belastingsknooppunt kan als referentiebasis dienen voor
het opsporen van de toegelaten laststromen en lastimpedanties (figuren 3.15.b en
3.17.b). Dit vereist de kennis van de netimpedantie Z 22, en van Z23Z32/Z33

(als er geen achtergrondvervuiling uit het net aanwezig is) of Z 32Z21/Z31 (als er
geen vervuilende last in het naburig knooppunt is).

– wanneer de argumenten van de elementen van de impedantiematrix niet gekend
zijn, kan men voldoende voorwaarden afleiden voor de laststroom en de lastim-
pedantie.

Er blijkt dat de achtergrondvervuiling en de klemspanning in het belastings-
knooppunt geen goede referentiebasis bieden om de toegelaten vectoren van de
laststroom te identificeren. Enkel het triviaal geval I 2 = 0 of Z l = ∞ resulteert
(figuren 3.14.b, 3.16.b). Deze voorwaarde voor de laststroom is voldoende, maar
niet nodig, zoals ook blijkt uit de analyse van het algemeen geval.

• In het triviaal geval zonder achtergrondvervuiling uit het net en zonder vervuilende last
in het naburig knooppunt bekomt men de triviale oplossing dat I 2 �= 0 enkel toegelaten
is als Z32 = 0. Deze voorwaarde voor de laststroom is nodig en voldoende. Wanneer
Z32 niet gekend is volstaat het dat I 2 = 0. In elk geval zijn de toegelaten transfert- en
lastimpedanties volledig willekeurig.

3.6 Voorbeeld

3.6.1 Een passief lineair netwerk met resonantie

We beschouwen een passief, lineair netwerk zonder achtergrondvervuiling uit het net, zoals
voorgesteld in figuur 3.18. We veronderstellen dat de stroombronnen sinusoı̈daal zijn met
een frequentie f , en dat voor de beschouwde frequentie resonantie optreedt:

2πfL =
1

2πfC
(3.45)

Men berekent eenvoudig dat:


V 2 = −j I2 + I3
2πfC

V 3 = −j I2
2πfC + jI3

(
2πfL− 1

2πfC

)
= −j I2

2πfC

(3.46)
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C

Figuur 3.18. Voorbeeld: een passief lineair netwerk met resonantie
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Figuur 3.19. Voorbeeld:

(a) toegelaten gebied voor I2/(2πfCV 2), (b) toegelaten gebied voor |Z22|/Z l

Wanneer de belasting afwezig is, komt er wegens I 2 = 0:

{
V 20 = −j I3

2πfC
V 30 = 0

(3.47)

3.6.2 Reductie van harmonische spanningen in het belastingsknoop-
punt

Vergelijking (3.12) wordt met behulp van (3.46) en (3.47) als volgt herschreven:

|V 2|
|V 20|

=
|V 2|∣∣∣∣V 2 + j

I2

2πfC

∣∣∣∣
≤ 1 (3.48)

Dit levert een toegelaten gebied op voor I 2/(2πfCV 2) dat buiten en op de cirkel met mid-
delpunt j en straal 1 ligt, zoals voorgesteld in figuur 3.19.a.
Merk op dat 2πfC = 1/|Z22| zodat figuur 3.19.a het toegelaten gebied voor I 2|Z22|/V 2

voorstelt. Het toegelaten gebied voor dit voorbeeld is uiteraard groter dan het toegelaten
gebied voor passieve lineaire netwerken dat hoger gevonden werd (figuur 3.5.b).
Vermits de lastimpedantie voorgesteld wordt door Z l = −V 2/I2 kan uit figuur 3.19.a ook
het toegelaten gebied voor |Z 22|/Z l afgeleid worden. Dit is voorgesteld in figuur 3.19.b
en is uiteraard groter dan het toegelaten gebied voor passieve lineaire netwerken dat hoger
gevonden werd (figuur 3.6.c).
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3.6.3 Reductie van harmonische spanningen in het naburig knooppunt

Vergelijking (3.13) wordt met behulp van (3.46) en (3.47) als volgt herschreven:

|V 3|
|V 30|

=

|I2|
2πfC
0

≤ 1 (3.49)

Aan deze vergelijking kan maar voldaan worden als |I 2| = 0, vermits |V 30| = 0 reeds de
maximale reductie van |V 3| voorstelt.
Vermits er in dit voorbeeld geen achtergrondvervuiling uit het net aanwezig is, kunnen de
vergelijkingen uit paragraaf 3.5.2 toegepast worden. Er geldt:



Z23 = −j
2πfC

Z32 = −j
2πfC

Z33 = j
(
2πfL− 1

2πfC

)
= 0

V 20 = −j I3
2πfC

(3.50)

Uit (3.37) volgt er:∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

Z23Z32

Z33

I2

V 20

∣∣∣∣∣∣∣∣
=

∣∣∣∣∣∣∣∣
1 +

−1/(2πfC)2

0
I2

−j I3

2πfC

∣∣∣∣∣∣∣∣
≤ 1 (3.51)

Aan deze vergelijking kan maar voldaan worden als |I 2| = 0, vermits |Z33| = 0 er voor zorgt
dat |V 30| = 0, wat reeds de maximale reductie van V 3 voorstelt. Bovendien is |Z32| �= 0
zodat elke laststroom I2 �= 0 tot gevolg heeft dat V 3 �= 0. Dit komt overeen met de conclusies
van paragraaf 3.5.2, waar voor passieve lineaire netwerken een toegelaten gebied voor I 2

werd gevonden dat beperkt is tot de oorsprong.
Dit resultaat komt ook overeen met het toepassen van een transfertimpedantie Z tr = V 3/I2,
zoals voorgesteld in paragraaf 3.5.1. Vermits V 30 = 0, zal een willekeurige Z tr (zelfs als
ze niet in het toegelaten gebied ligt, figuur 3.13.b) resulteren in de eis voor een laststroom
I2 = 0.

3.6.4 Interpretatie en besluit

Dit voorbeeld geeft aanleiding tot de volgende bedenkingen:

• de reductie van de harmonische spanning V 2 in het belastingsknooppunt kan gereali-
seerd worden; de toegelaten gebieden voor de laststroom I 2 en de lastimpedantie Z l

zijn groter dan de corresponderende toegelaten gebieden voor passieve netwerken.

• de reductie van de harmonische spanning in het naburig knooppunt V 3 kan niet gere-
aliseerd worden omdat V 30 = 0 en |Z32| �= 0; een willekeurige laststroom I 2 �= 0
veroorzaakt een harmonische spanning in het naburig knooppunt die verschillend van
nul is.
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In dit voorbeeld voldoet enkel I 2 = 0 (of, equivalent, Z l = Ztr = ∞) zowel aan (3.12)
als aan (3.13) voor de reductie van de harmonische spanningen in het last- resp. naburig
knooppunt. Praktisch gezien kan men wel toelaten dat er een harmonische spanning in het
naburig knooppunt aanwezig is of ontstaat, als ze maar voldoende klein is zodat haar nega-
tieve invloed beperkt blijft. Zoals algemeen bekend kan resonantie zoals in dit voorbeeld een
schadelijk grote harmonische spanning in het belastingsknooppunt veroorzaken. Vanuit dit
standpunt is voorwaarde (3.13) voor de reductie van de harmonische spanning in het naburig
knooppunt een te strenge eis, omdat ze voor dit voorbeeld niet toelaat enige laststroom te in-
jecteren en aldus belet dat de harmonische spanning in het belastingsknooppunt gereduceerd
kan worden.

3.7 Besluit

In dit hoofdstuk werd het elektrisch net voorgesteld door een driepoort. Op de respectieve-
lijke poorten worden de bron van de netspanning, de belasting en een naburige verbruiker
aangesloten. Voor lineaire netwerken kan men, met kennis van de impedantiematrix van de
driepoort, de toegelaten laststromen identificeren die de spanningsvervuiling in het belas-
tingsknooppunt resp. in het naburig knooppunt reduceren. De voorwaarden voor de toege-
laten laststromen kunnen analytisch uitgedrukt worden, als functie van de elementen van de
impedantiematrix van de driepoort. Bovendien kunnen de gebieden van de toegelaten last-
stromen in het complexe vlak voorgesteld worden door eenvoudige geometrische figuren.
Het is echter niet gegarandeerd dat er een laststroom gevonden kan worden die tegelijk de
spanning in het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt reduceert.
Wanneer de argumenten van de elementen van de impedantiematrix niet gekend zijn, kan
men nog steeds gebieden voor de toegelaten laststromen identificeren. De toegelaten gebie-
den worden echter kleiner dan wanneer de argumenten wel gekend zijn. Dit is belangrijk
voor de realisatie van een energieomzetter die de optimale verbruiker benadert; er werd in
hoofdstuk 2 reeds benadrukt dat een algemene verbruiker slechts een beperkte kennis heeft
van de parameters van het net.
Voor de reductie van de klemspanning in het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt
kunnen geschikte last- resp. transfertimpedanties vooropgesteld worden, en dit zowel voor
algemene als passieve lineaire netwerken. Het is echter niet gegarandeerd dat er een last-
en een transfertimpedantie gevonden kunnen worden die elkaar niet tegenwerken, behalve de
triviale oplossing van oneindige last- en transfertimpedantie.
De eis tot reductie van harmonische spanningen vanuit kan vanuit praktisch standpunt te
streng zijn, vooral wanneer de aanwezige achtergrondvervuiling reeds zeer klein is. Dit kan
beletten dat de spanning in andere knooppunten gereduceerd wordt, zoals eveneens blijkt uit
een voorbeeld. Daarom wordt verder de reductie van de spanningsvervuiling op een andere
manier bekeken, namelijk vanuit de invalshoek van reductie of beperking van de netimpedan-
tie (hoofdstuk 4). Dit reduceert of beperkt de spanningsval over de netimpedantie wanneer
vervuilende stromen in het net geı̈njecteerd worden, en reduceert of beperkt aldus de aantas-
ting van de netspanning.
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Hoofdstuk 4

Reductie en beperking van de
netimpedantie

4.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk werden de voorwaarden afgeleid opdat een belasting de harmonische
spanningen in het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt reduceert. Het reduceren
van de harmonische spanningen in zowel het belastings- als het naburig knooppunt kan een
te strenge of zelfs tegenstrijdige eis zijn (dit blijkt o.m. uit het voorbeeld met resonantie uit
paragraaf 3.6).
Daarom wordt in dit hoofdstuk de verbetering van de vermogenskwaliteit vanuit een an-
dere invalshoek bekeken. Vermits harmonische 1 spanningen veroorzaakt worden door de
spanningsval van harmonische stromen over de netimpedantie, lijkt het logisch te pogen de
netimpedantie te reduceren of op zijn minst te beperken tot een aanvaardbare waarde. De
voorwaarden waaraan een belasting moet voldoen om dit te bereiken worden verder uitge-
werkt in de volgende paragrafen; deze bespreking bouwt voort op de in [Ghijselen1999b]
gevoerde analyse.

4.1.1 Voorstelling van het distributienet

In dit hoofdstuk wordt de interactie tussen twee knooppunten van het distributienet gemo-
delleerd aan de hand van een lineaire tweepoort (figuur 4.1), die in sinusregime door haar
impedantiematrix Z gekenmerkt wordt en beschreven wordt door:[

V 2

V 3

]
=
[
Z22 Z23

Z32 Z33

] [
I2

I3

]
(4.1)

Zoals in hoofdstuk 3 worden het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt genummerd
als knooppunten 2 resp. 3. In bijlage A.4.2 wordt bovendien aangetoond dat de elementen

1Zoals in hoofdstuk 3 wordt met harmonische verder elke frequentiecomponent verschillend van de fundamentele
beschouwd (dus ook niet-gehele veelvouden en fracties van de fundamentele, zoals bijvoorbeeld inter- en subhar-
monischen).
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belastingnaburige
belasting

V 3

I3

V 2

I23 2

Z

Figuur 4.1. Voorstelling van een lineaire tweepoort in sinusregime

van de impedantiematrix van een passieve tweepoort aan de volgende voorwaarden voldoen:




Re (Z22) ≥ 0
Re (Z33) ≥ 0

Re (Z22)Re (Z33) ≥ |Z23 + Z∗
32|2

4

(4.2)

4.1.2 Voordelige belasting voor de reductie van de netimpedantie

Onderstel dat de tweepoort niet belast wordt, I 2 = I3 = 0. De netimpedanties Z20 en Z30

zoals gezien vanuit het belastingsknooppunt 2 resp. het naburig knooppunt 3 worden dan
bepaald uit (4.1):




Z20 = dV 2
dI2

= Z22

Z30 = dV 3
dI3

= Z33

(4.3)

Onderstel nu dat in het belastingsknooppunt een gestuurde stroombron I l wordt aangesloten,
die evenredig is met V 2 en V 3 en dus fungeert als een lastimpedantie Z l en een transfertim-
pedantie Ztr (figuur 4.2):

I l = −V 2

Zl

+
V 3

Ztr

(4.4)

belastingnaburige
belasting

V 3

I3

V 2

I23 2

Z I l

Figuur 4.2. Lineaire tweepoort met belasting Il
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De netimpedanties in aanwezigheid van I l �= 0 kunnen dan bepaald worden door in (4.1) I 2

te vervangen door I 2 + I l:


Z2 = dV 2
dI2

= Z22

1− Z22

dI l
dV 2

− Z32

dI l
dV 3

Z3 = dV 3
dI3

=
Z33

(
1− Z22

dI l
dV 2

)
+ Z23Z32

dI l
dV 2

1− Z22

dI l
dV 2

− Z32

dI l
dV 3

(4.5)

Met behulp van (4.4) komt er:


dI l
dV 2

= − 1
Zl

dI l
dV 3

= 1
Ztr

(4.6)

zodat (4.5) als volgt herschreven kan worden:


Z2 = Z22

1 +
Z22

Z l

− Z32

Ztr

Z3 =
Z33

(
1 +

Z22

Z l

)
− Z23Z32

Zl

1 +
Z22

Z l

− Z32

Ztr

(4.7)

Men zegt dan dat de last I l voordelig is voor de reductie van de netimpedanties als de net-
impedanties gezien vanuit het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt gereduceerd
worden:

|Z2| ≤ |Z20| (4.8)

|Z3| ≤ |Z30| (4.9)

4.1.3 Voordelige belasting voor de beperking van de netimpedantie

Wanneer het distributienet onbelast is, wordt de netimpedantie gedomineerd door de kortslui-
timpedantie Zsc(h) van de distributietransformator, waarbij h de beschouwde harmonische
orde voorstelt. Deze impedantie stijgt bij benadering lineair met de frequentie [Robert1998],
[IEC-61000-2-6]:

|Zsc(h)| ≈ |Xsc(h)| ≈ h|Xsc(1)| (4.10)

waarbij Xsc(h) de kortsluitreactantie van de transformator voor de harmonische h voorstelt,
en Xsc(1) de kortsluitreactantie voor de grondgolf voorstelt. Deze impedantie wordt nu
beschouwd als de optimale netimpedantie; een stijging van de netimpedantie ten opzichte
van de optimale wordt als een ongunstige situatie beschouwd.
Harmonische spanningsvervorming ontstaat door de spanningsval van harmonische stromen
over de netimpedantie. Wanneer het distributienetwerk belast is, wordt de netimpedantie
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beı̈nvloed door de impedanties van de kabels 2 en de aangesloten belastingen. Voor frequen-
ties waarbij de belasting de netimpedantie doet stijgen wordt aldus de harmonische span-
ningsvervorming versterkt. Vooral resonanties kunnen de netimpedantie enorm opdrijven.
Voor frequenties waarbij de belasting de netimpedantie reduceert wordt de spanningsvervor-
ming gereduceerd. Het is echter niet zozeer nodig de netimpedantie te reduceren, dan wel ze
te beperken tot een waarde die voldoende laag is en liefst weinig hoger is dan de optimale
(4.10).
Men zegt dan dat de belasting voordelig is voor de beperking van de netimpedantie als er
geldt:

|Z2| ≤ k h |Xsc(1)| = Zmax (4.11)

|Z3| ≤ k h |Xsc(1)| = Zmax (4.12)

waarbij k ≥ 1 gekozen wordt.

4.2 Reductie van de netimpedantie

4.2.1 Reductie van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

Voorwaarden voor de lastimpedantie

Onderstel dat er enkel een lastimpedantieZ l aanwezig is; er geldt danZ tr = ∞. Voorwaarde
(4.8) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1 + Z22

Z l

∣∣∣∣ ≥ 1 (4.13)

Het toegelaten gebied voor de vector Z 22/Zl ligt dan buiten en op de cirkel met middelpunt
-1 en straal 1 (figuur 4.3.a).
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Figuur 4.3. Reductie van de netimpedantie in het belastingsknooppunt:
(a) toegelaten vectoren Z22/Zl

(b) toegelaten vectoren |Z22|/Zl voor algemene netwerken

(c) toegelaten vectoren |Z22|/Zl voor passieve netwerken

2Ook de capacitieve parallelimpedantie van een kabel beı̈nvloedt de netimpedantie. De kabelcapaciteit kan in
deze context als een belasting voor de transformator beschouwd worden, en kan bij lange, zelfs onbelaste, kabels
leiden tot resonantie in het gemeenschappelijk koppelpunt en zelfs overbelasting van de kabel.



Hoofdstuk 4. Reductie en beperking van de netimpedantie 67

Onderstel nu dat het argument van Z 22 niet gekend is. Men kan dan voldoende voorwaar-
den afleiden voor Z l opdat gegerandeerd aan (4.11) voldaan wordt. Voor algemene lineaire
netwerken is het argument vanZ 22 willekeurig; voor passieve lineaire netwerken geldt er vol-
gens (4.2) dat Re (Z22) ≥ 0 en dus dat θZ22

∈ [−π/2, π/2]. Aan de hand van de redenering
uit paragraaf 3.4.1 kunnen nu ook de toegelaten gebieden voor |Z 22|/Zl afgeleid worden uit
figuur 4.3.a door het toegelaten gebied voor Z 22/Zl aan zijn grenzen met een argument π of
π/2 te versmallen, en dit voor algemene resp. passieve lineaire netwerken (figuren 4.3.b en
4.3.c).

Er blijkt dat de voorwaarden opdat de lastimpedantie Z l de netimpedantieZ2 reduceert iden-
tiek zijn met de voorwaarden opdat Z l de harmonische spanningen in het belastingsknoop-
punt reduceert. Figuur 4.3 is immers identiek met figuur 3.6, paragraaf 3.4.2.

Voorwaarden voor de transfertimpedantie

Onderstel dat er enkel een transfertimpedantie Z tr aanwezig is; er geldt dan Z l = ∞. Voor-
waarde (4.8) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:

∣∣∣∣1− Z32

Ztr

∣∣∣∣ ≥ 1 (4.14)

Het toegelaten gebied voor de vector Z 32/Ztr ligt dan buiten en op de cirkel met middelpunt
1 en straal 1 (figuur 4.4.a).

Onderstel nu dat het argument van Z 32 niet gekend is. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken is het argument willekeurig. Het toegelaten gebied voor |Z 32|/Ztr wordt
dan afgeleid door het toegelaten gebied voor Z 32/Ztr aan zijn grenzen met een argument π
te versmallen. Dit wordt weergegeven in figuur 4.4.b (voldoende voorwaarde).
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Figuur 4.4. Reductie van de netimpedantie in het belastingsknooppunt:

(a) toegelaten vectoren Z32/Ztr, (b) toegelaten vectoren |Z32|/Ztr
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4.2.2 Reductie van de netimpedantie in het naburig knooppunt

Voorwaarden voor de lastimpedantie

Onderstel dat er enkel een lastimpedantieZ l aanwezig is; er geldt danZ tr = ∞. Voorwaarde
(4.9) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣∣∣∣∣

1−
Z23Z32

Z33

Zl + Z22

∣∣∣∣∣∣∣∣
≤ 1 (4.15)

Deze vergelijking blijkt identiek te zijn met vergelijking (3.38) uit paragraaf 3.5.2, waar de
voorwaarden afgeleid worden opdatZ l de harmonische spanningen in het naburig knooppunt
reduceert. Stel nu:

A =
Z33

Z23Z32

(−Zl − Z22) (4.16)

De toegelaten gebieden voorA en −Z l worden weergegeven in figuur 4.5, die identiek is met
figuur 3.15.
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Figuur 4.5. Reductie van de netimpedantie in het naburig knooppunt:

(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren V 2/I2 = −Zl

Wanneer de argumenten vanZ 22 en Z32Z23
Z33

niet gekend zijn, kan de conclusie van paragraaf

3.5.2 onverminderd overgenomen worden. Het toegelaten gebied voor Z l beperkt zich dan
tot het punt op oneindig (voldoende voorwaarde).

Voorwaarden voor de transfertimpedantie

Onderstel dat er enkel een transfertimpedantie Z tr aanwezig is; er geldt dan Z l = ∞. Voor-
waarde (4.9) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1− Z32

Ztr

∣∣∣∣ ≥ 1 (4.17)
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Deze vergelijking is identiek met (4.14). De toegelaten gebieden voor Z 32/Ztr en |Z32|/Ztr

worden dan ook weergegeven in figuren 4.4.a resp. 4.4.b. Hieruit blijkt dus dat de voorwaar-
den opdat Z tr de netimpedantie Z3 in het naburig knooppunt reduceert identiek zijn met de
voorwaarden opdat Z tr de netimpedantie Z2 in het belastingsknooppunt reduceert. Boven-
dien zijn deze voorwaarden identiek met de voorwaarden opdat Z tr de harmonische span-
ningen in het naburig knooppunt reduceert; figuur 4.4 is immers identiek met figuur 3.13,
paragraaf 3.5.1.

4.2.3 Interpretatie en besluit

Reductie van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

Voor de reductie van de modulus van de netimpedantie in het belastingsknooppunt kan men
de volgende conclusies trekken:

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de lastimpedantie Z l ten opzichte van
Z22 (figuur 4.3.a). Dit vereist de kennis van Z 22. Het is voldoende dat |Z l| kleiner is
dan |Z22|/2.

Wanneer het argument van Z 22 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden af-
leiden voor de lastimpedantie. Voor algemene lineaire netwerken is het voldoende dat
|Z l| kleiner is dan |Z22|/2 (figuur 4.3.b).

Voor passieve lineaire netwerken is het toegelaten gebied groter dan voor algemene
lineaire netwerken. Het is voldoende dat |Z l| kleiner is dan |Z22|/2, vermits dit ook
voor algemene lineaire netwerken volstaat; als |Z l| groter is dan |Z22|/2, moet de last
passief zijn, en dus Re (Z l) ≥ 0 (figuur 4.3.c). Hoe groter de lastimpedantie, hoe beter
zij een zuiver resistieve last moet benaderen;

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de transfertimpedantieZ tr ten opzichte
vanZ32 (figuur 4.4.a). Dit vereist de kennis vanZ 32. Het is voldoende dat |Z tr| kleiner
is dan |Z32|/2.

Wanneer het argument van Z 32 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden aflei-
den voor de transfertimpedantie. Zowel voor algemene als passieve lineaire netwerken
is het dan voldoende dat |Z tr| kleiner is dan |Z32|/2 (figuur 4.4.b).

Reductie van de netimpedantie in het naburig knooppunt

Voor de reductie van de modulus van de netimpedantie in het naburig knooppunt kan men de
volgende conclusies trekken:

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de lastimpedantie Z l (figuur 4.5.b). Dit
vereist de kennis van Z 22 en Z23Z32/Z33.

Wanneer de argumenten van Z 22 en Z23Z32/Z33 niet gekend zijn, beperkt het toege-
laten gebied voor Z l zich tot het punt op oneindig (voldoende voorwaarde);

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de transfertimpedantieZ tr ten opzichte
van Z32. Het afleiden van het toegelaten gebied vereist de kennis van Z 32. Het is
voldoende dat |Z tr| kleiner is dan |Z32|/2 (figuur 4.4.a).
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Wanneer het argument van Z 32 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden aflei-
den voor de transfertimpedantie. Zowel voor algemene als passieve lineaire netwerken
is het dan voldoende dat |Z tr| kleiner is dan |Z32|/2 (figuur 4.4.b).

Merk op dat het toegelaten gebied identiek is met het toegelaten gebied voor de reductie
van de netimpedantie in het belastingsknooppunt.

Relatie met de reductie van harmonische spanningen

Er blijkt dat in sommige gevallen de voorwaarden voor de reductie van de netimpedantie equi-
valent zijn met de voorwaarden voor de reductie van de harmonische spanningen (hoofdstuk
3):

• voor de reductie van de netimpedantie en de harmonische spanningen in het belastings-
knooppunt zijn de voorwaarden voor Z l identiek;

• voor de reductie van de netimpedantie en de harmonische spanningen in het naburig
knooppunt zijn de voorwaarden voor Z l en Ztr identiek.

4.3 Beperking van de netimpedantie tot een aanvaardbare
waarde

4.3.1 Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

Voorwaarden voor de lastimpedantie

Onderstel dat er enkel een lastimpedantieZ l aanwezig is; er geldt danZ tr = ∞. Voorwaarde
(4.11) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1 + Z22

Z l

∣∣∣∣ ≥ |Z22|
Zmax

(4.18)

Het toegelaten gebied voor Z22/Zl bevindt zich dan buiten en op de cirkel met middelpunt
−1 en straal |Z22|/Zmax (figuur 4.6.a).
Onderstel dat het argument van Z 22 niet gekend is. Voor passieve lineaire netwerken volgt
uit (4.2) dat θZ22

∈ [−π/2, π/2]; voor algemene lineaire netwerken is het argument van Z 22

willekeurig. Het toegelaten gebied voor |Z 22|/Zl wordt dan afgeleid door het toegelaten
gebied voorZ22/Zl aan zijn grenzen te versmallen met een argumentπ of π/2 voor algemene
(figuren 4.6.b en c) resp. passieve (figuur 4.7) lineaire netwerken. Deze voorwaarden zijn
voldoende, maar niet nodig.

Voorwaarden voor de transfertimpedantie

Onderstel dat er enkel een transfertimpedantie Z tr aanwezig is; er geldt dan Z l = ∞. Voor-
waarde (4.11) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1− Z32

Ztr

∣∣∣∣ ≥ |Z22|
Zmax

(4.19)
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Figuur 4.6. Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt:
(a) toegelaten vectoren Z22/Zl

(b) toegelaten vectoren |Z22|/Zl als |Z22|/Zmax ≥ 1, voor algemene netwerken

(c) toegelaten vectoren |Z22|/Z l als |Z22|/Zmax < 1, voor algemene netwerken
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Figuur 4.7. Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt in passieve netwerken:
(a) toegelaten vectoren |Z22|/Z l als |Z22|/Zmax ≥ 1

(b) toegelaten vectoren |Z22|/Zl als |Z22|/Zmax < 1

Het toegelaten gebied voor Z32/Ztr bevindt zich dan buiten en op de cirkel met middelpunt
1 en straal |Z22|/Zmax (figuur 4.8.a).

Onderstel dat het argument van Z 32 niet gekend is. Zowel voor algemene als passieve li-
neaire netwerken is het argument willekeurig. Het toegelaten gebied voor |Z 32|/Zl wordt
dan afgeleid door het toegelaten gebied voor Z 32/Zl aan zijn grenzen te versmallen met een
argument π (voldoende voorwaarde, figuren 4.8.b en c).
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Figuur 4.8. Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt:
(a) toegelaten vectoren Z32/Ztr

(b) toegelaten vectoren |Z32|/Ztr als |Z22|/Zmax ≥ 1

(c) toegelaten vectoren |Z32|/Ztr als |Z22|/Zmax < 1

4.3.2 Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt

Voorwaarden voor de lastimpedantie

Onderstel dat er enkel een lastimpedantieZ l aanwezig is; er geldt danZ tr = ∞. Voorwaarde
(4.12) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1− 1

A

∣∣∣∣ ≤ Zmax

|Z33|
(4.20)

waarbij:

A =
Z l + Z22

Z23Z32

Z33

(4.21)

Uit bijlage B.3 volgt dan het toegelaten gebied voor A:

• als Zmax = |Z33|, bestaat het toegelaten gebied voor A uit het rechterhalfvlak dat
begrensd wordt door een vertikale rechte met reëel deel gelijk aan 1/2 (figuur 4.9.a).

Het toegelaten gebied voor Z l wordt dan weergegeven in figuur 4.9.b, het afleiden
ervan vereist de kennis van Z 22 en Z23Z32/Z33. Het argument van deze vectoren is
voor algemene lineaire netwerken willekeurig; voor passieve lineaire netwerken wordt
het argument van Z 22 beperkt tot [−π/2, π/2]. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken beperkt het toegelaten gebied voor Z l zich dan ook tot het punt op
oneindig (voldoende voorwaarde).

• als Zmax > |Z33|, wordt uit bijlage B.3 afgeleid dat het toegelaten gebied voor A
buiten en op de cirkel ligt met middelpunt b en straal rb:

b =
1

1−
(
Zmax

|Z33|
)2 (4.22)
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Figuur 4.9. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt voor Zmax = |Z33|:
(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren Zl
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Figuur 4.10. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt voor Zmax > |Z33|:
(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren Zl + Z22

rb =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Zmax

|Z33|

1−
(
Zmax

|Z33|
)2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
(4.23)

Het middelpunt b ligt op de negatieve reële as. Er geldt dat r b > |b|, zodat de oorsprong
buiten het toegelaten gebied ligt (figuur 4.10.a).

Het toegelaten gebied voor Z l + Z22 ligt dan buiten en op de cirkel met middelpunt c
en straal rc:

c = b
Z23Z32

Z33

=
1

1−
(
Zmax

|Z33|
)2

Z23Z32

Z33

(4.24)
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rc = rb

∣∣∣∣Z23Z32

Z33

∣∣∣∣ =
∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Zmax

|Z33|

1−
(
Zmax

|Z33|
)2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
∣∣∣∣Z23Z32

Z33

∣∣∣∣ (4.25)

en wordt weergegeven in figuur 4.10.b. Het afleiden ervan vereist de kennis van
Z23Z32/Z33.

Onderstel dat het argument van Z 23Z32/Z33 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken is het argument willekeurig. Het toegelaten gebied voor
Zl+Z22 wordt dan afgeleid door het toegelaten gebied voor A uit figuur 4.10 aan zijn
grenzen te versmallen met een argument π. Het resulterende toegelaten gebied voor
Zl + Z22 ligt dan buiten en op de cirkel met de oorsprong als middelpunt en straal
|c|+ rc (voldoende voorwaarde, figuur 4.11.a).

Im

Re

|c|+ rc

(a)

Im

Re

|c|+ rc

(b)

Figuur 4.11. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt voor Zmax > |Z33|:
(a) toegelaten vectoren Zl + Z22 wanneer het argument van Z23Z32/Z33 niet gekend is

(b) toegelaten vectoren Zl voor passieve netwerken wanneer Z22

en het argument van Z23Z32/Z33 niet gekend zijn

Onderstel nu verder dat Z 22 niet gekend is. De modulus |Z 22| kan een willekeurige
waarde aannemen; het argument is eveneens willekeurig voor algemene lineaire net-
werken en is beperkt tot [−π/2, π/2] voor passieve lineaire netwerken. Het toegelaten
gebied voor Z l wordt dan afgeleid door het verboden gebied voor Z l + Z22 uit figuur
4.11.a uit te breiden in de richting van alle mogelijke vectoren −Z 22. Voor algeme-
ne lineaire netwerken beperkt het toegelaten gebied voor Z l zich dan tot het punt op
oneindig (voldoende voorwaarde); voor passieve lineaire netwerken bestaat het toege-
laten gebied uit het rechterhalfvlak begrensd door de vertikale rechte met reëel deel
gelijk aan |c|+ rc (voldoende voorwaarde, figuur 4.11.b).

• als Zmax < |Z33| wordt ligt het toegelaten gebied voor A binnen en op cirkel met
middelpunt b en straal rb, die bepaald worden volgens de vergelijkingen (4.22) resp.
(4.23). Het middelpunt b ligt nu op de positieve reële as. Er geldt dat r b < |b|, zodat
de oorsprong buiten het toegelaten gebied ligt (figuur 4.12.a).
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rb

b

(a)
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c

rc

(b)

Figuur 4.12. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt voor Zmax < |Z33|:
(a) toegelaten vectoren A, (b) toegelaten vectoren Zl + Z22

Het toegelaten gebied voor Z l + Z22 ligt dan binnen en op de cirkel met middelpunt
c en straal rc, die bepaald worden volgens de vergelijkingen (4.24) resp. (4.25). Het
toegelaten gebied voor Z l +Z22 wordt dan weergegeven in figuur 4.12.b. Het afleiden
ervan vereist de kennis van Z 23Z32/Z33.

Onderstel dat het argument van Z 23Z32/Z33 niet gekend is. Zowel voor algemene als
passieve lineaire netwerken is het argument willekeurig. Het toegelaten gebied voor
Zl + Z22 wordt dan afgeleid door het toegelaten gebied voor A uit figuur 4.12.a aan
zijn grenzen te versmallen met een argumentπ, wat het toegelaten gebied voorZ l+Z22

volledig doet verdwijnen. Enkel Z l = ∞ is dan toegestaan (voldoende voorwaarde).

Voorwaarden voor de transfertimpedantie

Onderstel dat er enkel een transfertimpedantie Z tr aanwezig is; er geldt dan Z l = ∞. Voor-
waarde (4.12) wordt dan met behulp van (4.7) als volgt herschreven:∣∣∣∣1− Z32

Ztr

∣∣∣∣ ≥ |Z33|
Zmax

(4.26)

Het toegelaten gebied voor de vector Z 32/Ztr ligt dan buiten en op de cirkel met middelpunt
1 en straal |Z33|/Zmax (figuur 4.13.a).
Onderstel nu dat het argument van Z 32 niet gekend is. Zowel voor algemene als passieve
lineaire netwerken is het argument willekeurig. Het toegelaten gebied voor |Z 32|/Ztr wordt
dan afgeleid door het toegelaten gebied voor Z 32/Ztr aan zijn grenzen met een argument π
te versmallen (voldoende voorwaarde, figuren 4.13.b en 4.13.c).

4.3.3 Interpretatie en besluit

Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

Voor de beperking van de modulus van de netimpedantie in het belastingsknooppunt tot een
aanvaardbare waarde Zmax kan men volgende conclusies trekken:
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Figuur 4.13. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt:
(a) toegelaten vectoren Z32/Ztr

(b) toegelaten vectoren |Z32|/Ztr als |Z33|/Zmax ≥ 1

(c) toegelaten vectoren |Z32|/Ztr als |Z33|/Zmax < 1

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de lastimpedantie Z l ten opzichte van
de netimpedantie Z22 (figuur 4.6.a). De afleiding ervan vereist de kennis van Z 22. Het
is voldoende dat:

|Zl| ≤
|Z22|Zmax

|Z22|+ Zmax
(4.27)

Wanneer het argument van Z 22 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden voor
de lastimpedantie afleiden. Het toegelaten gebied wordt uiteraard kleiner. Voor alge-
mene lineaire netwerken is het voldoende dat aan (4.27) voldaan is (figuur 4.6.b); als
Zmax > |Z22| volstaat het ook dat (figuur 4.6.c):

|Zl| ≥
|Z22|Zmax

Zmax − |Z22|
(4.28)

Voor passieve lineaire netwerken is het toegelaten gebied groter dan voor algemene
lineaire netwerken. Het volstaat dat aan (4.27) voldaan is, vermits dit ook voor alge-
mene lineaire netwerken volstaat. Wanneer niet aan (4.27) voldaan is, treden er twee
gevallen op:

– indien Zmax ≤ |Z22| is het nodig (maar niet voldoende) dat de last passief is,
en dus Re (Z l) ≥ 0. Een ruimere voldoende voorwaarde wordt uit figuur 4.7.a
afgeleid;

– indien Zmax > |Z22| wordt de voldoende voorwaarde uit figuur 4.7.b afgeleid.
Het volstaat dat de lastimpedantie beter een zuiver resistieve last benadert naar-
mate zij groter wordt;

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de transfertimpedantieZ tr ten opzichte
van Z32. Het afleiden van het toegelaten gebied vereist de kennis van Z 32 (figuur
4.8.a). Het is voldoende dat:

|Ztr| ≤
|Z32|Zmax

|Z22|+ Zmax
(4.29)
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Wanneer het argument van Z 32 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden voor
de transfertimpedantie afleiden. Het toegelaten gebied wordt uiteraard kleiner. Voor
algemene en passieve lineaire netwerken is het voldoende dat aan (4.29) voldaan is
(figuur 4.8.b); als Zmax > |Z22| volstaat het ook dat (figuur 4.8.c):

|Ztr| ≥
|Z32|Zmax

Zmax − |Z22|
(4.30)

Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt

Voor de beperking van de modulus van de netimpedantie in het naburig knooppunt tot een
aanvaardbare waarde Zmax kan men volgende conclusies trekken:

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de lastimpedantie Z l (figuren 4.9.b,
4.10.b en 4.12.b). Dit vereist de kennis van Z 22 en Z23Z32/Z33.

Wanneer de argumenten van Z 22 en Z23Z32/Z33 niet gekend zijn, kan men voldoende
voorwaarden voor de lastimpedantie afleiden. Het toegelaten gebied wordt uiteraard
kleiner. Er treden twee gevallen op:

– als Zmax ≤ |Z33| beperkt het toegelaten gebied voor Z l zich tot het punt op
oneindig, en dit zowel voor algemene als passieve lineaire netwerken;

– als Zmax > |Z33| beperkt het toegelaten gebied voor Z l zich tot het punt op
oneindig voor algemene lineaire netwerken. Voor passieve lineaire netwerken
bestaat het toegelaten gebied uit het rechterhalfvlak dat weergegeven wordt in
figuur 4.11.b;

• men kan het toegelaten gebied afbakenen voor de transfertimpedantieZ tr ten opzichte
van Z32. Het afleiden van het toegelaten gebied vereist de kennis van Z 32 (figuur
4.13.a). Het is voldoende dat:

|Ztr| ≤
|Z32|Zmax

|Z33|+ Zmax
(4.31)

Wanneer het argument van Z 32 niet gekend is, kan men voldoende voorwaarden voor
de transfertimpedantie afleiden. Het toegelaten gebied wordt uiteraard kleiner. Voor
algemene en passieve lineaire netwerken is het voldoende dat aan (4.31) voldaan is
(figuur 4.13.b); als Zmax > |Z33| volstaat het ook dat (figuur 4.13.c):

|Ztr| ≥
|Z32|Zmax

Zmax − |Z33|
(4.32)

4.4 Besluit

In dit hoofdstuk werd het elektrisch net voorgesteld door een tweepoort. Op de respectie-
velijke poorten worden de belasting en een naburige verbruiker aangesloten. Voor lineaire
netwerken kan men, met de kennis van de impedantiematrix van de tweepoort, gebieden voor
de toegelaten last- en transfertimpedanties afbakenen die de netimpedanties in het belastings-
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en naburig knooppunt reduceren of beperken tot een aanvaardbare waarde. Net als in hoofd-
stuk 3 kunnen de voorwaarden voor de toegelaten gebieden analytisch uitgedrukt worden;
de toegelaten gebieden kunnen in het complexe vlak voorgesteld worden door eenvoudige
geometrische figuren.
Het is niet gegarandeerd dat er een lastimpedantie kan gevonden worden die tegelijk de net-
impedanties in het belastings- en naburig knooppunt reduceert of beperkt. Voor de transfer-
timpedantie daarentegen is dit wel mogelijk; het volstaat dat de modulus van de transfertim-
pedantie voldoende klein is. Er blijkt bovendien dat de voorwaarden voor de reductie van de
netimpedanties voor een deel identiek zijn met de voorwaarden opdat de last- of transfertim-
pedantie de harmonische spanningen reduceert (hoofdstuk 3).
In hoofdstuk 5 worden de voorwaarden, zoals afgeleid in dit hoofdstuk en hoofdstuk 3, toe-
gepast op enkele eenvoudige voorbeelden.



Hoofdstuk 5

Toepassingen en besluit

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden enkele voorbeelden gegeven, als toepassing van de in hoofdstukken
3 en 4 gegeven theorie. De voorbeelden zijn bewust eenvoudig gehouden om een handmatige
oplossing mogelijk te maken en het inzicht te bevorderen. Door toepassing van geschikte
computerprogramma’s kunnen ook meer complexe problemen aangepakt worden, zoals bij-
voorbeeld de studie van de invloed van variabele netwerkparameters.

5.2 Een eenvoudig elektrisch net

Beschouw het elektrisch net dat voorgesteld wordt in figuur 5.1.a. De spanningsbron V n,h

stelt de harmonische component van orde h van de netspanning voor en wordt aangesloten
op knooppunt 1. De zelfinductie Ln stelt de (vereenvoudigde) inwendige impedantie van het
net voor, die gedomineerd wordt door de kortsluitimpedantie van de distributietransformator.
Voor de grondgolf bedraagt de kortsluitimpedantie 0.04 pu; wanneer ω 1 de pulsatie van de
grondgolf voorstelt, wordt deze impedantie:

jωLn = jhω1Ln = jh 0.04 pu (5.1)

Knooppunt 2 is het gemeenschappelijk koppelpunt. Z l stelt een lineaire verbruiker voor;
andere (vervuilende) verbruikers worden parallel met Z l aangesloten, en worden voorgesteld
door de stroombron In,h.

1 2jωLn

Z lV n,h In,h

1 2jωLn

Zl In,h

(a) (b)

Figuur 5.1. Een eenvoudig elektrisch net

(a) algemeen schema (b) schema voor onvervuilde netspanning, h �= 1

79



80 5.2. Een eenvoudig elektrisch net

Onderstel dat de netspanning niet vervuild is (V n,h = 0, ∀h �= 1). Het equivalent netwerk
voor harmonischen wordt dan weergegeven in figuur 5.1.b en kan voorgesteld worden door
een eenpoort die gekenmerkt wordt door de impedantie Z 22 = jh 0.04 pu. We gaan nu na
welke waarden Z l mag aannemen, opdat:

1. de harmonische spanningen in het gemeenschappelijk koppelpunt gereduceerd worden
(zie hoofdstuk 3);

2. de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt gereduceerd wordt of beperkt
tot een aanvaardbare waarde Zmax (zie hoofdstuk 4).

5.2.1 Reductie van de harmonische spanningen

Uit paragraaf 3.4.2, vergelijking (3.23) en figuur 3.6 volgen de toegelaten waarden voor Z l

voor de reductie van de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt.

Voldoende voorwaarde

Uit figuur 3.6.b volgt dat het voldoende is dat:

|Z l| ≤
|Z22|
2

(5.2)

Door toepassing van (5.1) wordt deze voldoende voorwaarde als volgt herschreven:

|Z l| ≤ h 0.02 pu (5.3)

Nodige en voldoende voorwaarde

Uit figuur 3.6.a volgt dat het nodig en voldoende is dat 1/Z l buiten of op de cirkel ligt
met middelpunt −1/Z22 en straal 1/|Z22|, zoals weergegeven in figuur 5.2.a. Aan de hand
van de berekeningen in paragraaf B.3 leidt men dan het toegelaten gebied voor Z l af, dat
weergegeven wordt in figuur 5.2.b.

j 25
h

j 50
h

Im [pu]

Re [pu]

(a)

−jh 0.02

Im [pu]

Re [pu]

(b)

Figuur 5.2. Reductie van de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt

(a) toegelaten gebied voor 1/Zl (b) toegelaten gebied voor Zl
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Er blijkt dat het nodig en voldoende is dat het imaginair gedeelte van Z l voldoet aan:

Im (Z l) ≥ −|Z22|
2

= −h 0.02 pu (5.4)

Compensatie van reactief vermogen met een condensatorbank

Onderstel dat de lastimpedantie bepaald wordt door een condensatorbank met impedantie
−jZc voor de grondgolf:

Z l =
−jZc

h
(5.5)

Men wenst deze condensatorbank te gebruiken om het reactief vermogen van parallel aan-
gesloten (inductieve) lasten1 te compenseren. Opdat deze condensatorbank de harmonische
spanningen niet zou doen toenemen, moet haar impedantie Z l voldoen aan voorwaarde (5.4):

−Zc

h
≥ −h 0.02 pu (5.6)

wat volgende voorwaarde oplegt voor Z c:

Zc ≤ h2 0.02 pu (5.7)

Wanneer aan deze voorwaarde moet voldaan worden voor bijvoorbeeld de vijfde en hogere
harmonischen, moet Zc ≤ 0.5 pu. Voor de grondgolf betekent dit echter dat een dergelijke
condensatorbank een reactief vermogen Q c ≥ 2 pu opneemt en dus niet geschikt is voor
compensatiedoeleinden, waarbij typisch veel kleinere reactieve vermogens gecompenseerd
worden.

5.2.2 Reductie van de netimpedantie

Uit paragraaf 4.2.1, vergelijking (4.13) en figuur 4.3 volgen de toegelaten waarden voor Z l

voor de reductie van de netimpedantie in het belastingsknooppunt. Zoals reeds vermeld in
paragraaf 4.2.1, zijn deze voorwaarden identiek met de voorwaarden opdat de lastimpedan-
tie Zl de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt reduceert. De bespreking uit
paragraaf 5.2.1 kan dan ook onverminderd overgenomen worden.

5.2.3 Beperking van de netimpedantie

Uit paragraaf 4.3.1, vergelijking (4.18) en figuren 4.6 en 4.7 volgen de toegelaten waarden
voorZ l voor de beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt tot een aanvaard-
bare waarde Zmax. Voor het bepalen van Zmax gaat men bijvoorbeeld uit van de netimpe-
dantie bij afwezigheid van belasting, die gedomineerd wordt door de kortsluitimpedantie van
de transformator (5.1). Men beschouwt deze impedantie nu als de optimale netimpedantie.
De aanvaardbare waarde Zmax mag dan slechts in beperkte mate groter zijn dan de optimale:

Zmax = k |Z22| = kh 0.04 pu (5.8)

waarbij k ≥ 1 gekozen wordt. Een aanvaardbare bovengrens is dan bijvoorbeeld k ≤ 2.

1Hierbij wordt de invloed van de inductieve last op de netimpedantie Z22 verwaarloosd.
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Voldoende voorwaarde

Uit figuren 4.6.b en 4.6.c volgt dat het voldoende is dat:

1
|Z l|

≥ 1
Zmax

+
1

|Z22|
(5.9)

De voldoende voorwaarde (5.9) wordt dan als volgt herschreven met behulp van (5.8):

|Z l| ≤
k

1 + k
|Z22| =

k

1 + k
h 0.04 pu (5.10)

Voor k = 1 vindt men uiteraard vergelijking (5.3) terug.

Nodige en voldoende voorwaarde

Uit figuur 4.6.a volgt er dat het nodig en voldoende is dat 1/Z l buiten of op de cirkel ligt met
middelpunt a = −1/Z22 en straal ra = 1/Zmax:


a = − 1

Z22
= −j 25h pu

ra = 1
Zmax

= j 25
hk

pu
(5.11)

Dit wordt voorgesteld in figuur 5.3.a, voor k ≥ 1 (en dus |Z 22|/Zmax ≤ 1, zie (5.8)). Voor
k = 1 vindt men uiteraard figuur 5.2 terug.
Uit paragraaf B.3 volgt dan dat het toegelaten gebied voor Z l buiten en op de cirkel ligt met
middelpunt b en straal rb:


b = 1

a
|a|2

|a|2 − r2
a

= −j hk2

k2 − 1
0.04 pu

rb =
∣∣∣∣ ra
|a|2 − r2

a

∣∣∣∣ = hk
k2 − 1

0.04 pu

(5.12)
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a
ra

(a)

b
rb

Im

Re

(b)

Figuur 5.3. Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt
tot een aanvaardbare waarde Zmax

(a) toegelaten gebied voor 1/Zl (b) toegelaten gebied voor Zl
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Compensatie van reactief vermogen met een condensatorbank

Onderstel dat de lastimpedantie bepaald wordt door een condensatorbank met impedantie
−jZc voor de grondgolf:

Z l =
−jZc

h
(5.13)

Uit vergelijking (5.12) en figuur 5.3 volgt er voor de impedantie van de condensatorbank:

Im (Zl) �∈
[
− hk

k + 1
0.04 , − hk

k − 1
0.04

]
(5.14)

of volgende voorwaarden, die elk voldoende zijn:


Zc ≤ k
k + 1h

2 0.04 pu
of

Zc ≥ k
k − 1h

2 0.04 pu
(5.15)

De eerste vergelijking van (5.15) leidt, net zoals in paragraaf 5.2.1, tot kleine impedanties en
onaanvaardbaar grote reactieve vermogens opgenomen door de condensatorbank. De tweede
voorwaarde leidt dan tot grotere impedanties. Wanneer bijvoorbeeld k = 2 gekozen wordt,
en Zmax niet overschreden mag worden tot en met de dertiende harmonische, dan volgt er:

Zc ≥ 13.52 pu (5.16)

Voor de grondgolf betekent dit dat het compenseerbaar reactief vermogen beperkt is tot
7.4% pu. Het compenseerbaar reactief vermogen daalt verder kwadratisch met de orde van
de hoogste harmonische waarvoor Zmax niet overschreden mag worden.

5.3 Een elektrisch net met variabele belasting

Beschouw het elektrisch net dat voorgesteld wordt in figuur 5.4.a.

1 2

V n,h

Zn

Zp ZlIn,h

1 2Zn

Zp Z lIn,h

(a) (b)

Figuur 5.4. Een eenvoudig elektrisch net met een belastingsimpedantie Zp

(a) algemeen schema (b) schema voor onvervuilde netspanning, h �= 0

De spanningsbron V n,h stelt de harmonische component van orde h van de netspanning
voor en wordt aangesloten op knooppunt 1. De impedantie Z n stelt de (vereenvoudigde)
inwendige impedantie van het net voor, die gedomineerd wordt door de kortsluitimpedantie
van de distributietransformator:

Zn = 0.01 + j0.0592h pu (5.17)

Voor de grondgolf (h = 1) bedraagt de modulus van de netimpedantie dan 0.06 pu.
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Zl stelt een verbruiker voor en wordt aangesloten op knooppunt 2. Knooppunt 2 is tevens het
gemeenschappelijk koppelpunt met andere verbruikers. Andere lineaire verbruikers worden
voorgesteld door de impedantie Z p, die bijvoorbeeld als volgt varieert:

{
|Zp| = h(0.05 . . .∞), θZ

p
∈ [0, π/2]

|Zp| = 5 . . .∞
h

, θZ
p
∈ [−π/2, 0] (5.18)

Wanneer Zp inductief is (θZ
p
∈ [0, π/2]), stijgt |Zp| met de frequentie, om bijvoorbeeld de

(kleine) kortsluitimpedantie van wisselstroommotoren voor te stellen. Wanneer Z p capacitief
is (θZ

p
∈ [−π/2, 0]), daalt |Zp| met de frequentie, om bijvoorbeeld condensatorbanken voor

te stellen.

Andere vervuilende verbruikers worden voorgesteld door de stroombron I n,h.

Onderstel dat de netspanning niet vervuild is (V n,h = 0, ∀h �= 1). Voor harmonischen
wordt het elektrisch net dan weergegeven in figuur 5.4.b, en kan voorgesteld worden als een
eenpoort in knooppunt 2, die beschreven wordt door de impedantie Z 22:

Z22 =
ZnZp

Zn + Zp

(5.19)

We gaan nu na welke waarden Z l mag aannemen, opdat:

1. de harmonische spanningen in het gemeenschappelijk koppelpunt gereduceerd worden
(zie hoofdstuk 3);

2. de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt gereduceerd wordt of beperkt
tot een aanvaardbare waarde Zmax (zie hoofdstuk 4).

5.3.1 Reductie van de harmonische spanningen en de netimpedantie in
het gemeenschappelijk koppelpunt

Uit paragraaf 3.4.2, vergelijking (3.23) en figuur 3.6 volgen de toegelaten waarden voor Z l

voor de reductie van de harmonische spanningen in het belastingsknooppunt. Deze voorwaar-
den zijn identiek met de voorwaarden opdat Z l de netimpedantie in het belastingsknooppunt
reduceert, zoals gegeven in paragraaf 4.2.1, vergelijking (4.13) en figuur 4.3.

Voor een gegeven impedantie Z 22 volgt er dat het toegelaten gebied voor Z 22/Zl buiten en
op de cirkel ligt met middelpunt −1 en straal 1. Het toegelaten gebied voor 1/Z l ligt dan
buiten en op de cirkel met middelpunt −1/Z 22 en straal 1/|Z22|. Het toegelaten gebied voor
1/Zl voor alle mogelijke waarden vanZ 22 wordt dan exact bepaald (m.b.v. een computerpro-
gramma) als de doorsnede van de toegelaten gebieden voor elke optredende Z 22. De grens
van het resulterend toegelaten gebied wordt weergegeven in figuur 5.5.a, voor vb. h = 17; het
toegelaten gebied bevindt zich dan buiten en op de aangegeven grenskromme. Deze figuur
geeft de nodige en voldoende voorwaarde weer opdat 1/Z l de harmonische spanning in het
gemeenschappelijk koppelpunt reduceert.

Men kan ook voldoende voorwaarden voor 1/Z l bepalen aan de hand van enkele eenvoudige
overwegingen, op analoge wijze als in hoofdstukken 3 en 4. Het kleinste toegelaten gebied
voor 1/Zl treedt op voor de cirkel met de grootste straal 1/|Z 22|, dus voor de kleinste waarde
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Figuur 5.5. Reductie van de harmonische spanningen en de netimpedantie in het
gemeenschappelijk koppelpunt, voor h = 17

(a) toegelaten vectoren 1/Zl (b) toegelaten vectoren Zl

van |Z22|. Voor de gegeven distributie voor Z p (5.18) en h = 17 treedt de kleinste waarde
voor |Z22| op als2:{

θZ
p

= 0 rad

|Zp| = 5
h
pu

⇒ |Z22|min = 0.282 pu (5.20)

Bovendien gaat men gemakkelijk na dat θZ22
∈ [−π/2, π/2]. Het toegelaten gebied voor

1/Zl wordt dan benaderd als de doorsnede van de toegelaten gebieden, die buiten en op
de cirkels liggen met straal 1/|Z22|min en middelpunten − exp(jθZ22

)/|Z22|min, voor alle
mogelijke waarden van θZ22

. Deze benadering wordt eveneens weergegeven in figuur 5.5.a;
het toegelaten gebied bevindt zich dan buiten en op de aangegeven grenskromme. Het aldus
bekomen toegelaten gebied is uiteraard kleiner dan het exact bepaalde.
Merk op dat de benaderde kromme die het toegelaten gebied begrenst een voldoende voor-
waarde voorstelt opdat 1/Z l de harmonische spanning en de netimpedantie in het gemeen-
schappelijk koppelpunt reduceert. Deze kromme heeft dezelfde vorm als de kromme voor-
gesteld in figuren 3.6.c en 4.3.c, die een voldoende voorwaarde aangeeft voor |Z 22|/Zl voor
passieve lineaire netwerken.
Het benaderd resp. exact toegelaten gebied voor Z l wordt dan weergegeven in figuur 5.5.b;
het toegelaten gebied ligt binnen en op de aangegeven grenskromme.

5.3.2 Beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk kop-
pelpunt tot een aanvaardbare waarde

Uit paragraaf 4.3.1, vergelijking (4.18) en figuren 4.6 en 4.7 volgen de toegelaten waarden
voor Z l voor de beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt tot

2De waarde van Zp waarvoor |Z22| minimaal is wordt het eenvoudigst numeriek bepaald, door het testen van
een aantal waarden voor Zp binnen de opgegeven distributie.
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een aanvaardbare waarde Zmax.
Voor een gegeven impedantie Z 22 bevindt het toegelaten gebied voor 1/Z l zich buiten en
op de cirkel met middelpunt −1/Z 22 en straal 1/Zmax. Het toegelaten gebied voor alle
optredende impedanties Z 22 wordt dan exact bepaald als de doorsnede van alle individuele
toegelaten gebieden (zoals in paragraaf 5.3.1). Het wordt weergegeven in figuur 5.6.a, voor
h = 17, en voor de beperking van de netimpedantie tot Zmax = 0.06h pu, wat (benaderd)
de netimpedantie zou zijn indien het beschouwde distributienet onbelast was. Het toegelaten
gebied ligt buiten en op de aangegeven grenskromme.
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Figuur 5.6. Beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt
tot een aanvaardbare waarde Zmax = 0.06h pu, voor h = 17:

(a) toegelaten vectoren 1/Zl, (b) toegelaten vectoren Zl

Men kan ook voldoende voorwaarden voor 1/Z l bepalen aan de hand van enkele een-
voudige overwegingen, op analoge wijze als in hoofdstukken 3 en 4. Voor een gege-
ven impedantie Z22 bedraagt de straal van het toegelaten gebied 1/Zmax en is dus on-
afhankelijk van Z22. Men gaat bovendien gemakkelijk na dat voor de gegeven waar-
den voor Zp (5.18) en h = 17 er geldt dat θZ22

∈ [−π/2, π/2] en 1/|Z22| ∈
[0, 0.282]. Het toegelaten gebied voor 1/Z l wordt dan benaderd als de doorsnede
van de toegelaten gebieden, begrensd door de cirkels met straal 1/Zmax en middelpunt
− exp(jθZ22

)/|Z22|, voor alle mogelijke waarden voor θZ22
en |Z22|. Deze benadering

wordt eveneens weergegeven in figuur 5.6.a; het toegelaten gebied bevindt zich dan buiten en
op de aangegeven grenskromme. Het benaderd toegelaten gebied is uiteraard kleiner dan het
exact bepaalde.
Merk op dat de benaderde kromme die het toegelaten gebied begrenst een voldoende voor-
waarde voorstelt opdat 1/Z l de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt beperkt
totZmax. Het resulterend toegelaten gebied heeft een vorm die schijnbaar aanleiding geeft tot
een iets kleiner gebied dan voorgesteld in figuur 4.7, dat een voldoende voorwaarde aangeeft
voor |Z22|/Zl voor passieve lineaire netwerken. In tegenstelling tot de analyse uit paragraaf
4.3.1, wordt in dit voorbeeld immers rekening gehouden met een varierende modulus van de
netimpedantie |Z22| (zie vergelijkingen (5.18) en (5.19)).
Het benaderd resp. exact toegelaten gebied voor Z l wordt dan weergegeven in figuur 5.6.b;
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het toegelaten gebied ligt binnen en op de aangegeven grenskromme.

5.4 Een radiaal distributienet met een resonantie

Beschouw het elektrisch net dat voorgesteld wordt in figuur 5.7. De stroombron I n en de
zelfinductie Ln stellen het Nortonequivalent van de netspanning en de inwendige impedantie
van het net voor. De zelfinducties L2 en L3 stellen kabels voor, die verbruikers voeden die
aangesloten worden op knooppunten 2 resp. 3. Z l stelt een verbruiker voor die aangesloten
wordt op knooppunt 2. In knooppunt 3 bevindt zich een condensatorbank met capaciteit C
en lekweerstand3 R.

1 3 2

Ln

L2L3

Z l
C RIn

Figuur 5.7. Een radiaal distributienet met een resonantie

De impedanties hebben volgende waarden, waarbij ω 1 de pulsatie van de grondgolf en h de
orde van de beschouwde harmonische voorstelt:




jhXn = jhω1Ln = jh0.04 pu
jhX2 = jhω1L2 = jh0.02 pu
jhX3 = jhω1L3 = jh0.02 pu

−jXc
h = −j 1

hω1C
= −j 10.14h pu

R = 20Xc = 202.8 pu

(5.21)

Voor toepassing van de resultaten uit hoofdstukken 3 en 4 worden de parameters van de
impedantiematrix Z bepaald, die de driepoort bestaande uit knooppunten 1, 2 en 3 voorstelt:


 V 1

V 2

V 3


 =


 Z11 Z12 Z13

Z21 Z22 Z23

Z31 Z32 Z33




 I1

I2

I3


 = Z


 I1

I2

I3


 (5.22)

Daartoe wordt Z l als een extern aangesloten impedantie behandeld, terwijl de condensator-
bank C tot de driepoort behoort. Voor h = 13 treedt er parallelresonantie op tussen L n en L3

enerzijds en C anderzijds. Dan wordt de netimpedantie Z 33 in knooppunt 3 maximaal. De

3In werkelijkheid worden de verliezen in een condensatorbank nauwkeuriger gemodelleerd aan de hand van een
serieweerstand i.p.v. een (parallelle) lekweerstand. De keuze voor de lekweerstand werd hier gemaakt omdat, voor
de frequentie waarbij parallelresonantie ontstaat tussen Ln en L3 enerzijds en C anderzijds, de uitdrukkingen voor
de meeste componenten van de impedantiematrix van de driepoort zeer eenvoudig worden, zie vgl. (5.23).
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impedantiematrix wordt dan als volgt bepaald:




h(Xn +X3) = Xc
h

Z11 =
R− h2X3 R

Xc
+ jhX3

Xn +X3

Z22 = 20Xc + jhX2

Z33 = 20Xc

Z12 = Xn R
Xn +X3

Z23 = 20Xc

Z21 = Z12

Z13 = Z12

Z31 = Z13

Z32 = Z23

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

h = 13 (5.23)

met volgende numerieke waarden voor de impedanties:




Z11 = 90.13 + j0.173 pu
Z22 = 202.8 + j0.26 pu
Z33 = 202.8 pu
Z12 = 135.2 pu
Z23 = 202.8 pu

(5.24)

Hieruit blijkt dat ook de netimpedanties Z 11 in knooppunt 1 en Z 22 in knooppunt 2 zeer
hoge waarden aannemen voor h = 13. Voor een onbelast distributienet worden de netimpe-
danties in de knooppunten immers gedomineerd door de (inductieve) kortsluitimpedantie van
de transformator en de serieimpedantie van de kabels. Beschouw nu de impedanties in onbe-
laste toestand als optimale impedanties Zxy,opt. Men bekomt voor h = 13, waarbij R = ∞
en C = 0 beschouwd worden:



|Z11,opt| = |jh0.04| pu = 0.52 pu
|Z22,opt| = |jh0.08| pu = 1.04 pu
|Z33,opt| = |jh0.06| pu = 0.78 pu
|Z12,opt| = |jh0.04| pu = 0.52 pu
|Z13,opt| = |jh0.04| pu = 0.52 pu
|Z23,opt| = |jh0.06| pu = 0.78 pu

(5.25)

Vergelijking met (5.24) leert dat de optimale impedanties veel kleiner zijn dan de werkelijk
optredende. Vervuilende lasten (die harmonische stromen in het distributienet injecteren)
zullen aldus grote spaningsvervorming veroorzaken in de knooppunten. Men wenst dan ook
dat de optredende netimpedanties slechts weinig groter zijn dan de optimale.

We veronderstellen nu verder dat de vervuiling van de netspaning verwaarloosbaar is (I n =
0). We gaan nu na voor welke lastimpedantie Z l resp. transfertimpedantie Z tr de modulus
van de netimpedanties Zxx in het knooppunt x beperkt worden tot een aanvaardbare waarde
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Zmax,x = 2 |Zxx,opt|:


Zmax,1 = 1.04 pu
Zmax,2 = 2.08 pu
Zmax,3 = 1.56 pu

(5.26)

De bespreking wordt hier beperkt tot de resonantiefrequentie h = 13.

5.4.1 Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

Voor de beperking van netimpedantie in het belastingsknooppunt (knooppunt 2) worden de
voorwaarden voor de belastingsimpedantieZ l gegeven in paragraaf 4.3.1, vergelijking (4.18)
en figuur 4.6. Het toegelaten gebied voor 1/Z l ligt buiten en op de cirkel met middelpunt
a = −1/Z22 en straal ra = 1/Zmax,2 (figuur 5.8.a):


a = − 1

Z22
= (−4.93 + j0.00632) · 10−3 pu

ra = 1
Zmax,2

= 0.0481 pu
(5.27)
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Figuur 5.8. Beperking van de netimpedantie in het belastingsknooppunt

(a) toegelaten vectoren 1/Zl (b) toegelaten vectoren Zl

Uit paragraaf B.3 kan men dan afleiden dat het toegelaten gebied voor Z l binnen en op de
cirkel ligt met middelpunt m2 straal r2 (figuur 5.8.b):


m2 = 1

a
|a|2

|a|2 − r2
a

= (21.3 + j0.0274) · 10−3 pu

r2 =
∣∣∣∣ ra
|a|2 − r2

a

∣∣∣∣ = 2.08 pu

(5.28)

5.4.2 Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt

Voor de beperking van netimpedantie in het naburig knooppunt (knooppunt 3) worden de
voorwaarden voor de belastingsimpedantieZ l gegeven in paragraaf 4.3.2, vergelijking (4.20)
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en figuur 4.12. Er blijkt dat het toegelaten gebied voor Z l binnen en op de cirkel ligt met
middelpunt m3 en straal r3 (figuur 5.9):




m3 = 1

1−
(
Zmax,3

|Z33|
)2

Z23Z32
Z33

= 0.012− j0.26 pu

r3 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣

Zmax,3

|Z33|
1−
(
Zmax,3

|Z33|
)2

∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= 1.56 pu

(5.29)
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Figuur 5.9. Beperking van de netimpedantie in het naburig knooppunt:

toegelaten vectoren Zl

5.4.3 Beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk kop-
pelpunt

Voor de beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt (knooppunt
1) kan men de zelfde procedure volgen als in vorige paragraaf, door omwisseling van de
nummering van de knooppunten 1 en 3. Men vindt het toegelaten gebied voor Z l in figuur
5.10 terug. Er blijkt dat het nodig en voldoende is dat de vector Z l binnen of op de cirkel ligt
met middelpunt m1 = 0.035− j0.260 pu en straal r1 = 2.34 pu.

5.4.4 Globale beperking van de netimpedantie

De doorsnede van de toegelaten gebieden uit figuren 5.8, 5.9 en 5.10 bepaalt het toegelaten
gebied voor Z l opdat de netimpedantie in de drie knooppunten tegelijk beperkt wordt. In dit
voorbeeld is de doorsnede niet ledig, en wordt weergegeven in figuur 5.11. Het toegelaten
gebied voor Z l ligt dan binnen en op de cirkel met middelpunt m3 = 0.012 − j0.26 pu en
straal r3 = 1.56 pu.
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Figuur 5.10. Beperking van de netimpedantie in het gemeenschappelijk koppelpunt:

toegelaten vectoren Zl
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Figuur 5.11. Beperking van de netimpedantie in het belastings- en naburig knooppunt,

en in het gemeenschappelijk koppelpunt: toegelaten impedanties Zl

5.5 Besluit en suggesties voor verder onderzoek

In de hoofdstukken 3 en 4 werd, uitgaande van de impedantiematrix van een multipoort,
nagegaan wanneer een belasting (voorgesteld als belastingsimpedantie of als transfertimpe-
dantie) een gunstige invloed heeft op de harmonische spanningen en de netimpedantie in de
knooppunten van het elektrisch net. Nodige en/of voldoende voorwaarden (voor algemene
en passieve netwerken) werden afgeleid, en toegepast aan de hand van enkele voorbeelden
in dit hoofdstuk. De voorbeelden illustreren de eenvoud van het voorgesteld formalisme, dat
uitgaat van een (lineaire) multipoort die de koppeling tussen de verschillende knooppunten
van een elektrisch netwerk beschrijft. Uit de voorbeelden gegeven in paragrafen 5.2 en 5.3
volgt bijvoorbeeld dat verbruikers met een resistief en passief gedrag ten opzichte van de
netspanningsvervuiling de vermogenskwaliteit niet verder aantasten. Capacitieve verbruikers
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zijn te vermijden omwille van het risico op parallelresonantie met de kortsluitimpedantie van
de transformator. Inductieve verbruikers zijn niet effectief wanneer het distributienetwerk
resonanties bevat. Het voorbeeld uit paragraaf 5.3 geeft ook aan hoe bij variabele parame-
ters op efficiënte wijze een benaderde voorwaarde voor de laststroom kan afgeleid worden,
zonder een volledige uitwerking voor alle mogelijke parametercombinaties te vereisen. De
gevonden benadering is, bij constructie, een voldoende voorwaarde voor de laststroom. In
het voorbeeld uit paragraaf 5.4, tenslotte, worden de voorwaarden voor de laststroom bepaald
opdat de vereisten voor de vermogenskwaliteit in meerdere knooppunten tegelijk voldaan
worden.
De opgestelde voorwaarden voor de invloed van de laststroom op de vermogenskwaliteit zijn
eenvoudige functies van de elementen van de impedantiematrix van een multipoort. Voor
eenvoudige netwerken (of voor netwerken die door een vereenvoudigd netwerk kunnen voor-
gesteld worden) laat dit toe tot een handmatige berekening van de voorwaarden voor de last-
stroom te komen, en wordt het inzicht in de voortplantingsmechanismen van netspannings-
vervuiling bevorderd.
De impedantiematrix van een multipoort kan steeds bepaald worden aan de hand van de
takimpedantie- en incidentiematrices van het beschouwde netwerk (zie vb. [Willems1980]).
Dit maakt een efficiënte, computergesteunde voorspelling van de voortplanting van
spannings- en stroomvervuiling in complexe netwerken mogelijk. Het concept en de uitvoe-
ring van een geschikt computerprogramma hiervoor is mogelijke stof voor verder onderzoek.
De voorgestelde analyse is beperkt tot lineaire netwerken. Strikt genomen zijn elektrische
netten waarin vervuilende (en dus niet-lineaire) verbruikers voorkomen niet-lineair. Boven-
dien bevat het distributienet zelf ook niet-lineaire componenten (vb. distributietransformato-
ren in nullast). Verder onderzoek moet uitwijzen in hoe en in welke mate de aanwezigheid van
dergelijke niet-lineariteiten in rekening gebracht moet worden. Een eerste, beperkte studie
voor de aanwezigheid van een typische niet-lineaire verbruiker in het netwerk laat reeds ver-
moeden dat de resultaten bekomen in dit werk kwalitatief behouden blijven [Ryckaert2001b].
De voorgestelde analyse heeft tot doel de lokale kwaliteit van de spanningsgolfvorm te ver-
beteren. Verder onderzoek moet ook de voorwaarden afleiden opdat de vervuiling zich niet
zou voortplanten in het net, m.a.w. opdat vervuilende stromen die in het gemeenschappelijk
koppelpunt in het voedende net geı̈njecteerd worden zouden beperkt blijven tot aanvaardbare
waarden. Dit behelst zowel de reductie van de propagatie van lokaal opgewekte vervuiling
als beperking van vervuilende stromen veroorzaakt door de achtergrondvervuiling uit het net.
Een eerste studie voor een typische situatie werd reeds uitgevoerd; het vermoeden bestaat dat
ook meer algemene voorwaarden geformuleerd kunnen worden [Ryckaert2001].
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Hoofdstuk 6

Compensatie van netvervuiling

6.1 Invloed van gelijkrichters op de vermogenskwaliteit

De distributie van elektrische energie wordt grotendeels gerealiseerd door tussenkomst van
wisselspanning. Bijgevolg werden er in de loop der jaren heel wat energieomzetters ontwik-
keld die een wisselspanningsvoeding vereisen. De steeds toenemende automatisatie en groei-
ende eisen m.b.t. efficiëntie en flexibiliteit van processen vereisen dat de energieomzetters
steeds nauwkeuriger gecontroleerd worden. Dit kan gerealiseerd worden met behulp van ver-
mogenselektronische schakelingen [Redl1997] (vb. invertoren voor de sturing van inductie-
en synchrone machines). Ook voor de voeding van elektronische apparatuur (informatica-
systemen, huishoudapparatuur) neemt het gebruik van vermogenselektronische energieom-
zetters toe. Deze omzetters vereisen als energiereservoir meestal een gelijkspanningbron in
plaats van een wisselspanningsbron. Dit vereist de toepassing van een gelijkrichter, die de
wisselspanning van het net omzet in een gelijkspanning.
De intrinsieke functie van een gelijkrichter is dan ook het zo goed mogelijk realiseren van een
gelijkspanningsbron1, uitgaande van de wisselspanning van het net. De ideale gelijkrichter
heeft dan de volgende eigenschappen:

• de gelijkgerichte spanning bevat geen wisselspanningscomponenten;

• de gelijkspanning is onafhankelijk van de vorm en amplitude van de netspanning;

• de gelijkspanning is onafhankelijk van de belasting en vermogenszin aan gelijkspan-
ningszijde.

De intrinsieke functie van een gelijkrichter slaat dus enkel op de kwaliteit van de geleverde
gelijkspanning. Het spreekt vanzelf dat, om praktische redenen, deze (ideale) eigenschap-
pen niet nagestreefd kunnen worden wanneer de karakteristieken van de netspanning en de
belasting onbeperkt van het normaal werkingsgebied kunnen afwijken.
Uit hoofdstuk 2 volgt dat een energieomzetter, die de optimale belasting van het net realiseert,
een belangrijke functie m.b.t. vermogenskwaliteit vervult. Deze extrinsieke functie stelt dan
de volgende eisen aan de gelijkrichter:

1In principe kan de functie van een gelijkrichter ook de realisatie van een gelijkstroombron zijn; dit komt echter
beduidend minder vaak voor.
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• het sinusoı̈daal en symmetrisch karakter van een onvervuilde netspanning mag niet
aangetast worden;

• de opname van actief vermogen uit het net moet gepaard gaan met minimaal transmis-
sieverlies;

• de variatie van de amplitude van de netspanning, veroorzaakt door de gelijkrichter,
moet minimaal zijn;

• de goede werking van de gelijkrichter mag niet gehinderd worden door aanwezige
(maar beperkte) netvervuiling;

• de aanwezige netvervuiling wordt niet groter door het aansluiten van de gelijkrich-
ter. De gelijkrichter kan als energieomzetter eventueel instaan voor een (gedeeltelijke)
compensatie van de netvervuiling;

• het rendement van de gelijkrichter moet zo hoog mogelijk zijn.

Klassiek wordt de benodigde gelijkspanning bekomen door de wisselspanning van het net,
eventueel na een transformator, gelijk te richten door middel van een diodebrug en de over-
gedragen energie te bufferen in een condensator. Aldus bekomt men een zg. piekgelijkrichter
(figuur 6.1.a).
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Figuur 6.1. Piekgelijkrichter voor omzetting van wisselspanning naar gelijkspanning:

(a) topologie, (b) typische lijnstroom en resulterende vervorming van de netspanning

Voor wat de intrinsieke functie betreft, is het bekend dat de uitgangsspanning van een piek-
gelijkrichter niet vrij is van wisselspanningscomponenten, en tevens afhankelijk is van de
piekspanning van het net (en dus van de amplitude en eventuele vervorming van de net-
spanning) en van de belasting aan gelijkspanningszijde. De diodes laten bovendien geen
energierecuperatie naar het net toe.
Voor wat de extrinsieke functie betreft, wordt vooral de sterke vervorming van de lijnstroom
als hinderlijk ervaren. Dit veroorzaakt op zijn beurt vervorming van de netspanning (figuur
6.1.b). Bovendien neemt het aantal piekgelijkrichters aangesloten op het elektrisch net nog
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steeds toe [Nejdawi1999]. De reductie van de harmonische stromen is dan ook het eerste doel
van eventuele compensatie.
Een klassieke piekgelijkrichter voldoet dus niet aan de hoger gestelde intrinsieke en extrin-
sieke functionele vereisten.

6.2 Compensatiemethodes

Compensatie van een vervuilende last heeft tot doel zijn negatieve impact op de vermogens-
kwaliteit te reduceren. Dit kan bijvoorbeeld door filtering van de vervuilende componenten
van de opgenomen laststroom, waarbij de vervuilende last behouden blijft. Meestal worden
pas maatregelen genomen wanneer zich een acuut probleem van vermogenskwaliteit stelt.
De genomen maatregelen moeten bovendien aangepast worden wanneer de situatie verandert
(vb. veranderlijke netimpedantie, installatie of verwijdering van andere vervuilende verbrui-
kers, ...).
Men kan ook de verbruiker zelf aanpassen. De verbruiker wordt dan zo ontworpen dat hij
zo goed mogelijk de optimale verbruiker benadert, zonder externe maatregelen te vereisen.
Deze aanpak biedt een meer duurzame oplossing dan filtering.
Ook de vervuiling van de netspanning kan gecompenseerd worden, ter bescherming van ge-
voelige verbruikers en kritische processen. Spanningsvervuiling is immers niet altijd te ver-
mijden, bijvoorbeeld indien de vervuiling reeds aanwezig is in het voedende net (harmonische
vervorming, dips, ...), of door het optreden van incidenten (onderbrekingen, overspanningen,
...).

6.2.1 Passieve compensatie

Bij passieve compensatie compenseert men een vervuilende last met behulp van passie-
ve componenten. Meestal gaat het om filtering van harmonische stromen [Gonzales1987],
[Montanari1987], [Ludbrook1988], [Key1993] of compensatie van asymmetrische lasten
[Czarnecki1992], [Willems1993].

Passieve filters
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Figuur 6.2. Passieve compensatie van harmonische stromen met behulp van een afgestemde LC-kring

Afgestemde LC-kringen bijvoorbeeld, die parallel met de vervuilende last geplaatst worden,
kunnen harmonische stromen afleiden van het gemeenschappelijk koppelpunt (figuur 6.2).
Deze werkwijze heeft verschillende nadelen:
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• de harmonische stroom wordt maar afgeleid als de impedantie van de LC-kring veel
kleiner is dan de netimpedantie voor de betrokken harmonische;

• voor elke te compenseren harmonische is een aparte LC-kring nodig;

• harmonische stromen van naburige belastingen worden eveneens door het filter afgeleid
en kunnen de LC-kring overbelasten;

• vervorming van de netspanning kan de LC-kring overbelasten;

• de LC-kring kan in parallelresonantie treden met de impedantie van het net;

• voor de grondgolf gedraagt de LC-kring zich als een nagenoeg zuiver inductieve ver-
bruiker en verbruikt aldus reactieve energie;

• voor sterk vervuilende lasten (zoals vb. piekgelijkrichters) is het met behulp van pas-
sieve filters zeer moeilijk te voldoen aan normen en aanbevelingen, en dan nog vaak
ten koste van een groot aantal filtersecties.

Over het algemeen zijn oplossingen met passieve filters moeilijk te ontwerpen, en wordt hun
effectiviteit sterk beı̈nvloed door veranderende omstandigheden (netimpedantie, achtergrond-
vervuiling van de netspanning, nabijheid van andere vervuilende verbruikers, ...).

Beı̈nvloeding van het commutatiegedrag

Met passieve componenten kan ook ingegrepen worden in het commutatiegedrag van een
gelijkrichter (figuur 6.3).
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Figuur 6.3. Passieve compensatie door beı̈nvloeding van het commutatiegedrag:

(a) met een zelfinductie, (b) met een afgestemde LC-kring

De effectiviteit is minder afhankelijk van de netimpedantie en eventuele achter-
grondvervuiling van de netspanning. Toch heeft ook deze oplossing een aantal
nadelen [Prasad1990], [Prasad1992], [Vandenbossche1992], [Kelley1992], [Key1993],
[Grotzbach1994], [Sanz2000]:

• de geleverde gelijkspanning is sterk afhankelijk van de belasting. Dit noodzaakt soms
de toepassing van een vermogenselektronische energieomzetter om dit effect te com-
penseren;

• het is zeer moeilijk te voldoen aan normen en aanbevelingen, en dan nog ten koste van
een grote spanningsdaling bij belasting of een grote rimpel op de uitgangsspanning. Dit
soort oplossing wordt enkel toegepast als vooral de hogere harmonischen (figuur 6.3.a)
of een bepaalde dominante harmonische (figuur 6.3.b) aangepakt moeten worden.
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Gelijkrichters met verhoogd pulstal

Wanneer de gelijkrichter driefasig uitgevoerd wordt (figuur 6.4), is het pulstal gelijk aan
p = 6. Het is algemeen bekend dat bij symmetrische en sinusoı̈dale voeding de harmonischen
van de lijnstroom beperkt zijn tot de ordes h = 6k ± 1, waarbij k een positief geheel getal
voorstelt.

+

-

V m
Vdc

I

Figuur 6.4. Driefasige piekgelijkrichter

Bij driefasige voeding kan men schakelingen toepassen waarvan het pulstal 12, 18 of zelfs
24 bedraagt (vb. [Read1948] voor p = 12; [Oguchi1997] voor p = 18, [Choi1997b] voor
p = 24). De harmonischen met orde kleiner dan h = p − 1 worden hierdoor gevoelig
gereduceerd. Deze oplossing is zeer geschikt wanneer vooral de laagst optredende harmoni-
schen gereduceerd moeten worden. Verhoogde pulstallen worden bijna uitsluitend toegepast
voor zeer grote vermogens of voor toepassingen waarbij een spanningsomzetting d.m.v. een
(driefasige) transformator vereist is, en dit wegens de omvang en de kostprijs van de vereiste
magnetische componenten. Een typische realisatie wordt gegeven in figuur 6.5, voor p = 12.
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Figuur 6.5. Gelijkrichter met pulstal p = 12

Injectie van derde harmonische stroom

Door het injecteren van een geschikte derde harmonische (homopolaire) stroom I 3 aan de
wisselspanningszijde van de gelijkrichter wordt het commutatiegedrag beı̈nvloed en kan een
reductie van de dominante harmonischen bekomen worden. Het basisprincipe werd voor
het eerst geschetst in [Bird1969]; een typische uitvoering wordt weergegeven in figuur 6.6
[Baird1980]. Door een geschikte keuze van de componentwaarden kan een willekeurige
harmonische geëlimineerd worden.

Diverse verfijningen werden aan dit systeem aangebracht. Zo slaagt men er in dit systeem
te laten werken als een gelijkrichter met verhoogd pulstal, vb. [Arrillaga1991]. Andere ver-
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Figuur 6.6. Basisschakeling voor injectie van derde harmonische stroom

beteringen betreffen de actieve controle van de geı̈njecteerde stroom 2, vb. [Naik1995]. Een
overzicht van de ontwikkelingen en bijhorende referenties worden gegeven in [Clark1997].
De toepassing van derde harmonische injectie blijkt echter omvangrijke magnetische com-
ponenten te vereisen en is minder effectief wanneer de belastingstoestand variabel is. Deze
methode wordt vooral toegepast bij zeer grote vermogens.

6.2.2 Actieve compensatie

Bij actieve compensatie maakt men gebruik van actieve componenten (halfgeleiderschake-
laars) [Akagi1994], [Akagi1996], [Peng1998], [Singh1999]. Actieve compensatoren zijn in
feite vermogenselektronische energieomzetters die compenserende stromen en/of spanningen
opdringen in het elektrisch net (figuur 6.7).

V f

If

Figuur 6.7. Typische schakeling voor actieve compensatie

De halfgeleiderschakelaars worden met pulswijdtemodulatie 3 (PWM) gestuurd. De schakel-
frequentie ligt veel hoger dan de frequentie van de te compenseren spannings- en stroom-
componenten. Daardoor kunnen de frequentiecomponenten die veroorzaakt worden door het
schakelen relatief eenvoudig uitgefilterd worden, zonder de compenserende stromen en span-
ningen aan te tasten.
De in het net optredende spannings- en stroomvervuiling worden gemeten, en door een re-
gelkring verwerkt om de wenswaarde voor de op te dringen (compenserende) stromen en
spanningen te berekenen en de benodigde stuursignalen voor de halfgeleiderschakelaars te
bepalen.
Net zoals een passief filter, kan een actief filter in serie of in parallel met de verbruiker
aangesloten worden. Actieve serie- en parallelfilters kunnen met elkaar of met passieve fil-
ters gecombineerd worden, men spreekt dan van gecombineerde actieve resp. hybride filters

2Actieve controle wordt gedefinieerd in paragraaf 6.2.2.
3In het Engels aangeduid met Pulse Width Modulation (PWM).
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[Akagi1994], [Fujita1998]. Men kan ook rechtstreeks de verbruikers realiseren onder de
vorm van actieve energieomzetters, die de vermogenskwaliteit weinig of niet aantasten (vb.
actieve gelijkrichters, zie de uitgebreide bibliografie in [Barbi1999]).
Actieve compensatie laat toe de functionaliteit en de performantie van filters en gelijkrich-
ters te verhogen ten opzichte van oplossingen met passieve compensatie. Dit wordt verder
besproken in paragrafen 6.3 en 6.4 [Ghijselen2000].
Actieve compensatie heeft niettemin een aantal nadelen:

• door het schakelend karakter van de actieve componenten worden de problemen met
vermogenskwaliteit ten dele ingeruild voor hoogfrequente stoorproblemen (> 9 kHz);

• het energieverlies veroorzaakt door actieve compensatie is klein, maar niet verwaar-
loosbaar;

• actieve componenten zijn minder goed bestand tegen overstroom en overspanning dan
passieve componenten;

• door de hoge kostprijs wordt actieve compensatie voorlopig enkel toegepast voor ap-
paratuur waarvoor dit wettelijk verplicht is en die bovendien in zeer grote aantallen
geproduceerd wordt (vb. voeding van verlichtingsapparatuur en informaticatoestellen);
ook voor globale compensatie worden actieve methoden toegepast. Bij globale com-
pensatie wordt een energieomzetter van voldoend groot (schijnbaar) vermogen ingezet
om meerdere vervuilende lasten te compenseren, of om de gelijkspanningsbron voor
meerdere apparaten te realiseren.

Op dit ogenblik is vooral de kostprijs de beperkende factor. Vermogenselektronische compo-
nenten en systemen worden echter langzaam maar zeker goedkoper; ook de ontwikkelings-
kosten worden steeds kleiner door het groeiend aanbod van universele, geı̈ntegreerde stuur-
en beveiligingsschakelingen. Samen met de verhoogde functionaliteit leidt dit tot een groei-
end marktaandeel van actieve compensatoren.

6.3 Actieve filters en compensatoren

6.3.1 Parallelfilter voor de compensatie van stroomvervuiling

De belangrijkste voorbeelden van stroomvervuiling veroorzaakt door een vervuilende last
zijn:

• harmonische stromen;

• reactieve stromen;

• asymmetrische stromen;

• stromen in de neutrale geleider;

• stromen met sterk wisselende amplitudes.
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Figuur 6.8. Compensatie van stroomvervuiling door een parallelfilter:

(a) principe, (b) voorbeeld voor de compensatie van harmonische stromen

Al deze soorten vervuiling worden typisch gecompenseerd met behulp van een parallelfilter
(figuur 6.8.a). Het elektrisch net wordt voorgesteld door zijn ThéveninequivalentE m en Zm,
de belasting door haar Nortonequivalent J l en Z l. Het parallelfilter wordt voorgesteld door
de stroombron I f . Voor de eenvoud wordt hier enkel de eenfasige voorstelling gegeven.

Het filter meet de vervuilende componenten van de lijnstroom I l die door de verbruiker wordt
opgenomen en injecteert ze, in tegenfase, terug in het net. De resulterende lijnstroom I is dan
vrij van vervuilende componenten. Dit wordt in figuur 6.8.b schematisch weergegeven, voor
een filter dat de harmonischen van I l compenseert.

In principe is er geen gemiddelde opname of afgifte van actief vermogen door het parallel-
filter; in de praktijk moeten de (onvermijdelijke) verliezen in het filter gedekt worden en is
een kleine vermogensopname vereist. Dit wordt bereikt door bij de filterstroom I f een kleine
grondgolfcomponent (in fase met de grondgolf van de netspanning) te tellen die de vereiste
vermogensopname realiseert.
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Figuur 6.9. Parallelfilter voor de compensatie van een sterk wisselende laststroom

Wanneer de amplitude van de laststroom I l sterke variaties vertoont, ontstaan er eveneens
variaties in de netspanningsamplitude. Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 1 worden flikker en
dips als de meest hinderlijke spanningsvariaties ervaren. Het parallelfilter identificeert dan
de wisselende componenten van het schijnbaar vermogen S l = Pl + jQl opgenomen door
de last, en genereert dan wisselende componenten S f in het net, zodat de sterke variaties van
het schijnbaar vermogen Sm geleverd door het net afgevlakt, gereduceerd of zelfs helemaal
geëlimineerd worden (figuur 6.9). Dit wordt schematisch weergegeven in figuur 6.10, voor
een last die een wisselend actief vermogen Pl opneemt uit het net.



Hoofdstuk 6. Compensatie van netvervuiling 103

- =

Vm(t)Vm(t)

Pf (t)Pl(t) Pm(t)

t t

ttt

Figuur 6.10. Compensatie van een wisselend actief vermogen door een parallelfilter

6.3.2 Performantie van parallelfilters voor de compensatie van stroom-
vervuiling

De goede werking van een parallelfilter hangt af van het gedrag van de vervuilende last
[Peng1998]. Onderstel vooreerst dat de last bij benadering als een stroombron kan be-
schouwd worden, m.a.w. |Z l| ≈ ∞ en I l ≈ −J l (figuur 6.11.a). In een dergelijk circuit
vloeit de filterstroom If nagenoeg volledig naar het net terug, zodat I ≈ I l − If . Wanneer
het filter de vervuilende componenten uit I l correct identificeert en nauwkeurig terug in het
net injecteert, resulteert dit in een perfecte compensatie zodat I volledig vrij is van vervuilen-
de componenten. Een typisch voorbeeld van een verbruiker die zich met goede benadering als
een stroombron voor harmonischen gedraagt, is een gelijkrichter met inductieve afvlakking
aan gelijk- of wisselspanningszijde (figuur 6.11.b).
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Figuur 6.11. Parallelfilter voor de compensatie van een vervuilende stroombronlast:

(a) principe, (b) voorbeeld van een (benaderde) stroombronlast

Onderstel nu dat de vervuilende last zich eerder als een spanningsbron gedraagt, m.a.w.
|Z l| << |Zm| en El ≈ J l Zl. Dan vloeit de filterstroom I f nagenoeg volledig naar de
last in plaats van naar het net (figuur 6.12.a). Er geldt bovendien:

I ≈ Em − El

Zm

waaruit blijkt dat de lijnstroom I nagenoeg niet beı̈nvloed wordt door de filterstroom I f .
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Figuur 6.12. Parallelfilter voor de compensatie van een vervuilende spanningsbronlast:

(a) principe, (b) voorbeeld van een (benaderde) spanningsbronlast

Het parallelfilter biedt dan geen compensatie. Meer nog, de stroom in de last I l kan groter
worden dan in de situatie zonder filter. Tenslotte blijkt uit deze vergelijking dat eventuele
achtergrondvervuiling van de netspanning (dus vervuiling van E m) een grote invloed op de
stroomvervuiling heeft. Een typisch voorbeeld van een verbruiker die zich met goede be-
nadering als een spanningsbron voor harmonischen gedraagt, is een piekgelijkrichter (figuur
6.12.b) [Smith1998].
In een dergelijke situatie kan een seriefilter of een gecombineerd (evt. hybride) filter wel de
beoogde filterwerking realiseren (zie paragrafen 6.3.4 resp. 6.3.5).

6.3.3 Seriefilter voor de compensatie van spanningsvervuiling

Typische voorbeelden van spanningsvervuiling zijn:

• harmonische vervorming;

• afwijkingen van de amplitude;

• onbalans;

• flikker;

• onderbrekingen, dips, tijdelijke overspanningen, ...

Wanneer deze vervuiling afkomstig is uit het elektrisch net, wordt ze typisch gecompenseerd
met behulp van een seriefilter. Indien de vervuiling veroozaakt wordt door de stroomvervui-
ling van een nabijgelegen verbruiker, wordt ze typisch gecompenseerd met behulp van een
parallelfilter die dicht bij de verbruiker geplaatst wordt (zie paragraaf 6.3.1).
De werking van het seriefilter wordt schematisch voorgesteld in figuur 6.13.a. Het elektrisch
net wordt voorgesteld door zijn Théveninequivalent Em en Zm, de belasting door haar Nor-
tonequivalent J l en Z l. Het filter wordt voorgesteld door de spanningsbron V f . Het filter
identificeert de vervuilende componenten van de netspanning V m en zet ze, in tegenfase, in
serie met de netspanning. De resulterende spanning over de last V l is dan vrij van vervui-
lende componenten. Dit wordt in figuur 6.13.b schematisch weergegeven, voor een seriefilter
dat de harmonische vervorming van V m compenseert.
Of het seriefilter actief vermogen opneemt of afgeeft, hangt in principe enkel af van de toe-
passing. In de praktijk moeten ook de verliezen van het filter gedekt worden en is de opname
van een klein actief vermogen door het filter vereist. Dit noodzaakt de toepassing van een
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Figuur 6.13. Compensatie van spanningsvervuiling door een seriefilter:

(a) principe, (b) voorbeeld voor de compensatie van harmonische vervorming

voeding die de vermogensuitwisseling van het filter compenseert. Dit wordt meestal gereali-
seerd als een stroombron I c die parallel met de netaansluiting geplaatst wordt en die energie
kan uitwisselen met het seriefilter (figuur 6.14).

Em

Zm

V m

Ic
P

V l Z l

I

J l

V f

Figuur 6.14. Compensatie van actief vermogen uitgewisseld door een seriefilter

Het spreekt vanzelf dat de stroom I c geen vervuilende componenten mag bevatten; I c wordt
dan ook sinusoı̈daal en in fase of tegenfase met de grondgolf van de netspanning gekozen.

6.3.4 Seriefilter voor de compensatie van stroomvervuiling
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Figuur 6.15. Seriefilter voor de compensatie van stroomvervuiling

Voor de compensatie van stroomvervuiling kan in een aantal situaties een seriefilter toegepast
worden, en dit met een betere performantie dan bij toepassing van een parallelfilter. Hiertoe
wordt het seriefilter zodanig gestuurd dat het zich gedraagt als een hoge impedantie (|Z f | >>
|Zm|) voor stroomvervuiling (figuur 6.15).

Voor lasten die zich bij benadering als een spanningsbronE l gedragen (figuur 6.16.a), wordt
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Figuur 6.16. Seriefilter voor de compensatie van stroomvervuiling:

(a) met spanningsbronlast, (b) met stroombronlast

de lijnstroom dan bepaald door:

I =
Em − El

Zm + Zf

≈ Em − El

Zf

Voor een voldoend grote filterimpedantie |Z f | wordt een sterke reductie van de vervuiling
van I bekomen.

Wanneer de last zich eerder als een stroombron J l gedraagt (figuur 6.16.b), dan wordt de
lijnstroom I ≈ −J l nagenoeg niet beı̈nvloed door Z f . Meer nog, bij hoge waarden voor
|Zf | kunnen er hoge piekspanningen over de last ontstaan. In een dergelijke situatie kan een
parallelfilter of een gecombineerd (evt. hybride) filter wel de beoogde filterwerking realiseren
(zie paragrafen 6.3.2 resp. 6.3.5).

6.3.5 Gecombineerde en hybride filters

Performantie van compenserende filters

Uit de vorige paragrafen blijkt dat de effectiviteit van parallel- en seriefilters voor de com-
pensatie van stroomvervuiling afhangt van het karakter van de belasting. Parallelfilters zijn
effectiever wanneer de last een uitgesproken stroombronkarakter vertoont; seriefilters geven
betere resultaten voor lasten met spanningsbronkarakter en beperken de invloed van netspan-
ningsvervuiling.

De netimpedantie Zm kan binnen ruime grenzen variëren, vooral wanneer het elektrisch net
resonanties bevat. Dit beı̈nvloedt de karakterisering van de last als spannings- of stroombron-
last, omdat dit o.m. afhangt van de verhouding |Z l|/|Zm|.
Hieruit kan men besluiten dat de beste garantie voor effectieve filterwerking, ongeacht het
karakter van de last, de netimpedantie of de netspanning, gegeven wordt door de combinatie
van een seriefilter en een parallelfilter.

Universele compensator van vermogenskwaliteit

Door een actief seriefilter te combineren met een actief parallelfilter, bekomt men een univer-
sele compensator van vermogenskwaliteit4 (UPQC, [Fujita1998]), voorgesteld in figuur 6.17.

4In het Engels aangeduid met Universal Power Quality Conditioner (UPQC).
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Het seriefilter (V f ) compenseert de spanningsvervuiling van het net, en verhoogt de netim-
pedantie voor stroomvervuiling (Z f ). Het parallelfilter compenseert de stroomvervuiling van
de verbruiker (I f ).
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V l Zl J l

I l
V f

If

Zf

Figuur 6.17. Universele compensator van vermogenskwaliteit

Hybride filters

Een combinatie van actieve en passieve filters noemt men een hybried filter. Een typisch
voorbeeld is de combinatie van een actief seriefilter en een passief parallelfilter [Akagi1994],
voorgesteld in figuur 6.18. Het seriefilter isoleert het passief filter van het net. Dit belet
dat het passief filter overbelast wordt door spanningsvervuiling, en verhindert het ontstaan
van parallelresonatie tussen het parallelfilter en de netimpedantie. De effectiviteit van het
parallelfilter wordt sterk verhoogd door de hoge impedantie Z f van het seriefilter.
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V l Zl J l

I l
V f

If

Zf

Figuur 6.18. Typisch voorbeeld van een hybride filter

6.3.6 Ontkoppeling van het net en de verbruiker

In een aantal gevallen is het absoluut noodzakelijk dat spanningsvervuiling kost wat kost ge-
compenseerd wordt. Onderbrekingen en dips bijvoorbeeld kunnen immers aanleiding geven
tot langdurige (en dure) verstoringen van processen (computersystemen, productieprocessen,
...). In dat geval kiest men voor onderbrekingsvrije voedingen 5 (UPS, figuur 6.19). Een
batterij dient dan als energiereservoir, waaruit een wisselspanning gegenereerd wordt door
middel van een vermogenselektronische energieomzetter. Op deze wisselspanning wordt de
verbruiker aangesloten. De lading van de batterij wordt continu op peil gehouden door een
omzetter die energie opneemt uit het elektrisch net (bij voorkeur een vermogenselektronische
omzetter met lage stroomvervuiling). Netspanningsvervuiling komt op die manier niet tot bij
de verbruiker; stroomvervuiling van de verbruiker komt ook niet in het net terecht.

5In het Engels aangeduid met Uninterruptible Power Supply (UPS).
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vm(t) vl(t)

Figuur 6.19. Toepassing van een onderbrekingsvrije voeding voor de ontkoppeling

van het net en de verbruiker

6.4 Actieve gelijkrichters

Een actieve gelijkrichter zet wisselspanning om in gelijkspanning, en dit met behulp van ac-
tieve componenten [Barbi1999]. Door toepassing van een geschikte controlestrategie kan
de intrinsieke functie van een gelijkrichter (zie paragraaf 6.1) met goede benadering gerea-
liseerd worden. In het licht van vermogenskwaliteit moet ook gestreefd worden naar een zo
goed mogelijke realisatie van de extrinsieke functie.
Aan wisselspanningszijde kan de gelijkrichter voorgesteld worden als een wisselstroombron
Ir (figuur 6.20), die op de zelfde manier als een parallelfilter op het net aangesloten wordt.
De wenswaarde voor de gelijkrichterstroom I r is uiteraard verschillend van de wenswaarde
If voor een actief filter. Het belangrijkste verschil is de uitwisseling van actief vermogen,
die bij een ideaal actief parallelfilter meestal niet voorkomt.

Em

Zm I

IrV m

Figuur 6.20. Principiële voorstelling van een actieve gelijkrichter in een elektrisch net

De wenswaarde voor de gelijkrichterstroom is in het eenvoudigste geval sinusvormig en in
fase of tegenfase met de grondgolf van de netspanning (zie ook paragraaf 2.2.1). Daardoor
is de vereiste bandbreedte voor de stroomcontrole meestal een stuk kleiner dan bij actieve
filters. De amplitude van de stroom wordt bepaald door een regellus die de uitgangsspanning
constant tracht te houden.
Aan de andere kant kan de gelijkspanningslast een hoge dynamica vertonen (vb. koppelrege-
ling van inductiemotoren), wat dan weer hoge eisen stelt aan de regellus voor de stabilisatie
van de uitgangsspanning. Het spreekt vanzelf dat de regeling van de uitgangsspanning en de
regeling van de lijnstroom elkaar beı̈nvloeden.
Uit paragraaf 6.5.1 zal blijken dat de typische topologieën om actieve filters en gelijkrichters
te realiseren identiek zijn. Deze topologie laat een tweezijdige vermogenszin toe, zodat actief
vermogen naar het net teruggestuurd kan worden (vb. om een hoge dynamica te bekomen of
voor het recupereren van remenergie van elektrische motoren). Wanneer de actieve gelijk-
richter maar gedeeltelijk belast wordt, kan de overblijvende capaciteit gebruikt worden om
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ook een (beperkte) werking als parallelfilter te realiseren.

Wanneer de tweezijdige vermogenszin niet vereist is, kunnen vereenvoudigde topologieën
toegepast worden. Werking als parallelfilter is dan niet meer mogelijk, maar de kost en com-
plexiteit van de gelijkrichter kan in belangrijke mate gereduceerd worden. Vereenvoudigde
topologieën voor gelijkrichters zijn echter niet toepasbaar voor de omzetting van grote ver-
mogens (zie ook paragraaf 6.7).

6.5 Topologieën voor actieve compensatie

6.5.1 Actieve parallelfilters en gelijkrichters

Figuur 6.21.a geeft een typische topologie weer voor de realisatie van actieve filters en ge-
lijkrichters. Figuur 6.21.b geeft het vervangingsschema voor deze topologie weer. Voor de
eenvoud wordt hier enkel de eenfasige versie weergegeven.
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Figuur 6.21. Topologie voor de realisatie van actieve parallelfilters en gelijkrichters:

(a) schakeling, (b) vervangingsschema

De schakelaars worden gestuurd door middel van pulswijdtemodulatie (PWM). Aan wis-
selspanningszijde bekomt men aldus een equivalente spanningsbron V r, waarbij enkel fre-
quenties veel lager dan de schakelfrequentie beschouwd worden. De stroom aan gelijkspan-
ningszijde Idc volgt dan uit het vermogensbehoud tussen gelijk- en wisselspanningszijde. De
spanning V r wordt dan zo gecontroleerd dat de wenswaarde voor de filterstroom I f zo goed
mogelijk gevolgd wordt.

6.5.2 Actieve seriefilters

Figuur 6.22.a geeft een typische topologie weer voor de realisatie van seriefilters. Het vervan-
gingsschema wordt in figuur 6.22.b weergegeven. De filterspanning V r wordt zo gestuurd
dat de wenswaarde voor de filterspanning V f zo goed mogelijk gevolgd wordt.

Zoals reeds vermeld in paragraaf 6.3.3 moet het actief vermogen dat door het seriefilter op-
genomen wordt gecompenseerd worden (figuur 6.14). Dit kan gerealiseerd worden door de
topologie voorgesteld in figuur 6.23. Aan de linkerzijde is het seriefilter duidelijk zichtbaar.
Aan de rechterzijde bevindt zich een actieve gelijkrichter die een tweezijdige vermogens-
zin toelaat, en die instaat voor de compensatie van het actief vermogen opgenomen door het
seriefilter.
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Figuur 6.22. Topologie voor de realisatie van actieve seriefilters:

(a) schakeling, (b) vervangingsschema

V f

I Ic

V m

Figuur 6.23. Seriefilter met compensatie van het uitgewisseld actief vermogen

6.6 Stuurstrategieën voor actieve compensatie

Zowel voor actieve filters als voor actieve gelijkrichters moeten wenswaarden voor de filter-
stroom If of de filterspanning V f bepaald worden. De aard van deze berekeningen bepaalt
een groot deel van de performantie van het filter of de gelijkrichter.

6.6.1 Berekening van wenswaarden op basis van gemiddelde parame-
ters

Voor de controle van actieve compensatoren dient men uiteraard gegevens te verzamelen over
de aanwezige netvervuiling. Hiertoe kan men volgende grootheden opmeten:

• de lijnstroom i(t) en de laststroom il(t);

• de netspanning vm(t) en de spanning over de last vl(t).

Klassiek distilleert men hieruit volgende parameters:

• de frequentiespectra van de netspanning, de spanning over de last, de lijnstroom en de
laststroom;

• voor de optredende harmonischen h: het complex vermogen geleverd door het net
Sm,h = V m,hI

'
h en opgenomen door de last S l,h = V l,hI

'
l,h;

Al deze parameters kunnen beschouwd worden als gemiddelde parameters, omdat hun be-
rekening de integratie van de meetgegevens over minstens één netperiode vergt. Uit de be-
komen gegevens distilleert men dan de benodigde stuurspanning V r om tot compensatie te
komen (vb. de compensatie van de niet-actieve stroom, waarbij de actieve stroom in het
frequentiedomein gedefinieerd wordt, zie paragraaf 2.7.2). Deze aanpak heeft een aantal
duidelijke kenmerken:
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• de reactie van het filter op veranderende netvervuiling is traag, omdat de spanningen
en stromen gedurende minstens één netperiode geanalyseerd moeten worden. Deze
aanpak is daarom slechts geschikt voor de compensatie van stationaire netvervuiling;

• voor stationaire vervuiling kan het compensatieproces eventueel iteratief verlopen, wat
uiteindelijk een zeer hoge nauwkeurigheid van compensatie oplevert, eens de compen-
sator zich in stationaire toestand bevindt;

• de bandbreedte van de compensator is groot, en kan (in theorie) tot de helft van de
aangelegde schakelfrequentie bedragen;

• de goede werking van de compensator kan eenvoudig en efficiënt gegarandeerd wor-
den, zelfs als de werkingslimieten van de compensator bereikt worden.

6.6.2 Berekening van wenswaarden op basis van ogenblikkelijke para-
meters

Een andere aanpak bestaat erin de wenswaarden voor i f (t) en vf (t) ogenblikkelijk te bereke-
nen (vb. de compensatie van de niet-actieve stroom, waarbij de actieve stroom gedefinieerd
wordt aan de hand van het ogenblikkelijk vermogen, zie paragraaf 2.7.3). Dit vereist dat v r(t)
ogenblikkelijk gecontroleerd wordt om de wenswaarden te realiseren. Deze aanpak heeft de
volgende kenmerken:

• de reactie van de compensator op veranderende netvervuiling is snel, omwille van de
ogenblikkelijke bepaling van de wenswaarden. Deze aanpak laat dus ook de compen-
satie van niet-stationaire vervuiling toe;

• voor stationaire of traag variërende vervuiling is de nauwkeurigheid van de compen-
satie over het algemeen minder goed dan bij berekeningen op basis van gemiddelde
parameters;

• de bandbreedte van de compensator is relatief klein. De controle van v r(t) gaat immers
steeds gepaard met een zekere vertraging, die minstens de wachttijd tot het volgende
commutatieogenblik van de schakelaars bedraagt. De beschikbare bandbreedte is ty-
pisch beperkt tot een tiende van de schakelfrequentie;

• de goede werking van de compensator is niet automatisch gegarandeerd wanneer de
werkingslimieten van de compensator bereikt worden;

• wanneer de netimpedantie sterk verandert met de frequentie kunnen er stabiliteitspro-
blemen optreden.

6.6.3 Controle van de schakelaars

De nauwkeurigste methode voor de sturing van de halfgeleiderschakelaars voor het benade-
ren van de wenswaarden voor if (t) en vf (t) is de zogenaamde hysteresiscontrole, waarbij
de toestand van de schakelaars aangepast wordt zodra i f(t) en vf (t) buiten een een (vooraf-
bepaalde) foutmarge rond de wenswaarde dreigen te vallen. Spijtig genoeg treden bij deze
aanpak vaak grote en onvoorspelbare variaties in de schakelfrequentie op.
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De controle van de schakelaars kan ook gebeuren bij een vaste schakelfrequentie, door toe-
passing van pulswijdtemodulatie en een PID-regelaar. Bij deze methode wordt de nauwkeu-
righeid van de compensatie en de bandbreedte sterk beperkt.
Zowel voor hysteresis- als PID-controle zijn recent een aantal alternatieven voorgesteld, zoals
bijvoorbeeld:

• hysteresiscontrole met variabele foutmarge;

• ’deadbeat’ -controle;

• ’sliding mode’ - en ’variable structure’ -controle;

• fuzzy logic;

• minimum time control concept;

• ...

Al deze alternatieven hebben hun voor- en nadelen. De bespreking ervan valt buiten het kader
van dit werk; de geı̈nteresseerde lezer wordt verwezen naar [Kazmier1998b].

6.7 Vereenvoudigde topologieën voor actieve gelijkrichters

6.7.1 Eenfasige gelijkrichters

Wanneer bij de realisatie van een gelijkrichter een tweezijdige vermogenszin niet vereist is,
kan de topologie uit figuur 6.21 vereenvoudigd worden. Dit wordt weergegeven in figuur
6.24 voor een eenfasige gelijkrichter [Kocher1983]. De diode aan DC-zijde laat slechts een
enkele vermogenszin toe.
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Idc

VdcV m

I l

Figuur 6.24. Vereenvoudigde topologie voor eenfasige gelijkrichters

De grootste vereenvoudiging ligt in de reductie van het aantal schakelaars tot één. Deson-
danks kan bereikt worden dat de laagfrequente inhoud van de lijnstroom (in principe) perfect
sinusvormig en in fase met de grondgolf van de netspanning is, zelfs als de netspanning (be-
perkt) vervuild is. Het volstaat dat de uitgangsspanning Vdc groter is dan de piekwaarde van
de netspanning; onder deze voorwaarde blijft de lijnstroom i l(t) immers op elk ogenblik van
de netperiode controleerbaar.
De controle van de lijnstroom kan op twee manieren gebeuren. In continue stroommode 6

(CCM) blijft de lijnstroom verschillend van nul tijdens een halve netperiode (figuur 6.25.a).

6In het Engels aangeduid met Continuous Conduction Mode (CCM).
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Figuur 6.25. Lijnstroom van een vereenvoudigde gelijkrichter:
(—) werkelijke stroomgolfvorm, ( ) laagfrequente stroomcomponent,

(a) continue stroommode (CCM), (b) discontinue stroommode (DCM)

De resulterende stroomgolfvorm is van hoge kwaliteit, d.w.z. met een relatief beperkte hoog-
frequente inhoud, en een piekwaarde die dicht bij de piekwaarde van de fundamentele com-
ponent van de lijnstroom ligt. Daartegenover staat dat er hoge schakelverliezen optreden in
de schakelaar en de diode aan DC-zijde. Dit beperkt het toepasbaar vermogen.
Wanneer gekozen wordt voor discontinue stroommmode 7 (DCM), wordt de lijnstroom nul
vóór het einde van elke schakelperiode (figuur 6.25.b). Het schakelverlies in de schakelaar en
de diode aan DC-zijde wordt aldus sterk gereduceerd. Daartegenover staat dat de resulterende
stroomgolfvorm een lagere kwaliteit heeft dan bij CCM, omdat het gehalte aan hoogfrequente
componenten bij DCM veel hoger is. Bovendien wordt de piekwaarde van de stroom meer
dan verdubbeld t.o.v. CCM, wat het toepasbaar vermogen beperkt.
De controle van de enige schakelaar in deze topologie is niet eenvoudig, maar is niettemin
eenvoudiger dan de controle van de topologie uit figuur 6.21. Bovendien kan de controle
op volledig analoge wijze gerealiseerd worden, zonder tussenkomst van een microprocessor.
Heel wat halfgeleiderfabrikanten bieden bijgevolg (goedkope) geı̈ntegreerde controleschake-
lingen aan voor deze topologie. Een aantal varianten op deze topologie en een uitgebreide
literatuurlijst worden gegeven in [Barbi1999].

6.7.2 Driefasige gelijkrichters

Ook de topologie van driefasige actieve gelijkrichters kan vereenvoudigd worden. Men kan
dan drie omzetters als in figuur 6.24 parallel zetten (figuur 6.26); dit vereist nog steeds drie
schakelaars.
Een eenvoudiger topologie met slechts één enkele schakelaar wordt gegeven in [Prasad1991],
figuur 6.27. Omwille van de controleerbaarheid van de lijnstromen is enkel de werking in
DCM mogelijk. Hierdoor wordt het toepasbaar vermogen beperkt. Bovendien is vereist dat
de uitgangspanning minstens drie maal groter is dan de piekwaarde van de gekoppelde net-
spanning om een aanvaardbaar lage vervorming van de lijnstroom te bekomen. De golfvorm
van de lijnstroom is, in tegenstelling tot de eenfasige topologie, slechts heel beperkt contro-
leerbaar en sterk afhankelijk van de golfvorm van de netspanning. Daartegenover staat dat
de controle extreem eenvoudig is, omdat voor een gegeven overgedragen actief vermogen
de schakelfrequentie en de geleidingsduur van de schakelaar constant blijven gedurende de

7In het Engels aangeduid met Discontinuous Current Mode (DCM).



114 6.8. Besluit
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Figuur 6.26. Vereenvoudigde driefasige gelijkrichter op basis van eenfasige schakelingen

netperiode. Een aantal varianten op deze topologie en een uitgebreide literatuurlijst worden
gegeven in [Ismail1996] en [Barbi1999].
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Figuur 6.27. Vereenvoudigde topologie voor driefasige gelijkrichters

6.8 Besluit

Vermogenselektronische energieomzetters bieden de mogelijkheid om spannings- en stroom-
vervuiling te compenseren. Met een geschikte controlestrategie kan een veel grotere functio-
naliteit bekomen worden dan bij toepassing van passieve compensatie.
Een aantal actieve oplossingen werd recent voorgesteld in de literatuur; er blijkt dat er heel
wat technologische en regeltechnische beschouwingen aan de uiteindelijke realisatie voor-
afgaan. Daarom wordt in dit werk verder nagegaan in hoeverre een sterk vereenvoudigd
systeem kan dienen voor de realisatie van een actieve gelijkrichter die een beperkte impact
heeft op de vermogenskwaliteit. Dit wordt verder behandeld in de hoofdstukken 7, 8 en 9.



Hoofdstuk 7

Indirecte stroomcontrole voor
actieve gelijkrichters

7.1 Inleiding

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2, ligt in dit werk de nadruk op verbruikers die aangesloten
worden op driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische elektrische netten. De topologie die het
meest toegepast wordt voor de realisatie van driefasige actieve gelijkrichters is verwant met
de topologie uit hoofdstuk 6, figuur 6.21, en wordt weergegeven in figuur 7.1.
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vdc

Figuur 7.1. Typische omzettertopologie voor de realisatie van driefasige actieve gelijkrichters

De netspanning wordt voorgesteld door de driefasige spanning v m(t):

vm(t) =


 vm,1(t)

vm,2(t)
vm,3(t)


 (7.1)

Op dezelfde wijze stellen i(t) en vr(t) de driefasige lijnstroom resp. omzetterspanning (aan
wisselspanningszijde) voor. Tussen de omzetterspanning en de netspanning bevindt zich nog
een (lineair veronderstelde) impedantie Z . De uitgangsspanning v dc(t) wordt constant ge-
houden door de energieuitwisseling met het elektrisch net in evenwicht te houden met het
energieverbruik in de lastweerstand R last. Hoe dit gerealiseerd kan worden wordt uitgelegd
in paragraaf 7.5, waar een gedetailleerde systeembeschrijving van de gelijkrichter wordt ge-
geven.

115



116 7.2. Ruimtevectoren

De laatste jaren werd een groot aantal artikels over dergelijke gelijkrichters gepubli-
ceerd [Ooi1987], [Habetler1993], [Choi1997]. Een uitgebreid overzicht wordt gege-
ven in [Barbi1999]. Spijtig genoeg vereisen veel voorgestelde systemen ingewikkelde
controlemechanismen, en de meting van een groot aantal stromen en spanningen (net-
spanningen, uitgangsspanning, lijnstromen, laststroom aan gelijkspanningszijde). Men
kan het aantal metingen beperken ten koste van een grote hoeveelheid extra rekenwerk
door toepassing van toestandsschatters voor de bepaling van de lijnstromen [Ollila1994],
[Bhowmik1997], [DeWispelaere1998] of de netspanningen [Ohnuki1999], [Barrass1999],
[Kwon1999]. Recent werden een aantal vereenvoudigde controlemethoden voorgesteld
[Dixon1988], [Wu1991], [Veas1994], [Zargari1995], [Ghijselen1996], [Ghijselen1998],
waarbij de lijnstroom indirect gecontroleerd wordt. Dit wil zeggen dat de meting (of evt. de
schatting) van de lijnstromen weggelaten wordt; de regellus kan eventueel zonder de toepas-
sing van microprocessoren gerealiseerd worden. Wanneer het elektrisch net weinig vervuild
is kan een lijnstroom van hoge kwaliteit bekomen worden.

Het principe en de synthese van een nieuwe en zeer eenvoudige controlestrategie voor indi-
recte stroomcontrole wordt uitgewerkt in dit hoofdstuk [Ghijselen2001]. De invloed van de
dode tijd van de schakelaars (een belangijk parasitair effect, eigen aan de toegepaste technolo-
gie) wordt besproken in hoofdstuk 8 [Ghijselen2000b]. In datzelfde hoofdstuk wordt ook een
nieuwe strategie ontwikkeld voor de compensatie van de effecten van dode tijd van de scha-
kelaars; dank zij de eigenschappen van indirecte stroomcontrole kan de compensatiestrategie
zeer eenvoudig gehouden worden. Tenslotte wordt in hoofdstuk 9 een aanzet gegeven tot de
ontwikkeling van een nieuwe controletechniek zodat ook bij relatief sterke netvervuiling een
lijnstroom van aanvaardbare kwaliteit zou opgenomen worden [Ghijselen2001b].

Voor de beschrijving van het omzettersysteem is het voordelig de componenten van Clar-
ke (ruimtevectoren) en Park (synchrone componenten) toe te passen. De definitie van deze
componenten wordt in de paragrafen 7.2 resp. 7.3 kort herhaald. De omzetterspanning aan
wisselspanningszijde wordt bekomen door de sturing de halfgeleiderschakelaars met puls-
wijdtemodulatie (PWM). Daarom worden ook de eigenschappen van driefasige PWM-sturing
kort herhaald in paragraaf 7.4 alvorens de systeembeschrijving aan te vatten in paragraaf 7.5.

7.2 Ruimtevectoren

Elk algemeen driefasig signaal x(t) = [x1(t) x2(t) x3(t)]T kan ondubbelzinnig ontbonden
worden in een homopolaire component x0(t) en een tweefasige component [xα(t) xβ(t)]T .
De tweefasige en homopolaire componenten zijn onderling onafhankelijk:


 xα(t)

xβ(t)
x0(t)


 =

1
3


 2 −1 −1

0
√
3 −√

3
1 1 1




 x1(t)

x2(t)
x3(t)


 (7.2)

Deze transformatie wordt ook de (amplitude-invariante) transformatie van Clarke genoemd.
Ze heeft als voordeel dat ze enkel reële bewerkingen vereist op reële signalen, en dat het re-
sultaat van de transformatie bijgevolg eveneens bestaat uit reële signalen (dit in tegenstelling
tot de transformatie van Fortescue, zie paragraaf 2.5.1). De inverse transformatie ziet er dan
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als volgt uit:
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 xα(t)

xβ(t)
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 (7.3)

Vaak noteert men de tweefasige component als een complexe grootheid x αβ(t):

xαβ(t) = xα(t) + jxβ(t) (7.4)

De vectorvoorstelling van de tweefasige component xαβ (t) in het complexe vlak noemt men
de ruimtevector1 van het signaal x(t). Driefasige systemen waarvan de homopolaire com-
ponenten van de signalen geen invloed uitoefenen (of niet optreden) kunnen dan efficiënt
beschreven worden door middel van ruimtevectoren.

7.3 Synchrone componenten

7.3.1 Principe

Beschouw een driefasig signaal x(t) dat in het complexe vlak voorgesteld wordt door zijn
ruimtevector xαβ(t). Men kan deze ruimtevector nu projecteren op een assenstelsel (d, q)
waarvan de oorsprong samenvalt met de oorsprong van het complexe vlak en dat ronddraait
met een constante pulsatie ωs (figuur 7.2).
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Figuur 7.2. Projectie van een ruimtevector op de assen van een roterend assenstelsel

Door deze projectie bekomt men de synchrone componenten x d(t) en xq(t) van het signaal
x(t), die kunnen voorgesteld worden als een complex getal xdq (t):

xdq(t) = xd(t) + jxq(t) = xαβe
−jωst (7.5)

Deze (tijdsvariante) transformatie wordt ook de transfomatie van Park genoemd. De inverse
transformatie wordt dan voorgesteld door:

xαβ(t) = xα(t) + jxβ(t) = xdqe
jωst (7.6)

1In het Engels aangeduid met space vector. In principe kan men ook de homopolaire component opnemen in de
ruimtelijke voorstelling, die dan noodzakelijk driedimensionaal wordt. In de voor dit werk relevante literatuur slaat
ruimtevector altijd op de (tweedimensionale) voorstelling van het tweefasig signaal in het complexe vlak.
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7.3.2 Toepassing op driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische signalen

Onderstel nu dat het driefasig signaal x(t) sinusoı̈daal is met een (constante) pulsatie ω en
bovendien symmetrisch is:

x(t) =
√
2X




cos (ωt+ φ)

cos
(
ωt+ φ− 2π

3

)
cos
(
ωt+ φ+ 2π

3

)

 =

√
2Re


X




ejωt

e
jωt−2π

3

e
jωt+2π

3




 (7.7)

waarbij X = Xejφ de complexe fasor van x(t) voorstelt. Men gaat eenvoudig na dat de
ruimtevector van dit signaal als volgt geschreven wordt:

xαβ =
√
2X [cos(ωt+ φ) + j sin(ωt+ φ)] =

√
2Xejωt (7.8)

In het complexe vlak beschrijft de ruimtevector dus een cirkel met de oorsprong als middel-
punt, en die met constante snelheid doorlopen wordt. Door toepassing van de transformatie
naar synchrone componenten (7.5) bekomt men:

xdq(t) =
√
2Xej(ω−ωs)t (7.9)

Wanneer ω = ωs worden de synchrone componenten van x(t) constanten:

xdq(t) =
√
2X (7.10)

Systemen waarbij de optredende signalen in regime sinusoı̈daal en symmetrisch zijn worden
dan eenvoudig beschreven in functie van de synchrone componenten, wanneer de pulsatie
van het roterend assenstelsel gelijk gekozen wordt aan de pulsatie van de signalen. Wanneer
in een systeem bovendien wenswaarden voorkomen die sinuoı̈daal en symmetrisch zijn, is
het voordelig ook de controlelus te implementeren in functie van de synchrone componenten,
omdat zowel de wenswaarden als de regimewaarden constanten worden. Klassieke PI- en
PID-regelaars vertonen in regime immers geen statische fout voor een constante wenswaarde;
voor een wenswaarde die sinusoı̈daal verandert in de tijd treden er onvermijdelijk fase- en
amplitudefouten op.

7.4 Controle van de schakelaars

7.4.1 Principe van pulswijdtemodulatie

De zes halfgeleiderschakelaars uit figuur 7.1 worden gestuurd d.m.v. pulswijdtemodulatie
(PWM) met een vaste schakelperiode T . Elk paar schakelaars kan afzonderlijk beschouwd
worden als in figuur 7.3.a; een dergelijk paar schakelaars noemt men ook een been van de om-
zetter. Op elk ogenblik geleidt er één en slechts één schakelaar per been; de schakeltoestand
van het been wordt dan voorgesteld door de tijdsfunctie s(t), en neemt de discrete waarden
1 of 0 aan wanneer schakelaar Qa resp. Qb geleidt. Er wordt verondersteld dat een overgang
van de schakeltoestand (ook commutatie genoemd) oneindig snel plaatsvindt.
De ogenblikkelijke uitgangsspanning van een been wordt meestal gerefereerd ten opzichte de
(evt. fictieve) middenaftakking van de condensator en wordt bepaald door de schakeltoestand:

vuit(t) =
(
s(t)− 1

2

)
Vdc (7.11)
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De uitgangsspanning vuit(t) van een dergelijk been is dan onafhankelijk van de grootte en het
teken van de stroom i(t). Een typische golfvorm voor de uitgangsspanning en de bijhorende
schakeltoestand wordt voorgesteld in figuur 7.3.b.

Vdc

2

Vdc

2

vuit i
Qa

Qb

1

0

Vdc

2

−Vdc

2

t

t

TT

ta tb

s(t)

(k) (k + 1)

vuit(t)

(a) (b)

Figuur 7.3. Een afzonderlijk been van de energieomzetter:

(a) topologie, (b) typische golfvorm voor de uitgangsspanning en bijhorende schakeltoestand

De gemiddelde uitgangspanning Vr(k) gedurende een schakelperiode k (verder omzetter-
spanning genoemd) bedraagt dan:

Vr(k) =
1
T

∫ to+(k+1)T

t=to+kT

vuit(t) dt =
Vdc
T

∫ to+(k+1)T

t=to+kT

(
s(t)− 1

2

)
dt

=
(
δ(k)− 1

2

)
Vdc (7.12)

= d(k) Vdc (7.13)

De grootheid δ(k) wordt ook de pulsverhouding 2 genoemd:

δ(k) =
1
T

∫ to+(k+1)T

t=to+kT

s(t) dt =
ta
T

(7.14)

waarbij ta de tijd voorstelt gedurende dewelke de schakeltoestand gelijk is aan 1.
De grootheid d(k) wordt ook de schakelfunctie3 genoemd:

d(k) =
1
T

∫ to+(k+1)T

t=to+kT

(
s(t)− 1

2

)
dt =

ta
T

− 1
2
= δ(k)− 1

2
(7.15)

De schakelfunctie wordt bepaald door het tijdsverloop van de schakeltoestand; door de scha-
kelfunctie d(k) te laten variëren kan men de gemiddelde uitgangspanning V r(k) variëren in
de tijd. Wanneer de schakelfrequentie f = 1/T veel groter is dan de frequentiecomponenten
die aanwezig zijn in d(k), dan kan men Vr(k) en d(k) in het tijdsdomein benaderen door

2In het Engels aangeduid met duty ratio.
3In het Engels aangeduid met switching function.
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een continue uitdrukking, waarbij de frequentiecomponenten veroorzaakt door het schakelen
verwaarloosd worden:

vr(t) = d(t) Vdc (7.16)

Wanneer d(k) bijvoorbeeld sinusoı̈daal varieert bevatten d(t) en v r(t) enkel de grondharmo-
nische component van s(t) resp. vuit(t). Deze benadering wordt vaak toegepast voor de
beschrijving van vermogenselektronische omzetters. De bespreking van de geldigheid van
deze benadering is ruim gedocumenteerd in de literatuur; zie vb. [Wu1990], [Salazar1994],
[Rim1994], [Blasko1997] voor de toepassing van PWM op de topologie van figuur 7.1 . Deze
benadering kan ook bekomen worden door toepassing van de welgekende ’state-space aver-
aging’ of ’circuit averaging’ technieken, waarvan een uitstekende bespreking gegeven wordt
in [Erickson2001].

7.4.2 Realisatie van een driefasige spanningsbron

Men kan nu een driefasige spanningsbron realiseren door drie benen te combineren tot één
omzetter, zoals in figuur 7.4. De omzetterspanning (gerefereerd ten opzichte van de midden-
aftakking van de condensator) wordt dan:

vr(t) =


 vr,1(t)

vr,2(t)
vr,3(t)


 =


 d1(t)

d2(t)
d3(t)


Vdc = d(t) Vdc (7.17)

waarbij de frequentiecomponenten veroorzaakt door het schakelen opnieuw verwaarloosd
worden.

i1 i2 i3

vuit,1 vuit,2 vuit,3
Vdc

2

Vdc

2

Figuur 7.4. Driefasige PWM-spanningsbron

De middenaftakking van de condensator wordt slechts zeer uitzonderlijk verbonden met de
uitwendige schakeling. Wanneer deze verbinding ontbreekt bevat de stroom i(t) geen homo-
polaire component en wordt i(t) niet beı̈nvloed door de homopolaire component van v r(t).
Daarom is het voordelig de driefasige spanningsbron te beschrijven in functie van de (twee-
fasige) ruimtevectoren (vergelijking 7.2):

vr,αβ(t) = dαβ(t) Vdc (7.18)

Het is algemeen bekend dat de realiseerbare waarden voor de schakelfunctie dαβ beperkt
zijn tot het binnengebied van de zeshoek met middelpunt in de oorsprong, die voorgesteld
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wordt in figuur 7.5. De bespreking hiervan en de bepaling van s(t) voor de realisatie van de
gewenste schakelfunctie d(t) vallen buiten het kader van dit werk; de geı̈nteresseerde lezer
wordt o.a. verwezen naar [VanderBroeck1988], [Holtz1992], [Krah1998] en [Maes2001].
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2
3

1
3−1

3−2
3

1√
3

− 1√
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Figuur 7.5. Realiseerbare waarden voor de schakelfunctie dαβ

7.4.3 Realisatie van een driefasige, sinusoı̈dale en symmetrische span-
ning

Uit vergelijking (7.8) volgt er dat de ruimtevector van een driefasige, sinusoı̈dale en symme-
trische spanning in het complexe vlak een cirkel beschrijft, met de oorsprong als middelpunt,
en die met constante snelheid doorlopen wordt. De straal van de cirkel is gelijk aan de piek-
waarde van de spanning:

vr,αβ(t) =
√
2Vrej(ωt+φ) = dαβ(t) Vdc (7.19)

waarbij Vr de effectiefwaarde en φ de fase van de omzetterspanning v r(t) voorstelt. Om
vr(t) te realiseren door middel van PWM moet ook de ruimtevector van de schakelfunctie
een cirkel beschrijven:

dαβ(t) =

√
2Vr
Vdc

ej(ωt+φ) = Kve
j(ωt+φ) (7.20)

waarbij Kv de straal van de cirkel voorstelt en modulatie-index genoemd wordt. De maxi-
male modulatie-index (en dus de maximale amplitude van v r(t)) wordt dan bepaald door
de grootste cirkel die de schakelfunctie kan beschrijven binnen het realiseerbaar gebied van
figuur 7.5. Dit wordt voorgesteld in figuur 7.6:

Kv ≤ 1√
3

(7.21)

De effectiefwaarde van de gegenereerde (sinusoı̈dale) spanning is dan beperkt 4 tot:

Vr ≤ Vdc√
6

(7.22)

4De begrenzing voor de modulatie-index (7.21) geldt enkel wanneer de spanning vr(t) sinusoı̈daal varieert en
symmetrisch is. De hoogste modulatie-index voor de grondgolf van vr(t) ligt hoger en bedraagt Kv = 2/π; deze
waarde wordt bereikt wanneer vr(t) blokvormig en symmetrisch is.
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Figuur 7.6. Bepaling van de maximale modulatie-index voor een driefasige,

sinusoı̈dale en symmetrische spanning

7.5 Indirecte stroomcontrole

7.5.1 Basisvergelijkingen

De energieomzetter uit figuur 7.1 kan voorgesteld worden door het vervangingsschema van
figuur 7.7.

vm,1

vm,2

vm,3

vr,1

vr,2

vr,3

i1

i2

i3

Z

Z

Z

C
Rlast

idc

ilast

vdc

Figuur 7.7. Vervangingsschema voor de energieomzetter

De koppeling tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde wordt bepaald door het behoud
van ogenblikkelijk vermogen:

i(t)Tvr(t) = idc(t)vdc(t) (7.23)

waarbij verondersteld wordt dat de schakelaars geen energie dissiperen, zodat alle energie die
opgenomen wordt door de (equivalente) spanningsbron v r(t) weer wordt afgegeven door de
(equivalente) stroombron idc(t).
Om een continue lijnstroom te bekomen kiest men voor de impedantie Z een zelfinductie 5:

Z = R+ jωL = R+ jX (7.24)

waarbij ω = 2πf de pulsatie van het net, L de zelfinductie en R de (parasitaire) serieweer-
stand voorstelt.

5In de praktijk is bovendien een Radio Frequency Interference (RFI) filter nodig om de injectie van hoogfrequente
stroomcomponenten in het net (veroorzaakt door de schakelaars) te reduceren. De invloed van een dergelijk filter
wordt hier verwaarloosd.
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Vermits de neutrale geleider niet verbonden wordt met de omzetter kan er geen homopolaire
component ontstaan in de lijnstroom i(t); eventuele homopolaire componenten in v m(t) en
vr(t) hebben geen invloed op i(t). De omzetter wordt dan beschreven door volgend stelsel
differentiaalvergelijkingen:



C
d vdc(t)

dt
= idc(t)− vdc(t)

Rlast
= iT (t)d(t)− vdc(t)

Rlast

L
d i(t)
dt

+Ri(t) = v′
m(t)− v′

r(t)

= v′
m(t)− d′(t) vdc(t)

(7.25)

waarbij het accent het deel van de driefasige grootheid zonder de homopolaire component
aanduidt. De omzettervergelijkingen kunnen eenvoudiger geschreven worden door over te
gaan op een beschrijving door middel van ruimtevectoren, vergelijkingen (7.2) en (7.4):


C
d vdc(t)

dt
= 3

2 [iα(t)dα(t) + iβ(t)dβ(t)]− vdc(t)
Rlast

L
d iαβ(t)

dt
+Riαβ(t) = vm,αβ(t)− dαβ(t) vdc(t)

(7.26)

Door het aanleggen van een geschikte schakelfunctie dαβ (t) kan men aldus de gewenste
lijnstroom iαβ(t) bekomen.
Bij toepassing op actieve gelijkrichters in een onvervuild net treden in het ideaal geval si-
nusoı̈dale stromen en spanningen op. Men beschrijft het systeem dan bij voorkeur in functie
van de synchrone componenten:



C
d vdc(t)

dt
= 3

2 [id(t)dd(t) + iq(t)dq(t)]− vdc(t)
Rlast

L
d idq(t)

dt
+ jωLidq(t) +Ridq(t)

= vm,dq(t)− ddq(t) vdc(t)

(7.27)

7.5.2 Principe van indirecte stroomcontrole

Bij indirecte stroomcontrole geschiedt de controle van de lijnstroom zonder gebruik te ma-
ken van een meting of schatting van de lijnstroom. Veronderstel dat de netspanning v m(t)
en de omzetterspanning vr(t) sinusoı̈daal en symmetrisch zijn, en dezelfde frequentie en
fasevolgorde hebben:

vm(t) =
√
2Vm




cos (ωt)

cos
(
ωt− 2π

3

)
cos
(
ωt+ 2π

3

)


 =

√
2Re


V m




ejωt

e
jωt−2π

3

e
jωt+2π

3




 (7.28)

vr(t) =
√
2Vr




cos (ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)


 =

√
2Re


V r




ejωt

e
jωt−2π

3

e
jωt+2π

3




 (7.29)
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waarbij θ het faseverschil tussen de twee spanningen voorstelt en V m en V r (complexe)
fasoren voorstellen:

θ = θV
m
− θV

r
(7.30)

V m = Vm (7.31)

V r = Vre
jθ =

KvVdc√
2

ejθ (7.32)

De schakelfunctie d(t) volgt dan uit vergelijking (7.17):

d(t) = Kv




cos (ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)


 (7.33)

Wanneer de impedantie Z (geplaatst tussen net- en omzetterspanning) lineair is zal de lijn-
stroom i(t) in regime eveneens sinusoı̈daal en symmetrisch zijn, en wordt zijn fasor I bepaald
door:

I =
V m − V r

Z
(7.34)

Het fasordiagram wordt gegeven in figuur 7.8.

ReIm

θ

θZ

I

V r

Vm

φ

Figuur 7.8. Fasordiagram voor indirecte stroomcontrole

De fasehoek φ tussen de fasoren van de netspanning en de lijnstroom bedraagt:

φ = θV
m
− θI = θV

m
− arg(V m − V r) + θZ (7.35)

en bepaalt de arbeidsfactor cosφ.
Om een continue lijnstroom te bekomen wordt voor Z een zelfinductie Z = R+ jωL = R+
jX gekozen. Om een goed rendement te bekomen moet X/R >> 1 en volgt er θ Z ≈ π/2.
Uit het fasordiagram (figuur 7.8) kan men makkelijk afleiden dat I nagenoeg evenwijdig ligt
met V m wanneer Vm ≈ Vr en θ klein is. Onder deze voorwaarden bekomt men dus een hoge
arbeidsfactor.
In regime geldt er aan de gelijkspanningszijde dat I last = Idc. De energiebalans (7.23) tussen
wisselspannings- en gelijkspanningszijde wordt dan als volgt uitgedrukt:

Pdc = IlastVdc = 3 Re (V rI
∗) (7.36)
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waarbij ’*’ de complex toegevoegde aanduidt. Merk op dat het ogenblikkelijk vermogen dat
opgenomen wordt door de gelijkrichter constant is:

iT (t)vr(t) = 3 Re (V rI
∗) = Pdc (7.37)

Bij constante laststroom aan gelijkspanningszijde i last(t) = Ilast zal dan ook de uit-
gangsspanning constant zijn, vdc(t) = Vdc.
In regime kan de uitgangsspanning Vdc en de hoek θ in verband gebracht worden met de
andere systeemparameters:

Vdc =

√
2Vm
Kv

(
cosθ − X

R
sinθ

)
− 2 · IlastX

2 +R2

3K2
vR

(7.38)

Rekening houdend met:

cos θ − X

R
sin θ =

√
1 +

X2

R2 cos
[
θ + atan

(
X

R

)]
(7.39)

vindt men gemakkelijk de benodigde stuurhoek θ terug:

θ = acos



KvVdc + 2 · IlastX

2 +R2

3KvR

√
2Vm

√
1 +

X2

R2


− atan

(
X

R

)
(7.40)

Uit vergelijkingen (7.38) en (7.39) volgt er bovendien dat V dc een monotone functie van θ is,
en dit voor −atan(X/R) ≤ θ ≤ π − atan(X/R).
Voor een zuivere zelfinductie (R = 0) bekomt men:

Vdc = − 3√
2
KvVmRlast

X
sin θ (7.41)

(7.42)

Vergelijkingen (7.38), (7.40) en (7.41) worden afgeleid in bijlage B, paragraaf B.4.
Merk tenslotte op dat de tussenkringcondensatorC op geen enkele wijze invloed uitoefent op
de regimekarakteristieken die in deze paragraaf werden afgeleid 6.

7.5.3 Indirecte stroomcontrole toegepast op gelijkrichters

Bij de meest eenvoudige implementatie van indirecte stroomcontrole wordt de modulatie-
index Kv constant gehouden. De controle van de schakelaars wordt dan zeer eenvoudig: het
schakelpatroon kan eventueel vast gekozen worden (wat een implementatie zonder micropro-
cessor sterk vereenvoudigt), en de enige controlevariabele in het systeem is de hoek θ tussen
de net- en omzetterspanning (wat een relatief eenvoudige controlestructuur mogelijk maakt).

6In regime volstaat een relatief kleine condensator om de rimpel van idc(t) ten gevolge van de commutatie van
de schakelaars op te vangen. Omwille van het dynamisch gedrag van de gelijkrichter wordt de condensator vaak
groter gekozen; hij dient immers ook als energiebuffer. Wanneer de belasting varieert worden de parameters Kv

en θ immers aangepast om de uitgangsspanning constant te houden; de condensator beperkt dan de variatie van de
uitgangsspanning vdc(t) tijdens het overgangsverschijnsel.
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Bij werking als gelijkrichter kiest men de wenswaarde Vdc,wens voor de uitgangsspanning
constant. Door een geschikte keuze van Vdc,wens en Kv kan men Vm = Vr kiezen (zie
vgl. (7.32)), wat nodig (maar niet voldoende) is om een hoge arbeidsfactor te bekomen bij
indirecte stroomcontrole. In regime bevindt V r zich dan op de cirkel met de oorsprong als
middelpunt en straal Vm (figuur 7.9). Het actief vermogen opgenomen door de gelijkrichter
bedraagt dan:

Pdc = 3 Re (V rI
∗) = −6

V 2
m

|Z| sin
(
θ

2

)
sin
(
θ

2
+ θZ

)
(7.43)

De arbeidsfactor wordt dan:

cosφ = cos(θV
m
− θI) = cos

(
π

2
+

θ

2
− θZ

)
(7.44)

Deze vergelijkingen worden afgeleid in bijlage B, paragraaf B.5.
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Figuur 7.9. Locus van V r in regime, voor Vm = Vr

Wanneer Z een zuivere zelfinductie is, geldt er θZ = π/2 en komt er voor het actief vermo-
gen:

Pdc = −3
V 2
m

|Z | sin θ (7.45)

en voor de arbeidsfactor:

cosφ = cos
(
−θ

2

)
(7.46)

Deze vergelijkingen geven aan dat het actief vermogen P dc zowel positief als negatief kan
worden, en dit door θ negatief resp. positief te kiezen. In tegenstelling tot een klassieke diode-
gelijkrichter is een dergelijke omzetter dus in staat energie terug te sturen naar het elektrisch
net. Dit kan voordelig zijn om bijvoorbeeld energie afkomstig van de gelijkspanningslast te
recupereren of om een snelle dynamica voor de regeling van de uitgangsspanning v dc(t) te
bekomen. Bovendien blijkt er dat het actief vermogen P voor −π/2 ≤ θ ≤ π/2 een mono-
tone functie is van θ. θ kan dus als controlevariabele dienen voor een regellus die de opname
van actief vermogen uit het net (7.23) in evenwicht houdt met het vermogen opgenomen door
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de lastweerstand Rlast. Tenslotte blijkt uit (7.46) dat de arbeidsfactor hoog is als θ voldoende
klein blijft.
Doordat de ogenblikkelijke lijnstroom (en dus ook de ogenblikkelijke energieoverdracht tus-
sen wisselspannings- en gelijkspanningszijde) niet rechtstreeks gecontroleerd wordt voelt
men reeds aan dat de dynamica van het systeem niet zo performant kan zijn als bij direc-
te stroomcontrole; gezien de grote eenvoud van het voorgestelde systeem is het evenwel zeer
interessant na te gaan of er geen aanvaardbaar gedrag bekomen kan worden.
Wegens de keuze voor Vm = Vr en de beperkingen opgelegd door vergelijkingen (7.20) en
(7.21) vindt men voor de wenswaarde van de uitgangsspanning:

Vdc,wens ≥
√
6Vm (7.47)

wat aangeeft dat de uitgangsspanning groter dan of gelijk aan de de piekwaarde van de (ge-
koppelde) netspanning moet zijn. De minimale waarde Vdc,wens =

√
6Vm wordt bereikt door

Kv = 1/
√
3 te kiezen.

Deze minimale waarde is in het algemeen kleiner dan wat gebruikelijk is bij directe stroom-
controle. Dit is voordelig, omdat de stroomrimpel in de lijnstroom (ten gevolge van het
schakelen) evenredig is met de uitgangsspanning Vdc; deze rimpel veroorzaakt extra verlie-
zen in de zelfinducties. Bovendien worden de eigenschappen van halfgeleiderschakelaars
minder goed7 naarmate hun doorslagspanning groter wordt. Bij directe stroomcontrole wordt
de dynamica voor de controle van de lijnstroom idq (t) bepaald door de realiseerbare waarden
voor zijn afgeleide d idq(t)/dt. Uit vergelijking (7.27) volgt er:

L
d idq(t)

dt
= vm,dq(t)− jωLidq(t)−Ridq(t)− vr,dq(t) (7.48)

Om op ieder ogenblik de (complexe) lijnstroom onder controle te houden (d.w.z. fouten
te kunnen wegregelen) moet de (complexe) tijdsafgeleide een willekeurige richting kunnen
aannemen. Bovendien moet de modulus van de tijdsafgeleide een zekere minimale waarde
kunnen aannemen, opdat een fout binnen een eindige tijd kan weggeregeld worden. Er moet
bijgevolg gelden:

|vr,dq(t)|pk > |vm,dq(t)− jωLidq(t)−Ridq(t)|pk + L

∣∣∣∣d idqdt

∣∣∣∣
min

(7.49)

wat aangeeft dat een minimale piekwaarde |v r,dq(t)|pk voor de omzetterspanning vereist is.
De piekwaarde van de omzetterspanning is beperkt door de uitgangsspanning V dc en de be-
perking (7.21) voor de modulatie-index:

Vdc,min >
√
3 |vr,dq(t)|pk (7.50)

wat een minimale waarde oplevert voor de uitgangsspanning. Afhankelijk van het beschouw-
de werkingsgebied en de gewenste dynamica kiest men dan:

Vdc,min ≈ 1.2 . . .3
√
6Vm (7.51)

7Naarmate de doorslagspanning van een halfgeleiderschakelaar groter wordt, blijken o.m. de schakeltijd en de
herstellading groter te worden, wat het schakelverlies doet stijgen en aldus de schakelfrequentie beperkt. Vooral bij
MOSFETs blijken bovendien de geleidingsverliezen toe te nemen.
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wat duidelijk hoger is dan de minimale waarde in vgl. (7.47). De keuze van |d idc /dt|min

en de bepaling van Vdc,min valt buiten het kader van dit werk; de geı̈nteresseerde lezer wordt
verwezen naar [Choi1997] en de bibliografie in [Barbi1999].
Merk op dat eventuele fouten op de lijnstroom bij indirecte stroomcontrole niet weggeregeld
worden. Men rekent er immers op dat de net- en omzetterspanningen ideaal zijn, zodat ook de
lijnstroom (bij constructie) ideaal wordt. De fouten op de lijnstroom kunnen dan bijvoorbeeld
veroorzaakt worden door onvolkomenheden bij de generatie van de schakelfunctie of door
vervuiling van de netspanning. Dit wordt verder besproken in de hoofdstukken 8 en 9.

7.5.4 Verschillende controlestrategieën

Uit vergelijkingen (7.38) en (7.40) volgt dat de uitgangsspanning V dc kan gecontroleerd wor-
den door de waarde van θ in te stellen in functie van de belastingsstroom I last. Uit vergelij-
kingen (7.32) en (7.34) leidt men bovendien af dat het argument van V m − V r (en dus ook
van I) gecontroleerd kan worden door K v te laten variëren als functie van Ilast. Daardoor
kan het faseverschil tussen de lijnstroom I en de netspanning V m (en dus ook de arbeids-
factor) gecontroleerd worden. Dit soort voorwaartse controle is zeer aantrekkelijk als men
een eenvoudige controlestructuur op het oog heeft, en werd o.m. gerealiseerd in [Dixon1988]
en [Veas1994]. Uit vergelijking (7.38) blijkt echter dat V dc zeer gevoelig is aan afwijkingen
op de modulatie-index Kv (die o.m. beı̈nvloed wordt door de dode tijd van de schakelaars,
zie ook hoofdstuk 8) en de serieweerstand R van de zelfinducties (die sterk beı̈nvloed wordt
door de temperatuur van de wikkelingen). Bovendien suggereren de auteurs een hoge waarde
voor R, nl. X/R = 5. Deze waarde is voordelig voor de demping van het systeem (zie ook
verder, paragraaf 7.6), maar maakt de toepassing ervan minder praktisch voor midden- en
hoogvermogentoepassingen.
Een andere aanpak werd gevolgd in [Zargari1995]. De auteurs maken hier gebruik van
een vast schakelpatroon, en een PI-regelaar stelt θ in om de fout op de uitgangsspanning
vdc(t) − Vdc,wens weg te regelen. De dynamica van deze regeling wordt door de auteurs
maar beperkt geı̈llustreerd aan de hand van kleine stappen in de wenswaarde voor de uit-
gangsspanning (en dus niet aan de hand van variaties van het opgenomen vermogen aan
gelijkspanningszijde); ook hier wordt een voldoende demping van het systeem gerealiseerd
door een hoge serieweerstand van de zelfinducties (X/R = 3.7).

7.5.5 Besluit

Door toepassing van indirecte stroomcontrole kan een actieve gelijkrichter gerealiseerd wor-
den waarvan de lijnstroom sinusoı̈daal en symmetrisch is, en dit met een hoge arbeidsfactor.
Hiervoor is vereist dat de netspanning eveneens sinusoı̈daal en symmetrisch is, en dat de
koppelimpedantie die tussen het net en de gelijkrichter geplaatst wordt lineair is. Onder de-
ze voorwaarden realiseert men de voornaamste elementen van de extrinsieke functie van de
ideale gelijkrichter (zie paragraaf 6.1).
Voor wat betreft de intrinsieke functie van de gelijkrichter is vooral de controle van de gelijk-
spanning belangrijk. Onder de gestelde voorwaarden blijkt de uitgangsspanning in regime
constant te zijn. Uit literatuurstudie volgt dat de dynamische aspecten van de controle van de
uitgangsspanning nog onvoldoende bekend zijn; de voorgestelde realisaties rekenen immers
op een hoge intrinsieke demping van het systeem, veroorzaakt door een hoge (parasitaire)
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serieweerstand van de koppelimpedantie. In paragraaf 7.6 wordt het dynamisch gedrag van
het systeem in open kring geanalyseerd; de resultaten worden in paragrafen 7.7 en 7.8 toege-
past om een regelaar te ontwerpen, die ook bij lage intrinsieke demping van het systeem een
aanvaardbaar dynamisch gedrag oplevert.

7.6 Analyse van het systeem

7.6.1 Systeemvergelijkingen voor indirecte stroomcontrole

Voor de analyse van de systeem gaat men uit van de beschrijving in synchrone componenten
(7.27). De netspanning vm(t) en de omzetterspanning vr(t) worden sinusoı̈daal en symme-
trisch verondersteld als in vgl. (7.28) resp. (7.29), de bijhorende schakelfunctie wordt gege-
ven in vgl. (7.33). Men gaat eenvoudig na dat deze signalen als volgt voorgesteld worden in
functie van de synchrone componenten:

vm,dq(t) =
√
2Vm (7.52)

vr,dq(t) =
√
2Vrejθ(t) (7.53)

ddq(t) = Kve
jθ(t) (7.54)

De systeemvergelijkingen (7.27) worden dan als volgt herschreven:


C d vdc
dt

= 3
2 (idKv cos θ + iqKv sin θ)− vdc

Rlast

Ld id
dt

− ωLiq +Rid =
√
2Vm − vdcKv cos θ

L
d iq
dt

+ ωLid +Riq = −vdcKv sin θ

(7.55)

De toestand van het systeem wordt dan voorgesteld door [vdc(t) id(t) iq(t)]T , de controleva-
riabele is θ(t).
Door linearisatie van de vorm x(t) = X 0 +∆x(t) kan (7.55) omgezet worden in volgende
klassieke lineaire beschrijving:

d∆x

dt
= A ·∆x(t) + B ·∆u(t) (7.56)

waarbij ∆x(t) = [∆vdc(t) ∆id(t) ∆iq(t)]T en ∆u(t) = ∆θ(t). Na enig rekenwerk bekomt
men: 



C d∆vdc
dt

= 3
2Kv [(Iq0∆θ +∆id) cos θ0

+ (−Id0∆θ +∆iq) sin θ0]− ∆vdc
Rlast

Ld∆id
dt

− ωL∆iq +R∆id = Kv (Vdc0 sin θ0∆θ − cos θ0∆vdc)

L
d∆iq
dt + ωL∆id +R∆iq = Kv (−Vdc0 cos θ0∆θ − sin θ0∆vdc)

(7.57)

zodat er komt:

A =




− 1
CRlast

3
2
Kv
C cos θ0

3
2
Kv
C sin θ0

− Kv
L cos θ0 −R

L ω

− Kv
L sin θ0 −ω −R

L


 (7.58)
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B =




3
2
Kv
C (Iq0 cos θ0 − Id0 sin θ0)

Kv
L Vdc0 sin θ0

− Kv
L Vdc0 cos θ0


 (7.59)

7.6.2 Prototype

In dit werk wordt gekozen voor een zeer eenvoudige implementatie (figuur 7.10).
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Figuur 7.10. Principeschema van de voorgestelde implementatie

Het voorgestelde systeem heeft slechts drie spanningsmetingen nodig voor de controle. De
gekoppelde spanningen vm,2(t)− vm,1(t) en vm,3(t)− vm,2(t) worden gemeten om de syn-
chronisatie tussen de netspanning vm(t) en de omzetterspanning vr(t) te realiseren; vdc(t)
wordt gemeten en vergeleken met zijn wenswaarde Vdc,wens voor de controle van θ.
Met behulp van de hoger bekomen systeembeschrijving worden nu verschillende regelaars
vergeleken op een prototype met volgende parameters:




Vm = 230 V Vdc,wens =
√
6Vm = 563.4 V R = 0.053 Ω

Kv = 1/
√
3 Pdc,nom = 15 kW ω = 2 π 50 rad/s

ωL = X = 1.63 Ω X/R = 30.7 C = 2695 µF
T = 250 µs

(7.60)

De schakelaars zijn IGBTs met antiparallelle vrijloopdiode, gespecifieerd voor 75 A en
1200 V (Mitsubishi CM75TF-24H).
De fasehoek ωt van de netspanning vm(t) wordt gedetecteerd door middel van een phase-
locked loop8 (PLL), uitgaande van de meting van vm,2(t) − vm,1(t) en vm,3(t) − vm,2(t).

8Er werd gekozen voor een PLL omdat dit een nauwkeurige detectie van de fasehoek en een kleine gevoeligheid
voor vervorming van de netspanning garandeert. PLL-technieken worden vaak toegepast in de telecommunicatie-
techniek voor synchronisatiedoeleinden. Ook voor de controle van vermogenselektronische omzetters wordt deze
techniek steeds vaker toegepast, zie vb. [Vandenbossche1991] of de bespreking in [Chung2000].
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De fasehoek ωt dient dan voor de berekening van de schakelfunctie d(t), vgl. (7.33); al-
dus bekomt men een omzetterspanning v r(t) die gesynchroniseerd is met de netspanning.
De controlevariabele θ, die eveneens nodig is om de schakelfunctie te berekenen, wordt be-
paald door een regelaar die de fout op de uitgangsspanning v dc(t) − Vdc,wens wegregelt. De
modulatie-index Kv is een constante.
De schakelfrequentie bedraagt 1/T = 4 kHz. Met de gegeven parameters (7.60) komt er
voor nominale belasting Rlast,nom = 21.16 Ω. Wanneer de regelaar integrerende actie bevat
blijft er in regime geen statische fout over en geldt er dus Vdc = Vdc,wens. Merk op dat de
parameters zo gekozen zijn dat in regime Vm = Vr geldt. Uit (7.43) volgt de benodigde
controlehoek bij nominale belasting θnom = −8.91◦. Het faseverschil φ tussen netspanning
en lijnstroom volgt dan uit (7.44) en bedraagt φnom = −2.59◦ bij nominale belasting. De
corresponderende arbeidsfactor cosφnom is bijgevolg groter dan 0.99.

7.6.3 Gedrag van de open kring

Uit de beschrijving van vergelijkingen (7.56) en (7.57) kan men de transfertfunctie H(jω) =
∆vdc(jω)/∆θ(jω) van het (gelineariseerde) systeem in open kring uitzetten in het complexe
vlak. Dit wordt getoond in figuren 7.11.a en 7.11.c, voor nullast (R last = ∞) resp. nominale
belasting (Rlast = Rlast,nom), telkens bij Vdc0 = Vdc,wens. De frequentie gaat van 0 tot 200
Hz.
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Figuur 7.11. Transfertfunctie van de open kring H(jω) = ∆vdc(jω)/∆θ(jω)

voor Vdc0 = Vdc,wens, ω/2π = 0 Hz (o) . . . 200 Hz (*)
(a) bij nullast, (b) bij nullast (detail) (c) bij nominale belasting

De karakteristieke vergelijking van het systeem in open kring kan worden bepaald:

|A| =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

− 1
CRlast

− s 3
2
Kv
C cos θ0

3
2
Kv
C sin θ0

− Kv
L cos θ0 −R

L − s ω

− Kv
L sin θ0 −ω −R

L − s

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
= 0 (7.61)

en levert een derdegraadsvergelijkingop voor de eigenwaarden van het systeem in open kring:

s3 + x2s
2 + x1s+ x0 = 0 (7.62)
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waarbij:

x0 =
3
2
K2

vR

CL2 +
R2 +X2

L2RlastC
(7.63)

x1 =
R2 +X2

L2 +
3
2
K2

v

CL
+

2R
RlastCL

(7.64)

x2 =
2R
L

+
1

RlastC
(7.65)

Hieruit blijkt dat de karakteristieke vergelijking onafhankelijk is van het werkpunt
[Vdc0 Id0 Iq0]T van het systeem en uitgang θ0 van de regelaar. Bijgevolg zijn de eigenwaar-
den eveneens onafhankelijk van het werkpunt en de uitgang van de regelaar; zij veranderen
wel wanneer de belastingsweerstand Rlast of de modulatie-indexKv veranderen.

De eigenwaarden van H(jω) kunnen benaderd worden voor X >> R (zie bijlage B, para-
graaf B.6):

p1 ≈ −
3K2

vR+ 2
X2

Rlast

3K2
vL+ 2X2C

(7.66)

p2,3 ≈ R

L

(
−1 +

(
2 +

4ω2LC

3K2
v

)−1
)

+
1

2RlastC

(
−1 +

(
1 +

3K2
v

2ω2LC

)−1
)

± j

√
ω2 +

3
2
K2

v

LC
(7.67)

De demping van het systeem wordt groter wanneer het verlies in de zelfinducties (voorgesteld
door R) of de belasting (voorgesteld door R last) toeneemt. Uit (7.67) volgt er immers dat
het reëel deel van de de complex toegevoegde eigenwaarden p 2,3 steeds negatief is en groter
wordt naarmateR toeneemt ofRlast afneemt. In elk geval blijft zelfs voor nominale belasting
de demping van het systeem in open kring gering; het reëel deel van p 2,3 is immers klein
t.o.v. het imaginair deel. Figuur 7.12 toont de (numeriek bepaalde) eigenwaarden van het
systeem, voor de parameters van het prototype en voor een belasting die varieert van nullast
tot nominale belasting. Het verschil met de benaderde waarden volgens vergelijkingen (7.66)
en (7.67) is verwaarloosbaar.

Uit vergelijkingen (7.57), (7.67) en figuur 7.11 haalt men een belangrijke systeemeigenschap
die de synthese van de controlelus beı̈nvloedt. Voor ω = 0 is de fasehoek van H(jω) gelijk
aan π; voor ω = Im (p2,3) = 2π 58.4 rad/s (aangeduid met (x) in figuur 7.11) wordt de
fasehoek gelijk aan 0, en dit zowel voor nullast als bij nominale belasting. Bij toepassing van
terugkoppeling θ = f(vdc − Vdc,wens) zal de maximale proportionele versterking beperkt
worden door de transfertfunctie van de open kring bij deze frequentie.

7.7 Klassieke PI-regelaar

Wegens het monotoon verband tussen de controleparameter θ en de regimewaarde voor de
uitgangsspanning Vdc, vergelijking (7.38), lijkt het logisch een klassieke PI-regelaar toe te
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Figuur 7.12. Eigenwaarden p1,2,3 van het prototype, voor Rlast = Rlast,nom (o) . . . ∞ (*)

passen voor de controle van de uitgangsspanning. De werking wordt als volgt uitgedrukt in
het Laplace-domein (figuur 7.13):

θ(s) =
(
Kp +

Ki

s

)
[vdc(s)− vdc,wens(s)] (7.68)
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Figuur 7.13. Controlestructuur van het voorgestelde systeem, voor een klassieke PI-regelaar

7.7.1 Zuiver proportionele terugkoppeling

Uit paragraaf 7.6.3 volgt dat de transfertfunctie H(jω) = ∆v dc(jω)/∆θ(jω) reëel en posi-
tief wordt voor ω = Im (p2,3). Bij toepassing van een zuiver proportionele terugkoppeling
dient de kringwinst bij deze frequentie kleiner te blijven dan de eenheid, opdat het systeem
stabiel zou zijn. Vermits er voor zuiver proportionele terugkoppeling steeds een statische fout
optreedt (Vdc �= Vdc,wens), kan de proportionele versterkingsfactor Kp waarvoor de stabili-
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teitslimiet bereikt wordt niet zomaar uit figuur 7.11 bepaald worden. Voor het opstellen van
deze figuur werd immers Vdc0 = Vdc,wens verondersteld.
Door numerieke analyse van het systeem volgt er dat bij zuiver proportionele terugkoppeling
(Ki = 0) en bij nominale belasting (Rlast = Rlast,nom) de stabiliteitslimiet bereikt wordt bij
Kp = 0.741 · 10−3. De statische fout in deze werkingstoestand is onaanvaardbaar groot en
bedraagt Vdc − Vdc,wens = −144.3 V. Het spreekt vanzelf dat het dynamisch gedrag bij de
stabiliteitslimiet eveneens onaanvaardbaar is. Zuiver proportionele is controle bijgevolg niet
geschikt als controlestrategie. Dit wordt ook bevestigd door simulaties en metingen op het
prototype.

7.7.2 Zuiver integrerende terugkoppeling

Uit figuur 7.11 kan men afleiden dat zuiver integrerende controle (en dus K p = 0) veel
effectiever is. De kringwinst bij zuiver integrerende controle is evenredig met de volgende
transfertfunctie:

Hi(s) =
1
s

∆vdc(s)
∆θ(s)

=
1
s
H(s) (7.69)

De transfertfunctie H i(jω) wordt weergegeven in figuren 7.14 en 7.15, voor nullast resp. no-
minale belasting.
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Figuur 7.14. Transfertfunctie van de open kring Hi = H(jω)/jω

voor Vdc0 = Vdc,wens, ω/2π = 0.05 Hz (o) . . . 200 Hz (*)
(a) bij nullast, (b) bij nullast (detail)

Door de integrerende actie wordt de modulus van de transfertfunctie H i(jω) oneindig groot
voor ω = 0, het argument wordt er gelijk aan π/2. De fasehoek bij de resonantiepiek (ω =
Im (p2,3) = 2π 58.4 rad/s, aangeduid met (x) in de figuren) bedraagt ongeveer −π/2; de
modulus bij fasehoek nul (d.i. waar H i(jω) de positief reële as snijdt) is sterk gereduceerd
t.o.v. de kringwinst H(jω) bij zuiver proportionele actie, figuur 7.11). Aldus kan men een
grote kringwinst bij lage frequenties combineren met een voldoend ruime amplitudemarge.
Bovendien elimineert de integrerende actie de statische fout.
De integrerende versterkingsfactorK i is naar boven begrensd door de beschikbare fasemarge
φm (d.i. het argument van H i(jω) in het snijpunt met de eenheidscirkel), zoals kan afgeleid
worden uit figuren 7.14.b en 7.15.b. Inderdaad, dichtbij het snijpunt van H i(jω) met de
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Figuur 7.15. Transfertfunctie van de open kring Hi = H(jω)/jω

voor Vdc0 = Vdc,wens, ω/2π = 0.05 Hz (o) . . . 200 Hz (*)
(a) bij nominale belasting, (b) bij nominale belasting (detail)

positief reële as kan deze as nagenoeg als raaklijn beschouwd worden. Voor stijgende inte-
grerende versterkingsfactoren K i bekomt men dan kleinere fasemarges, zoals bijvoorbeeld
weergegeven in figuur 7.16.a, voor nominale belasting.
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Figuur 7.16. Kringwinst KiHi(jω) en fasemarge φm:
(a) invloed van Ki = 0.01...0.1 bij nominale belasting

(b) invloed van Rlast = Rlast,nom . . . ∞ bij Ki = 0.01

Uit de vergelijking van figuren 7.14.b en 7.15.b volgt ook dat de fasemarge kleiner wordt voor
stijgende belastingsweerstanden Rlast (of, equivalent, dalende belasting), zie bijvoorbeeld
figuur 7.16.b voor Ki = 0.01.

De integrerende versterkingsfactor K i wordt naar onder begrensd door de gewenste beper-
king van het doorschot van de uitgangsspanning v dc(t). De fase- en amplitudemarge bepalen
de stabiliteit en de demping van het systeem in gesloten kring; wanneer de marges kleiner
worden vermindert de demping van het systeem en wordt het doorschot groter bij stapvormi-
ge veranderingen van de wenswaarde Vdc,wens. Bij werking als gelijkrichter is de wenswaar-
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de voor de uitgangsspanning echter constant 9; de reactie op een verstoring bepaalt dan het
doorschot. De belangrijkste verstoring van het beschouwde systeem is de verandering van de
belastingsweerstand Rlast. Voor dit soort verstoring blijkt het doorschot kleiner te worden
wanneer Ki groter wordt; inderdaad, de uitgangsspanning wordt immers gebufferd door de
(vrij grote) condensator C, waardoor het gelijkrichtersysteem bij benadering reageert als een
integrerend systeem voor de verstoring.
De invloed van Ki op het doorschot Vt1 wordt geı̈llustreerd aan de hand van de simulaties uit
figuur 7.17.a. Bij plotse overgang van nullast naar nominale belasting kan het tweede door-
schot Vt2 gereduceerd worden door de uitgang van de integrator te beperken tot |θ| ≤ θmax.
De invloed van θmax wordt geı̈llustreerd aan de hand van de simulaties uit figuur 7.17.b. Deze
begrenzing heeft geen invloed op het tweede doorschot bij overgang van nominale belasting
naar nullast.
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Figuur 7.17. Transiënt van de uitgangsspanning vdc(t) met een I-regelaar,
voor een transiënt in de belasting Rlast = ∞ → Rlast,nom:

(a) invloed van Ki = 0.01...0.1

(b) invloed van θmax = ∞...1.2 θnom, voor Ki = 0.1

7.7.3 PI-regelaar

Bij toepassing van zowel proportionele als integrerende actie wordt de kringwinst van het
systeem:

Hpi(s) =
(
Kp +

Ki

s

)
∆vdc(s)
∆θ(s)

=
(
Kp +

Ki

s

)
H(s) (7.70)

9Uit vgl. (7.47) leidt men af dat de uitgangsspanning in regime groter moet zijn dan de piekwaarde van de
(gekoppelde) netspanning. De uitgangsspanning moet bovendien voldoende kleiner blijven dan de sperspanning
van de schakelaars en de doorslagspanning van de tussenkringcondensator. Dit beperkt het regelbereik voor de
uitgangsspanning, zodat men meestal voor een constante wenswaarde kiest. Er bestaan andere topologieën waarbij
de uitgangsspanning kleiner moet zijn dan deze piekspanning (zie vb. hoofdstuk 9, figuur 9.9). Het regelbereik voor
de uitgangsspanning is dan veel groter, waardoor een variabele wenswaarde voor de uitgangsspanning wel nuttig
kan zijn.
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In vergelijking met de zuivere I-regelaar blijkt het toevoegen van proportionele actie enkel
voor een minder goed dynamisch gedrag te zorgen. Dit kon reeds aangevoeld worden uit
figuur 7.11, waar de transfertfunctie H(jω) voorgesteld wordt. Uit deze figuur kon men
reeds opmaken dat de proportionele versterkingsfactor K p beperkt dient te zijn, wegens de
hoge waarde van H(jω) bij fasehoek nul. Door de lage waarde van H(jω) bij fasehoek
π/2 kan men verwachten dat de fasemarge φm groter wordt wanneer men aan de zuivere
I-regelaar proportionele actie toevoegt; de amplitudemargeAm wordt echter snel kleiner, wat
uiteindelijk een minder goed dynamisch gedrag oplevert. Dit wordt geı̈llustreerd aan de hand
van figuur 7.18.a, voor K i = 0.156 en bij nominale belasting. De fasemarge ligt ongeveer
rond fφm = 13.8 Hz, de amplitudemarge ligt ongeveer bij fAm = Im (p2,3) /2π = 58.4 Hz.

De (gesimuleerde) transiënt van figuur 7.18.b illustreert dat bij toevoeging van proportionele
actie het effect van de verbeterde fasemarge zeer beperkt is; inderdaad, de slingering van de
uitgangsspanning vdc(t) met frequentie fφm vertoont een nauwelijks toegenomen demping,
en het effect op het eerste en tweede doorschot is vrij klein. Tegelijkertijd is ook de invloed
van de verminderde amplitudemarge duidelijk zichtbaar; de uitgangsspanning vertoont im-
mers een vrijwel ongedempte slingering met frequentie fAm .
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Figuur 7.18. Invloed van Kp op het dynamisch gedrag, bij Ki = 0.156, θmax = 1.4 θnom

(a) kringwinst Hpi(jω) voor Kp = 0...0.3 · 10−3, bij nominale belasting

(b) uitgangsspanning voor een transiënt in de belasting Rlast = ∞ → Rlast,nom

7.7.4 Afstelling en metingen

Op basis van de overwegingen uit de vorige paragrafen wordt nu een controlelus gesynthe-
tiseerd. Er wordt gekozen voor een zuivere I-regelaar, met K p = 0 en Ki = 0.156. De
integrerende actie wordt beperkt tot θmax = 1.4 θnom. Aldus bekomt men bij nominale
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belasting volgende theoretische waarden:


Vt1 = 75 V
Vt2 = 30 V
φm = 9.3◦ @ fφm = 13.8 Hz
Am = −13.0 dB @ fAm = 37.3 Hz

(7.71)

Figuur 7.19.a toont de simulatie van de uitgangsspanning v dc(t), bij overgang van nullast
naar nominale belasting (d.i. een transiënt in de lastweerstand R last = ∞...Rlast,nom). Het
dynamisch gedrag is aanvaardbaar, en toont een goede overeenkomst met de transiënt die
gemeten wordt bij het prototype (figuur 7.19.b). De gemeten transiënt blijkt een iets hogere
demping te hebben dan de gesimuleerde; de theoretisch bekomen fasemarge (7.71) is dus
blijkbaar onderschat.
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Figuur 7.19. Transiënt van de uitgangsspanning vdc(t) met een I-regelaar,
voor een transiënt in de belasting Rlast = ∞ → Rlast,nom:

(a) simulatie, (b) meting, (c) simulatie rekening houdend met dode tijd
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Figuur 7.20. Transiënt van de uitgangsspanning vdc(t) met een I-regelaar,
voor een transiënt in de belasting Rlast = Rlast,nom → ∞

(a) simulatie, (b) meting, (c) simulatie rekening houdend met dode tijd

Bij nullast bekomt men volgende theoretische waarden:


Vt1 = 88 V
Vt2 = 82.3 V
φm = 1.1◦ @ fφm = 14.0 Hz
Am = −6.5 dB @ fAm = 21.3 Hz

(7.72)
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De belastingsweerstand Rlast maakt het grootste deel van de demping van het systeem uit.
De demping bij nullast wordt daarom klein (zie figuur 7.12). Ook de fasemarge wordt kleiner
voor groter wordende lastweerstand (zie figuur 7.16.b). De zeer kleine fasemarge φm die hier
bekomen wordt heeft tot gevolg dat het systeem bij de frequentie f φm zo goed als ongedempt
reageert. Dit wordt bevestigd door de (gesimuleerde) transiënt van de uitgangsspanning uit
figuur 7.20.a, bij overgang van nominale belasting naar nullast. Dit dynamisch gedrag is
duidelijk onaanvaardbaar, zelfs voor minder veeleisende belastingen. Nochtans vertoont de
transiënt die opgemeten wordt bij het prototype (figuur 7.20.b) een veel beter dynamisch
gedrag, dat duidelijk een veel grotere demping vertoont. De theoretisch bepaalde fasemarge
is hier dus duidelijk onderschat. De grotere demping kan verklaard worden aan de hand
van de dode tijd van de schakelaars. De invloed van dode tijd wordt in dit hoofdstuk enkel
geconstateerd en opgenomen in de simulaties; een meer diepgaande analyse wordt gegeven
in hoofdstuk 8.

7.7.5 Invloed van dode tijd op het dynamisch gedrag

In paragraaf 7.4 werd verondersteld dat er op elk ogenblik één en slechts één schakelaar per
been geleidt. In de praktijk treden er onvermijdelijk onnauwkeurigheden op bij de sturing
van de afzonderlijke schakelaars. Om te vermijden dat beide schakelaars geleiden tijdens de
commutatie (en aldus de condensator kortsluiten), voorziet men een dode tijd 10 td, gedurende
dewelke geen van beide schakelaars gestuurd wordt. Om de continuı̈teit van de lijnstroom te
verzekeren wordt elke schakelaar voorzien van een antiparallelle vrijloopdiode, die toelaat dat
de stroom iuit blijft vloeien tijdens de dode tijd (figuur 7.21). Het teken van de stroom i uit
bepaalt dan welke vrijloopdiode geleidt (Da ofDb), en bepaalt aldus ook de uitgangsspanning
vuit tijdens de dode tijd (figuur 7.22).

Vdc

2

Vdc

2

vuit i
Qa

Qb

Da

Db

Figuur 7.21. Antiparallele vrijloopdiodes voor de continuı̈teit van de lijnstroom

tijdens de dode tijd

De dode tijd van het prototype bedraagt td = 5.5 µs, en wordt in de systeemvergelijkingen
geı̈ntroduceerd aan de hand van een eenvoudig model (zie vb. [Choi1996]). Kwalitatief resul-
teert de dode tijd in een spanningsval (met resistief karakter) voor de lijnstroom. Deze span-
ningsval wordt opgeteld bij de omzetterspanningen v r(t). De grootte van de spanningsval is
evenredig met de dode tijd en de spanning over de condensator, het teken van de spanningsval
is afhankelijk van de zin van de lijnstromen i(t). In dit eenvoudig model is de spanningsval

10In het Engels aangeduid met commutation dead time.
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Figuur 7.22. Stuursignalen met dode tijd td, en effect op de uitgangsspanning:

(a) iuit > 0 (Da geleidt tijdens dode tijd), (b) iuit < 0 (Db geleidt tijdens dode tijd)

onafhankelijk van de grootte van de stroom 11. Er komt:




v◦r,k(t) = vr,k(t) + Vdc
td
T

, ik > 0

v◦r,k(t) = vr,k(t)− Vdc
td
T

, ik < 0

v◦r,k(t) = vr,k(t) , ik = 0
k = 1...3

(7.73)

waarbij ’ ◦’ de werkelijk optredende waarden aangeeft, gecorrigeerd voor het effect van dode
tijd. De gesimuleerde transiënt van nominale belasting naar nullast, waarbij rekening gehou-
den wordt met de effecten van dode tijd (figuur 7.20.c), toont een zeer goede overeenkomst
met de opgemeten transiënt (figuur 7.20.b).

Ook voor de transiënt van nullast naar nominale belasting vertoont de simulatie een betere
gelijkenis met de meting wanneer de dode tijd in rekening gebracht wordt (figuur 7.19.c).
Het verschil met de simulatie zonder dode tijd (figuur 7.19.a) is echter beperkt; bij nominale
belasting wordt het grootste deel van de demping van het systeem immers bepaald door de
lastweerstand Rlast,nom.
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Figuur 7.23. Controlestructuur van het voorgestelde systeem, voor een aangepaste PI-regelaar

7.8 Aangepaste PI-regelaar

7.8.1 Synthese van een aangepaste regelaar

Uit de bespreking in paragraaf 7.6.3 volgt dat het gedrag van de PI-regelaar verbeterd kan
worden als de transfertfunctie van de open kring gereduceerd wordt bij de resonantiepulsatie
ω = Im (p2,3). Daarom wordt een aangepaste PI-regelaar voorgesteld (figuur 7.23):

θ(s) =
(
Kp +

Ki

s

)(
1

1 + sτ

)
[vdc(s)− vdc,wens(s)] (7.74)

Deze regelaar beperkt de bandbreedte van de open kring door de factor 1/(1 + sτ). De
kringwinst bij toepassing van zuiver proportionele controle (d.i. K i = 0) is evenredig met de
volgende transfertfunctie:

Hm(s) =
1

1 + sτ

∆vdc(s)
∆θ(s)

=
1

1 + sτ
H(s) (7.75)

en wordt voorgesteld in figuur 7.24, voor 1/2πτ = 10 Hz.
De kringwinst bij toepassing van zuiver integrerende controle (d.i. K p = 0) is evenredig met
de volgende transfertfunctie:

Hmi(s) =
1
s

1
1 + sτ

∆vdc(s)
∆θ(s)

=
1
s

1
1 + sτ

H(s) (7.76)

en wordt voorgesteld in figuur 7.25, voor 1/2πτ = 10 Hz.
Uit figuren 7.24 en 7.25 leidt men af dat men voor de kringwinst van het teruggekoppelde
systeem een reductie van de modulus en een toename van de fasehoek bij de resonantiefre-
quentie kan bekomen. Dit laat de toepassing van proportionele actie toe om de fasemarge

11Dit is uiteraard maar een benadering; daartoe moet men o.m. de (stroomafhankelijke) spanningsval over de
schakelaar en de vrijloopdiode verwaarlozen. In hoofdstuk 8 wordt aangetoond dat voor dit prototype de invloed van
de spanningsval klein is t.o.v. de invloed van de dode tijd.



142 7.8. Aangepaste PI-regelaar

-15000 -10000

12000

-4000

0

8000

0

4000

-5000-20000

Im (Hm) [V/rad]

Re (Hm) [V/rad]

400

-400

800

600

500

-800

-1000 10000-500

-200

-1000

200
0

1000

-600

Im (Hm) [V/rad]

Re (Hm) [V/rad]

(a) (b)
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te verbeteren, zonder dat hierdoor de amplitudemarge ernstig aangetast wordt. Dit wordt
geı̈llustreerd aan de hand van figuur 7.26. Uit deze figuur blijkt wel dat voor een voldoend
grote proportionele verterkingsfactor er twee frequenties optreden waarbij de kringwinst de
eenheidscirkel snijdt. Bijgevolg moeten de fasemarges bij beide frequenties in acht genomen
worden bij het afstellen van de regelaar.
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Figuur 7.26. Invloed van Kp = 0...0.003 op de fasemarge van de kringwinst Hmpi(jω),
bij Ki = 0.1 en 1/2πτ = 10 Hz

(a) bij nominale belasting, (b) bij nullast

7.8.2 Afstelling en metingen

De regelaar wordt als volgt afgesteld: Kp = 5.113 · 10−3, Ki = 117.0 · 10−3, 1/2πτ = 10
Hz. De integrator wordt niet begrensd. De parameters van de kringwinst bij deze afstelling
worden weergegeven in tabel 7.1. De fasemarges bekomen met de aangepaste PI-regelaar
zijn duidelijk groter dan voor de klassieke I-regelaar, paragraaf 7.7.2. Uit de simulaties zal
verder blijken dat ook hier de fasemarge onderschat wordt, en dit ten gevolge van de effecten
van dode tijd. Vooral bij nullast is de verhoogde demping door dode tijd duidelijk merkbaar.
Figuren 7.27.a en 7.27.b tonen de gesimuleerde transiënten van de uitgangsspanning v dc(t)
wanneer de belasting plots overgaat van nullast naar nominale belasting, en dit zonder
resp. met invloed van dode tijd. Het verschil is klein, omdat bij nominale belasting de dem-
ping van het systeem nagenoeg volledig bepaald wordt door de lastweerstand. De simulaties
vertonen een goede overeenkomst met de meting uit figuur 7.27.c.
Figuren 7.28.a en 7.28.b tonen de gesimuleerde transiënten voor een plotse overgang van
nominale belasting naar nullast, en dit zonder resp. met invloed van dode tijd. De dode tijd
levert duidelijk extra demping op, wat erop wijst dat de theoretisch bepaalde fasemarge (tabel
7.1) de werkelijke fasemarge onderschat. De transiënt van figuur 7.28.b vertoont een goede
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bij nominale belasting bij nullast
td = 0 td = 5.5 µs td = 0 td = 5.5 µs

Vt1 [V] 54.0 68.5 60.8 59.2
Vt2 [V] 12.2 10.5 18.6 14.0
φm1 [◦] 22.5 16.6
fφm1 [Hz] 19.5 19.8
φm2 [◦] 18.4 14.0
fφm2 [Hz] 55.1 54.8
Am [dB] 5.6 5.6
fAm [Hz] 49.2 49.0

Tabel 7.1. Theoretisch bepaalde parameters voor de aangepaste PI-regelaar,

bij Kp = 5.113 · 10−3, Ki = 0.117, 1/2πτ = 10 Hz.
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Figuur 7.27. Transiënt van de uitgangsspanning vdc(t) met een aangepaste PI-regelaar,
voor een transiënt in de belasting Rlast = ∞ → Rlast,nom:

(a) simulatie, (b) simulatie rekening houdend met dode tijd, (c) meting

overeenkomst met de gemeten transiënt (figuur 7.28.c). Deze figuur toont een duidelijke
verbetering ten opzichte van het gedrag met een klassieke PI-regelaar (figuur 7.20.b), zonder
dat de duur van de transiënt merkbaar groter wordt.
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Figuur 7.28. Transiënt van de uitgangsspanning vdc(t) met een aangepaste PI-regelaar,
voor een transiënt in de belasting Rlast = Rlast,nom → ∞:

(a) simulatie, (b) simulatie rekening houdend met dode tijd, (c) meting
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7.8.3 Vergelijking met directe stroomcontrole

Uit figuren 7.27 en 7.28 blijkt dat de duur van de transiënten van nullast naar nominale belas-
ting en omgekeerd ongeveer 40 ms (of ongeveer twee netperioden) bedraagt. Het doorschot
bedraagt ongeveer 60 à 70 V (of ongeveer 10 à 12.5 %). Dit dynamisch gedrag volstaat
voor de meeste toepassingen (vb. voeding van klassieke frequentieomzetters voor elektrische
motoren).
Vergelijking met bijvoorbeeld [Habetler1993], [Blasko1997] en [Choi1997] leert dat bij di-
recte stroomcontrole de duur van dergelijke transiënten typisch in de buurt van 5 ms (of een
kwart van de netperiode) ligt. De grootte van het doorschot is sterk afhankelijk van de geko-
zen condensatorwaarde, de toegepaste verstoring en de structuur van de regelaar, en varieert
van enkele procenten voor condensatorwaarden en verstoringen vergelijkbaar met wat in dit
hoofdstuk voorgesteld wordt [Choi1997], tot enkele tientallen procenten [Habetler1993] voor
zeer kleine condensatorwaarden en kleinere verstoringen. Door de korte duur van de transiënt
is dit dynamisch gedrag geschikt voor belastingen die snel en vaak variëren (vb. voeding van
hoogdynamische motorsturingen).

7.9 Regimegedrag van het systeem

Figuur 7.29 toont de lijnstroom i1(t) en de bijhorende spanning vm,1(t) in regime, bij nomi-
nale belasting. De golfvormen zijn identiek voor de klassieke en de aangepaste PI-regelaar.
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Figuur 7.29. Gemeten lijnstroom i1(t) en bijhorende sterspanning vm,1(t) in regime

bij nominale belasting, zowel voor klassieke als aangepaste PI-regelaar

De grondgolf van de lijnstroom ijlt ongeveer 10 graden voor op de spanning, dit resulteert in
een fundamentele verschuivingsfactor cosφ = 0.9848.
Verder blijkt de lijnstroom licht vervormd te zijn; de vijfde en zevende harmonische compo-
nenten bedragen 4.04 % resp. 0.6 %. Behalve de harmonischen ten gevolge van de schakelfre-
quentie zijn er geen andere belangrijke harmonischen aanwezig. De THD bedraagt bijgevolg
4.08 %. De totale arbeidsfactor λ wordt dan gedomineerd door de faseverschuiving van de
grondgolf:

λ = cosφ
1√

1 + THD2
= 98.4 % (7.77)



146 7.10. Besluit

De bekomen lijnstroom is dus van goede kwaliteit. Zoals uit hoofdstuk 8 zal blijken, zijn
zowel de faseverschuiving van de grondgolf als de vervorming van de lijnstroom grotendeels
te wijten aan de effecten van dode tijd.

7.10 Besluit

In dit hoofdstuk werd een actieve gelijkrichter voorgesteld die een driefasige, sinusoı̈dale en
symmetrische lijnstroom opneemt uit het net. Het net wordt eveneens sinusoı̈daal en sym-
metrisch verondersteld. Het PWM-patroon van de schakelaars is sinusoı̈daal en heeft een
vaste modulatie-index, en is gesynchroniseerd met de netspanning. De resulterende omzet-
terspanning wordt aangesloten op het net door tussenkomst van een stel zelfinducties. De
enige controleparameter is de faseverschuiving tussen de netspanning en het schakelpatroon.
De algemene vergelijkingen die een dergelijke energieomzetter beschrijven werden afgeleid.
In het ontworpen prototype werden de parameters zo gekozen dat de lijnstroom in regime
nagenoeg in fase is met de netspanning. In stationaire toestand blijkt het prototype inderdaad
een lijnstroom van goede kwaliteit op te nemen uit het net.
Het dynamisch gedrag werd gesimuleerd op basis van een niet-lineaire systeembeschrijving.
De stabiliteit van het systeem werd geanalyseerd op basis van een gelineariseerde systeem-
beschrijving, die toelaat de kringwinst van het systeem te bepalen. Wanneer de zelfinducties
lage verliezen hebben wordt de demping van het systeem vooral bepaald door de belastings-
weerstand aan gelijkspanningszijde.
Een aanvaardbaar dynamisch gedrag voor variërende belasting kan bekomen worden met een
zuiver integrerende regelaar, en dit dank zij de effecten van de dode tijd van de halfgelei-
derschakelaars die het systeem van voldoende demping voorzien, ook wanneer de intrinsieke
demping van het systeem klein is (d.i. bij lage belasting en bij lage verliezen in de compo-
nenten van de gelijkrichterschakeling). Toevoegen van proportionele actie levert geen ver-
betering van het dynamisch gedrag op. Een beter dynamisch gedrag wordt bekomen met
een aangepaste PI-regelaar; de aanpassingen volgen uit de analyse van de (gelineariseerde)
systeembeschrijving.
Het voorgestelde systeem kan geı̈mplementeerd worden met eenvoudige en relatief goedkope
elektronische schakelingen, zonder gebruik te maken van een microprocessor.



Hoofdstuk 8

Invloed van dode tijd en
spanningsval van de schakelaars

8.1 Inleiding

In hoofdstuk 7 werd reeds aangegeven dat het gedrag van een actieve gelijkrichter bij toe-
passing van indirecte stroomcontrole beı̈nvloed wordt door de dode tijd van de halfgeleider-
schakelaars. Uit simulaties en metingen op een prototype blijkt dat de dode tijd een gunstige
invloed heeft op de demping van het gelijkrichtersysteem en dus op het dynamisch gedrag.
Er blijkt echter ook dat de lijnstroom merkbaar vervormd is en dat de fundamentele compo-
nent ervan voorijlt op de theoretisch voorspelde lijnstroomvector. Vermoed wordt dat deze
aantasting van de lijnstroom eveneens (grotendeels) toegeschreven kan worden aan de effec-
ten van dode tijd. Ook de invloed van de spanningsval over de schakelaars werd totnogtoe
verwaarloosd; men kan vermoeden dat het effect ervan analoog is met het effect van dode
tijd.

Wanneer de lijnstroom gemeten wordt (of eventueel geschat wordt), kunnen de effecten
van dode tijd en spanningsval goed gecompenseerd worden (zie bijvoorbeeld [Murai1987],
[Choi1996] voor invertoren, [Svensson1999] voor actieve gelijkrichters met directe stroom-
controle).

Wanneer de lijnstroom niet gemeten noch geschat wordt, kan in principe geen goede com-
pensatie bekomen worden. In tegenstelling tot een invertor werkt een actieve gelijkrichter
echter bij een vaste frequentie voor de opgewekte grondgolf. Bij indirecte stroomcontrole
ligt de modulatie-index bovendien dicht bij de maximale waarde en varieert slechts binnen
een beperkt gebied. Voor de in hoofdstuk 7 voorgestelde implementatie is de modulatie-
index zelfs constant. Tenslotte is de gewenste arbeidsfactor voor de lijnstroom gekend. Zoals
uit dit hoofdstuk zal blijken, laten deze bijzondere kenmerken van indirecte stroomcontrole
toe de dode tijd en spanningsval op eenvoudige wijze te compenseren [Ghijselen2000b]. De
vervorming van de lijnstroom en de faseverschuiving van de grondgolf worden grotendeels
gereduceerd, en dit zonder de meting of de schatting van de lijnstromen te vereisen en zonder
het reeds bekomen (aanvaardbaar) dynamisch gedrag aan te tasten.

147
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8.2 Gelijkrichtermodel met dode tijd en spanningsval van
de schakelaars

8.2.1 Ideaal model

De toegepaste topologie voor de actieve gelijkrichter en het vervangingsschema worden weer-
gegeven in figuren 8.1 en 8.2.
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Figuur 8.1. Typische omzettertopologie voor de realisatie van driefasige actieve gelijkrichters
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Figuur 8.2. Vervangingsschema voor de energieomzetter

Voor de impedantie Z wordt een zelfinductie gekozen:

Z = R+ jωL = R+ jX (8.1)

Het wiskundig model werd afgeleid in hoofdstuk 7, paragraaf 7.5:


C
d vdc(t)

dt
= idc(t)− vdc(t)

Rlast
= iT (t)d(t)− vdc(t)

Rlast

L
d i(t)
dt +Ri(t) = vm(t)− vr(t)

= vm(t)− d(t) vdc(t)

(8.2)

waarbij verondersteld wordt dat vm(t), vr(t) en d(t) geen homopolaire component bevatten.
Voor het opstellen van dit model werd verondersteld dat de schakelaars geen energie dissi-
peren, zodat alle energie die opgenomen wordt door de (equivalente) spanningsbron v r(t)
weer wordt afgegeven door de (equivalente) stroombron i dc(t). De energiebalans tussen
wisselspannings- en gelijkspanningszijde wordt dan als volgt uitgedrukt:

idc(t)vdc(t) = iT (t)vr(t) (8.3)
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8.2.2 Indirecte stroomcontrole

De controle van de omzetter gebeurt door middel van de indirecte stroomcontrole die in
hoofdstuk 7 uitgewerkt werd. Voor de ideale omzetter werd er verondersteld dat de netspan-
ningen vm(t) en omzetterspanningen vr(t) sinusoı̈daal en symmetrisch zijn, en dezelfde
fasevolgorde hebben:

vm(t) =
√
2Vm




cos (ωt)

cos
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3

)
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3
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 (8.4)

vr(t) =
√
2Vr
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 (8.5)

De benodigde schakelfuncties worden dan:

d(t) = Kv




cos (ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)


 (8.6)

In regime zijn alle stromen en spanningen bijgevolg sinusoı̈daal aan wisselspanningszijde,
en constant aan gelijkspanningszijde. De wisselspanningsgrootheden kunnen dan uitgedrukt
worden als (complexe) fasoren. Voor de fasor I van de lijnstroom volgt er:

I =
Vm − V r

R + jX
(8.7)

De energiebalans tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde (8.3) kan in functie van de
fasoren herschreven worden:

3Re (V rI
∗) = IdcVdc (8.8)

In regime geldt er dat Idc = Ilast; er volgt dan voor de uitgangsspanningVdc en de benodigde
stuurhoek θ:

Vdc =

√
2Vm
Kv

(
cosθ − X

R
sinθ

)
− 2 · IlastX

2 +R2

3K2
vR

(8.9)

θ = acos



KvVdc + 2 · IlastX

2 +R2

3KvR

√
2Vm

√
1 +

X2

R2


− atan

(
X

R

)
(8.10)
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8.2.3 Invloed van de dode tijd op de omzetterspanningen

In elk been van de omzetter geleidt er in principe op elk ogenblik één en slechts één scha-
kelaar. Om te vermijden dat tijdens commutatie toch beide schakelaars tegelijk geleiden (en
dus de condensator C kortsluiten) voert men in de praktijk een dode tijd 1 td in, gedurende
dewelke geen van beide schakelaars geleidt. Om een continue stroom mogelijk te maken
(vb. wanneer de uitwendige schakeling inductief is), wordt elke schakelaar voorzien van een
antiparallele vrijloopdiode. Tijdens de dode tijd wordt de uitgangsspanning van een been dan
bepaald door het teken van de stroom, die door een van beide dioden vloeit. In paragraaf
7.7 werd reeds uitgelegd dat dit effect de commutatieogenblikken verplaatst en bijgevolg de
omzetterspanningen vr(t) aantast:



v◦r,k(t) = vr,k(t) + Vdc
td
T

, ik > 0

v◦r,k(t) = vr,k(t)− Vdc
td
T

, ik < 0

v◦r,k(t) = vr,k(t) , ik = 0
k = 1...3

(8.11)

waarbij ’ ◦’ de werkelijk optredende waarden aangeeft, gecorrigeerd voor het effect van dode
tijd.
Merk op dat in paragraaf 7.7 aangenomen wordt dat de commutatieflanken van de omzetter-
spanningen vertikaal zijn (zie vb. figuur 7.22). In werkelijkheid hebben de spanningsflanken
een eindige helling, die o.m. afhankelijk is van de schakelsnelheid van de halfgeleider en de
snelheid waarmee de parasitaire uitgangscapaciteit van de schakelaar wordt omgeladen door
de lijnstroom. De snelheid van het omladen is afhankelijk van de grootte van de lijnstroom.
In principe geeft dit aanleiding tot een continue overgang van v ◦

r,k wanneer men overgaat van
ik �= 0 naar ik = 0. In paragraaf 8.2.5 zal echter getoond worden dat deze continue overgang
vrij snel verloopt en dus reeds voor zeer kleine stroomwaarden de in (8.11) gegeven waarden
voor ik �= 0 bereikt worden.
Voor de driefasige omzetter van figuur 8.1, waarbij de neutrale geleider niet verbonden wordt,
verkrijgt men voor de omzetterspanningen na verwijdering van de homopolaire componenten:


v◦r,k(t) = vr,k(t)+

vdc(t) tdT

[
sgn(ik(t))− 1

3

3∑
l=1

sgn(il(t))

]

= vr,k(t) + vd,k(t)

(8.12)

waarbij vd,k(t) de spanningsafwijking ten gevolge van de dode tijd voorstelt en sgn (x) als
volgt gedefinieerd wordt:


sgn (x) = 1 , x > 0
sgn (x) = −1 , x < 0
sgn (x) = 0 , x = 0

(8.13)

Bij toepassing van indirecte stroomcontrole wordt de lijnstroom bepaald door het verschil
tussen de netspanningen vm(t) en de omzetterspanningenv r(t), vergelijkingen (8.2) en (8.7).

1In het Engels aangeduid met commutation dead time. In het Nederlands wordt ook de term veiligheidstijd
gebruikt.



Hoofdstuk 8. Invloed van dode tijd en spanningsval van de schakelaars 151

Aangezien dit verschil klein is (zie paragraaf 7.5), kan een kleine spanningsafwijking v d(t)
een relatief grote afwijking op de lijnstromen i(t) veroorzaken.
De invloed van dode tijd kan gereduceerd worden door een voldoend grote schakelperiode
T te kiezen omdat dit de factor td/T en dus de spanningsafwijking vd,k(t) in vergelijking
(8.12) reduceert. Bij stijgende schakelperiode (of, equivalent, bij dalende schakelfrequentie
1/T ) wordt de stroomrimpel ten gevolge van het schakelen echter evenredig groter, wat de
verliezen in de zelfinducties verhoogt en de (hoogfrequente) vervuiling van de lijnstroom doet
toenemen. Bij dalende schakelfrequentie wordt ook de bandbreedte van de controlelus be-
perkt, omdat elke verandering in de controleparameters pas merkbaar wordt bij het optreden
van de volgende commutatie.

8.2.4 Invloed van de spanningsval van de schakelaars op de omzetter-
spanningen

In vergelijking (8.12) worden de spanningsvallen veroorzaakt door de schakelaar en de vrij-
loopdiode verwaarloosd. In eerste benadering kan men stellen dat deze spanningsvallen gelijk
zijn en onafhankelijk van de stroom. De spanningsval kan dan voorgesteld worden door een
constante waarde Vdrop. Dit geeft aanleiding tot een (gemiddelde) spanningsafwijking van
de omzetterspanning. De spanningsafwijking is dan onafhankelijk van de schakelfunctie en
de grootte van de stroom, en is gelijk aan sgn(i) · Vdrop. Dit wordt voorgesteld in figuren 8.3
(voor i > 0) en 8.4 (voor i < 0).
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2 + Vdrop vuit = −Vdc
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Figuur 8.3. Uitgangsspanning vuit met spanningsval over de schakelaar en vrijloopdiode, voor i > 0:

(a) bovenste schakelaar in geleiding, (b) onderste schakelaar in geleiding
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Figuur 8.4. Uitgangsspanning vuit met spanningsval over de schakelaar en vrijloopdiode, voor i < 0:

(a) bovenste schakelaar in geleiding, (b) onderste schakelaar in geleiding
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De invloed van de spanningsval op de omzetterspanningen wordt dan, naar analogie met de
beschrijving voor de dode tijd (8.11) en (8.12), als volgt beschreven:



v+
r,k(t) = vr,k(t) + Vdrop , ik > 0

v+
r,k(t) = vr,k(t)− Vdrop , ik < 0

v+
r,k(t) = vr,k(t) , ik = 0
k = 1...3

(8.14)

v+
r,k(t) = vr,k(t) +

Vdrop

[
sgn(ik(t))− 1

3

3∑
l=1

sgn(il(t))

]

= vr,k(t) + vs,k(t) (8.15)

waarbij ’+’ de werkelijk optredende waarden aangeeft, gecorrigeerd voor het effect van span-
ningsval. vs,k(t) stelt dan de spanningsafwijking ten gevolge van de spanningsval voor.

8.2.5 Meting van de omzetterspanning

De totale (gemiddelde) spanningsafwijking Vd + Vs in functie van de (gemiddelde) stroom
I werd opgemeten op een prototype met IGBT-schakelaars met ingebouwde vrijloopdioden
(Mitsubishi CM75TF-24H), en dit bij een schakelfrequentie van 1/T = 4 kHz en een (op-
gemeten) dode tijd td = 5.5 µs (figuur 8.5). De gelijkspanningstussenkring wordt daartoe
onafhankelijk gevoed door een driefasige regeltransformator met diodegelijkrichter, en wordt
gebufferd door een condensator C = 2695 µF. De tussenkringspanning wordt constant ge-
houden op Vdc = 540 V. Een been van de omzetter wordt aangesloten op een belastingsimpe-
dantie (Rl en Ls), die aan het andere uiteinde verbonden wordt met de positieve of negatieve
klem van de tussenkring om een positieve resp. negatieve gemiddelde stroom I te realiseren.
De grootte van de gemiddelde stroom I wordt bepaald door de regelbare weerstand R l, de
stroom i(t) wordt afgevlakt door de zelfinductie met waarde L s = 63 mH. De (gemiddelde)
omzetterspanning Vr wordt gemeten in functie van I .

Vdc

2

Vdc

2 I

2C

2C
Rl

Ls I > 0

I < 0Vr

Figuur 8.5. Opstelling voor de meting van de totale spanningsafwijking Vd(I) + Vs(I)

De totale spanningsafwijking in functie van I wordt dan als volgt bepaald:

Vd(I) + Vs(I) = Vr(I)− Vr(I = 0) (8.16)

en wordt weergegeven in figuur 8.6.a, voor een pulsverhouding δ = 1/2. De metingen
bekomen bij pulsverhoudingen δ = 1/4 en δ = 3/4 zijn nauwelijks te onderscheiden van



Hoofdstuk 8. Invloed van dode tijd en spanningsval van de schakelaars 153

deze meting. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt doordat de spanningsval over
de schakelaar en de vrijloopdiode in werkelijkheid verschillend zijn (2 V voor de schakelaar
en 1.6 V voor de vrijloopdiode, bij een stroom van 30 A en een junctietemperatuur van 25 ◦

C). De invloed van de dode tijd is echter veel groter dan de invloed van de spanningsval. Voor
de werkingstoestand van de metingen bekomt men voor het prototype:

Vd(I) = Vdc
td
T

sgn (I) = 11.88 sgn (I) V (8.17)

Daarom zal verder de invloed van de pulsverhouding verwaarloosd worden. Dank zij de
overheersende invloed van de dode tijd kan men ook de invloed van de junctietemperatuur en
de stroomsterkte (die beiden de spanningsval beı̈nvloeden) verwaarlozen.
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Figuur 8.6. Totale spanningsafwijking Vd + Vs in functie van de stroom I :

(a) meting, (b) vereenvoudigde modellering

Uit figuur 8.6.a blijkt dat de totale spanningsafwijking reeds voor zeer kleine stroomwaar-
den de maximale waarde benadert. De afwijking stijgt van 11.9 V (≈ Vd) tot 14.1 V voor
1 A ≤ |I| ≤ 30 A. Voor I = 0.2 A bedraagt de afwijking reeds 10.4 V, of driekwart van de
maximale waarde. Om de modellering eenvoudig te houden wordt de modulus V tot van de
totale spanningsafwijking voor I �= 0 constant verondersteld, waarbij de gemiddelde waarde
voor 1 A ≤ |I| ≤ 30 A genomen wordt:

Vd(I) + Vs(I) =
(
Vdc

td
Ts

+ Vdrop

)
sgn (I) = Vtot sgn (I) ≈ 13 sgn (I) V (8.18)

Dit wordt weergegeven in figuur 8.6.b. Rekening houdend met vergelijking (8.17) bekomt
men dan:

Vdrop ≈ 1.1 V (8.19)

Omdat Vd(I) afhankelijk is van de tussenkringspanning Vdc bekomt men voor het prototype:

Vd(I) ≈ Vdc
540 V

11.9 sgn (I) V (8.20)
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8.2.6 Aangepaste systeembeschrijving

Om de invloed van de dode tijd en de spanningsval in het systeemmodel te introduceren,
dient de ideale omzetterspanning vr(t) gecorrigeerd te worden met de spanningsafwijking
vd(t) + vs(t). Men bekomt aldus de werkelijke omzetterspanning v ′

r(t):

v′
r(t) = vr(t) + vd(t) + vs(t) (8.21)

Vergelijking 8.2 wordt dan:

L
d i(t)
dt

+Ri(t) = vm(t)− v′
r(t) (8.22)

Vervolgens moet de energiebalans tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde, verge-
lijking (8.3), herschreven worden. Vermits de dode tijd enkel een tijdsverschuiving van de
commutatieogenblikken veroorzaakt, wordt het ogenblikkelijk vermogen opgenomen door
vd(t) uitgewisseld met de gelijkspanningszijde. Het ogenblikkelijk vermogen opgenomen
door vs(t) daarentegen wordt gedissipeerd als geleidingsverlies in de schakelaars en de vrij-
loopdioden. Vergelijking (8.3) wordt dan:

idc(t)vdc(t) = iT (t) [v′
r(t)− vs(t)]

= iT (t) [vr(t) + vd(t)]

= iT (t)v◦
r(t) (8.23)

Bovendien volgt er uit vergelijkingen (8.12) en (8.15) dat v d,k(t) en vs,k(t) steeds hetzelfde
teken hebben als ik(t). Bijgevolg is de spanningsafwijking vd(t) + vs(t) resistief, waarbij
de equivalente weerstandswaarde afhankelijk is van de stroom (en een niet-lineair resistief
element kenmerkt) en bovendien steeds positief is2. In tegenstelling tot wat er bij een werke-
lijke weerstand gebeurt, wordt het actief vermogen opgenomen door de spanningsafwijking
niet noodzakelijk gedissipeerd. Inderdaad, de energie die overeenkomt met de spanningsaf-
wijking ten gevolge van dode tijd wordt, zoals reeds hoger benadrukt, overgedragen naar de
gelijkspanningszijde.
Door vergelijkingen (8.12) en (8.15) in te voeren in vergelijkingen (8.22) en (8.23) kan de
systeembeschrijving (8.2) als volgt herschreven worden:



C
d vdc(t)

dt
= iT (t)d(t)− vdc(t)

Rlast
+ td

T

3∑
l=1

|il(t)|

L
d ik(t)
dt

+Rik(t) = vm,k(t)− vdc(t)dk(t)

−
[
vdc(t)

td
T

+ Vdrop

]
·
[

sgn(ik(t))− 1
3

3∑
l=1

sgn(il(t))

]

k = 1...3

(8.24)

Door vergelijking van deze systeembeschrijving met vergelijking (8.2) kan men afleiden dat
zowel de lijnstromen i(t) als de energiebalans beı̈nvloed worden. Bijgevolg beı̈nvloeden de
dode tijd en de spanningsval niet alleen het regimegedrag maar ook de dynamica van de
omzetter.

2Ten opzichte van de omzetterspanningen vr(t) en de spanningsafwijking vd(t) + vs(t) zijn de lijnstromen
immers gerefereerd volgens het verbruikersreferentiestelsel.
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8.3 Regimegedrag

Het regimegedrag wordt bestudeerd aan de hand van een prototype met volgende parameters:

Vm = 230 V ω = 2 · π · 50 rad/s X = 9.86 Ω
R = 0.384 Ω Kv = 1/

√
3 C = 2695 µF

T = 250 µs td = 5.5 µs Vdrop = 1.1 V
Vdc,wens =

√
6Vm Pdc,nom = 2.5 kW Rlast,nom = 127 Ω

(8.25)

De gebruikte zelfinductie voor dit prototype is ongeveer 6 maal groter dan voor het prototype
van hoofdstuk 7. Wanneer bij toepassing van indirecte stroomcontrole de nominale stuur-
hoek θnom even groot gekozen wordt als in hoofdstuk 7 bekomt een nominaal vermogen
Pdc,nom ≈ 2.5 kW, wat dus ongeveer 6 maal kleiner is dan in hoofdstuk 7. Daardoor is het
mogelijk metingen uit te voeren bij werkingstoestanden die buiten het normale werkingsge-
bied liggen, zonder dat de schakelaars overbelast worden in stroom.

8.3.1 Invloed van de spanningsafwijking op de lijnstroom en de ener-
giebalans

Onderstel dat de netspanningen vm(t) en de ideale omzetterspanningen v r(t) sinusoı̈daal
en symmetrisch zijn. Uit (8.22) volgt er dan dat eventuele harmonische componenten van
de lijnstromen i(t) veroorzaakt worden door de harmonischen van de spanningsafwijking
vd(t) + vs(t). Uit vergelijkingen (8.12) en (8.15) leidt men af dat de tijdsfuncties van v d(t)
en vs(t) dezelfde vorm en fase hebben, maar verschillende amplitudes hebben. Hun fasoren
V d,h en V s,h voor een harmonische van orde h hebben dan ook hetzelfde argument.
Wanneer de omzetterspanningen en de lijnstromen harmonischen bevatten, wordt de energie-
balans in functie van (8.23) als volgt herschreven:

3Re

(∑
h

[V r,h + V d,h]I
∗
h

)
= Re

(∑
h

V dc,hI
∗
dc,h

)
(8.26)

Merk op dat ook eventuele harmonische componenten van v dc(t) en idc(t) in rekening ge-
bracht worden. Inderdaad, wanneer de omzetterspanning v r(t) + v′

r(t) of de lijnstroom i(t)
harmonischen bevatten zijn vdc(t) en idc(t) niet meer constant in regime (in tegenstelling tot
de situatie voor sinusoı̈dale en symmetrische v r(t) en i(t), zie paragraaf 7.5.2).
Wanneer men de harmonische componenten van de lijnstroom berekent, komt er naar analo-
gie met (8.7):

Ih =
Vm,h − V ′

r,h

R+ jhX
(8.27)

Voor de grondgolf (h = 1) bekomt men:

I =
Vm − V r − V d − V s

R+ jX
(8.28)

Voor een harmonische h �= 1 komt er, rekening houdend met V m,h = V r,h = 0:

Ih =
Vm,h − V ′

r,h

R+ jhX
=

−V d,h − V s,h

R+ jhX
(8.29)
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Wanneer de zelfinductie verliesloos is (R = 0), leidt men uit deze vergelijking af dat de fasor
Ih loodrecht staat op zowel V d,h als V s,h; de argumenten van V d,h en V s,h zijn immers
gelijk. Men bekomt dan voor een willekeurige harmonische h �= 1 dat Re

(
V ′
r,hI

∗
h

)
= 0.

Het volledig actief vermogen dat uitgewisseld wordt tussen wisselspannings- en gelijkspan-
ningszijde van de omzetter wordt dan uitsluitend overgedragen door de grondgolf van de
lijnstroom; vergelijking (8.26) reduceert dan immers tot (8.8).
Bij het gebruikte prototype vertoont de zelfinductie lage verliezen. Uit de parameters (8.25)
volgt er voor de grondgolf immers dat X/R = 25.68; voor een harmonische h wordt deze
verhouding bovendien h maal groter. Tenslotte zijn de in de praktijk optredende harmoni-
schen in de lijnstroom en in de spanningsafwijking beperkt ten opzichte van de grondgolf.
Daarom kan men ook voor zelfinducties met kleine verkiezen met goede benadering stellen
dat het volledig actief vermogen nagenoeg uitsluitend overgedragen wordt door de grondgolf
van de lijnstroom.

8.3.2 Bepaling van de regimekarakteristieken in open kring

Voor een ideale omzetter (d.i. zonder dode tijd en spanningsval) werden de regimekarakte-
ristieken voor de lijnstroom I (8.7) en de uitgangsspanning V dc (8.9) reeds afgeleid in hoofd-
stuk 7. Bij deze karakteristieken is de regelaar voor de uitgangsspanning afwezig. In deze
paragraaf worden nu de invloed van dode tijd en spanningsval op de regimekarakteristieken
bepaald.
Op basis van de redenering uit de vorige paragraaf worden de regimekarakteristieken be-
naderd door enkel rekening te houden met de fundamentele componenten van de span-
ningsafwijking vd,k(t) and vs,k(t). Uit vergelijkingen (8.12), (8.15) en (8.18) volgt er dat
vd,k(t) + vs,k(t) een blokgolf voorstelt (figuur 8.7), waarbij de lijnstroom (benaderd) si-
nusoı̈daal beschouwd wordt.
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Figuur 8.7. Spanningsafwijking vd,k(t) + vs,k(t) van de ideale omzetterspanning vr,k(t)

De grondgolf van deze blokgolf heeft een constante amplitude en is in fase met de lijnstroom.
De fasor ervan kan als volgt uitgedrukt worden:

V d + V s =
2
√
2

π

(
td
T
Vdc + Vdrop

)
ejθI (8.30)

De fasor van de fundamentele component van de omzetterspanning wordt dan:

V ′
r = V r + V d + V s
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= V r +
2
√
2

π

(
td
Ts

Vdc + Vdrop

)
ejθI (8.31)

De fasor I van de grondgolf van de lijnstroom wordt dan:

I =
V m − V ′

r

R+ jX

=
V m − V r −

2
√
2

π

(
td
T
Vdc + Vdrop

)
ejθI

R+ jX
(8.32)

Ook de energiebalans (8.26) kan herschreven worden:

IdcVdc = 3Re ([V r + V d]I
∗)

= 3Re

([
V r +

2
√
2

π

td
T
Vdce

jθI

]
I∗
)

(8.33)

Voor td = 0 en Vdrop = 0 vindt men vergelijkingen (8.7) en (8.8) terug, waaruit de regime-
karakteristieken voor Vdc (8.9) en de bijhorende stuurhoek θ (8.10) werden afgeleid. Voor
td > 0 en Vdrop > 0 kunnen (8.32) en (8.33) enkel numeriek opgelost worden om I en de
regimekarakteristieken te vinden.
De resultaten worden geı̈llustreerd aan de hand van metingen op het prototype. De stuurhoek
θ werd manueel ingesteld, en Vdc en I werden gemeten. Dit wordt voorgesteld in figuur
8.8, voor Rlast = Rlast,nom. De hellingen dVdc/dθ, dI/dθ en dθI/dθ worden merkbaar
gereduceerd. Het is duidelijk dat de berekeningen waarbij rekening gehouden wordt met
dode tijd en spanningsval een veel betere overeenkomst vertonen met de metingen.
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Figuur 8.8. Regimekarakteristieken bij Rlast = Rlast,nom:
ideaal: berekend voor een ideale omzetter met td = 0 en Vdrop = 0

niet ideaal: berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V
(o): metingen

(a) karakteristiek voor Vdc, (b) karakteristiek voor I , (c) karakteristiek voor θI

Het verschil tussen de berekeningen met en zonder dode tijd en spanningsval is nog veel
groter bij nullast (Rlast = ∞), zoals geı̈llustreerd wordt in figuur 8.9. Ook hier blijken de
berekeningen volgens (8.32) en (8.33) dichter bij de metingen te liggen; de overeenkomst
is echter iets minder goed dan in figuur 8.8. De voornaamste reden hiervoor ligt bij de ver-
eenvoudigde modellering van de spanningsafwijking, figuur 8.6.b en vergelijkingen (8.11) en
(8.14).
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Figuur 8.9. Regimekarakteristieken bij Rlast = ∞:
ideaal: berekend voor een ideale omzetter met td = 0 en Vdrop = 0

niet ideaal: berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V
(o): metingen

(a) karakteristiek voor Vdc, (b) karakteristiek voor I , (c) karakteristiek voor θI

Tenslotte wordt in figuur 8.10 de invloed van de schakelperiode T voorgesteld. De regimeka-
rakteristieken voor de uitgangsspanning Vdc bij T = 250 µs (figuren 8.8.a en 8.9.a) worden
er vergeleken met de karakteristieken waarbij de schakelperiode vier maal groter ingesteld
wordt (T = 1 ms). Zoals reeds vermeld in paragraaf 8.2.3 bepaalt de schakelperiode T de
invloed van de dode tijd; de schakelperiode heeft echter geen invloed op de effecten van span-
ningsval. Vermits voor dit prototype de spanningsafwijking V d + V s overheerst wordt door
de invloed van de dode tijd (zie paragraaf 8.2.5), is de invloed van de schakelperiode goed
merkbaar. Daardoor is ook het verschil tussen de ideale karakteristiek (berekend bij t d = 0
en Vdrop = 0) en de gemeten karakteristiek het kleinst bij de grootste schakelperiode (T = 1
ms).
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Figuur 8.10. Invloed van de schakelperiode T op de uitgangsspanning Vdc:
ideaal: berekend voor een ideale omzetter met td = 0 en Vdrop = 0)

T = 250 µs: (—) berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V, (o) meting
T = 1 ms: (- - -) berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V, (+) meting

(a) Rlast = ∞, (b) Rlast = Rlast,nom
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8.3.3 Systeemgedrag bij gesloten kring

Nu wordt aan het systeem een controlelus toegevoegd die de uitgangsspanning constant
houdt:

Vdc = Vdc,wens =
√
6Vm (8.34)

Voor een ideale omzetter worden de lijnstromen sinusoı̈daal. Met de parameters (8.25) van
het beschouwde prototype bekomt men bij nominale belasting:




Vm = Vr
θnom = −8.98◦

φ = θI = −2.26◦

λ = cosφ > 0.99

(8.35)

In paragrafen 8.2.3 en 8.2.4 werd uitgelegd dat dode tijd en spanningsval een spanningsaf-
wijking vd(t) + vs(t) van de (ideale, sinusoı̈dale) omzetterspanningen v r(t) veroorzaken.
Men kan aldus vermoeden dat de golfvorm van de lijnstroom aangetast zal worden door de
spanningsafwijking, aangezien de lijnstroom o.m. door de werkelijke omzetterspanningen
v′
r(t) = vr(t) + vd(t) + vs(t) en dus ook door de spanningsafwijking bepaald wordt (zie

vgl. (8.22)).

De metingen van figuur 8.11 tonen aan dat de lijnstroom vervormd is en voorijlt op de net-
spanning. De afwijkingen zijn vergelijkbaar met die van het prototype uit hoofdstuk 7; voor
nominale belasting ijlt de lijnstroom 10.8◦ voor op de netspanning, en bevat een vijfde har-
monische component van ongeveer 5.2 % t.o.v. de grondgolf. De amplitude van de hogere
harmonischen is kleiner dan 1 %; de meting ervan is dus niet erg betrouwbaar en wordt hier
niet gegeven.
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Figuur 8.11. Gemeten lijnstroom en netspanning:

(a) Pdc = Pdc,nom, (b) Pdc = Pdc,nom/2, (c) Pdc = Pdc,nom/3

Deze afwijkingen kunnen voorspeld worden door de invloed van dode tijd en spanningsval
in rekening te brengen aan de hand van het (grondharmonisch) model uit paragraaf 8.3.2. De
faseverschuiving van de grondgolf θI volgt direct uit het model. Voor het bepalen van de
de vijfde harmonische van de lijnstroom neemt men aan dat de amplitude van de harmoni-
sche componenten van de spanningsafwijking omgekeerd evenredig is met de orde van de
harmonische h (zoals verwacht voor een blokgolf als in figuur 8.7). Er komt dan voor de
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harmonische lijnstroomcomponent Ih:

Ih =
2
√
2

hπ

(
td
T
Vdc + Vdrop

)
1

R+ jhX
(8.36)

De resultaten van deze berekeningen en een vergelijking met de metingen wordt gegeven in
tabel 8.1.

|I5|/|I| [%] θI [◦]
Pdc berekend gemeten berekend gemeten

Pdc,nom 1.30 5.2 15.0 10.8
Pdc,nom

2 2.36 9.33 29.0 17.2
Pdc,nom

3 3.21 13.3 37.5 20.3

Tabel 8.1. 5e harmonische component en faseverschuiving van de lijnstroom van het prototype,

voor verschillende belastingen

Uit deze tabel blijkt dat de (relatieve) invloed van dode tijd en spanningsval groter wordt
voor dalende belasting. Inderdaad, voor dalende belasting wordt ook de stuurhoek θ en dus
ook de (ideale) spanning V m − V r over de zelfinducties kleiner, zodat de (relatieve) invloed
van de spanningsafwijking vd(t) + vs(t) groter wordt. Deze trend wordt zowel door de
berekeningen als de metingen bevestigd.
Uit tabel 8.1 blijkt ook dat de berekeningen niet erg goed overeenkomen met de gemeten
waarden. Vooral wat betreft de 5e harmonische van de lijnstroom wordt de afwijking groot.
Een deel van de afwijking wordt veroorzaakt door de vervuiling van de netspanning tijdens de
metingen (de 5e harmonische spanningscomponent bedroeg ongeveer |V m,5/Vm| = 1.5 %).
Men kan narekenen dat de netspanningsvervorming niet volstaat om de gemeten lijnstroom-
vervorming volledig te verklaren.
Ook de sterk vereenvoudigde modellering van de spanningsafwijking geeft aanleiding tot
afwijkingen. Volgens (8.36) zouden de omzetterspanningen v ′

r(t) een 5e harmonische com-
ponent van ongeveer 1.05 % bevatten; uit metingen blijkt deze component te variëren tussen
0.74 % en 1.81 %, van nullast tot vollast. Voor de bepaling (8.36) werd immers gebruik
gemaakt van een aantal benaderingen:

• bij de berekening van de effecten van dode tijd worden de commutatieflanken van de
omzetterspanningen verticaal verondersteld, m.a.w. de commutatieduur wordt oneindig
klein verondersteld (zie paragraaf 8.2.3);

• de spanningsvallen over de schakelaar en de vrijloopdiode worden gelijk veronder-
steld. De spanningsvallen worden bovendien constant verondersteld, d.w.z. onafhan-
kelijk van de te voeren stroom (zie paragrafen 8.2.4 en 8.2.5);

• in de systeembeschrijving (8.24) worden de hoogfrequente componenten van de lijn-
stromen ten gevolge van het schakelen verwaarloosd (zie paragraaf 7.4.1). De invloed
van de hoogfrequente componenten op de spanningsafwijking wordt bijgevolg ver-
waarloosd;
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• de invloed van harmonische componenten van de lijnstromen en omzetterspanningen
op de energieuitwisseling tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde wordt ver-
waarloosd (zie paragraaf 8.3.1).

Een nauwkeuriger beschrijving van de effecten van dode tijd en spanningsval valt buiten het
kader van dit werk; zoals zal blijken uit paragraaf 8.3.4 volstaat de gegeven beschrijving voor
de realisatie van een goed werkende compensatie.

8.3.4 Compensatie van de effecten van dode tijd en spanningsval

In deze paragraaf wordt een eenvoudige compensatie voor dode tijd en spanningsval ont-
wikkeld. Deze compensatie heeft als doel de vervorming en de faseverschuiving van de
lijnstroom te reduceren.
Onderstel dat de netspanningen vm(t) sinusoı̈daal en symmetrisch zijn (8.4). Wanneer de
omzetterspanningen vr(t) ideaal zijn, zijn ze eveneens sinusoı̈daal en symmetrisch, vgl.
(8.5). Bij toepassing van indirecte stroomcontrole zoals in paragraaf 8.2.2 treden in regime
dan de ideale lijnstromen ii(t) op, die sinusoı̈daal zijn en (nagenoeg) in fase 3 met de net-
spanningen:

ii(t) =
√
2I




cos (ωt)

cos
(
ωt− 2π

3

)
cos
(
ωt+ 2π

3

)


 (8.37)

waarbij de index ’ ·i’ slaat op grootheden die berekend worden op basis van deze ideale lijn-
stromen. Onderstel dat de netspanning vm(t) ideaal is; opdat de ideale lijnstromen ook
werkelijk zouden vloeien wanneer dode tijd en spanningsval optreden, moeten de werkelijke
omzetterspanningen ideaal zijn (zie vgl. (8.5)):

v′
r,i(t) = vr,i(t)+vd,i(t)+vs,i(t) = vr(t) =

√
2Vr




cos (ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)


(8.38)

waarbij de spanningsafwijking vd,i(t)+vs,i(t) veroorzaakt wordt door de ideale lijnstromen
(8.37):

vd,i,k(t) + vs,i,k(t) =(
td
T
vdc(t) + Vdrop

)(
sgn(ii,k(t))− 1

3

3∑
l=1

sgn(ii,l(t))

)
(8.39)

Volgens dit (vereenvoudigd) model is de spanningsafwijking enkel afhankelijk van het teken
van de ideale lijnstromen (en niet van hun amplitude); de ideale lijnstromen (8.37) zijn bo-
vendien steeds in fase met de netspanningen. De spanningsafwijking is aldus onafhankelijk

3In feite zijn de lijnstromen niet perfect in fase met de netspanning; uit (8.35) blijkt echter dat de faseverschuiving
bij nominale belasting verwaarloosbaar klein is.
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van de werkingstoestand van de gelijkrichter en vereist geen meting van de (ideaal veron-
derstelde) lijnstromen. De in te stellen omzetterspanningen v r,i(t) voor het bekomen van de
ideale lijnstromen volgen dan uit (8.38):

vr,i(t) = v′
r,i(t)− (vd,i(t) + vs,i(t)) = vr(t)− (vd,i(t) + vs,i(t)) (8.40)

In regime (dus wanneer Vdc = Vdc,wens) kunnen de omzetterspanningen v r,i(t) eenvoudig
gerealiseerd kunnen worden door aanpassing van de schakelfuncties d(t). Met behulp van
(8.5) en (8.6) komt er:

di(t) = d(t)− vd,i(t) + vs,i(t)
Vdc,wens

= d(t) + dcomp(t) (8.41)

waarbij d(t) gegeven wordt door (8.6). Bij toepassing van de schakelfuncties d i(t) worden
de werkelijke omzetterspanningen (en dus ook de werkelijke lijnstromen) in regime ideaal.
Deze compensatie is gebaseerd op het vereenvoudigd model voor de spanningsafwijking,
figuur 8.6.b. Omdat de parameters voor het prototype (8.25) zo gekozen zijn dat V m = Vr ,
is de stuurhoek θ bij nullast gelijk aan nul, en volgt er voor de ideale lijnstromen i i,k(t) = 0.
De gewenste compensatieterm dcomp(t) wordt dan gelijk aan nul. Dit volgt rechtstreeks
uit vergelijkingen (8.39) en (8.41), waarin sgn (i k(t)) = 0 gesubstitueerd wordt, en ook uit
figuur 8.6.a. Daarom wordt voor kleine stuurhoeken θ de compensatie als volgt uitgevoerd 4:

d′(t) = d(t) +
θ

θnom/11
dcomp(t), |θ| ≤ |θnom|

11
(8.42)

8.3.5 Invloed van de compensatie op het systeemgedrag bij gesloten
kring

Het effect van de voorgestelde compensatie is duidelijk zichtbaar in figuur 8.12. In ver-
gelijking met figuur 8.11 is de vervorming van de lijnstroom merkbaar gereduceerd en de
fundamentele verschuivingsfactor verhoogd.
In tabel 8.2 worden de gemeten waarden gegeven voor de 5 e harmonische component van de
lijnstroom, en in tabel 8.3 de faseverschuiving θ I tussen de lijnstroom en netspanning. De
metingen worden vergeleken met de waarden berekend uit (8.32) en (8.36).
Bij perfecte compensatie zouden de berekeningen voor t d = 0 en Vdrop = 0 overeenkomen
met de metingen met compensatie. Met compensatie wordt de gemeten faseverschuiving θ I

kleiner dan de absolute nauwkeurigheid van de meetopstelling die ongeveer 3 ◦ bedraagt; de
berekende waarden vallen binnen deze nauwkeurigheid.
Er blijkt dat vooral voor de 5e harmonische van de lijnstroom de compensatie niet perfect is;
de gemeten afwijking wordt ook hier veroorzaakt door de vervorming van de netspanning en
het sterk vereenvoudigd model voor de spanningsafwijking. Toch kan men uit tabellen 8.2 en
8.3 besluiten dat de voorgestelde compensatie effectief is en een significante reductie van de
stroomvervuiling oplevert.

4Het interval waarin de stuurhoek ’klein’ beschouwd wordt hangt in feite af van de (opgemeten) karakteristiek
van spanningsafwijking, paragraaf 8.2.5, figuur 8.6.a. Daar werd opgemerkt dat de spanningsafwijking reeds voor
0.2 A ongeveer driekwart van de maximale waarde bedraagt. Voor θ = θnom/11 bedraagt de lijnstroom van de
ideale gelijkrichter ongeveer 0.33 A, of 0.47 A piek; metingen op het prototype geven aan dat het gekozen interval
|θ| ≤ |θnom|/11 een goede keuze is voor compensatie bij lage belasting.
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Figuur 8.12. Gemeten lijnstroom en netspanning, met compensatie voor dode tijd en spanningsval:

(a) Pdc = Pdc,nom, (b) Pdc = Pdc,nom/2, (c) Pdc = Pdc,nom/3

|I5|/|I| [%]

berekend zonder comp. gemeten
Pdc td = 0 td = 5.5 µs zonder met

Vdrop = 0 Vdrop = 1.1 V comp. comp.

Pdc,nom 0 1.30 5.2 2.57
Pdc,nom

2 0 2.36 9.33 2.34
Pdc,nom

3 0 3.21 13.3 5.75

Tabel 8.2. 5e harmonische component van de lijnstroom van het prototype,

voor verschillende belastingen

θI [◦]

berekend zonder comp. gemeten
Pdc td = 0 td = 5.5 µs zonder met

Vdrop = 0 Vdrop = 1.1 V comp. comp.
Pdc,nom -2.26 15.0 10.8 |θI | < 3
Pdc,nom

2 -0.004 29.0 17.2 |θI | < 3
Pdc,nom

3 0.74 37.5 20.3 |θI | < 3

Tabel 8.3. Faseverschuiving tussen lijnstroom en netspanning van het prototype,

voor verschillende belastingen

8.3.6 Invloed van de compensatie op de regimekarakteristieken in open
kring

De invloed op de regimekarakteristieken in open kring (figuren 8.8 en 8.9) van de voorgestel-
de compensatie blijkt zeer klein. Dit is niet onlogisch, aangezien de compensatie gebaseerd
is op de (vooraf berekende) ideale lijnstromen i i(t) en niet op de werkelijke lijnstromen i(t),
en bedoeld is voor de compensatie van het systeem in gesloten kring (en dus bij een uit-
gangsspanning Vdc = Vdc,wens). De fasehoek θI van de ideale en werkelijke lijnstromen
die optreden bij gesloten kring is zeer klein; in open kring variëren de uitgangsspanning en
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de fasehoek van de lijnstromen in een breed gebied (zie figuur 8.8). Uit de bespreking van
paragraaf 8.3.4 blijkt dat de fasehoek juist de belangrijkste parameter is om tot een goede
compensatie te komen, wat de beperkte invloed van de compensatie op de regimekarakteris-
tieken verklaart.
De invloed van de compensatie op de karakteristieken kan berekend worden aan de hand van
het grondharmonisch model uit paragraaf 8.3.2, door in vergelijkingen (8.31), (8.32) en (8.33)
V r te vervangen door de vector V r,i, die de grondharmonische van de omzetterspanningen
met compensatie voorstelt (8.40), (8.41):

V r,i =
KvVdc√

2
ejθ − 2

√
2

π

(
td
T
Vdc,wens + Vdrop

)
Vdc

Vdc,wens
(8.43)

De resultaten voor nominale belasting worden weergegeven in figuur 8.13. Bij nullast wordt
de compensatie tot nul gereduceerd (zie vgl. (8.42)) en heeft dus geen invloed op de regime-
karakteristieken.
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Figuur 8.13. Berekende regimekarakteristieken bij Rlast = Rlast,nom:
ideaal: berekend met td = 0 en Vdrop = 0

zonder compensatie: berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V
met compensatie volgens (8.41): berekend met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V

(o) metingen met compensatie, (x) berekende waarde voor Vdc = Vdc,wens

(a) karakteristiek voor Vdc, (b) karakteristiek voor I , (c) karakteristiek voor θI

Uit figuur 8.13 blijkt inderdaad dat de voorgestelde compensatie een beperkte invloed heeft op
de regimekarakteristieken. De krommen ondergaan een nagenoeg zuivere translatie, de vorm
ondergaat zo goed als geen geen wijziging. Toch is het effect van de compensatie duidelijk
merkbaar, wanneer op de karakteristieken het punt bij V dc = Vdc,wens beschouwd wordt
(aangeduid met ’x’ in figuur 8.13). De ideale karakteristieken snijden de karakteristieken met
compensatie bij Vdc = Vdc,wens

5; dit is niet het geval voor het snijpunt met de karakteris-
tieken zonder compensatie. De compensatie zorgt er bijgevolg voor dat de grondgolf van de
lijnstroom voor Vdc = Vdc,wens aan de ideale karakteristiek voldoet (en dus een zeer kleine
faseverschuiving heeft met de netspanning). Dit is in overeenstemming met de metingen bij
gesloten kring (en dus bij Vdc = Vdc,wens) uit paragraaf 8.3.5, waar de faseverschuiving van
de lijnstroom sterk gereduceerd wordt door de toegepaste compensatie.

5Bemerk de minieme afwijking die ontstaat doordat in vergelijking (8.37) de ideale lijnstromen perfect in fase
met de netspanningen beschouwd worden. In feite zijn de lijnstromen niet perfect in fase met de netspanning; uit
(8.35) blijkt echter dat de faseverschuiving bij nominale belasting verwaarloosbaar klein is.
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8.4 Dynamisch gedrag

De invloed van dode tijd op het dynamisch gedrag van de gelijkrichter werd reeds gedeeltelijk
behandeld in hoofdstuk 7. Op basis van tijdsimulaties werd geverifieerd dat de aanwezige
dode tijd de gelijkrichter van voldoende demping voorziet om een aanvaardbaar dynamisch
gedrag te bekomen. De simulaties vertoonden bovendien een zeer goede overeenkomst met
de opgemeten transiënten. In deze paragraaf wordt nagegaan in hoeverre de invloed van dode
tijd en spanningsval op het dynamisch gedrag op een meer formele wijze geanalyseerd kan
worden.
In paragraaf 8.4.1 wordt de analyse op basis van tijdsimulaties kort hernomen, om na te gaan
in hoeverre dode tijd en spanningsval een gelijkaardig of verschillend effect hebben op de
dynamica.
In paragraaf 8.4.2 wordt uitgelegd wat de invloed is van de vereenvoudigde modellering van
de spanningsafwijking (figuur 8.6.b) op de analyse van het dynamisch gedrag. De vereen-
voudigingen blijken vooral invloed te hebben op de systeembeschrijving rond nullast.
Daarom wordt in paragraaf 8.4.3 een meer realistische beschrijving van het gelijkrichter-
systeem rond nullast opgesteld, om tot een meer realistische bepaling van de kringwinst te
komen.
Tenslotte wordt in paragraaf 8.4.4 getracht de kringwinst te bepalen voor andere werkings-
toestanden dan nullast. Dit is niet vanzelfsprekend; door de spanningsafwijking is het ge-
lijkrichtersysteem niet meer sinusoı̈daal aan wisselspanningszijde. De systeembeschrijving
in synchrone componenten is bijgevolg niet meer stationair, en is niet zomaar lineariseerbaar.
Twee benaderende methoden worden voorgesteld en met elkaar vergeleken.
Om een zinvolle vergelijking met de resultaten uit hoofdstuk 7 mogelijk te maken, worden
de berekeningen en metingen uitgevoerd op hetzelfde prototype als in hoofdstuk 7:


Vm = 230 V Vdc,wens =

√
6Vm = 563.4 V R = 0.053 Ω

Kv = 1/
√
3 Pdc,nom = 15 kW ω = 2 π 50 rad/s

ωL = X = 1.63 Ω X/R = 30.7 C = 2695 µF
T = 250 µs

(8.44)

8.4.1 Bepaling van de dynamica door tijdsimulatie

Op basis van de bespreking gevoerd in paragrafen 8.2.3 en 8.2.4 werd hoger reeds een be-
schrijving voor het gelijkrichtersysteem opgesteld, die rekening houdt met dode tijd en span-
ningsval, vergelijking (8.24):



C
d vdc(t)

dt
= iT (t)d(t)− vdc(t)

Rlast
+ td

T

3∑
l=1

|il(t)|

L
d ik(t)
dt

+Rik(t) = vm,k(t)− vdc(t)dk(t)

−
[
vdc(t)

td
T

+ Vdrop

]
·
[

sgn(ik(t))− 1
3

3∑
l=1

sgn(il(t))

]

k = 1...3

(8.45)

waarbij verondersteld wordt dat de netspanningen vm,k(t) en de schakelfuncties dk(t) geen
homopolaire component bevatten. Dit model wordt nu toegepast om de invloed van dode tijd
en spanningsval te begroten op basis van tijdsimulaties.
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Invloed van dode tijd

Figuur 8.14 toont de invloed van de dode tijd t d op de transiënt van de uitgangsspanning
vdc(t), en dit zowel voor de klassieke I-regelaar uit paragraaf 7.7.4 als de aangepaste PI-
regelaar uit paragraaf 7.8.2.

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

td = 0

td = 10 µs

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

td = 0

td = 10 µs

(a) (b)

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

td = 0

td = 10 µs

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

td = 0

td = 10 µs

(c) (d)

Figuur 8.14. Invloed van dode tijd op de transiënt van de uitgangsspanning,
simulaties voor td = 0 . . . 10 µs

klassieke I-regelaar: (a) Rlast = ∞ → Rlast,nom, (b) Rlast = Rlast,nom → ∞
aangepaste PI-regelaar: (c) Rlast = ∞ → Rlast,nom, (d) Rlast = Rlast,nom → ∞

Vooral voor de I-regelaar blijkt dode tijd het systeem van extra demping te voorzien. Voor de
aangepaste PI-regelaar is dit minder uitgesproken, en nog het best zichtbaar bij de transiënt
van nominale belasting naar nullast. De demping van de aangepaste PI-regelaar wordt im-
mers grotendeels bepaald door de regelaar zelf; bij nominale belasting is de demping van het
systeem steeds groter dan bij nullast, dankzij de invloed van de lastweerstand R last.

Voor stijgende dode tijd blijkt bovendien het doorschot licht toe te nemen voor transiënten
van nullast naar nominale belasting; voor transiënten van nominale belasting naar nullast
blijft het doorschot ongeveer gelijk.

Invloed van spanningsval

Figuur 8.15 toont de invloed van de spanningsval V drop op de transiënt van de uitgangsspan-
ning vdc(t), en dit zowel voor de klassieke I-regelaar uit paragraaf 7.7.4 als de aangepaste
PI-regelaar uit paragraaf 7.8.2.

De spanningsval Vdrop = 22.5 V in de figuur is zo gekozen dat ze een identieke spannings-
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Figuur 8.15. Invloed van spanningsval op de transiënt van de uitgangsspanning,
simulaties voor Vdrop = 0 . . . 22.5 V

klassieke I-regelaar: (a) Rlast = ∞ → Rlast,nom, (b) Rlast = Rlast,nom → ∞
aangepaste PI-regelaar: (c) Rlast = ∞ → Rlast,nom, (d) Rlast = Rlast,nom → ∞

afwijking veroorzaakt als de dode tijd td = 10 µs uit vorige paragraaf:

Vdrop =
td
T
Vdc,wens =

10 µs
250 µs

563.4 V = 22.5 V (8.46)

De invloeden van spanningsval en dode tijd kunnen dan vergeleken worden aan de hand van
figuren 8.14 en 8.15.
Hoewel spanningsval en dode tijd in principe een verschillende invloed hebben op de ver-
mogensuitwisseling tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde, blijken de transiënten
voor dode tijd en spanningsval nagenoeg identiek te zijn. De conclusies voor dode tijd uit de
vorige paragraaf zijn dus evengoed van toepassing voor spanningsval.

8.4.2 Beperkingen van de systeembeschrijving rond nullast

De parameters (8.44) van het prototype zijn zo gekozen dat in regime Vm = Vr geldt. Bij
nullast geldt er dat de controlehoek θ gelijk is aan nul; er komt dan volgens (8.7) dat de
lijnstroom I eveneens gelijk wordt aan nul. De vereenvoudigde modellering van de totale
spanningsafwijking Vd(I) + Vs(I) vertoont een discontinuı̈teit rond I = 0 (figuur 8.6.b):

Vd(I) + Vs(I) = Vtot sgn (I) (8.47)

waarbij Vtot gedefinieerd wordt in vergelijking (8.18). Men kan hierdoor reeds vermoeden
dat de beschrijving van het gelijkrichtersysteem (8.45) bij nullast niet erg realistisch is.
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Beschouw in het vervangingsschema uit figuur 8.2 slechts één enkel been van de omzetter, fi-
guur 8.16. De spanningsafwijking wordt voorgesteld door de spanningsbron v d,1(t)+vs,1(t),
waarvan de vereenvoudigde stroom-spanningskarakteristiek gegeven wordt door (8.47).

vm,1(t)

i1(t)

vr,1(t)

R L
vd,1(t) + vs,1(t)

Figuur 8.16. Vervangingsschema voor één enkel been van de omzetter

De differentiaalvergelijking voor de lijnstroom i1(t) wordt dan:

L
d i1
dt

+Ri1(t) = vm,1(t)− vr,1(t)− [vd,1(t) + vs,1(t)] (8.48)

Onderstel nu dat de gelijkrichter zich in nullast bevindt; er geldt dan i 1(t) = 0. Uit fi-
guur 8.6.b en vergelijking (8.47) kan men dan afleiden dat het rechterlid van vergelijking
(8.48) maar verschillend van nul kan worden wanneer |vm,1(t) − vr,1(t)| ≥ Vtot. De span-
ningsafwijking gedraagt zich dus als een drempel V tot die overwonnen moet worden door
vm,1(t)− vr,1(t) alvorens er stroom kan beginnen vloeien.

Invloed op de simulaties in het tijdsdomein

Het effect effect van de drempelspanning beı̈nvloedt de bepaling van de transiënten door si-
mulaties in het tijdsdomein; vooral voor kleine verstoringen rond nullast kan men minder
nauwkeurige resultaten verwachten. Uit figuur 8.6.a volgt echter dat de spanningsafwijking
reeds het grootste deel van haar maximale waarde bereikt voor lijnstromen |i k(t)| > 0.2
A. Zowel in hoofdstuk 7 als in dit hoofdstuk worden grote belastingsvariaties beschouwd
(Rlast = Rlast,nom → ∞). Tijdens het overgangsverschijnsel zijn de lijnstromen dan voor
een groot deel van de tijd groter dan 0.2 A, zodat de invloed van de vereenvoudigde model-
lering van de spanningsafwijking klein is. Dit wordt bevestigd door de goede overeenkomst
tussen de gesimuleerde en gemeten transiënten (zie paragrafen 7.7.4 en 7.8.2).

Invloed op de transfertfunctie

Het effect van de drempelspanning Vtot beı̈nvloedt ook de berekening van de transfertfunctie
H(jω) = ∆vdc(jω)/∆θ(jω) rond nullast van de gelijkrichter. Zoals reeds besproken in
hoofdstuk 7 is de kennis van deze transfertfunctie noodzakelijk voor de bepaling van de fase-
en amplitudemarges van het systeem wanneer een regelaar voor de uitgangsspanning v dc(t)
ontworpen wordt. Voor de bepaling van de transfertfunctie H(jω) wordt het antwoord van
de uitgangsspanning vdc(t) op een infinitesimale afwijking van de controlehoek θ berekend.
In nullast geldt er ik(t) = 0 en vm,k(t) − vr,k(t) = 0. Volgens (8.5) veroorzaakt een
infinitesimale afwijking van de controlehoek rond nullast een infinitesimale afwijking van
vm,k(t)− vr,k(t) ≈ 0, die niet volstaat om de drempel Vtot te overschrijden. De lijnstromen
blijven dus gelijk aan nul, en de invloed op de uitgangsspanning v dc(t) is bijgevolg nihil. De
transfertfunctie H(jω) bij nullast is dan ook gelijk aan nul voor alle frequenties. Dit leidt
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tot de weinig geloofwaardige conclusie dat de gelijkrichter onvoorwaardelijk stabiel zou zijn
rond nullast, ongeacht de afstelling van de regelaars uit paragrafen 7.7.4 en 7.8.2. Daarom
wordt in de volgende paragraaf een nauwkeuriger model voor de gelijkrichter rond nullast
afgeleid, om een meer realistische benadering voor de transfertfunctie te bekomen.

8.4.3 Bepaling van de kringwinst voor kleine lijnstromen

In werkelijkheid varieert de spanningsafwijking in functie van de lijnstroom minder abrupt
dan voorgesteld in paragrafen 8.2.3 en 8.2.4 en figuur 8.6.b. De meting van de spanningsaf-
wijking (paragraaf 8.2.5, figuur 8.6.a) bevestigt dit, al blijkt wel dat de spanningsafwijking
reeds voor kleine lijnstromen (|ik(t)| > 0.2 A) het grootste deel van haar maximale waarde
bereikt. Voor |ik(t)| < 0.2 volgt uit de meting6 van figuur 8.6.a:

d (Vd + Vs)
d I

= Rl +Rt ≈ 51 Ω (8.49)

Voor dergelijk lage lijnstromen kan de spanningsafwijking bijgevolg beschreven worden als
een lineaire, resistieve spanningsval voor de lijnstromen. Een deel van deze spanningsaf-
wijking geeft aanleiding tot actief vermogen dat gedissipeerd wordt (voorgesteld door R l),
het overblijvend deel geeft aanleiding tot actief vermogen dat uitgewisseld wordt tussen
wisselspannings- en gelijkspanningszijde (voorgesteld door R t). De energieuitwisseling tus-
sen wisselspannings- en gelijkspanningszijde wordt dan als volgt uitgedrukt:

idc(t)vdc(t) = iT (t)vr(t) +Rt

3∑
l=1

i2l (t) (8.50)

Aan wisselspanningszijde kunnen Rl en Rt in het model ingebracht worden als extra serie-
weerstand voor de zelfinducties. Voor kleine lijnstromen bekomt men aldus volgende be-
schrijving van het systeem:


C
d vdc(t)

dt
= iT (t)d(t)− vdc(t)

Rlast
+

3∑
l=1

i2l (t)Rt

vdc(t)

L
d ik(t)
dt

+ (R+Rl +Rt)ik(t) = vm,k(t)− vdc(t)dk(t)

(8.51)

Deze beschrijving wordt tijdsinvariant in het synchroon assenstelsel:


C d vdc
dt

= 3
2

[
id

(
Kv cos θ +

idRt
vdc

)
+ iq

(
Kv sin θ +

iqRt
vdc

)]
− vdc

Rlast

Ld id
dt − ωLiq + (R+Rl +Rt)id =

√
2Vm − vdcKv cos θ

L
d iq
dt

+ ωLid + (R+Rl +Rt)iq = −vdcKv sin θ

(8.52)

Na linearisatie wordt deze vergelijking als volgt herschreven:

d

dt


∆vdc

∆id
∆iq


 =


 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33




∆vdc

∆id
∆iq


+


 b1
b2
b3


∆θ (8.53)

6De gevonden waarde is slechts een benadering. Men bekomt immers licht verschillende resultaten bij verschil-
lende pulsverhoudingen; ook zijn er lichte verschillen waar te nemen tussen de resultaten voor de verschillende
benen van de omzetter.
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Na enig rekenwerk bekomt men:


C d∆vdc
dt = 3

2Kv [(Iq0∆θ +∆id) cos θ0 + (−Id0∆θ +∆iq) sin θ0]

+ 3
2

Rt
Vdc0

[
2∆idId0 + 2∆iqIq0 −∆vdc

I2
d0 + I2

q0

Vdc0

]
− ∆vdc

Rlast

Ld∆id
dt

− ωL∆iq + (R+Rl +Rt)∆id =
Kv (Vdc0 sin θ0∆θ − cos θ0∆vdc)

L
d∆iq
dt

+ ωL∆id + (R+Rl +Rt)∆iq =
Kv (−Vdc0 cos θ0∆θ − sin θ0∆vdc)

(8.54)

waar de index ’0’ de waarden van het werkpunt voorstelt. Er komt:

a11 = − 1
CRlast

− 3
2C

Rt(I2
d0 + I2

q0)

V 2
dc0

a12 =
3
2C

[
Kv cos θ0 +

2RtId0
Vdc0

]

a13 =
3
2C

[
Kv sin θ0 +

2RtIq0
Vdc0

]

a21 = − Kv

L
cos θ0

a22 = − R+Rl +Rt

L

a23 = ω

a31 = − Kv

L
sin θ0

a32 = − ω

a33 = − R+Rl +Rt

L

b1 =
3
2
Kv

C
(Iq0 cos θ0 − Id0 sin θ0)

b2 =
Kv

L
Vdc0 sin θ0

b3 = − Kv

L
Vdc0 cos θ0

Uit deze beschrijving kan men de transfertfunctie H(jω) = ∆v dc(jω)/∆θ(jω) berekenen,
en de invloed van Rl en Rt hierop. Op basis van de meting van de spanningsafwijking is
het niet mogelijk Rl en Rt afzonderlijk te meten; enkel Rl + Rt is gekend (zie vergelijking
(8.49)). Voor nullast (Id0 = Iq0 = 0, θ0 = 0) blijven er in vergelijking (8.54) enkel termen
evenredig met Rl+Rt over zodat de transfertfunctie toch berekend kan worden. Het resultaat
wordt weergegeven in figuur 8.17.
Uit deze figuur blijkt duidelijk een sterke reductie van de transfertfunctie H(jω) bij nullast.
Figuur 8.18 toont de kringwinst, bij nullast, van de gelijkrichter voor de klassieke I-regelaar
uit paragraaf 7.7.4 en de aangepaste PI-regelaar uit paragraaf 7.8.2.
Hieruit blijkt dat de fasemarge toeneemt. De meest significante verbetering van de fasemarge
vindt men voor de klassieke I-regelaar; de demping van de aangepaste PI-regelaar wordt
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Figuur 8.17. Invloed van Rl +Rt op de transfertfunctie H(jω) = ∆vdc(jω)/∆θ(jω), bij nullast
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Figuur 8.18. Kringwinst van de gelijkrichter bij nullast
voor Vdc0 = Vdc,wens, ω/2π = 0.05 Hz (o) . . . 200 Hz (*)
klassieke I-regelaar: (a) Rl +Rt = 0, (b) Rl +Rt = 51 Ω

aangepaste PI-regelaar: (c) Rl +Rt = 0, (d) Rl +Rt = 51 Ω
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grotendeels bepaald door de regelaar zelf. In principe is het model (8.52) ook geldig voor
andere werkingstoestanden, als de lijnstroom maar voldoende klein is. De invoering van een
meer uitgebreid model voor de effecten van dode tijd en spanningsval is dan vereist om het
onderscheid tussen Rl en Rt te maken.

De toename van de fasemarge wordt kwalitatief bevestigd door metingen op het prototype.
Inderdaad, uit de kringwinst berekend zonder dode tijd en spanningsval (figuren 8.18.a en
8.18.b) volgt dat de gelijkrichter bij nullast een zwakke demping zou vertonen. Dit is in
tegenspraak met de gemeten transiënten, paragrafen 7.7.4 en 7.8.2, waar de gelijkrichter wel
degelijk een redelijke tot goede demping vertoont rond nullast.

Een kwantitatieve vergelijking tussen de berekende fasemarge en die het prototype is niet
zonder meer mogelijk. De stroomrimpel ten gevolge van het schakelen werd hier immers
verwaarloosd. Zowel voor het prototype toegepast in deze paragraaf als dat uit paragraaf 8.3
is de piekwaarde van de rimpel zo groot dat de werkelijke lijnstroom ook in nullast ogenblik-
kelijk groter wordt dan 0.2 A. De werkelijke lijnstroom valt dan buiten het gebied waar het
model (8.52) geldig is.

8.4.4 Bepaling van de kringwinst door benaderde linearisering en tijd-
simulaties

Het model uit de vorige paragraaf is enkel geldig voor kleine lijnstromen, |i k(t)| < 0.2 A.
Voor grotere lijnstromen zou men kunnen teruggrijpen naar het model dat gebruik maakt van
de vereenvoudigde spanningsafwijking, figuur 8.6.b, vgl. (8.45). De tijdsgolfvorm van de
spanningsafwijking is niet sinusoı̈daal (zie figuur 8.7), aldus zullen de wisselstroomgroot-
heden van het gelijkrichtersysteem in regime evenmin sinusoı̈daal zijn. De beschrijving in
synchrone componenten is dan niet meer tijdsinvariant, en kan dan strikt genomen niet zo-
maar gelineariseerd worden.

Naar analogie met de bespreking in paragraaf 8.3 kan men rekening houden met het feit dat
bij sinusoı̈dale en symmetrische netspanning het actief vermogen nagenoeg volledig overge-
dragen wordt door de fundamentele component van de lijnstroom. Men kan daarop steunen
om het dynamisch model van de omzetter te herschrijven waarbij enkel rekening gehouden
wordt met de grondgolf van de wisselspanningsgrootheden. Dit gebeurt aan de hand van
vergelijking (8.32), en de resulterende beschrijving in synchrone componenten wordt dan
uiteindelijk toch tijdsinvariant:




C dvdc
dt

= −vdc(t)
Rlast

+ 3
2Re

(
i∗dq
(
ddq +

4
π
td
T ej arg(i

dq
)
))

L
didq
dt

+ (R + jωL)idq = vm,dq

−
(
ddqvdc(t) +

4
π

(
td
T vdc(t) + Vdrop

)
ej arg(idq)

) (8.55)

Na linearisatie bekomt men een systeembeschrijving van volgende vorm:

d

dt


∆vdc

∆id
∆iq


 =


 a11 a12 a13

a21 a22 a23

a31 a32 a33




∆vdc

∆id
∆iq


+


 b1
b2
b3


∆θ (8.56)
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Met φ0 = arg(Idq0), bekomt men na enig rekenwerk:

a11 = − 1
CRlast

a12 =
3
2C

(
Kv cos θ0 +

4
π

td
T

(
cosφ0 +

Iq0

|Idq0|2
[Id0 sinφ0 − Iq0 cosφ0]

))

a13 =
3
2C

(
Kv sin θ0 +

4
π

td
T

(
sinφ0 +

Id0

|Idq0|2
[−Id0 sinφ0 + Iq0 cosφ0]

))

a21 = −Kv

L
cos θ0 − 4

πL

td
T

cosφ0

a22 = − 4
πL

(
td
T
Vdc0 + Vdrop

)
sinφ0

Iq0

|Idq0|2
− R

L

a23 =
4
πL

(
td
T
Vdc0 + Vdrop

)
sinφ0

Id0

|Idq0|2
+ ω

a31 = −Kv

L
sin θ0 − 4

πL

td
T

sinφ0

a32 =
4
πL

(
td
T
Vdc0 + Vdrop

)
cosφ0

Iq0

|Idq0|2
− ω

a33 = − 4
πL

(
td
T
Vdc0 + Vdrop

)
cosφ0

Id0

|Idq0|2
− R

L

b1 =
3
2C

Kv(−Id0 sin θ0 + Iq0 cos θ0)

b2 =
Kv

L
Vdc0 sin θ0

b3 = −Kv

L
Vdc0 cos θ0

waar de index ’0’ de waarden van het werkpunt voorstelt. Uit deze beschrijving kan men de
transfertfunctie H(jω) = ∆vdc(jω)/∆θ(jω) benaderen.
Omdat enkel rekening gehouden wordt met de grondgolf van de wisselspanningsgroothe-
den, is de voorgestelde berekening van de transfertfunctie H(jω) slechts een benadering.
De transfertfunctie H(jω) kan ook bepaald worden aan de hand van tijdsimulaties, waarbij
het antwoord van de uitgangsspanning ∆vdc(t) op een kleine (sinusoı̈dale) verstoring ∆θ(t)
berekend wordt aan de hand het systeemmodel (8.45). Bij deze simulaties moet voor elke
frequentie een aparte tijdsimulatie gebeuren om ∆v dc(jω)/∆θ(jω) te bepalen; bovendien
moet voor elk werkpunt een nieuwe reeks tijdsimulaties uitgevoerd worden. De benodigde
hoeveelheid rekenwerk is daarom veel groter dan voor de bepaling van de transiënt bij veran-
derende belasting. Dit werk is wel zinvol om de berekeningen volgens het benaderend model
(8.55) te verifiëren.
Figuur 8.19 toont de transfertfunctieH(jω) bij nullast en nominale belasting, berekend ener-
zijds uit het (benaderd) gelineariseerd model afgeleid uit (8.55) en uit tijdsimulaties ander-
zijds. De resultaten met en zonder dode tijd en spanningsval worden met elkaar vergeleken.
Zoals reeds uitgelegd in paragraaf 8.4.3 wordt de transfertfunctie in werkelijkheid zeer klein
bij nullast. De tijdsimulaties leveren bij nullast een transfertfunctie gelijk aan nul op. Net
als in paragraaf 8.4.2 gaat het toegepaste systeemmodel (8.45) immers uit van de vereenvou-
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Figuur 8.19. Benadering van de transfertfunctie H(jω) = ∆vdc(jω)/∆θ(jω)

voor Vdc0 = Vdc,wens, ω/2π = 0 Hz (o) . . . 200 Hz (*)
ideaal: berekend met grondgolfbenadering met td = 0 en Vdrop = 0

niet ideaal: berekend met grondgolfbenadering met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V
(•): berekend met tijdsimulaties met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V

(a) bij nullast (b) bij nominale belasting

digde spanningsafwijking, figuur 8.6.b. Bij nullast blijkt bovendien dat het grondgolfmodel
(8.55) ongeloofwaardig grote waarden oplevert in vergelijking met de transfertfunctie be-
paald in paragraaf 8.4.3 (figuur 8.17.b). De afwijking onstaat omdat in het grondgolfmodel
geen rekening gehouden wordt met de stroomafhankelijkheid van de (grondgolf van de) span-
ningsafwijking. Bij lijnstroom nul wordt de spanningsafwijking immers eveneens gelijk aan
nul (zie ook de bespreking in paragraaf 8.3.4). Bij nominale belasting daarentegen blijken de
resultaten van het grondgolfmodel en de tijdsimulaties nagenoeg perfect te overlappen.

Figuur 8.20 toont de invloed van de dode tijd en de spanningsval op de kringwinst van de
klassieke I-regelaar uit paragraaf 7.7.4 en de aangepaste PI-regelaar uit paragraaf 7.8.2. Ge-
zien de goede overeenkomst met de resultaten van het grondgolfmodel worden de resultaten
van de tijdsimulaties weggelaten.

Hieruit blijkt dat de spanningsafwijking de kringwinst reduceert, en de fasemarges vergroot,
zij het in beperkte mate. De meest significante verbetering van de fasemarge vindt men
opnieuw voor de klassieke I-regelaar.

De (beperkte) toename van de fasemarges wordt kwalitatief bevestigd door metingen op het
prototype. Inderdaad, de simulaties van de transiënten zonder dode tijd en spanningsval
uit paragrafen 7.7.4 en 7.8.2 vertonen een (kleine) reductie van de demping ten opzichte
van de metingen. De kwantitatieve vergelijking tussen de berekende fasemarges en die van
het prototype wordt hier niet nagestreefd wegens de goede overeenkomst van de transiënten
berekend door tijdsimulaties en gemeten op het prototype (zie paragrafen 7.7.4 en 7.8.2).
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Figuur 8.20. Invloed van dode tijd en spanningsval op de kringwinst, bij nominale belasting
ideaal: berekend met grondgolfmodel met td = 0 en Vdrop = 0

niet ideaal: berekend met grondgolfmodel met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V
(a) klassieke I-regelaar (b) klassieke I-regelaar (detail)

(c) aangepaste PI-regelaar (d) aangepaste PI-regelaar (detail)

8.4.5 Invloed van de compensatie op het dynamisch gedrag

Omdat de in paragraaf 8.3.4 voorgestelde compensatie niet uitgaat van de werkelijke maar
van de (vooraf berekende) ideale lijnstromen, verwacht men dat de invloed van de compen-
satie op het dynamisch gedrag klein is. Dit wordt geı̈llustreerd aan de hand van simulaties
in figuur 8.21, voor de klassieke I-regelaar uit paragraaf 7.7.4 en de aangepaste PI-regelaar
uit paragraaf 7.8.2. Zoals reeds bleek uit hoofdstuk 7 vertonen de metingen op het proto-



176 8.4. Dynamisch gedrag

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

(a) (b)

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

(c) (d)

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

(e) (f)

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

700

800

600

0
0

500

400

300

200

100

0.1 0.2

vdc(t) [V]

t [s]

(g) (h)

Figuur 8.21. Invloed van de compensatie op de transiënt van de uitgangsspanning,
simulaties met td = 5.5 µs en Vdrop = 1.1 V

klassieke I-regelaar, Rlast = ∞ → Rlast,nom: (a) zonder compensatie, (b) met compensatie
klassieke I-regelaar, Rlast = Rlast,nom → ∞: (c) zonder compensatie, (d) met compensatie

aangepaste PI-regelaar, Rlast = ∞ → Rlast,nom: (e) zonder compensatie, (f) met compensatie
aangepaste PI-regelaar, Rlast = Rlast,nom → ∞: (g) zonder compensatie, (h) met compensatie
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type een zeer goede overeenkomst met de gesimuleerde transiënten en worden daarom niet
weergegeven.

8.5 Besluit

Bij toepassing van indirecte stroomcontrole bij driefasige actieve gelijkrichters geven de dode
tijd en de spanningsval van de halfgeleiderschakelaars aanleiding tot een spanningsafwijking
op de omzetterspanningen.
Dit heeft een aantasting van de statische karakteristieken en de golfvorm van de lijnstroom
tot gevolg. Uit metingen en aan de hand van een benaderend model, dat enkel de grondgolf
van de spanningsafwijking in rekening brengt, vindt men dat de steilheid van de statische
karakteristieken in functie van de controlehoek sterk gereduceerd wordt in het normaal wer-
kingsgebied. Dit wordt normaal gezien niet als hinderlijk ervaren.
De aantasting van de golfvorm van de lijnstroom uit zich in faseverschuiving tussen lijn-
stroom en netspanning en harmonische vervorming van de lijnstroom. Deze effecten worden
vanuit het oogpunt van vermogenskwaliteit wel als nadelig ervaren. De spanningsafwijking
werd opgenomen in het gelijkrichtermodel, en gecompenseerd op basis van de (ideale en
vooraf berekende) lijnstromen die zouden vloeien wanneer de spanningsafwijking afwezig
zou zijn. De voorgestelde compensatie vereist dus geen meting van de lijnstromen, en re-
duceert de faseverschuiving en de harmonische vervorming dermate dat een lijnstroom van
voldoend hoge kwaliteit bekomen wordt. Omdat de compensatie gebeurt op basis van de
(vooraf berekende) ideale lijnstromen in plaats van de werkelijke stromen heeft deze com-
pensatie nauwelijks invloed op de steilheid van de statische karakteristieken. De compensatie
zorgt er wel voor dat de werkelijke karakteristieken (met dode tijd en spanningsval) de ideale
karakteristieken (zonder dode tijd en spanningsval) snijden in het punt waar de uitgangsspan-
ning gelijk wordt aan de wenswaarde. De voorgestelde compensatie heeft ook een geringe
invloed op het goed dynamisch gedrag dat bekomen werd in hoofdstuk 7.
De invloed van dode tijd op het dynamisch gedrag werd reeds aangeraakt in hoofdstuk 7 op
basis van simulaties in het tijdsdomein; in dit hoofdstuk werd een poging ondernomen om
de invloed van de totale spanningsafwijking (inclusief de effecten van spanningsval) op de
kringwinst te begroten en daaruit conclusies met betrekking tot de dynamica te halen. Het
sterk vereenvoudigd model voor de spanningsafwijking laat toe een aantal analytische bere-
keningen door te voeren. Bij nominale belasting blijken verschillende benaderingen dezelfde
resultaten op te leveren. Bij nullast echter wordt de waarde van de kringwinst vooral bepaald
door de ingevoerde benaderingen en wordt dus onnauwkeurig weergegeven; een meer uitge-
breid model is hier vereist. Toch leveren tijdsimulaties met het vereenvoudigd model een zeer
goed beeld van de te verwachten dynamica, wanneer het systeem zich niet te dicht bij nullast
bevindt of wanneer het gaat om voldoend grote verstoringen van het systeem. De invloed van
de vereenvoudigingen in het model zijn immers vooral voelbaar bij kleine lijnstromen.
In verder onderzoek moet het model van de spanningsafwijking verfijnd worden. Dit zal
toelaten om voor alle werkingstoestanden nauwkeuriger simulatieresultaten voor kleine ver-
storingen te bekomen, en een echte kwantitatieve vergelijking uit te voeren van de transfert-
functies bekomen uit de modellen en gemeten op het prototype.
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Hoofdstuk 9

Controle van de spanning over de
zelfinducties

9.1 Inleiding

In hoofdstuk 7 werd aangetoond dat actieve gelijkrichters kunnen gestuurd worden zonder
een meting (of schatting) van de lijnstromen te vereisen. Deze aanpak wordt aangeduid met
indirecte stroomcontrole, en resulteert in principe in een lijnstroom waarvan de golfvorm
sinusoı̈daal en symmetrisch is. De enige vereiste is dat ook de netspanning sinusoı̈daal en
symmetrisch is.

Het spreekt vanzelf dat de lijnstroom van een dergelijke energieomzetter gevoelig is voor
alle verstoringen die niet opgenomen zijn in het systeemmodel. Er is immers geen enke-
le informatie voorhanden betreffende de werkelijke golfvorm van de lijnstroom; eventuele
afwijkingen kunnen dus niet weggeregeld worden.

In hoofdstuk 8 werd de verstoring veroorzaakt door de dode tijd en de spanningsval van
de schakelaars in rekening gebracht. De dynamica van het systeem wordt hierdoor voorde-
lig beı̈nvloed, aangezien de demping van het systeem toeneemt. Dode tijd en spanningsval
blijken echter ook de golfvorm van de lijnstroom aan te tasten; de lijnstroom vertoont harmo-
nische vervorming en er ontstaat een faseverschuiving tussen de grondgolf van de lijnstroom
en de netspanning. Dit nadelig effect werd gecompenseerd zonder gebruik te maken van een
meting (of schatting) van de werkelijke lijnstroom. De bekomen golfvorm van de lijnstroom
is van hoge kwaliteit, en het goed dynamisch gedrag dat bekomen werd in hoofdstuk 7 wordt
nauwelijks beı̈nvloed.

Tot hiertoe werd in het gelijkrichtermodel verondersteld dat de netspanning ideaal is, en dus
sinusoı̈daal en symmetrisch is en een constante amplitude heeft. Vervuiling van de netspan-
ning zal daarom onvermijdelijk aanleiding geven tot vervuiling van de lijnstroom; de stroom-
vervuiling wordt geanalyseerd in paragraaf 9.2. Vervolgens wordt in paragraaf 9.3 de controle
van de spanning over de zelfinducties voorgesteld als middel om bij indirecte stroomcontrole
de invloed van netspanningsvervuiling te reduceren. Daartoe moet een aangepaste meettech-
niek toegepast worden, die in paragraaf 9.4 geanalyseerd wordt. Tenslotte wordt in paragraaf
9.5 een eenvoudige regelaar beschreven om de immmuniteit van de gelijkrichter voor net-
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spanningsvervuiling te verhogen [Ghijselen2001b].

9.2 Invloed van netspanningsvervuiling bij indirecte
stroomcontrole

9.2.1 Indirecte stroomcontrole

Onderstel dat de actieve gelijkrichter gestuurd wordt met indirecte stroomcontrole, zoals in
hoofdstukken 7 en 8. De toegepaste topologie wordt voorgesteld in figuur 9.1.

vm,1

vm,2

vm,3

vr,1
vr,2 vr,3

i1

i2

i3

Z

Z

Z

C
Rlast

idc ilast

vdc

Figuur 9.1. Toegepaste topologie voor de actieve gelijkrichter

In de analyse uit hoofdstukken 7 en 8 werd verondersteld dat de netspanningen vm,k(t) si-
nusoı̈daal en symmetrisch zijn, en een constante amplitude hebben:

vm(t) =


 vm,1(t)

vm,2(t)
vm,3(t)


 =

√
2Vm




cos(ωt+ θ)

cos
(
ωt− 2π

3

)
cos
(
ωt+ 2π

3

)

 (9.1)

De omzetterspanningen vr,k(t) worden bekomen door pulswijdtemodulatie (PWM) en wor-
den bepaald door de schakelfuncties dk(t) en de uitgangsspanning vdc(t) (zie paragraaf 7.4).
Bij indirecte stroomcontrole zijn de schakelfuncties sinusoı̈daal en symmetrisch:

vr(t) =


 vr,1(t)

vr,2(t)
vr,3(t)


 = vdc(t)


 d1(t)

d2(t)
d3(t)


 = Kvvdc(t)




cos(ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)



=
√
2Vr




cos(ωt+ θ)

cos
(
ωt+ θ − 2π

3

)
cos
(
ωt+ θ + 2π

3

)

 (9.2)

waarbij Kv de modulatie-index en θ de faseverschuiving tussen de net- en omzetterspannin-
gen voorstelt.
Bij indirecte stroomcontrole is het essentieel dat de impedantie Z lineair is. Wanneer de con-
trolehoek θ en de modulatie-indexKv constant zijn zal de uitgangsspanning vdc(t) in regime
eveneens constant zijn, en worden de omzetterspanningen v r,k(t) en de lijnstromen ik(t) si-
nusoı̈daal en symmetrisch. De stromen en spanningen aan wisselspanningszijde kunnen dan
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voorgesteld worden door hun complexe fasoren:

V r =
KvVdc√

2
ejθ (9.3)

I =
Vm − V r

Z
=

V m − KvVdc√
2

ejθ

jωL
(9.4)

waarbij voor de impedantie Z een zelfinductie L gekozen wordt. Wanneer de net- en om-
zetterspanningen even groot zijn (d.i. Vm = Vr), bekomt men voor kleine controlehoeken θ

bovendien een hoge arbeidsfactor.

9.2.2 Invloed van netspanningsvervuiling

In de praktijk bevatten de netspanningen vm,k(t) naast de directe (symmetrische) grondgolf-
component V m vaak ook vervuilende componenten V m,h, waarbij h de harmonische orde
voorstelt. Het vervangingsschema van de gelijkrichter is verschillend voor de directe grond-
golfcomponent en de vervuilende componenten van de netspanning. De directe grondgolf-
component I van de lijnstroom wordt gegeven door vergelijking (9.4):

I =
Vm − V r

jωL
=

V L

jωL
(9.5)

waarbij V L de spanning over de zelfinducties voorstelt. Voor de directe grondgolfcomponent
staat dus het verschil van de net- en omzetterspanningen over de zelfinducties (figuur 9.2.a).

V rVm

IjωL

V m,h

Ihj|h|ω L

(a) (b)

Figuur 9.2. Vervangingsschema van de gelijkrichter bij indirecte stroomcontrole:

(a) voor de directe component van de grondgolf, (b) voor de vervuilende componenten

Omdat voor een ideale actieve gelijkrichter de omzetterspanningen sinusoı̈daal en symme-
trisch zijn en dus V r,h = 0 geldt, bekomt men voor de vervuilende lijnstroomcomponent I h

(figuur 9.2.b):

Ih =
Vm,h − V r,h

j|h|ωL =
V m,h

j|h|ωL =
V L,h

j|h|ωL (9.6)

De vervuilende componenten V L,h van de spanningen over de zelfinducties zijn gelijk aan de
vervuilende componenten van de netspanning V m,h. Voor netspanningsvervuiling gedraagt
de gelijkrichter zich dus als een (driefasige) zelfinductieL. Merk op dat de harmonische orde
h zowel positieve als negatieve waarden kan aannemen, om rekening te kunnen houden met
asymmetrische harmonische spanningscomponenten. Een positieve waarde duidt dan op een
harmonische met dezelfde draaizin als de directe grondgolfcomponent, een negatieve waarde
duidt op een tegengestelde draaizin.
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Wegens de kleine relatieve waarde voor ωL kan men vermoeden dat een beperkte netspan-
ningsvervuiling kan leiden tot een grote vervuiling van de lijnstromen. Voor de prototypes
uit paragrafen 7.6.2 en 8.3 is de relatieve impedantie van de zelfinducties ongeveer gelijk en
bedraagt ongeveerωL/Zref = 0.155. De referentie-impedantieZref wordt betrokken op het
nominaal uitgangsvermogen Pdc,nom van de gelijkrichter en de netspanning Vm:

Vref = Vm

Pref =
Pdc,nom

3
⇓

Zref =
V 2
ref

Pref
=

3 V 2
m

Pdc,nom
(9.7)

Iref =
Pref
Vref

=
Pdc,nom
3 Vm

≈ Inom (9.8)

waarbij Iref ≈ Inom omdat de arbeidsfactor bij nominale belasting nagenoeg gelijk is aan 1
en de verliezen in de zelfinducties verwaarloosd worden. Er volgt dan voor V L bij nominale
belasting:

1 ≈ Inom
Iref

=
VL,nom

ωL

Iref
=

VL,nom/Vref

ωL

Iref/Vref
=

VL,nom

Vref
Zref

ωL
⇒ VL,nom

Vref
≈ 0.155 (9.9)

Voor kleinere belastingen wordt VL < VL,nom. De invloed van verschillende soorten net-
spanningsvervuiling op de lijnstroom wordt onderzocht in de volgende paragrafen.

9.2.3 Invloed van asymmetrie

Onderstel dat de netspanning sinusoı̈daal maar asymmetrisch is. Omdat de neutrale geleider
niet verbonden wordt met de gelijkrichter zijn enkel de directe component Vm en de inverse
component Vi van belang voor de beschrijving van de spanningsasymmetrie:

vm(t) =


 vm,1(t)

vm,2(t)
vm,3(t)




=
√
2Vm




cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


+

√
2Vi




cos(ωt+ φi)

cos(ωt+ 2π
3 + φi)

cos(ωt− 2π
3 + φi)


 (9.10)

waarbij φi de fase van de inverse component voorstelt. Uit het vervangingsschema van figuur
9.2.b en vergelijking (9.6) leidt men dan de lijnstromen af:

i(t) =


 i1(t)

i2(t)
i3(t)




=
√
2
VL
ωL




cos(ωt+ φ)

cos(ωt− 2π
3 + φ)

cos(ωt+ 2π
3 + φ)


+

√
2
Vi
ωL




sin(ωt+ φi)

sin(ωt+ 2π
3 + φi)

sin(ωt− 2π
3 + φi)


 (9.11)
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waarbij φ de faseverschuiving tussen de directe componenten van de lijnstroom en de net-
spanning voorstelt. De directe component I en inverse component I i worden uit deze verge-
lijking afgeleid:

I =
VL
ωL

(9.12)

Ii =
Vi
ωL

(9.13)

De asymmetriefactor voor de lijnstroom wordt dan:

Ii
I

=
Vi
VL

=
Vi

Vm

VL

Vm

(9.14)

Bij nominale belasting geldt er volgens (9.9) dat VL,nom/Vm = 0.155. De asymmetriefactor
wordt dan:

Ii
I

∣∣∣∣
Pdc,nom

=
Vi

Vm

0.155
= 6.45

Vi
Vm

(9.15)

Deze vergelijking geeft aan dat bij nominale belasting de stroomasymmetrie I i/I een factor
6.45 = Vm/VL,nom groter is dan de netspanningsasymmetrie Vi/Vm. Bij dalende belasting
wordt VL < VL,nom, wat de factor VL/Vm en dus ook de stroomasymmetrie doet toenemen.

9.2.4 Invloed van harmonischen

Onderstel dat de netspanning vervormd is met een harmonische van orde h:

vm(t) =


 vm,1(t)

vm,2(t)
vm,3(t)




=
√
2Vm




cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


+

√
2Vh




cos(hωt+ φh)

cos(hωt− h2π3 + φh)

cos(hωt+ h2π3 + φh)


 (9.16)

waarbij φh de fase van de harmonische component voorstelt. Uit het vervangingsschema van
figuur 9.2.b en vergelijking (9.6) leidt men dan de lijnstromen af:

i(t) =


 i1(t)
i2(t)
i3(t)




=
√
2
VL
ωL




cos(ωt+ φ)

cos(ωt− 2π
3 + φ)

cos(ωt+ 2π
3 + φ)


+

√
2

Vh
|h|ωL




sin(hωt+ φh)

sin(hωt− h2π3 + φh)

sin(hωt+ h2π3 + φh)


(9.17)

waarbij φ de faseverschuiving tussen de grondgolfcomponenten van de lijnstroom en de net-
spanning voorstelt. De grondgolf I en de harmonische component I h worden uit deze verge-
lijking afgeleid:

I =
VL
ωL

(9.18)

Ih =
Vh

|h|ωL (9.19)



184 9.2. Invloed van netspanningsvervuiling bij indirecte stroomcontrole

waaruit de harmonische vervorming van de lijnstroom volgt:

Ih
I

=
Vh

|h|VL =
Vh

Vm

|h| VL

Vm

(9.20)

Bij nominale belasting geldt er VL,nom/Vm = 0.155. De harmonische vervorming van de
lijnstroom wordt dan:

Ih
I

∣∣∣∣
Pdc,nom

=
Vh

Vm

|h|0.155 = 6.45
Vh

|h|Vm (9.21)

Deze vergelijking geeft aan dat bij nominale belasting de stroomvervorming I h/I een fac-
tor 6.45/|h| = Vm/|h|VL,nom groter is dan de netspanningsvervorming Vh/Vm. Hieruit
volgt dat de invloed van spanningsvervuiling kleiner wordt naarmate de harmonische orde
|h| stijgt. Bij dalende belasting wordt VL < VL,nom, wat de factor Vm/|h|VL en dus ook de
stroomvervorming doet toenemen.
Wegens de lage waarde voor ωL is de invloed voor de grondgolf (|h| = 1) dus vrij groot. Dit
bleek reeds uit paragraaf 9.2.3 voor een inverse netspanningscomponent, die als harmonische
kan beschouwd worden door in (9.16) h = −1 te substitueren.
Uit (9.21) kan men de verwachte stroomvervorming voor |h| = 5 en |h| = 7 berekenen in
functie van de spanningsvervorming:

I5
I

∣∣∣∣
Pdc,nom

= 1.29
Vm,5

Vm
(9.22)

I7
I

∣∣∣∣
Pdc,nom

= 0.922
Vm,7

Vm
(9.23)

De stroomvervorming voor |h| = 5 is iets groter dan de spanningsvervorming, voor |h| = 7
is de stroomvervorming reeds kleiner dan de spanningsvervorming. De invloed van harmo-
nische spanningscomponenten blijft bijgevolg beperkt.

9.2.5 Invloed van flikker

Beschouw een symmetrische netspanning vervuild met flikker, waarvan de amplitudevariatie
een sinusoı̈daal tijdsverloop heeft (figuur 9.3):

vm(t) =


 vm,1(t)

vm,2(t)
vm,3(t)


 =

√
2(Vm +∆Vm cos(ωf t+ φf ))




cos(ωt)

cos(ωt− 2π
3 )

cos(ωt+ 2π
3 )


 (9.24)

waarbij ωf de pulsatie en φf de fase van de amplitudevariatie voorstelt. Voor de eenvoud
wordt de flikker gekarakteriseerd aan de hand van de index 1 fVm :

fVm =
∆Vm
Vm

(9.25)

1Volgens de gangbare normen wordt spanningsflikker in verband gebracht met de resulterende flikkering van
gloeilampen en de daaruit volgende hinder voor het menselijk oog (zie paragraaf 2.4). De index die op deze basis
verkregen wordt is daarom weinig geschikt om de vervuiling van de lijnstroom veroorzaakt door spannningsflikker
te bestuderen, wat de invoering van de index fVm verantwoordt.



Hoofdstuk 9. Controle van de spanning over de zelfinducties 185

0.20

0

0.1 0.3

t [s]

vm,1(t)

√
2Vm√

2∆Vm

√
2∆Vm

2π/ωf

Figuur 9.3. Netspanning vervuild met flikker

Deze vergelijking kan als volgt herschreven worden:

vm(t) =
√
2Vm
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2
2

∆Vm




cos(hlωt− φf )

cos(hlωt− 2π
3 − φf )

cos(hlωt+ 2π
3 − φf )




+

√
2
2

∆Vm




cos(hhωt+ φf )

cos(hhωt− 2π
3 + φf )

cos(hhωt+ 2π
3 + φf )


 (9.26)

waarbij:

hl =
ω − ωf

ω
(9.27)

hh =
ω + ωf

ω
(9.28)

Uit het vervangingsschema van figuur 9.2.b en vergelijking (9.6) leidt men dan de lijnstromen
af:
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2
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 (9.29)

waarbij φ het faseverschil tussen de grondgolfcomponenten van de lijnstroom en netspanning
voorstelt. Deze vergelijking kan als volgt herschreven worden:

i(t) =
[
VL
ωL

cosφ− ∆Vm
2ωL

(
1
hl

− 1
hh

)
sin(ωf t+ φf )

]
cos(ωt)
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+
[
− VL
ωL

sinφ+
∆Vm
2ωL

(
1
hl

+
1
hh

)
cos(ωf t+ φf )

]
sin(ωt)

sin(ωt− 2π
3 )

sin(ωt+ 2π
3 )


 (9.30)

De piekwaarde van de lijnstroom is bij afwezigheid van flikker (∆Vm = 0) gelijk aan:

√
2I =

√
2
VL
ωL

(9.31)

Wanneer ∆Vm �= 0 varieert de piekwaarde rond de gemiddelde waarde
√
2I (figuur 9.4). De

stroomflikker wordt op dezelfde manier gekarakteriseerd als de spanningsflikker (9.25):

fI =
∆I

I
(9.32)
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Figuur 9.4. Lijnstroom vervuild met flikker ten gevolge van netspanningsvervuiling

Uit (9.30) kan men afleiden dat de lijnstroom zowel aan amplitude- als fasevariaties onderhe-
vig is; de flikker van de lijnstroom kan dus niet beschreven worden als een zuiver sinusoı̈dale
amplitudemodulatie, zoals het geval was voor de netspanningsflikker (9.24). Dit kon ook
reeds afgeleid worden uit vergelijking (9.29), waar de zijbanden (dit zijn de componenten
met de pulsaties ω − ωf = hlω en ω + ωf = hhω) een verschillende amplitude hebben.
Uit (9.29) volgt dat in het slechtste geval de minimale en maximale piekwaarden van de
lijnstroom gelijk zijn aan:

√
2I ±

√
2∆I =

√
2
VL
ωL

±
√
2
∆Vm
ωL

(
1
2hl

+
1

2hh

)
(9.33)

Er komt dan voor de index fI :

fI,max =
∆Vm

(
1
2hl

+
1

2hh

)
VL

=
∆Vm

Vm

(
1
2hl

+ 1
2hh

)
VL

Vm

(9.34)

Voor nominale belasting geldt er VL,nom/Vm = 0.155. Er komt dan:

fI,max|Pdc,nom
= 6.45

∆Vm
Vm

(
1
2hl

+
1

2hh

)
= 6.45fVm

(
1
2hl

+
1

2hh

)
(9.35)
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Bijvoorbeeld voor ω/2π = 50 Hz en ωf/2π = 10 Hz geldt er hl = 0.8 en hh = 1.2. Er
komt dan:

fI,max|Pdc,nom
= 6.72 fVm (9.36)

Hieruit volgt dat fI in het slechtste geval een factor 6.72 groter is dan fVm . De invloed van
netspanningsflikker is dus vrij groot en vergelijkbaar met de invloed van een asymmetrische
of een vervormde netspanning, zie vergelijkingen (9.15) en (9.21).

Metingen op het prototype leveren echter lagere waarden voor f I op (zie verder, paragraaf
9.2.7). Inderdaad, vergelijking (9.30) laat vermoeden dat f I voor een gegeven grondgolfcom-
ponent I en spanningsflikker fVm ook nog afhankelijk is van ωf , φf en φ. De analytische
bepaling van fI is vrij bewerkelijk; fI wordt eenvoudiger gevonden met behulp van nume-
rieke technieken. Berekeningen tonen aan dat f I vooral beı̈nvloed wordt door φ. De invloed
van ωf is nagenoeg verwaarloosbaar voor ωf/ω < 0.4, de invloed van φf is eveneens zeer
klein.

In figuur 9.5 wordt fI in functie van φ en fVm weergegeven, bij nominale belasting
(VL,nom/Vm = 0.155), bij ω/2π = 50 Hz en ωf/2π = 10 Hz. Er blijkt duidelijk dat
fI een minimum vertoont voor φ = 0 (dus wanneer I in fase is met V m), en een maximum
voor φ = ±π/2 (dus wanneer I in kwadratuur staat met V m). Het maximum is ongeveer
gelijk aan fI,max (9.36). De extrema worden weergegeven in tabel 9.1.
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Figuur 9.5. Stroomflikker fI in functie van spanningsflikker

fVm en φ, bij nominale belasting, ω/2π = 50 Hz en ωf/2π = 10 Hz

Voor de in hoofdstukken 7 en 8 beschreven gelijkrichters bekomt men een hoge arbeidsfactor
bij nominale belasting, er geldt dus φ ≈ 0. Uit tabel 9.1 leidt men dan af dat f I nauwelijks
groter is dan fVm voor kleine waarden van fVm en dus veel kleiner is dan fI,max; voor
stijgende waarden van fVm nadert de minimale waarde voor fI steeds dichter tot fI,max.
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fVm fI @ φ = 0◦ fI @ φ = ±90◦ fI,max

(%) (%) (%) (%)

1.00 1.34 6.71 6.72
2.50 3.35 16.8 16.8
5.00 7.39 33.59 33.6
7.50 13.7 50.3 50.4
10.0 21.5 67.1 67.2
20.0 68.5 134 134
50.0 250 335 336
100 578 671 672

Tabel 9.1. Stroomflikker fI in functie van spanningsflikker

fVm en φ, bij nominale belasting, ω/2π = 50 Hz en ωf/2π = 10 Hz

9.2.6 Invloed van de regelaar en de tussenkringcondensator

Vergelijking (9.6) en figuur 9.2.b suggereren dat de veroorzaakte stroomvervuiling onafhan-
kelijk is van het werkpunt van de gelijkrichter. Dit is slechts een benadering; de vervuilende
componenten van de lijnstroom kunnen rimpel op de uitgangsspanning v dc(t) veroorzaken,
zelfs wanneer de controlehoek θ constant is. De tussenkringcondensator C is immers niet
oneindig groot. Door de rimpel op vdc(t) zullen de omzetterspanningen vr,k(t) niet meer
sinusoı̈daal zijn; bovendien is in hoofdstuk 8 uitgelegd dat ook de dode tijd en spanningsval
van de schakelaars de omzetterspanningen aantasten.

De rimpel op vdc(t) kan bovendien de regelaar voor de uitgangsspanning beı̈nvloeden zodat
ook de controlehoek θ(t) rimpel vertoont. Vooral vervuilende fenomenen met frequentie klei-
ner dan de netfrequentie (vb. flikker) hebben de neiging de regellus te beı̈nvloeden. Net als de
rimpel op vdc(t) geven ook de variaties van θ(t) aanleiding tot vervuilde omzetterspanningen.

Het is evident dat de vervuilende componenten van de lijnstroom ook beı̈nvloed worden door
de vervuilende componenten van de omzetterspanningen; dit volgt o.m. uit het vervangings-
schema voor de gelijkrichtertopologie dat gegeven wordt in figuur 7.7. Daarom is het vervan-
gingsschema van de omzetter voor vervuilende componenten 9.2.b slechts een benadering.
Het correcte schema wordt weergegeven in figuur 9.6, waar wel degelijk rekening gehouden
wordt met vervuiling van de omzetterspanningen.

V r,hV m,h

Ihj|h|ωL

Figuur 9.6. Vervangingsschema van de gelijkrichter bij indirecte stroomcontrole

bij vervuilde omzetterspanningen

De analyse van de vervuiling van de omzetterspanningen is bijgevolg sterk verbonden met
de gekozen waarde voor de tussenkringcondensatorC, de implementatie en afstelling van de
regelaar voor indirecte stroomcontrole en de dode tijd en spanningsval van de schakelaars.
Deze analyse leidt heel ver en wordt in dit werk niet verder uitgewerkt.
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9.2.7 Metingen op een prototype

Om tegemoet te komen aan de opmerkingen uit de vorige paragraaf wordt de meting van
de lijnstroom van een prototype uitgevoerd bij constante controlehoek θ. Bovendien wordt
de in hoofdstuk 8 voorgestelde compensatie voor de effecten van dode tijd en spanningsval
toegepast. Om de rimpel op de uitgangsspanning vdc(t) klein te houden wordt de tussen-
kringcondensator C relatief groot gekozen. Dit wordt bereikt door de parameters van het
prototype te kiezen zoals in paragraaf 8.3, waar de tussenkringcondensator begroot is voor
een nominale belasting van 15 kW. Het werkelijk nominaal vermogen is ongeveer 6 maal
kleiner door de keuze van de zelfinducties L. De parameters van de schakeling zijn:

Vm = 230 V ω = 2 · π · 50 rad/s ωL = 9.86 Ω
C = 2695 µF T = 250 µs Pdc,nom = 2.5 kW
θnom = −8.91◦

(9.37)

De meting van de vervuiling van de lijnstroom veroorzaakt door netspanningsvervuiling ver-
eist een instelbare netspanningsgolfvorm. Dit is niet eenvoudig realiseerbaar en vergt voor
sommige soorten vervuiling speciale apparatuur. Het prototype wordt daarom verbonden met
de netspanningen vm,k(t), die bij benadering sinusoı̈daal en symmetrisch zijn; uit figuur 9.6
volgt dat de gewenste vervuiling evengoed op de omzetterspanningen v r,k(t) gesuperponeerd
kan worden (dit gebeurt door aanpassing van het schakelpatroon). De aldus geı̈njecteerde ver-
vuiling wordt voldoende groot gekozen om de invloed van de netspanningsvervuiling en van
de dode tijd en spanningsval van de schakelaars te beperken. Deze methode geeft echter aan-
leiding tot een energieoverdracht tussen wisselspannings- en gelijkspanningszijde die anders
is dan bij een vervuilde netspanning. Daardoor is de rimpel op de uitgangsspanning v dc(t)
anders dan bij een vervuilde netspanning; wegens de relatief grote waarde voor de tussen-
kringcondensator (9.37) is de rimpel op de uitgangsspanning hoe dan ook klein en heeft dus
weinig invloed op de metingen.
In paragraaf 8.3 werd de modulatie-index K v van het prototype gelijk gekozen aan de maxi-
male waarde Kv = 1/

√
3. Opdat de omzetterspanningen vr,k(t) na superpositie met vervui-

lende componenten binnen het bereikbaar gebied van de pulswijdtemodulatie zouden liggen
(zie paragraaf 7.4), wordt de modulatie-index voor de grondgolf hier iets kleiner gekozen,
Kv = 0.9/

√
3. Rekening houdend met de vereiste Vm = Vr voor het bekomen van een hoge

arbeidsfactor (zie paragraaf 9.2.1), bekomt men dan volgende parameters:

Kv = 0.9/
√
3 Vdc,wens =

√
6Vm/0.9 = 626.0 V Rlast,nom = 156.7 Ω (9.38)

De resulterende (gemeten) vervuiling van de lijnstroom bij nominale belasting wordt ge-
toond in figuur 9.7, en dit voor spanningen vervuild met asymmetrie (figuur 9.7.a), met een
5e harmonische component (figuur 9.7.b) en met flikker (figuur 9.7.c). De gemeten stroom-
vervuiling komt goed overeen met de voorspellingen uit paragrafen 9.2.3, 9.2.4 en 9.2.5; dit
wordt weergegeven in tabel 9.2.

9.2.8 Besluit

Uit deze bespreking blijkt dat de toepassing van indirecte stroomcontrole beperkt is tot situ-
aties waarbij de verwachte netspanningsvervuiling voldoende laag is. De stroomvervuiling
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spanningsvervuiling stroomvervuiling stroomvervuiling
(gemeten) (berekend)

Vi
Vm

= 6.3 % Ii
I = 36.3 % Ii

I

∣∣∣
Pdc,nom

= 6.45 Vi
Vm

(vgl. (9.15))

= 40.64 %

Vm,5

Vm
= 6.3 % I5

I = 6.3 % I5
I

∣∣∣
Pdc,nom

= 1.29Vm,5

Vm
(vgl. (9.22))

= 8.12 %

∆Vm
Vm

= 7.5 % ∆I
I = 15.2 % ∆I

I

∣∣∣
Pdc,nom

= 13.7 % (tabel 9.1)

Tabel 9.2. Gemeten en berekende stroomvervuiling voor het prototype bij nominale belasting

0

2

4

6
8

-2

-4

-6
-8

0 0.025 0.05

i1(t) [A]

t [s]
0 0.025 0.05

0

2

4

6
8

-2

-4

-6
-8

i1(t) [A]

t [s]

0

2

4

6
8

-2

-4

-6
-8

0 0.5 1.0

i1(t) [A]

t [s]
(a) (b) (c)

Figuur 9.7. Vervuiling van de lijnstroom door netspanningsvervuiling, bij nominale belasting:
(a) voor een asymmetrische netspanning Vi/Vm = 6.3 %: Ii/I = 36.3 %

(b) voor een symmetrische harmonische spanningsvervorming Vm,5/Vm = 6.3 %: I5/I = 6.3 %

(c) voor flikker ∆Vm/Vm = 7.5 % bij ωf/2π = 10 Hz: ∆Im/Im = 15.2 %

neemt vooral toe bij spanningen vervuild met asymmetrie en flikker; de invloed van span-
ningsvervuiling neemt af naarmate de frequentie van de vervuilende componenten toeneemt.
In deel I werd reeds aangegeven dat de lijnstroom van een verbruiker ook bij vervuilde net-
spanning aan bepaalde voorwaarden moet voldoen om de vermogenskwaliteit niet verder aan
te tasten. In hoofdstuk 6 werd gesteld dat dit een belangrijk aspect is van de extrinsieke func-
tie van een netgevoede energieomzetter, die slaat op het gedrag van de omzetter m.b.t. vermo-
genskwaliteit. In paragraaf 2.2.1 werd reeds uitgelegd dat een sinusoı̈dale en symmetrische
lijnstroom met constante amplitude het meest voor de hand ligt om een goed gedrag te be-
komen. Uit de voorbeelden van hoofdstuk 5 kan men afleiden dat ook verbruikers met een
resistief en passief gedrag ten opzichte van de netspanningsvervuiling de vermogenskwali-
teit niet verder aantasten. Capacitieve verbruikers zijn te vermijden omwille van het risico
op parallelresonantie met de kortsluitimpedantie van de distributietransformator. Inductieve
verbruikers zijn maar beperkt effectief wanneer het distributienetwerk resonanties bevat.
Uit paragraaf 9.2.2 volgt dat de actieve gelijkrichter bij indirecte stroomcontrole zich nage-
noeg zuiver inductief gedraagt t.o.v. netspanningsvervuiling, in plaats van resistief. Vooral
in industriële omgeving is het te vrezen dat de optredende spanningsvervuiling in bepaalde
gevallen te hoog wordt om nog een aanvaardbare kwaliteit van de lijnstroom te behouden.
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Daarom is het nodig maatregelen te bestuderen die de immuniteit van dergelijke gelijkrich-
ters voor netspanningsvervuiling verhogen. In de volgende paragrafen wordt gestreefd naar
een gelijkrichter die een sinusoı̈dale en symmetrische lijnstroom met constante amplitude
opneemt. De realisatie van een resistief en passief gedrag is stof voor verder onderzoek.

9.3 Controle van de spanning over de zelfinducties

9.3.1 Nauwkeurige bepaling van de spanningsvervuiling

Om de immuniteit voor de vervuiling van de net- en omzetterspanningen te verhogen moet
men in de eerste plaats de vervuilende componenten van deze spanningen nauwkeurig kunnen
meten. Men kan de golfvormen vm,k(t) en vr,k(t) afzonderlijk opmeten en de vervuilende
componenten ervan bepalen. Het schakelpatroon (en dus v r,k(t)) kan dan aangepast worden
opdat de spanningen over de zelfinducties vL,k(t) = vm,k(t)−vr,k(t) sinusoı̈daal en symme-
trisch worden en de vector V L in kwadratuur met de netspanningsvector V m komt te staan.
Als deze toestand bereikt wordt bevat de lijnstroom geen vervuilende componenten en is zijn
fasor I in fase met de netspanning V m (figuur 9.8).

θ

V m

V r

I

V L

Im Re

Figuur 9.8. Ideale spanning V L over de zelfinducties

De vervuilende componenten van de net- en omzetterspanningen zijn over het algemeen klein
ten opzichte van de fundamentele component. De bespreking in paragraaf 9.2 toont aan
dat een beperkte spanningsvervuiling een belangrijke stroomvervuiling kan veroorzaken. In
regime bestaan de spanningen over de zelfinducties vL,k(t) uit de vervuilende componenten
van vm,k(t)− vr,k(t) en een kleine fundamentele component VL.
Bij nominale belasting geldt er voor het prototype uit paragraaf 9.2.7 dat V L,nom/Vm =
0.155. Voor dalende belasting wordt VL < VL,nom. De spanning vL,k(t) is bijgevolg klein in
vergelijking met de spanningen vm,k(t) en vr,k(t), wat de nauwkeurige berekening van het
verschil vm,k(t) − vr,k(t) bemoeilijkt. Een mogelijke oplossing bestaat in de rechtstreekse
meting van vL,k(t). De nauwkeurigheid en resolutie voor de meting van de vervuilende
spanningscomponenten worden daardoor significant vergroot.

9.3.2 Principiële werking van IVC

In de literatuur werd recent de controle van de spanningen over de zelfinducties 2 (IVC)
voorgesteld als alternatief voor directe stroomcontrole [Oruganti2000], [Oruganti2000b]. In
plaats van de meting of schatting van de lijnstromen vereist IVC de meting en de controle van

2In het Engels aangeduid met Inductor Voltage Control (IVC).
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de spanningen vL,k(t) = vm,k(t)−vr,k(t) over de zelfinducties. Dit principe werd succesvol
toegepast voor de controle van actieve gelijkrichters met spanningsverlaging 3 (figuur 9.9).
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Figuur 9.9. Topologie van een actieve gelijkrichter voor spanningsverlaging

Deze topologie stelt een stroomomzetter voor; per pool geleidt er op ieder ogenblik één en
slechts één schakelaar. Door middel van pulswijdtemodulatie (PWM) wordt de laagfrequente
inhoud van de stroom iac,k(t) bepaald. De omzetterspanningen vr,k(t) (en dus ook vL,k(t))
zijn continu dank zij de aanwezigheid van de capaciteiten Cac [ElSayed1996]. Een mogelij-
ke strategie voor de controle van de schakelaars bestaat erin de spanningen vL,k(t) te laten
variëren binnen een hysteresisband rond een sinusoı̈dale wenswaarde. Als de zelfinducties li-
neair zijn, worden de lijnstromen ik(t) eveneens sinusoı̈daal. Deze strategie zorgt bovendien
voor een zeer goede immuniteit voor netspanningsvervuiling.

9.3.3 Controle van een stroomomzetter

De strategie voor de controle van vL,k(t) is niet beperkt tot hysteresiscontrole. Wanneer de
controlelus van een vermogenselektronische omzetter gerealiseerd wordt met behulp van een
klassieke analoge regelaar of een microprocessor wordt het omzettersysteem bij voorkeur be-
schreven als een continu systeem in ware tijd of als een bemonsterd (discreet) systeem. De
bemonstering van de toestand van het systeem gebeurt gewoonlijk synchroon met de scha-
kelfrequentie. In beide beschrijvingen worden de (hoogfrequente) frequentiecomponenten
ten gevolge van het schakelen verwaarloosd, bijvoorbeeld door toepassing van ’state-space
averaging’ of ’circuit averaging’ technieken (zie [Erickson2001] voor een uitstekende be-
spreking). De hoogfrequente componenten gedragen zich voor de regelaar als stoorsignalen,
en moeten dan ook zo goed mogelijk geëlimineerd worden uit de meting van de systeemtoe-
stand om een correcte sturing te bekomen. De optimale meting geeft dan het gemiddelde van
de systeemtoestand over een schakelperiode als resultaat.
Omdat de spanningen vL,k(t) van de stroomomzetter uit figuur 9.9 continu zijn, hebben de
(hoogfrequente) frequentiecomponenten ten gevolge van het schakelen een relatief beperkte
amplitude ten opzichte van de laagfrequente componenten. Bovendien daalt de amplitude

3In het Engels aangeduid met buck rectifier. Bij actieve gelijkrichters met spanningsverlaging moet de uit-
gangsspanning vdc(t) voldoende kleiner blijven dan de piekwaarde van de gekoppelde netspanning, opdat de tus-
senkringstroom idc(t) op elk ogenblik controleerbaar zou blijven. Gelijkrichters met spanningsverhoging (boost
rectifiers, zoals toegepast in hoofdstuk 7 en 8, zie figuur 9.1) vereisen dat de uitgangsspanning voldoende groter
blijft dan de piekwaarde van de gekoppelde netspanning, opdat de lijnstromen ik(t) op elk ogenblik controleerbaar
zouden blijven.
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van de hoogfrequente componenten snel naarmate de frequentie stijgt. Dank zij de rela-
tief beperkte amplitude van de hoogfrequente componenten kan de gemiddelde waarde van
vL,k(t) tijdens een schakelperiode benaderd worden met behulp van een filter met beperkte
orde en relatief hoge afsnijfrequentie. De door het filter veroorzaakte vertraging bedraagt
dan typisch enkele schakelperioden. Wanneer het schakelpatroon daarvoor ontworpen is, kan
de gemiddelde waarde in principe zelfs rechtstreeks gemeten worden door bemonstering op
een goed gekozen ogenblik in de schakelperiode. Bijgevolg is de gemiddelde spanning tij-
dens een schakelperiode gemakkelijk, met goede nauwkeurigheid en met beperkte vertraging
detecteerbaar.

Een stroomomzetter heeft echter twee belangrijke nadelen. De schakelaars moeten bij voor-
waartse en achterwaartse polarisatie dezelfde (hoge) sperspanning hebben, die minstens de
piekwaarde van de gekoppelde netspanning moet bedragen. De zelfinductie L dc maakt het
geheel duurder en zwaarder dan een spanningsomzetter. Daarom wordt een stroomomzetter
slechts beperkt toegepast.

9.3.4 Controle van een spanningsomzetter

De topologie van de stroomomzetter uit de vorige paragraaf is de duale van de gelijkrich-
tertopologie uit hoofdstukken 7 en 8 (figuur 9.1), die een spanningsomzetter voorstelt. In
de volgende paragrafen wordt IVC toegepast op deze spanningsomzetter, om de immuniteit
voor netspanningsvervuiling te verhogen.

Deze uitbreiding is echter niet vanzelfsprekend. Bij een spanningsomzetter zijn de omzet-
terspanningen vr,k(t) (en dus ook vL,k(t)) discontinu (zie paragraaf 7.4, figuur 7.3.b). Door
deze discontinuı̈teit is hysteresiscontrole van vL,k(t) niet zonder meer mogelijk. De (hoog-
frequente) frequentiecomponenten ten gevolge van het schakelen zijn bovendien veel groter
dan de laagfrequente componenten die gecontroleerd moeten worden. De amplitude van de
hoogfrequente componenten daalt tevens minder snel met stijgende frequentie dan bij conti-
nue golfvormen. Voor de benadering van de gemiddelde spanning tijdens een schakelperiode
moeten dan filters van hoge orde en met lage afsnijfrequentie toegepast worden. Dit resulteert
in een dermate grote vertraging dat de meting onpraktisch wordt voor controletoepassingen.
Daarom wordt in de volgende paragraaf eerst een aangepaste meettechniek beschreven om
de gemiddelde waarde van vL,k(t) tijdens een schakelperiode te bepalen.

9.4 Meting van de spanning over de zelfinducties

9.4.1 Methode van integrerende metingen

In de telecommunicatietechniek past men vaak filters toe voor het reduceren van stoorsigna-
len; hoger werd reeds uitgelegd dat deze techniek niet geschikt is voor controletoepassingen
wanneer de stoorsignalen zeer sterk zijn.

Integrerende metingen zijn een alternatief voor het bekomen van een nauwkeurig meetresul-
taat in aanwezigheid van stoorsignalen (figuur 9.10). Hoewel dit principe minder bekend is
wordt het steeds vaker toegepast in elektrotechnische toepassingen, zie vb. [Klaes1993] en
[Maes1998].
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Figuur 9.10. Principe van integrerende metingen

(a) schakeling, (b) basisgolfvormen

Het te meten signaal x(t) wordt geı̈ntegreerd gedurende een gekend tijdsinterval T (de inte-
gratieperiode). Voor de eenvoud wordt de integratieperiode T constant ondersteld. Op het
beginogenblik van tijdsinterval i wordt schakelaar A gesloten en schakelaar B geopend. Het
signaal x(t) wordt nu geı̈ntegreerd. Op het einde van de integratieperiode wordt schakelaarA
geopend waardoor de integratie stopt en de uitgangsspanningx o(t) van de integrator constant
blijft. De uitgangsspanning van de integrator kan nu bemonsterd worden. Na bemonstering
wordt schakelaar B gesloten, waardoor de integrator ontladen wordt. De bemonstering en
het ontladen hebben plaats tijdens interval i+1. De resulterende vertraging van de meting is
bijgevolg vrij klein.
De integrator wordt opnieuw gestart op het beginogenblik van interval i+ 2. Op deze wijze
bekomt men opeenvolgende meetresultaten voor de even intervallen. Om ook meetresultaten
tijdens het (oneven) interval i+1 te kunnen meten, is het noodzakelijk een tweede (identieke)
integrator te voorzien die metingen uitvoert tijdens de oneven intervallen; de bemonstering
en het ontladen van de tweede integrator hebben dan plaats tijdens de even intervallen.
Sinusoı̈dale signaalcomponenten met een periode gelijk aan de integratieperiode (of een ge-
hele fractie ervan) hebben geen invloed op het integratieresultaat. Wanneer de integratieperi-
ode bijvoorbeeld gelijk is aan de netperiode wordt de invloed van brom op het meetresultaat
in principe volledig geëlimineerd.
Op dezelfde wijze kan de gemiddelde waarde van een signaal x(t) tijdens een schakelperiode
bekomen worden. Daartoe kiest men de integratie-intervallen gelijk aan de schakelperio-
den van de vermogenselektronische omzetter. De invloed van schakelrimpel wordt aldus
geëlimineerd. Omdat de integrator ontladen wordt na elke bemonstering (x o(t = ti) = 0)
is het integratieresultaat xint evenredig met de gemiddelde waarde X(i) van x(t) tijdens de
schakelperiode i:

X(i) =
1
T

∫ ti+T

t=ti

x(t) dt (9.39)

xint = xo(t = ti) +
1
RC

∫ ti+T

t=ti

x(t) dt =
T

RC
X(i) (9.40)
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9.4.2 Nauwkeurigheid van de integrerende meting

De nauwkeurigheid van het resultaat xint van de integrerende meting wordt beı̈nvloed door
de parasitaire elementen van de integratorschakeling (figuur 9.11), die elk een fout ∆x int

veroorzaken.
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Figuur 9.11. Parasitaire elementen van de integratorschakeling

Vos en Ib stellen de offsetspanning en de biasstroom van de versterker voor, R s stelt de
serieweerstand voor van een gesloten schakelaar, en Is stelt de (maximale) lekstroom voor
van een open schakelaar. Tenslotte stelt ts de schakelvertraging van de schakelaars bij in- en
uitschakelen voor.

Fout veroorzaakt door de serieweerstand van de schakelaars

De absolute fout ∆xint,Rs die veroorzaakt wordt door Rs is evenredig met de gemiddelde
waarde X van de ingangsspanning:

xint +∆xint,Rs =
T

(R +Rs)C
X (9.41)

∆xint,Rs =
(

T

(R+Rs)C
− T

RC

)
X = −T

C

Rs

R(R+Rs)
X (9.42)

De grootste fout ontstaat wanneer de maximale gemiddelde ingangspanningXmax aangelegd
wordt.

Fout veroorzaakt door de schakelvertraging van de schakelaars

De schakelvertraging ts van de schakelaars veroorzaakt op het begin- en eindogenblik van de
integratieperiode telkens een fout. Bij het beginogenblik treedt de maximale fout op wanneer
tijdens de schakelvertraging ts de maximale ogenblikkelijke ingangspanning ±xmax aange-
legd wordt. Wanneer schakelaar A sluit en schakelaar B opent, zal het integreren met een
vertraging ts beginnen. De fout op het integratieresultaat wordt dan:

|∆xint,ts | = xmax
ts
RC

(9.43)
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Een identieke fout treedt op bij het einde van de integratieperiode, wanneer tijdens de ver-
traagde opening van schakelaar A de maximale ogenblikkelijke ingangspanning±xmax aan-
gelegd wordt. Het slechtste geval treedt op wanneer bij het beginogenblik xmax en bij het
eindogenblik −xmax (of vice versa) wordt aangelegd. De maximale fout voor een volledige
integratieperiode wordt dan:

|∆xint,ts | = 2xmax
ts
RC

(9.44)

Fout veroorzaakt door de lekstroom van de schakelaars

De invloed van de lekstroom Is van de schakelaars is verschillend tijdens de integratieperiode,
de bemonsteringsperiode en de ontlaadperiode.

Tijdens de integratieperiode is schakelaar A gesloten en gedraagt zich dus als een parasi-
taire weerstand Rs; schakelaar B is echter open en gedraagt zich (bij benadering) als een
stroombron IsB . Deze stroom vloeit volledig in de condensator C en veroorzaakt volgende
fout:

∆xint,Is = −IsB T

C
(9.45)

De grootste fout treedt op wanneer de lekstroom gelijk wordt aan zijn maximale waarde
|IsB | = Is.

Op het einde van de integratieperiode wordt schakelaar A geopend. Vanaf dat ogenblik tot
op het moment dat het integratieresultaat bemonsterd wordt, vloeit dan ook de stroom I sA
naar de condensator C. In het slechtste geval hebben de lekstromen een verschillend teken
en zijn ze gelijk aan de maximale waarde, IsB = −IsA en |IsA| = Is. Wanneer een tijd tb
verloopt tussen het einde van de integratie en de bemonstering, wordt de totale fout op het
integratieresultaat in het slechtste geval gelijk aan:

|∆xint,Is | = Is
(T + 2tb)

C
(9.46)

Over het algemeen geldt er dat tb << T zodat we bij benadering kunnen stellen:

|∆xint,Is | ≈ Is
T

C
(9.47)

Tijdens het ontladen is schakelaar A open en schakelaar B gesloten; wanneer de ontlaad-
periode voldoende groot is vloeit de lekstroom I sA uiteindelijk volledig door schakelaar B
(voorgesteld door zijn parasitaire serieweerstand Rs). Dan staat er een spanning vC0 over de
condensator C:

|vC0| = Is Rs (9.48)

Deze spanning zorgt dan voor een uitgangsspanning ∆x int,vC0 �= 0 bij het begin van de
integratieperiode:

|∆xint,vC0 | = |vC0| = Is Rs (9.49)
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Fout veroorzaakt door de biasstroom

De biasstroom Ib vloeit tijdens de integratieperiodeT en de bemonsteringsperiode t b volledig
door de condensator C en veroorzaakt een fout op het integratieresultaat:

|∆xint,Ib| = Ib
T + tb
C

(9.50)

Vermits over het algemeen tb << T geldt er bij benadering:

|∆xint,Ib| ≈ Ib
T

C
(9.51)

Tijdens de ontlaadperiode vloeit Ib uiteindelijk volledig door de (gesloten) schakelaar B, als
de ontlaadperiode voldoende lang is. Bij het starten van een nieuwe integratieperiode staat er
dan een spanning vC1 over de condensator:

|vC1| = Ib Rs (9.52)

Deze spanning zorgt dan voor een uitgangsspanning ∆x int,vC1 �= 0 bij het begin van de
integratieperiode:

|∆xint,vC1 | = |vC1| = Ib Rs (9.53)

Fout veroorzaakt door de offsetspanning

Tijdens de integratieperiode kan men de offsetspanningV os eenvoudig bij de ingangsspanning
x(t) optellen. De offsetspanning veschuift bovendien de uitgangspanning x o(t) over een
bedrag Vos. De fout op het einde van de integratieperiode bedraagt dan:

|∆xint,Vos | = Vos

(
1 +

T

RC

)
(9.54)

Tijdens de bemonsterings- en ontlaadperioden veroorzaakt de offsetspanning enkel een
verschuiving van de uitgangsspanning xo(t); de lading op de condensator C wordt niet
beı̈nvloed.

Overzicht van de fouten

De maximale gemiddelde ingangsspanning Xmax wordt begrensd door de maximale waarde
van het integratieresultaat xint,max, dat gelijk is aan de maximale uitgangsspanning van de
versterker. Wegens vergelijking (9.40) volgt er dan:

Xmax =
RC

T
xint,max (9.55)

Over het algemeen wordt de ingangsspanning van de integrator x(t) geleverd door een ge-
lijkaardige versterker als toegepast in de integrator (om vb. een verschilversterker, filter of
verzwakker te realiseren). Dit heeft tot gevolg dat de maximale ingangsspanning gelijk is aan
het maximale integratieresultaat:

xmax = xint,max (9.56)
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Rekening houdend met (9.55) en (9.56) worden de formules voor de fouten samengevat in
tabel 9.3. De relatieve fouten worden beschouwd ten opzichte van het maximale integratiere-
sultaat xint,max. Bij een digitale realisatie van de regelaar moet de relatieve fout in principe
betrokken worden op de uitgangsspanning die overeenkomt met het grootste omzetterresul-
taat van de analoog-digitaalomzetter (ADC). Heel wat moderne ADCs zijn verkrijgbaar met
een ingangsspanningsbereik dat ongeveer overeenkomt met het typisch uitgangsspannings-
bereik van operationele versterkers. Het onderscheid wordt dan ook verwaarloosd.

fout |∆xint| |∆xint/xint,max|
∆xint,Rs xint,max

Rs

(Rs +R)
Rs

(Rs + R)

∆xint,ts 2xint,max
ts
RC 2 ts

RC

∆xint,Is Is
T
C

Is
xint,max

T
C

∆xint,vC0 Is Rs
Is Rs

xint,max

∆xint,Ib
Ib
T
C

Ib
xint,max

T
C

∆xint,vC0 Ib Rs
Ib Rs

xint,max

∆xint,Vos Vos

(
1 + T

RC

)
Vos

xint,max

(
1 + T

RC

)
Tabel 9.3. Fouten van van de integrerende meetschakeling

9.4.3 Dimensionering van de meetschakeling

De hoger voorgestelde schakeling voor integrerende metingen wordt nu gedimensioneerd
voor het prototype uit paragraaf 9.2.7. De integratoren worden gerealiseerd met schakelaars
van het type ADG201HS en versterkers van het type AD713 (Analog Devices). De schakeling
wordt gevoed uit een symmetrische ±12 V voedingsspanning, waardoor xmax = xint,max =
10 V.

De ogenblikkelijke spanningen vL,k(t) over de zelfinducties zijn de som van de grondgolf
VL, de vervuilende componenten van vm,k(t) − vr,k(t) en de (hoogfrequente) spannings-
componenten ten gevolge van het schakelen. Bij nominale belasting bedraagt de grondgolf
VL,nom/Vm = 0.155. De schakeling wordt ontworpen voor spanningsvervuiling tot maxi-
maal 0.075 Vm, de hoogfrequente spanningscomponenten hebben een maximale piekwaarde
van 2vdc(t)/3. De maximale uitgangsspanning vdc(t) waarvoor de schakeling ontworpen
is bedraagt vdc,max = 1.3 Vdc,wens. Met de parameters (9.37) en (9.38) van het prototype
bekomt men voor de maximale ogenblikkelijke spanning vL,max over de zelfinducties:

vL,max =
√
2VL,nom +

√
2 · 0.075 Vm +

2
3
1.3 · Vdc,wens

= 617 V (9.57)

De maximale gemiddelde spanning VL,max over een schakelperiode kan dan bepaald worden
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door de spanningscomponenten ten gevolge van het schakelen te verwaarlozen:

VL,max =
√
2VL,nom +

√
2 · 0.075 Vm

= 74.81 V (9.58)

De spanningen over de zelfinducties worden via aan verschilversterker met verzwakking
81.47 aangeboden aan de integrator. De maximale ogenblikkelijke uitgangsspanning van de
verschilversterker bedraagt dan vL,max/81.47 = 7.58 V, wat voldoende kleiner is dan xmax

opdat de verschilversterker niet zou satureren. De maximale gemiddelde uitgangsspanning
van de verschilversterker bedraagt dan VL,max/81.47 = 0.92 V.

De parameters van de integratorschakeling zijn:

R +Rs = 5 kΩ C = 4.7 nF Vos = 0.5 mV
Ib = 75 pA Rs = 50 Ω Is = 1 nA
ts = 150 ns

(9.59)

Rekening houdend met een integratieperiode van T = 250 µs, levert vergelijking (9.55) voor
de maximale gemiddelde ingangsspanning voor de integrator Xmax = 0.94 V, wat groter is
dan de gemiddelde uitgangsspanning van de verschilversterker.

Aan de hand van de parameters van de schakeling (9.59) en de vergelijkingen uit tabel 9.3
kan men dan de numerieke waarden voor de fouten bepalen (tabel 9.4). Op het eerste zicht
veroorzaakt de serieweerstand van de schakelaars Rs een vrij belangrijke fout. Deze fout kan
echter geëlimineerd worden door calibratie, evenals de fout ten gevolge van V os. De fouten
veroorzaakt door Is, vC0, Ib en vC1 zijn verwaarloosbaar. Bijgevolg is de vertraging van het
schakelen ts de enig overblijvende oorzaak van meetfouten, en levert in het slechtste geval
een fout van 1.277 % op. Uitgebreide metingen bevestigen dat de werkelijke nauwkeurigheid
binnen de waarden van tabel 9.4 valt [Sala2000].

fout |∆xint| |∆xint/xint,max|
(%)

∆xint,Rs 100.0 mV 1.000

∆xint,ts 127.7 mV 1.277

∆xint,Is 53.19 µV < 0.001

∆xint,vC0 50.00 nV < 0.001

∆xint,Ib
3.989 µV < 0.001

∆xint,vC1 3.750 nV < 0.001

∆xint,Vos 5.819 mV 0.05819

Tabel 9.4. Numerieke waarden voor de fouten van de integrerende meetschakeling
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9.5 Verhoging van de immuniteit door IVC

9.5.1 Controlestructuur

In paragraaf 9.3.1 werd reeds vermeld dat de spanningen over de zelfinducties v L,k(t) bij
voorkeur sinusoı̈daal zijn en hun fasor V L liefst in kwadratuur staat met de netspanningsfasor
Vm. Aldus bekomt men een sinusoı̈dale lijnstroom die in fase is met de netspanning (figuur
9.12).

θ

Vm

V r

I

V L

Im Re

Figuur 9.12. Ideale fasor V L van de spanning over de zelfinducties

De regelaar voor de controle van vL,k(t) wordt praktisch geı̈mplementeerd in functie van de
ruimtevectoren xαβ (t) van de driefasige grootheden xk(t), k = 1 . . . 3. Om de notatie niet te
overladen wordt de index ’ ·αβ ’ in de volgende bespreking weggelaten. De wenswaarde voor
de spanning over de zelfinducties moet volgens figuur 9.12 voldoen aan:

vL,wens(t) = vm(t)− vr,wens(t) = −jvm(t) tan θ(t) (9.60)

waarbij vm(t) de ruimtevector van de (directe) grondgolfcomponentvan de netspanning voor-
stelt, en θ de hoek voorstelt tussen de fasoren van de (directe) grondgolfcomponenten van de
netspanning V m en de omzetterspanning V r. Zoals uitgelegd in paragraaf 7.5.2 wordt de
regimewaarde van de uitgangsspanning Vdc o.m. door θ bepaald.
Bij de indirecte stroomcontrole uit hoofdstukken 7 en 8 is θ bovendien de enige controlevari-
abele, en wordt zo gestuurd dat de uitgangsspanning v dc(t) gelijk wordt aan de wenswaarde
Vdc,wens. Omdat θ de enige controlevariabele is, is de modulatie-index K v constant. Voor
een constante wenswaarde Vdc,wens en modulatie-index Kv heeft de fasor V r in regime een
constante grootte, zie vergelijking (9.3). Wanneer K v en Vdc,wens zo gekozen worden dat
Vm = Vr, bekomt men een hoge arbeidsfactor voor kleine waarden van θ. De resulterende
spanning over de zelfinducties V L = V m − V r staat dan niet exact in kwadratuur met de
netspanning V m, zoals blijkt uit figuur 9.13.
De controlehoek θ blijft echter voor alle werkingstoestanden van nullast tot nominale belas-
ting klein (|θ| < |θnom| = 8.91◦, zie (9.37)); in het normale werkingsgebied kan men dus bij
benadering stellen dat V L in kwadratuur staat met V m. De hoek θ die nodig is om vergelij-
king (9.60) op te lossen naar vL,wens(t) kan dan met goede benadering gelijkgesteld worden
aan de controlehoek θ afkomstig van de regelaar voor indirecte stroomcontrole.
De controlestructuur voor de regeling van de spanningen over de zelfinducties wordt weerge-
geven in figuur 9.14. De spanning over de zelfinducties wordt vergeleken met de wenswaarde
om de fout vL,err(t) te bekomen:

vL,err(t) = vL(t)− vL,wens(t) (9.61)
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Figuur 9.13. Locus van V r in regime, voor Vm = Vr
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Figuur 9.14. Controlestructuur voor IVC

Uit de fout berekent de IVC-regelaar de compensatiespanning v L,c(t). Deze compensatie-
spanning wordt samengesteld met de omzetterspanning v r,i(t) afkomstig van de indirecte
stroomcontrole (9.3) om de uiteindelijke omzetterspanning v r(t) te bekomen:

vr,i(t) = KvVdce
j(ωt+θ) (9.62)

vr(t) = vr,i(t)− vL,c(t) (9.63)

9.5.2 Een eenvoudige regelaar voor IVC

Eens de wenswaarde vL,wens (9.60) bepaald is kan de regelaar voor de berekening van de
compensatie vr,c(t) ontworpen worden. De spanning vL(t) wordt gemeten met de integre-
rende meetschakeling voorgesteld in paragraaf 9.4, waardoor het controlesysteem een be-
monsterd systeem wordt.

De (gemiddelde) spanning over de zelfinducties vL(i) wordt gemeten tijdens schakelperiode
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i, en vergeleken met de wenswaarde voor dezelfde schakelperiode:

vL,err(i) = vL(i)− vL,wens(i) (9.64)

Perfecte compensatie wordt bekomen als de vervuiling v L,err(i) ogenblikkelijk van de om-
zetterspanning vr(i) afgetrokken wordt. Dit is niet mogelijk omdat het schakelpatroon maar
op discrete ogenblikken aangepast wordt (typisch bij het begin van een nieuwe schakelperi-
ode). Bovendien is het resultaat van de integrerende meting maar beschikbaar op het einde
van schakelperiode i. Het resultaat moet dan nog bemonsterd worden (wat niet oneindig
snel gebeurt), en vervolgens worden vL,err(i) en de nieuwe waarde voor vr berekend tijdens
schakelperiode i+1. De aangepaste waarde voor v r kan pas aangelegd worden tijdens scha-
kelperiode i + 2; er ontstaat dus een vertraging van twee schakelperioden voor de correctie
van vL,err(i).
De ruimtevector van de (vervuilde) netspanning kan geschreven worden als de som van een
sinusoı̈dale en symmetrische component vm en een vervuilende component vm,h. Op de-
zelfde manier kan de vector van de omzetterspanning geschreven worden als de som van een
sinusoı̈dale en symmetrische component v r,i die door de indirecte stroomcontrole berekend
wordt en de compensatieterm vr,c die door de IVC-regelaar berekend wordt. De resulterende
vervuiling van de spanning over de zelfinducties (9.64) kan dan als volgt uitgedrukt worden:

vL,err(i) = vm(i) + vm,h(i)− vr,i(i)− vr,c(i)− vL,wens(i) (9.65)

Rekening houdend met de in paragraaf 9.5.1 gemaakte veronderstellingen geldt er:

vL,wens(i) = vm(i)− vr,i(i) (9.66)

wat uiteindelijk resulteert in:

vL,err(i) = vm,h(i)− vr,c(i) (9.67)

Voor ’dead-beat’ -controle, bijvoorbeeld, wordt de compensatieterm als volgt gekozen:

vr,c(i) = vm,h(i) (9.68)

Bij de implementatie van de regelaar moet rekening gehouden worden met de vertraging ten
gevolge van de meting en de berekeningen. De compensatieterm wordt dan:

vr,c(i) = vL,err(i− 2) = vm,h(i− 2) + vr,c(i− 2) (9.69)

Hieruit kan men de transfertfunctie H(z) bepalen die de invloed van de netspanningsvervui-
ling karakteriseert bij toepassing van de IVC-regelaar:

H(z) =
vL,err(z)
vm,h(z)

= 1− z−2 (9.70)

Door substitutie van z = exp(j 2πf T ) en T = 250 µs (9.37) vindt men dat de ’dead-beat’ -
regelaar (9.69) enkel effectief is voor frequenties f ≤ 1/12T = 333 Hz en f ≥ 5/12T =
1667 Hz, omdat enkel dan |H(f)| ≤ 1 geldt (figuur 9.15). Dit resultaat wordt kwalitatief
bevestigd door metingen op het prototype. Voor f = 3/12T = 1000 Hz bekomt men de
maximale waarde |H(f)| = 2. Dit is niet echt schadelijk omdat de invloed van spannings-
vervuiling voor harmonischen |h| ≥ 7 beperkt is (zie paragraaf 9.2.4).
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Figuur 9.15. Transfertfunctie |H(f)| = |vL,err(f)/vm,h(f)| van de ’dead-beat’ -regelaar

In principe kan men met behulp van H(f) de effectiviteit van de voorgestelde IVC-regelaar
voorspellen voor verschillende soorten vervuiling. Er geldt:{ |H(f = 50 Hz)| = 0.157

|H(f = 250 Hz)| = 0.765
(9.71)

Hieruit zou men kunnen besluiten dat componenten van v L,err(t) met een frequentie na-
bij de grondgolf (f = 50 Hz) gereduceerd worden met een factor 1/0.157 = 6.37. Dit
is bijvoorbeeld het geval voor asymmetrie (een inverse spanningscomponent, zie paragraaf
9.2.3) en flikker (spanningscomponenten met pulsatie ω ± ω f ≈ ω, zie paragraaf 9.2.5).
Componenten nabij de 5e harmonische zouden dan slechts beperkt onderdrukt worden met
een factor 1/0.765 = 1.31. De verwachte reductie van de stroomvervuiling bij toepassing
van de IVC-regelaar is dan evenredig met de reductie van de vervuilende componenten van
vL,err(t). In werkelijkheid wordt de effectiviteit van IVC ook beı̈nvloed door de rimpel op
de uitgangsspanning vdc(t) en de effecten van dode tijd en spanningsval, die in dit model
niet in rekening gebracht worden (zie ook de bespreking in paragrafen 9.2.6 en 9.2.7). De
voorspelling van de effectiviteit van de IVC-regelaar is dan ook niet erg nauwkeurig, wat in
de volgende paragraaf bevestigd wordt door metingen op het prototype.

9.5.3 Metingen op het prototype

Zoals in paragraaf 9.2.7 wordt de meting van de lijnstroom van het prototype uitgevoerd
bij constante controlehoek θ en bij nominale belasting. Bovendien wordt de in hoofdstuk 8
voorgestelde compensatie voor de effecten van dode tijd en spanningsval toegepast.
De lijnstromen voor verschillende soorten netspanningsvervuiling en bij toepassing van de
voorgestelde IVC-regelaar worden gegeven in figuur 9.16. In vergelijking met figuur 9.7 ziet
men duidelijk dat de kwaliteit van de lijnstroom sterk toeneemt. De meetwaarden voor de
stroomvervuiling worden in tabel 9.5 weergegeven en vergeleken met de voorspelde waarden,
op basis van vergelijking (9.71) en de bespreking in paragraaf 9.5.2. Door de verwaarlozing
van de rimpel op de uitgangsspanning vdc(t) en de effecten van dode tijd en spanningsval
komen de voorspelde en gemeten waarden voor de stroomvervuiling bij toepassing van de
IVC-regelaar slechts matig overeen.
Zoals in paragraaf (9.5.2) werd voorspeld, wordt voor asymmetrie en flikker van de spanning
een belangrijke reductie van de stroomvervuiling bekomen. De voorspelde reductie van de
5e harmonische stroom is minder uitgesproken dan de gemeten reductie; de gemeten stroom-
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vervuiling na compensatie is echter vrij klein en wordt onvermijdelijk sterk beı̈nvloed door
parasitaire effecten.
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Figuur 9.16. Vervuiling van de lijnstroom door netspanningsvervuiling, bij nominale belasting,
en bij toepassing van IVC:

(a) voor een asymmetrische netspanning Vi/Vm = 6.3 %: Ii/I = 10.6 %
(b) voor een symmetrische harmonische spanningsvervorming Vm,5/Vm = 6.3 %: I5/I = 2.5 %

(c) voor flikker ∆Vm/Vm = 7.5 % bij ωf/2π = 10 Hz: ∆Im/Im = 3.14 %

spanningsvervuiling stroomvervuiling stroomvervuiling stroomvervuiling
zonder IVC met IVC met IVC
(gemeten) (berekend) (gemeten)

Vi
Vm

= 6.3 % Ii
I = 36.3 % Ii

I

∣∣∣
IV C

= 5.7 % Ii
I

∣∣∣
IV C

= 10.6 %

Vm,5

Vm
= 6.3 % I5

I = 6.3 % I5
I

∣∣∣
IV C

= 4.82 % I5
I

∣∣∣
IV C

= 2.5 %

∆Vm
Vm

= 7.5 % ∆I
I = 15.2 % ∆I

I

∣∣∣
IV C

= 2.39 % ∆I
I

∣∣∣
IV C

= 3.14 %

Tabel 9.5. Gemeten stroomvervuiling voor het prototype bij nominale belasting, zonder en met IVC
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9.6 Besluit

Uit hoofdstukken 7 en 8 bleek dat gelijkrichters die gecontroleerd worden met indirecte
stroomcontrole een lijnstroom van hoge kwaliteit kunnen opnemen uit het elektrisch net.
De kwaliteit van de lijnstroom wordt echter aangetast wanneer de netspanning niet ideaal is.
Voor spanningsvervuiling gedraagt de gelijkichter zich immers bij benadering als een relatief
kleine zelfinductie. Vooral de vervuilende spanningscomponenten met relatief lage frequen-
ties (vb. asymmetrie en flikker) blijken de lijnstroom ernstig aan te tasten. Voor stijgende
harmonische orde van de spanningsvervuiling daalt de invloed op de stroomvervorming.
De controle van de spanningen over de zelfinducties (IVC) kan de immuniteit van dergelijke
gelijkrichters voor netspanningsvervuiling verhogen. In dit hoofdstuk werd IVC toegepast
op gelijkrichters met spanningsverhoging. Er werd een oplossing voorgesteld om de span-
ning over de zelfinducties snel en nauwkeurig te meten met een goede onderdrukking van de
frequentiecomponenten ten gevolge van het schakelen.
Een eenvoudige controlelus werd geı̈mplementeerd om de geldigheid van het principe van
IVC en de effectiviteit van de voorgestelde meettechniek aan te tonen op een prototype, waar-
bij de controleparameter voor de regeling van de uitgangsspanning constant gehouden wordt.
Een belangrijke reductie van de stroomvervuiling werd bekomen bij asymmetrie en flikker
van de netspanning. Voor harmonische spanningsvervuiling is de reductie van de stroomver-
vuiling slechts voor een beperkt frequentiegebied gerealiseerd; dit is te wijten aan de eenvoud
van de regelaar.
Verder onderzoek kan o.m. leiden tot een verfijning van de toegepaste regelaar, een betere
voorspelling van de effectiviteit van IVC, en een aangepaste controlestructuur die toelaat dat
ook de controle van de uitgangsspanning (aan gelijkspanningszijde) door de IVC-regelaar
verzorgd wordt. Verder onderzoek kan eveneens leiden tot gelijkrichtersystemen met resistief
en passief gedrag voor netspanningsvervuiling.
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Algemeen besluit en suggesties
voor verder onderzoek
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Hoofdstuk 10

Algemeen besluit en suggesties
voor verder onderzoek

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van dit werk, met nadruk op
de originele aspecten. Ook worden suggesties gedaan voor verder onderzoek.

10.1 Deel I: Invloed van de belasting op de vermogenskwa-
liteit in een elektrisch net

In hoofdstuk 1 werd uitgelegd wat vermogenskwaliteit betekent en waarom de studie ervan
noodzakelijk is. Door het aansluiten van verbruikers op het elektrisch net wordt de netspan-
ningsgolfvorm aangetast, doordat de opgenomen stroom spanningsvallen veroorzaakt over
de componenten van het net. Deze aantasting van de spanning plant zich in principe voort
doorheen het hele net, en beı̈nvloedt niet alleen de spanning in het knooppunt met de aan-
gesloten verbruiker maar ook in alle andere knooppunten van het net. Zolang de aangetaste
netspanning sinusoı̈daal en symmetrisch is en de amplitude ervan constant en binnen bepaal-
de grenzen blijft wordt de goede werking van het net en de aangesloten verbruikers in principe
niet beı̈nvloed en wordt de aantasting van de netspanning niet als vervuiling beschouwd.
Asymmetrie, vervorming, flikker en dips zijn belangrijke voorbeelden van netspanningsver-
vuiling. Deze fenomenen kunnen de goede werking van het elektrisch net en de aangesloten
verbruikers nadelig beı̈nvloeden en zijn daarom belangrijke parameters van de vermogens-
kwaliteit van de geleverde elektrische energie. Om de kans op en de ernst van de nadelige
invloed te beperken moet de spanningsvervuiling voldoende klein blijven. Bij de ontwer-
pers van omzetters van elektrische energie (die als verbruikers op het elektrisch net worden
aangesloten) ligt een grote verantwoordelijkheid; de omzetters moeten immers zo ontworpen
worden dat ze een beperkte aantasting van de netspanningsgolfvorm veroorzaken. Het opne-
men van deze verantwoordelijkheid is tevens een wettelijke verplichting, die opgelegd wordt
door de Europese EMC-richtlijn.
De aanbevelingen en normen vermelden echter niet aan welke vereisten de stroom van de
verbruikers moet voldoen wanneer een vervuilde netspanning aangeboden wordt. Dit aspect
is tot op heden grotendeels verwaarloosd bij het ontwerp van de verbruikers. Er moet verme-
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den worden dat de vervuilende stromen van de verbruikers juist door de aanwezigheid van
netspanningsvervuiling zodanig toenemen, dat een verdere degradatie van de vermogenskwa-
liteit optreedt.

In hoofdstuk 2 werden een aantal vereisten gegeven voor een verbruiker die zich optimaal
gedraagt t.o.v. het elektrisch net. Een belangrijke parameter hierin is het gedrag van de ver-
bruiker wanneer de aangeboden netspanning vervuild is. Het is de bedoeling dat de verbruiker
de aanwezige vervuiling niet verder doet toenemen, en eventueel reduceert. Ook werd een
overzicht gegeven van de gangbare kwantitatieve parameters voor de bepaling van de vermo-
genskwaliteit van de netspanning en de verbruikerskwaliteit (die de invloed van de verbruiker
op de vermogenskwaliteit aangeeft).

Voor wat betreft het gedrag van een verbruiker bij vervuilde netspanning wordt in de lite-
ratuur de nadruk gelegd op twee strategieën, namelijk de opname van een sinusoı̈dale en
symmetrische stroom, en de minimalisatie van het transmissieverlies (dat bekomen wordt
voor resistieve verbruikers). Deze strategieën veroorzaken geen overdreven reactie van de
verbruiker op netspanningsvervuiling; resistief gedrag zorgt bovendien voor demping van re-
sonanties en geeft in dat geval aanleiding tot een verbetering van de vermogenskwaliteit. Het
is niet a priori duidelijk of deze strategieën nodige dan wel voldoende voorwaarden formule-
ren opdat de verbruiker in aanwezigheid van netspanningsvervuiling de vermogenskwaliteit
niet overdreven aantast.

Andere strategieën, zoals de reductie van de totale spanningsvervorming of de totale trans-
missieverliezen in het hele netwerk, vereisen een nauwkeurige kennis van het netwerk en
het gedrag van de aangesloten verbruikers, en de meting van de knooppuntspanningen en de
takstromen. Deze strategieën zijn interessant voor de realisatie van energieomzetters die spe-
ciaal geconcipieerd zijn voor de optimalisatie van de vermogenskwaliteit, maar niet voor de
realisatie van algemene verbruikers.

In de praktijk moet een verbruiker zich hoe dan ook goed gedragen, zonder belangrijke tus-
senkomst van de gebruiker of installateur te vereisen. Daarbij wordt verondersteld dat de
energieomzetter slechts een beperkte kennis heeft van de parameters van het net en van de
aanwezige netvervuiling. Het is duidelijk dat door de gestelde beperkingen de energieom-
zetter niet over voldoende informatie beschikt om de vermogenskwaliteit in het net te opti-
malizeren; desondanks dient nagegaan in welke mate een dergelijke verbruiker de optimale
verbruiker kan benaderen. Dit wordt besproken in hoofdstukken 3 en 4.

In hoofdstuk 3 werd het elektrisch net voorgesteld door een driepoort. Op de respectieve-
lijke poorten worden de bron van de netspanning, de belasting en een naburige verbruiker
aangesloten. Voor lineaire netwerken kan men, met kennis van de impedantiematrix van de
driepoort, de toegelaten laststromen identificeren die de spanningsvervuiling in het belas-
tingsknooppunt resp. in het naburig knooppunt reduceren. De voorwaarden voor de toege-
laten laststromen kunnen analytisch uitgedrukt worden, als functie van de elementen van de
impedantiematrix van de driepoort. Bovendien kunnen de gebieden van de toegelaten last-
stromen in het complexe vlak voorgesteld worden door eenvoudige geometrische figuren.
Het is echter niet gegarandeerd dat er een laststroom gevonden kan worden die tegelijk de
spanning in het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt reduceert.

Wanneer de argumenten van de elementen van de impedantiematrix niet gekend zijn, kan men
nog steeds gebieden voor de toegelaten laststromen identificeren. De toegelaten gebieden
worden echter kleiner dan wanneer de argumenten wel gekend zijn. Dit is belangrijk voor de
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realisatie van een energieomzetter die de optimale verbruiker benadert; er werd hoger reeds
benadrukt dat een algemene verbruiker slechts een beperkte kennis heeft van de parameters
van het net.

Voor de reductie van de klemspanning in het belastingsknooppunt en het naburig knooppunt
kunnen geschikte last- resp. transfertimpedanties vooropgesteld worden, en dit zowel voor
algemene als passieve lineaire netwerken. Het is echter niet gegarandeerd dat er een last-
en een transfertimpedantie gevonden kunnen worden die elkaar niet tegenwerken, behalve de
triviale oplossing van oneindige last- en transfertimpedantie.

De eis tot reductie van harmonische spanningen vanuit kan vanuit praktisch standpunt te
streng zijn, vooral wanneer de aanwezige achtergrondvervuiling reeds zeer klein is. Dit kan
beletten dat de spanning in andere knooppunten gereduceerd wordt, zoals eveneens blijkt uit
een voorbeeld. Daarom wordt verder de reductie van de spanningsvervuiling op een andere
manier bekeken, namelijk vanuit de invalshoek van reductie of beperking van de netimpedan-
tie (hoofdstuk 4). Dit reduceert of beperkt de spanningsval over de netimpedantie wanneer
vervuilende stromen in het net geı̈njecteerd worden, en reduceert of beperkt aldus de aantas-
ting van de netspanning.

In hoofdstuk 4 werd het elektrisch net voorgesteld door een tweepoort. Op de respectievelijke
poorten worden de belasting en een naburige verbruiker aangesloten. Voor lineaire netwer-
ken kan men, met de kennis van de impedantiematrix van de tweepoort, gebieden voor de
toegelaten last- en transfertimpedanties afbakenen die de netimpedanties in het belastings-
en naburig knooppunt reduceren of beperken tot een aanvaardbare waarde. Net als in hoofd-
stuk 3 kunnen de voorwaarden voor de toegelaten gebieden analytisch uitgedrukt worden;
de toegelaten gebieden kunnen in het complexe vlak voorgesteld worden door eenvoudige
geometrische figuren.

Het is niet gegarandeerd dat er een lastimpedantie kan gevonden worden die tegelijk de net-
impedanties in het belastings- en naburig knooppunt reduceert of beperkt. Voor de transfer-
timpedantie daarentegen is dit wel mogelijk; het volstaat dat de modulus van de transfertim-
pedantie voldoende klein is. Er blijkt bovendien dat de voorwaarden voor de reductie van de
netimpedanties voor een deel identiek zijn met de voorwaarden opdat de last- of transfertim-
pedantie de harmonische spanningen reduceert (hoofdstuk 3).

In hoofdstuk 5 werden de nodige en/of voldoende voorwaarden, zoals afgeleid in hoofdstuk-
ken 3 en 4, toegepast op enkele voorbeelden. De voorbeelden illustreren de eenvoud van het
voorgesteld formalisme, dat uitgaat van een (lineaire) multipoort die de koppeling tussen de
verschillende knooppunten van een elektrisch netwerk beschrijft. Uit de voorbeelden gegeven
in paragrafen 5.2 en 5.3 volgt bijvoorbeeld dat verbruikers met een resistief en passief gedrag
ten opzichte van de netspanningsvervuiling de vermogenskwaliteit niet verder aantasten. Ca-
pacitieve verbruikers zijn te vermijden omwille van het risico op parallelresonantie met de
kortsluitimpedantie van de transformator. Inductieve verbruikers zijn niet effectief wanneer
het distributienetwerk resonanties bevat. Het voorbeeld uit paragraaf 5.3 geeft ook aan hoe
bij variabele parameters op efficiënte wijze een benaderde voorwaarde voor de laststroom kan
afgeleid worden, zonder een volledige uitwerking voor alle mogelijke parametercombinaties
te vereisen. De gevonden benadering is, bij constructie, een voldoende voorwaarde voor de
laststroom. In het voorbeeld uit paragraaf 5.4, tenslotte, worden de voorwaarden voor de
laststroom bepaald opdat de vereisten voor de vermogenskwaliteit in meerdere knooppunten
tegelijk voldaan worden.
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De opgestelde voorwaarden voor de invloed van de laststroom op de vermogenskwaliteit zijn
eenvoudige functies van de elementen van de impedantiematrix van een multipoort. Voor
eenvoudige netwerken (of voor netwerken die door een vereenvoudigd netwerk kunnen voor-
gesteld worden) laat dit toe tot een handmatige berekening van de voorwaarden voor de last-
stroom te komen, en wordt het inzicht in de voortplantingsmechanismen van netspannings-
vervuiling bevorderd.
De impedantiematrix van een multipoort kan steeds bepaald worden aan de hand van de
takimpedantie- en incidentiematrices van het beschouwde netwerk (zie vb. [Willems1980]).
Dit maakt een efficiënte, computergesteunde voorspelling van de voortplanting van
spannings- en stroomvervuiling in complexe netwerken mogelijk. Het concept en de uitvoe-
ring van een geschikt computerprogramma hiervoor is mogelijke stof voor verder onderzoek.
De voorgestelde analyse is beperkt tot lineaire netwerken. Strikt genomen zijn elektrische
netten waarin vervuilende (en dus niet-lineaire) verbruikers voorkomen niet-lineair. Boven-
dien bevat het distributienet zelf ook niet-lineaire componenten (vb. distributietransformato-
ren in nullast). Verder onderzoek moet uitwijzen in hoe en in welke mate de aanwezigheid van
dergelijke niet-lineariteiten in rekening gebracht moet worden. Een eerste, beperkte studie
voor de aanwezigheid van een typische niet-lineaire verbruiker in het netwerk laat reeds ver-
moeden dat de resultaten bekomen in dit werk kwalitatief behouden blijven [Ryckaert2001b].
De voorgestelde analyse heeft tot doel de lokale kwaliteit van de spanningsgolfvorm te ver-
beteren. Verder onderzoek moet ook de voorwaarden afleiden opdat de vervuiling zich niet
zou voortplanten in het net, m.a.w. opdat vervuilende stromen die in het gemeenschappelijk
koppelpunt in het voedende net geı̈njecteerd worden zouden beperkt blijven tot aanvaardbare
waarden. Dit behelst zowel de reductie van de propagatie van lokaal opgewekte vervuiling
als beperking van vervuilende stromen veroorzaakt door de achtergrondvervuiling uit het net.
Een eerste studie voor een typische situatie werd reeds uitgevoerd; het vermoeden bestaat dat
ook meer algemene voorwaarden geformuleerd kunnen worden [Ryckaert2001].

10.2 Deel II: Implementatie van een gelijkrichter als ideale
belasting voor het elektrisch net

In hoofdstuk 6 werd besproken welke mogelijkheden vermogenselektronische (actieve) ener-
gieomzetters bieden om spannings- en stroomvervuiling te compenseren. Met een geschikte
controlestrategie kan een veel grotere functionaliteit bekomen worden dan bij toepassing van
passieve compensatie.
Een aantal actieve oplossingen werd recent voorgesteld in de literatuur; er blijkt dat er heel
wat technologische en regeltechnische beschouwingen aan de uiteindelijke realisatie voor-
afgaan. Daarom wordt in dit werk verder nagegaan in hoeverre een sterk vereenvoudigd
systeem kan dienen voor de realisatie van een actieve gelijkrichter die een beperkte impact
heeft op de vermogenskwaliteit. Dit wordt verder behandeld in de hoofdstukken 7, 8 en 9.
In hoofdstuk 7 werd een actieve gelijkrichter voorgesteld die een driefasige, sinusoı̈dale en
symmetrische lijnstroom opneemt uit het net. Het net wordt eveneens sinusoı̈daal en sym-
metrisch verondersteld. Het PWM-patroon van de schakelaars is sinusoı̈daal en heeft een
vaste modulatie-index, en is gesynchroniseerd met de netspanning. De resulterende omzet-
terspanning wordt aangesloten op het net door tussenkomst van een stel zelfinducties. De
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enige controleparameter is de faseverschuiving tussen de netspanning en het schakelpatroon.
De algemene vergelijkingen die een dergelijke energieomzetter beschrijven werden afgeleid.

In het ontworpen prototype werden de parameters zo gekozen dat de lijnstroom in regime
nagenoeg in fase is met de netspanning. In stationaire toestand blijkt het prototype inderdaad
een lijnstroom van goede kwaliteit op te nemen uit het net.

Het dynamisch gedrag werd gesimuleerd op basis van een niet-lineaire systeembeschrijving.
De stabiliteit van het systeem werd geanalyseerd op basis van een gelineariseerde systeem-
beschrijving, die toelaat de kringwinst van het systeem te bepalen. Wanneer de zelfinducties
lage verliezen hebben wordt de demping van het systeem vooral bepaald door de belastings-
weerstand aan gelijkspanningszijde.

Een aanvaardbaar dynamisch gedrag voor variërende belasting kan bekomen worden met een
zuiver integrerende regelaar, en dit dank zij de effecten van de dode tijd van de halfgelei-
derschakelaars die het systeem van voldoende demping voorzien, ook wanneer de intrinsieke
demping van het systeem klein is (d.i. bij lage belasting en bij lage verliezen in de compo-
nenten van de gelijkrichterschakeling). Toevoegen van proportionele actie levert geen ver-
betering van het dynamisch gedrag op. Een beter dynamisch gedrag wordt bekomen met
een aangepaste PI-regelaar; de aanpassingen volgen uit de analyse van de (gelineariseerde)
systeembeschrijving.

Het voorgestelde systeem kan geı̈mplementeerd worden met eenvoudige en relatief goedkope
elektronische schakelingen, zonder gebruik te maken van een microprocessor.

In hoofdstuk 8 werd de invloed van de dode tijd en de spanningsval van de halfgeleiderscha-
kelaars op een meer formele wijze behandeld. Bij toepassing van indirecte stroomcontrole
bij driefasige actieve gelijkrichters geven dode tijd en spanningsval aanleiding tot een span-
ningsafwijking op de omzetterspanningen.

Dit heeft een aantasting van de statische karakteristieken en de golfvorm van de lijnstroom
tot gevolg. Uit metingen en aan de hand van een benaderend model, dat enkel de grondgolf
van de spanningsafwijking in rekening brengt, vindt men dat de steilheid van de statische
karakteristieken in functie van de controlehoek sterk gereduceerd wordt in het normaal wer-
kingsgebied. Dit wordt normaal gezien niet als hinderlijk ervaren.

De aantasting van de golfvorm van de lijnstroom uit zich in faseverschuiving tussen lijn-
stroom en netspanning en harmonische vervorming van de lijnstroom. Deze effecten worden
vanuit het oogpunt van vermogenskwaliteit wel als nadelig ervaren. De spanningsafwijking
werd opgenomen in het gelijkrichtermodel, en gecompenseerd op basis van de (ideale en
vooraf berekende) lijnstromen die zouden vloeien wanneer de spanningsafwijking afwezig
zou zijn. De voorgestelde compensatie vereist dus geen meting van de lijnstromen, en re-
duceert de faseverschuiving en de harmonische vervorming dermate dat een lijnstroom van
voldoend hoge kwaliteit bekomen wordt. Omdat de compensatie gebeurt op basis van de
(vooraf berekende) ideale lijnstromen in plaats van de werkelijke stromen heeft deze com-
pensatie nauwelijks invloed op de steilheid van de statische karakteristieken. De compensatie
zorgt er wel voor dat de werkelijke karakteristieken (met dode tijd en spanningsval) de ideale
karakteristieken (zonder dode tijd en spanningsval) snijden in het punt waar de uitgangsspan-
ning gelijk wordt aan de wenswaarde. De voorgestelde compensatie heeft ook een geringe
invloed op het goed dynamisch gedrag dat bekomen werd in hoofdstuk 7.

De invloed van dode tijd op het dynamisch gedrag werd reeds aangeraakt in hoofdstuk 7 op
basis van simulaties in het tijdsdomein; in hoofdstuk 8 wordt een poging ondernomen om
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de invloed van de totale spanningsafwijking (inclusief de effecten van spanningsval) op de
kringwinst te begroten en daaruit conclusies met betrekking tot de dynamica te halen. Het
sterk vereenvoudigd model voor de spanningsafwijking laat toe een aantal analytische bere-
keningen door te voeren. Bij nominale belasting blijken verschillende benaderingen dezelfde
resultaten op te leveren. Bij nullast echter wordt de waarde van de kringwinst vooral bepaald
door de ingevoerde benaderingen en wordt dus onnauwkeurig weergegeven; een meer uitge-
breid model is hier vereist. Toch leveren tijdsimulaties met het vereenvoudigd model een zeer
goed beeld van de te verwachten dynamica, wanneer het systeem zich niet te dicht bij nullast
bevindt of wanneer het gaat om voldoend grote verstoringen van het systeem. De invloed van
de vereenvoudigingen in het model zijn immers vooral voelbaar bij kleine lijnstromen.
In verder onderzoek moet het model van de spanningsafwijking verfijnd worden. Dit zal
toelaten om voor alle werkingstoestanden nauwkeuriger simulatieresultaten voor kleine ver-
storingen te bekomen, en een echte kwantitatieve vergelijking uit te voeren van de transfert-
functies bekomen uit de modellen en gemeten op het prototype.
De invloed van netspanningsvervuiling op het gedrag van de gelijkrichter werd besproken
in hoofdstuk 9. Uit hoofdstukken 7 en 8 bleek dat gelijkrichters die gecontroleerd worden
met indirecte stroomcontrole een lijnstroom van hoge kwaliteit kunnen opnemen uit het elek-
trisch net. De kwaliteit van de lijnstroom wordt echter aangetast wanneer de netspanning niet
ideaal is. Voor spanningsvervuiling gedraagt de gelijkichter zich immers bij benadering als
een relatief kleine zelfinductie. Vooral de vervuilende spanningscomponenten met relatief
lage frequenties (vb. asymmetrie en flikker) blijken de lijnstroom ernstig aan te tasten. Voor
stijgende harmonische orde van de spanningsvervuiling daalt de invloed op de stroomvervor-
ming.
De controle van de spanningen over de zelfinducties (IVC) kan de immuniteit van dergelijke
gelijkrichters voor netspanningsvervuiling verhogen. In dit hoofdstuk werd IVC toegepast
op gelijkrichters met spanningsverhoging. Er werd een oplossing voorgesteld om de span-
ning over de zelfinducties snel en nauwkeurig te meten met een goede onderdrukking van de
frequentiecomponenten ten gevolge van het schakelen.
Een eenvoudige controlelus werd geı̈mplementeerd om de geldigheid van het principe van
IVC en de effectiviteit van de voorgestelde meettechniek aan te tonen op een prototype, waar-
bij de controleparameter voor de regeling van de uitgangsspanning constant gehouden wordt.
Een belangrijke reductie van de stroomvervuiling werd bekomen bij asymmetrie en flikker
van de netspanning. Voor harmonische spanningsvervuiling is de reductie van de stroomver-
vuiling slechts voor een beperkt frequentiegebied gerealiseerd; dit is te wijten aan de eenvoud
van de regelaar.
Verder onderzoek kan o.m. leiden tot een verfijning van de toegepaste regelaar, een betere
voorspelling van de effectiviteit van IVC, en een aangepaste controlestructuur die toelaat dat
ook de controle van de uitgangsspanning (aan gelijkspanningszijde) door de IVC-regelaar
verzorgd wordt. Verder onderzoek kan eveneens leiden tot gelijkrichtersystemen met resistief
en passief gedrag voor netspanningsvervuiling.
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10.3 Belangrijkste originele resultaten van dit werk

De belangrijkste originele resultaten van dit werk kunnen als volgt samengevat worden:

• de vaststelling dat het gedrag bij vervuilde netspanning vaak verwaarloosd wordt bij
het ontwerp van een elektrische energieomzetter. Algemene voorwaarden opdat de
energieomzetter een goed gedrag m.b.t. vermogenskwaliteit zou vertonen bij vervuilde
netspanning worden in de literatuur en in de geldende regelgeving niet vermeld;

• het opstellen van een eenvoudig formalisme voor het bepalen van de voorwaarden
waaraan de laststroom van een verbruiker moet voldoen, opdat een reductie van de net-
spanningsvervuiling, of een reductie of zelfs beperking van de netimpedantie bekomen
wordt, en dit zowel in het knooppunt met de verbruiker als in andere knooppunten van
een lineair elektrisch net. Dit eenvoudig formalisme bevordert het inzicht in de voort-
plantingsmechanismen van spannings- en stroomvervuiling, kan ook toegepast worden
wanneer de netparameters variabel of beperkt gekend zijn, en laat een efficiënte compu-
tergesteunde voorspelling toe van de voorplanting van spannings- en stroomvervuiling
in complexe netwerken;

• de analyse en het ontwerp van een vermogenselektronische energieomzetter als gelijk-
richter, met een sterk vereenvoudigde controlestructuur. De meting (of schatting) van
de lijnstromen is niet vereist. Bij een weinig vervuilde netspanning neemt de gelijk-
richter een lijnstroom van goede kwaliteit op. Dank zij de effecten van dode tijd en
spanningsval bekomt men bij variabele belasting een aanvaardbaar tot goed dynamisch
gedrag, ook wanneer de intrinsieke demping van de gelijkrichter klein is (d.i. bij la-
ge belasting en bij lage verliezen in de componenten van de gelijkrichterschakeling).
Door de eenvoud van de controlestructuur kan de regelaar gerealiseerd worden zonder
gebruik te maken van een microprocessor;

• de analyse van de effecten van de dode tijd en spanningsval van de halfgeleiderschake-
laars op het regimegedrag en het dynamisch gedrag van de gelijkrichter. Dode tijd en
spanningsval voorzien het gelijkrichtersysteem van extra demping, maar veroorzaken
ook een degradatie van de golfvorm van de lijnstroom;

• de compensatie van de effecten van dode tijd en spanningsval om de lijnstroomgolf-
vorm te verbeteren, zonder de lijnstroom zelf te meten of te schatten, en zonder het
bekomen (aanvaardbaar) dynamisch gedrag aan te tasten;

• de analyse van de nauwkeurigheid van een integrerende meettechniek, die toelaat de
hoogfrequente componenten ten gevolge van het schakelen sterk te onderdrukken, met
een beperkte vertraging voor het bekomen van het meetresultaat;

• de toepassing van deze meettechniek voor de controle van de spanning over de zelfin-
ducties van de gelijkrichter. Voor componenten van netspanningsvervuiling met relatief
lage frequentie wordt een significante verhoging van de immuniteit van de gelijkrichter
bekomen.
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10.4 Suggesties voor verder onderzoek

De belangrijkste suggesties voor verder onderzoek kunnen als volgt samengevat worden:

• uitbreiding van het formalisme voor de reductie van de netspanningsvervuiling en net-
impedantie voor niet-lineaire netwerken;

• uitbreiding van het formalisme voor de reductie van de netspanningsvervuiling en net-
impedantie om ook de propagatie van de vervuiling naar het voedende net toe te beper-
ken. Dit behelst zowel de reductie van de propagatie van lokaal opgewekte vervuiling
als de beperking van vervuilende stromen veroorzaakt door de achtergrondvervuiling
uit het voedende net;

• concept en uitvoering van een computerprogramma voor de studie van de voortplanting
van spannings- en stroomvervuiling, op basis van het voorgestelde formalisme;

• een meer nauwkeurige modellering van de effecten van dode tijd en spanningsval. Dit
is noodzakelijk om een realistisch beeld te verkrijgen van het dynamisch gedrag van de
gelijkrichter dicht bij nullast en bij kleine verstoringen van het systeem;

• een verfijnde regelaar voor de controle van de spanning over de zelfinducties, die ook
de controle van de uitgangsspanning (aan gelijkspanningszijde) van de gelijkrichter
toelaat en eventueel een resistief gedrag van de gelijkrichter voor spanningsvervuiling
realiseert.
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Bijlage A

Passiviteit van lineaire netwerken

A.1 Inleiding

Lineare netwerken kunnen voorgesteld worden door middel van een n-poort (figuur A.1).
Voor elke optredende frequentie kan deze lineaire n-poort in sinusregime beschreven worden,
en aldus gekenmerkt worden door zijn complexe admittantiematrix Y en beschreven worden
door: 
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Figuur A.1. Voorstelling van een lineaire n-poort in sinusregime

In deze bijlage worden de voorwaarden afgeleid waaraan de admittantiematrix Y moet vol-
doen opdat de n-poort passief zou zijn. Er zal blijken dat de impedantiematrix Z = Y −1, als
ze bestaat (d.w.z. als Y inverteerbaar is), aan dezelfde voorwaarden moet voldoen.
Voor de referentiezinnen van de stromen en spanningen wordt het verbruikerreferentiestelsel
gekozen, zoals in figuur A.1. Voor het beschouwde sinusregime (waarin slechts één enkele
frequentie optreedt) definieert men passiviteit aan de hand van het actief vermogen P dat
opgenomen wordt door de n-poort:

P = Re
(
V +I

)
= Re

(
V +Y V

)
(A.3)
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Voor een passieve n-poort is P nooit negatief:

P ≥ 0, ∀ V (A.4)

A.2 Het hermitisch deel van de admittantiematrix

A.2.1 Kwadratische vorm voor het opgenomen actief vermogen

Gebruik makend van (A.2) volgt er:

P = Re
(
V +Y V

)
=

1
2
(
(V +Y V ) + (V +Y V )∗

)
(A.5)

=
1
2
(
V +(Y + Y +)V

)
(A.6)

Vergelijking (A.6) toont aan dat het actief vermogen P als een kwadratische vorm van de
aangelegde spanningen V kan geschreven worden, door gebruik te maken van het hermitisch
deel Y h van de admittantiematrix:

Y h =
1
2
(Y + Y +) ⇒ P = V +Y hV (A.7)

Er geldt voor de componenten van Y h:

Y ij,h =
Y ij + Y ∗

ji

2
⇒
{

Y ij,h = Y ∗
ji,h

Y jj,h = Re
(
Y jj

)
= Yjj,h

(A.8)

A.2.2 Eigenwaarden van een hermitische matrix

De eigenwaarden λk van een hermitische matrix zijn alle reëel, en er bestaat een volledig
stel onderling orthogonale eigenvectoren V k [Angot1949]. Wanneer de vector V ontbonden
wordt volgens de eigenvectoren:

V =
n∑

k=1

αkV k (A.9)

volgt er voor de kwadratische vorm (A.6):

P =
n∑

k=1

α2
kV

+
k Y hV k =

n∑
k=1

α2λk|V k|2 (A.10)

De passiviteitsvoorwaarde (A.4) wordt dan:

P ≥ 0, ∀ V ⇔ λk ≥ 0, ∀ k (A.11)

Dit betekent dat de kwadratische vorm (A.10) niet negatief is voor alle V ; men zegt dat Y h

positief semidefiniet is.

Besluit Het hermitisch deel Y h van een admittantiematrix Y die een passieve n-poort ken-
merkt, is positief semidefiniet of equivalent, heeft reële, niet-negatieve eigenwaarden.
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A.2.3 Karakteristieke vergelijking voor het bepalen van de eigenwaar-
den

Vermits de eigenwaarden van een hermitische matrix alle reëel zijn, zijn ook de coëffici-
enten van de karakteristieke vergelijking alle reëel. Volgens het criterium van Nyquist zijn
de eigenwaarden van een matrix A alle negatief of nul als de coëfficiënten van de karakteris-
tieke vergelijking alle rëeel zijn en hetzelfde teken hebben. De eigenwaarden van de matrix
−A zijn dan niet-negatief als de coëfficiënten van de karakteristieke vergelijking van A alle
hetzelfde teken hebben.

Besluit De passiviteitsvoorwaarde (A.4) is equivalent met de vereiste dat de coëfficiënten
van de karakteristieke vergelijking van −Y h alle het zelfde teken hebben.

A.3 Toepassing op een eenpoort

Beschouw de lineaire eenpoort van figuur A.2, die in sinusregime gekenmerkt wordt door
zijn admittantie Y en beschreven door:

I = Y V (A.12)

V

I

Y

Figuur A.2. Voorstelling van een lineaire eenpoort in sinusregime

Het hermitisch deel Y h van de admittantie wordt:

Y h =
1
2
(Y + Y ∗) = Re (Y ) = Yh (A.13)

De karakteristieke vergelijking van −Yh is van de eerste graad:

s+ Yh = 0 (A.14)

De coëfficiënt van s is positief. Opdat Y een passieve eenpoort zou kenmerken, moet er dus
gelden:

Yh = Re (Y ) ≥ 0 (A.15)

wat uiteraard overeenkomt met de klassieke vereiste voor de passiviteit van een lineaire ad-
mittantie.
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A.4 Toepassing op een tweepoort

A.4.1 Algemeen

Beschouw de lineaire tweepoort van figuur A.3, die in sinusregime gekenmerkt wordt door
zijn admittantiematrix Y en beschreven door:

[
I1

I2

]
=
[
Y 11 Y 12

Y 21 Y 22

] [
V 1

V 2

]
, Y =

[
Y 11 Y 12

Y 21 Y 22

]
(A.16)

V 1

I1

V 2

I2

Y

Figuur A.3. Voorstelling van een lineaire tweepoort in sinusregime

Het hermitisch deel Y h van de admittantiematrix wordt:

Y h =
1
2
(Y + Y ∗) =

[
Y1 Y a

Y ∗
a Y2

]
(A.17)

waarin:




Y1 = Re (Y 11)
Y2 = Re (Y 22)

Y a = Y 12 + Y ∗
21

2

(A.18)

De karakteristieke vergelijking van −Y h is van de tweede graad:

s2 + a1s+ a2 = 0 (A.19)

waarbij:

{
a1 = Y1 + Y2

a2 = Y1Y2 − |Y a|2
(A.20)

De coëfficiënt van s2 is positief, dus moeten a1 en a2 ook positief zijn, opdat Y een passieve
tweepoort zou kenmerken.

Besluit De admittantiematrix Y kenmerkt een passieve tweepoort als:

{
Y1 + Y2 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
(A.21)



Bijlage A. Passiviteit van lineaire netwerken 223

A.4.2 Relatie met eenpoorten

Stel in (A.16) V 1 �= 0, V 2 = 0. Het netwerk kan dan voorgesteld worden door een een-
poortvergelijking, zoals in (A.12):

I1 = Y 11V 1 (A.22)

Uit paragraaf A.3 volgt er dat voor passiviteit moet gelden:

Re (Y 11) = Y1 ≥ 0 (A.23)

Wanneer nu V 1 = 0, V 2 �= 0 gesteld wordt, volgt er dat voor passiviteit moet gelden:

Re (Y 22) = Y2 ≥ 0 (A.24)

De voorwaarden (A.23) en (A.24) zijn algemeen van toepassing, aangezien de passiviteits-
voorwaarde (A.4) moet gelden voor alle vectoren V , i.h.b. de twee bovenstaande gevallen.
Aan de eerste voorwaarde van (A.21) is automatisch voldaan wanneer aan (A.23) en (A.24)
voldaan is.
Anderzijds kan men eenvoudig de voorwaarden (A.23) en (A.24) afleiden uit (A.21), door
toepassing van de eigenschap |Y a|2 ≥ 0. De tweede voorwaarde van (A.21) vereist dat Y1

en Y2 het zelfde teken hebben; de eerste voorwaarde van (A.21) resulteert dan in (A.23) en
(A.24).

Besluit De admittantiematrix Y kenmerkt een passieve tweepoort als:




Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
(A.25)

Deze voorwaarden zijn equivalent met de voorwaarden (A.21).

A.5 Toepassing op een driepoort

A.5.1 Algemeen

Beschouw de lineaire driepoort van figuur A.4, die in sinusregime gekenmerkt wordt door
zijn admittantiematrix Y en beschreven door:


 I1

I2

I3


 =


 Y 11 Y 12 Y 13

Y 21 Y 22 Y 23

Y 31 Y 32 Y 33




 V 1

V 2

V 3


 (A.26)

Het hermitisch deel Y h van de admittantiematrix wordt:

Y h =
1
2
(Y + Y ∗) =


 Y1 Y a Y b

Y ∗
a Y2 Y c

Y ∗
b Y ∗

c Y3


 (A.27)
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V 1

I1

V 2

I2

V 3

I3

Y

Figuur A.4. Voorstelling van een lineaire driepoort in sinusregime

waarin:


Y1 = Re (Y 11)
Y2 = Re (Y 22)
Y3 = Re (Y 33)

Y a = Y 12 + Y ∗
21

2
Y b = Y 13 + Y ∗

31
2

Y c = Y 23 + Y ∗
32

2

(A.28)

De karakteristieke vergelijking van −Y h is van de derde graad:

s3 + a1s
2 + a2s+ a3 = 0 (A.29)

waarbij:


a1 = Y1 + Y2 + Y3

a2 = Y1Y2 + Y1Y3 + Y2Y3 − |Y a|2 − |Y b|2 − |Y c|2
a3 = Y1Y2Y3 − |Y a|2Y3 − |Y b|2Y2 − |Y c|2Y1

(A.30)

De coëfficiënt van s3 is positief, dus moeten a1, a2 en a3 ook positief zijn, opdat Y een
passieve driepoort zou voorstellen.

Besluit De admittantiematrix Y kenmerkt een passieve driepoort als:


Y1 + Y2 + Y3 ≥ 0
Y1Y2 + Y1Y3 + Y2Y3 ≥ |Y a|2 + |Y b|2 + |Y c|2

Y1Y2Y3 ≥ |Y a|2Y3 + |Y b|2Y2 + |Y c|2Y1

(A.31)

A.5.2 Relatie met eenpoorten

Door toepassing van een analoge redenering als in paragraaf A.4.2, waar om beurt alle poor-
ten kortgesloten worden behalve één, leidt men af dat volgende voorwaarden moeten voldaan
zijn: 


Re (Y 11) = Y1 ≥ 0
Re (Y 22) = Y2 ≥ 0
Re (Y 33) = Y3 ≥ 0

(A.32)

Door toepassing van deze voorwaarden is de eerste voorwaarde van (A.31) automatisch vol-
daan.
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Besluit De admittantiematrix Y kenmerkt een passieve driepoort als:




Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0
Y3 ≥ 0

Y1Y2 + Y1Y3 + Y2Y3 ≥ |Y a|2 + |Y b|2 + |Y c|2
Y1Y2Y3 ≥ |Y a|2Y3 + |Y b|2Y2 + |Y c|2Y1

(A.33)

Deze voorwaarden zijn equivalent met de voorwaarden (A.31).

A.5.3 Relatie met tweepoorten

Stel in (A.26) V 1 �= 0, V 2 �= 0, V 3 = 0. Het netwerk kan dan voorgesteld worden door
een tweepoortvergelijking, die identiek is aan (A.16). Uit paragraaf A.4.2 volgt er voor deze
tweepoort volgende passiviteitsvoorwaarde:




Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
(A.34)

Door de redenering te herhalen voor V 1 �= 0, V 2 = 0, V 3 �= 0 resp.V 1 = 0, V 2 �= 0,
V 3 �= 0, komt men tot de volgende voorwaarden:




Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0
Y3 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
Y1Y3 ≥ |Y b|2
Y2Y3 ≥ |Y c|2

(A.35)

Men kan eenvoudig aantonen dat door toepassing van deze voorwaarden de eerste en tweede
voorwaarde uit (A.31) voldaan zijn.

Merk op dat door toepassing van de redenering van paragraaf A.4.2 automatisch de relatie
met eenpoorten, zoals uitgewerkt in de vorige paragraaf, vervat zit.

Besluit De admittantiematrix Y kenmerkt een passieve driepoort als:




Y1 ≥ 0
Y2 ≥ 0
Y3 ≥ 0

Y1Y2 ≥ |Y a|2
Y1Y3 ≥ |Y b|2
Y2Y3 ≥ |Y c|2

Y1Y2Y3 ≥ |Y a|2Y3 + |Y b|2Y2 + |Y c|2Y1

(A.36)

Deze voorwaarden zijn equivalent met de voorwaarden (A.31).
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A.6 Voorwaarden voor de impedantiematrix

Indien de admittantiematrix Y inverteerbaar is, kan de n-poort uit figuur A.1 gekenmerkt
worden door een impedantiematrix Z = Y −1 en beschreven door :


V 1

...
V n


 =




Z11 · · · Z1n
...

. . .
...

Zn1 · · · Znn






I1
...
In


 (A.37)

V = Z I (A.38)

Het actief vermogen P , opgenomen door de n-poort, bedraagt:

P = Re
(
V +I

)
= Re

(
I+Z+I

)
=

1
2
(
I+Z+I + (I+Z+I)∗

)
(A.39)

=
1
2
(
I+
(
Z + Z+

)
I
)
= I+ZhI (A.40)

Deze laatste uitdrukking toont aan dat het opgenomen vermogen kan geschreven worden als
een kwadratische vorm van de aangelegde stromen I door gebruik te maken van het hermi-
tisch deel Zh van de impedantiematrix. De uitdrukking (A.40) is de duale van vergelijking
(A.6).

Besluit De voorgaande redeneringen betreffende de admittantiematrix kunnen dus herhaald
worden voor de impedantiematrix, met identieke resultaten voor de eigenwaarden, de karak-
teristieke vergelijking, en de toepassingen.



Bijlage B

Berekeningen

B.1 Vergelijking (3.16)

Vergelijking (3.15) is van de vorm:

|A+B C|
|A| ≤ 1 (B.1)

of nog:

|A+B C| ≤ |A|
⇓
|A+B C|2 ≤ |A|2
⇓
(A+B C)(A +B C)∗ ≤ AA∗

⇓
|A|2 + |B|2|C|2 + 2Re (AB∗C∗) ≤ |A|2
⇓
|A|2 + |B|2|C|2 + 2|A||B||C| cos(θA − θB − θC) ≤ |A|2
⇓

cos(θA − θB − θC) ≤ −|B||C|
2|A| (B.2)

waarmee (3.16) bewezen is. Merk op dat aan (B.1) slechts voldaan kan worden voor:

|B||C|
2|A| ≤ 1 (B.3)

Deze vergelijking is een nodige, maar geen voldoende voorwaarde opdat de vector B C zou
voldoen aan vergelijking (B.1).
Vergelijking (B.1) kan ook grafisch geı̈nterpreteerd worden. Men kan grafisch het gebied van
de vector B C uitzetten waarvoor aan (B.1) voldaan is; het toegelaten gebied bevindt zich
binnen en op de cirkel met middelpunt −A en straal |A| zoals weergegeven in figuur B.1.
Deze figuur stelt de nodige en voldoende voorwaarden voor opdat de vectorBC zou voldoen
aan vergelijking (B.1).

227



228 B.2. Vergelijking (3.19)

A

−A

Re

Im

Figuur B.1. Toegelaten gebied voor de vector B C

B.2 Vergelijking (3.19)

Vergelijking (3.18) is van de vorm:

|A|
|A−D E| ≤ 1 (B.4)

of nog:

|A| ≤ |A−D E|
⇓
|A|2 ≤ |A−D E|2
⇓
AA∗ ≤ (A−D E)(A−D E)∗

⇓
|A|2 ≤ |A|2 + |D|2|E|2 − 2Re (AD∗E∗)
⇓
|A|2 ≤ |A|2 + |D|2|E|2 − 2|A||D||E| cos(θA − θD − θE)
⇓

cos(θA − θD − θE) ≤ |D||E|
2|A| (B.5)

waarmee (3.19) bewezen is. Merk op dat aan (B.4) steeds voldaan is als:

|D||E|
2|A| ≥ 1 (B.6)

Deze vergelijking is een voldoende, maar geen nodige voorwaarde opdat de vector D E zou
voldoen aan vergelijking (B.4).
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Vergelijking (B.4) kan ook grafisch geı̈nterpreteerd worden. Men kan grafisch het gebied van
de vector D E uitzetten waarvoor aan (B.4) voldaan is; het toegelaten gebied bevindt zich
buiten en op de cirkel met middelpunt A en straal |A| zoals weergegeven in figuur B.2. Deze
figuur stelt de nodige en voldoende voorwaarden voor opdat de vector D E zou voldoen aan
vergelijking (B.4).

A
Re

Im

Figuur B.2. Toegelaten gebied voor de vector D E

B.3 Figuur 3.15

Figuur 3.15 wordt afgeleid uit vergelijking (3.38), die als volgt veralgemeend wordt:∣∣∣∣a+ 1
A

∣∣∣∣ ≤ ra (B.7)

waarbij ra een positief reëel getal is. We gaan nu na voor welke vectoren A aan deze ver-
gelijking voldaan wordt. Grafisch ziet men eenvoudig in dat het toegelaten gebied voor 1/A
binnen en op de cirkel met middelpunt −a en straal ra ligt (figuur B.3).
We leiden nu het toegelaten gebied voor A af. Dit gebied wordt eveneens begrensd door een
cirkel, met middelpunt b en straal rb. Men kan eenvoudig nagaan dat middelpunt en straal
voldoen aan:

b = −1
a

|a|2
|a|2 − r2

a

(B.8)

rb =
∣∣∣∣ ra

|a|2 − r2
a

∣∣∣∣ (B.9)

Er doen zich nu verschillende gevallen voor, naargelang r a groter dan, gelijk aan of kleiner
dan |a| is:

• wanneer ra < |a|, dan bevindt het toegelaten gebied voorA zich binnen en op de cirkel
met middelpunt b en straal rb (figuur B.4);
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Im

Re

a

−ar

Figuur B.3. Toegelaten gebied voor 1/A

• wanneer ra > |a|, dan bevindt het toegelaten gebied voor A zich buiten en op de cirkel
met middelpunt b en straal rb (figuur B.5);

• wanneer ra = |a|, dan bevindt het het middelpunt b zich op oneindig; ook de straal r b =
∞. het toegelaten gebied voor A wordt dan begrensd door een rechte, die loodrecht
staat op en raakt aan de vector −1/2a. Het toegelaten gebied voor A ligt dan in het
halfvlak in de richting van −1/2a en op de rechte die dit halfvlak begrensd (figuur
B.6).

Im

Re

a

−a

Im

Re

a

−a

b

(a) (b)

Figuur B.4. Toegelaten gebied voor 1/A (a) en A (b), ra < |a|
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Im

Re

a

−a

Im

Re

a

−a b

(a) (b)

Figuur B.5. Toegelaten gebied voor 1/A (a) en A (b), ra > |a|

Im

Re

a

−a

Im

Re

a

−a

−1/2a

(a) (b)

Figuur B.6. Toegelaten gebied voor 1/A (a) en A (b), ra = |a|

B.4 Vergelijkingen uit paragraaf 7.5.2

B.4.1 Vergelijkingen (7.38) en (7.40)

Vergelijkingen (7.38) en (7.40) worden berekend uit (7.31), (7.32), (7.34) en (7.36):

V m = Vm (B.10)

V r = Vre
jθ =

KvVdc√
2

ejθ (B.11)

I =
Vm − V r

Z
(B.12)

Pdc = IlastVdc = 3 Re (V rI
∗) (B.13)
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Deze laatste vergelijking wordt herschreven als:

IlastVdc = 3 Re


KvVdc√

2
ejθ

Vm − KvVdc√
2

e−jθ

R− jX




=
3√
2

KvVdc

R2 +X2

[
Vm(R cos θ −X sin θ)− KvVdcR√

2

]
(B.14)

waaruit onmiddelijk vergelijking (7.38) volgt:

Vdc =

√
2Vm
Kv

(
cosθ − X

R
sinθ

)
− 2 · IlastX

2 +R2

3K2
vR

(B.15)

Rekening houdend met:

cos θ − X

R
sin θ =

√
1 +

X2

R2 cos
[
θ + atan

(
X

R

)]
(B.16)

vindt men gemakkelijk vergelijking (7.40) terug:

θ = acos



KvVdc + 2 · IlastX

2 +R2

3KvR

√
2Vm

√
1 +

X2

R2


− atan

(
X

R

)
(B.17)

B.4.2 Vergelijking (7.41)

Wanneer R = 0, wordt vergelijking (B.13) als volgt herschreven:

IlastVdc = 3 Re


KvVdc√

2
ejθ

Vm − KvVdc√
2

e−jθ

−jX




=
3√
2
KvVdc
X

Re

(
Vm(j cos θ − sin θ)− j

KvVdcR√
2

)
(B.18)

waaruit volgt:

Ilast = − 3√
2
KvVm
X

sin θ (B.19)

Rekening houdend met Ilast = Vdc/Rlast komt er tenslotte:

Vdc = − 3√
2
KvVmRlast

X
sin θ (B.20)



Bijlage B. Berekeningen 233

B.5 Vergelijkingen uit paragraaf 7.5.3

B.5.1 Vergelijking (7.43)

Wanneer Vm = Vr wordt (B.13) als volgt herschreven:

Pdc = 3 Re

(
Vmejθ

Vm − Vme
−jθ

Z∗

)

= 3
V 2
m

|Z| Re
(
ej(θ+θZ) − ejθZ

)

= 3
V 2
m

|Z|
[
cos(θ + θZ)− cos θZ

]
(B.21)

Rekening houdend met:

cosα− cosβ = −2 sin
(
α+ β

2

)
sin
(
α− β

2

)

bekomt men onmiddellijk:

Pdc = 3 Re (V rI
∗) = −6

V 2
m

|Z | sin
(
θ

2

)
sin
(
θ

2
+ θZ

)
(B.22)

B.5.2 Vergelijking (7.44)

Wanneer Vm = Vr wordt (B.12) als volgt herschreven:

I =
Vm − Vmejθ

Z

=
Vm
|Z |
(
e−jθZ − ej(θ−θZ)

)
(B.23)

In paragraaf 7.5.3 werd argV m = 0 gekozen, vgl. (7.31); er komt dan:

argV m − arg I = − arg I = −atan
− sin θZ − sin(θ − θz)
cos θZ − cos(θ − θz)

(B.24)

Rekening houdend met:

cosα− cosβ = −2 sin
(
α+ β

2

)
sin
(
α− β

2

)

sinα+ sinβ = 2 sin
(
α+ β

2

)
cos
(
α− β

2

)

bekomt men:

argV m − arg I = −atan cotg

(
θZ − θ

2

)

= −atan tan
(
π

2
− θZ +

θ

2

)

= θZ − θ

2
− π

2
(B.25)
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De arbeidsfactor wordt dan:

cosφ = cos(argV m − arg I) = cos
(
θZ − θ

2
− π

2

)
(B.26)

B.6 Vergelijkingen (7.66) en (7.67)

Vergelijkingen (7.66) en (7.67) zijn benaderingen voor de wortels van de volgende karakte-
ristieke vergelijking:

s3 + x2s
2 + x1s+ x0 = 0 (B.27)

waarbij:


x0 = 3
2
K2

vR
CL2 + R2 +X2

L2RlastC

x1 = R2 +X2

L2 + 3
2
K2

v
CL + 2R

RlastCL

x2 = 2R
L + 1

RlastC

(B.28)

De wortels kunnen analytisch bepaald worden met behulp van de methode van Cardano; deze
methode levert ingewikkelde vergelijkingen op voor de wortels. In het beschouwde systeem
geldt er echter dat X >> R, wat een benaderde oplossing voor de wortels met relatief
eenvoudige uitdrukkingen toelaat.
De karakteristieke vergelijking (B.27) is van de derde graad en heeft enkel reële coëfficiënten.
Er is dus bijgevolg één zuiver reële pool p1 en een paar complex toegevoegde polen p2 en p3,
zodat de karakteristieke vergelijking als volgt kan geschreven worden:

[s− p1][s− p2][s− p3] = [s− a][s− (b + jc)][s− (b − jc)] = 0 (B.29)

waarbij a, b en c allen reële getallen zijn. Door identificatie met (B.27) bekomt men:




x0 = −a (b2 + c2)
x1 = b2 + c2 + 2ab
x2 = −2b− a

(B.30)

B.6.1 Speciaal geval: Rlast = ∞
Onderstel vooreerst dat de gelijkrichter onbelast is, en dus R last = ∞. Vergelijking (B.28)
wordt dan:


x0 = 3

2
K2

vR
CL2

x1 = R2 +X2

L2 + 3
2
K2

v
CL

x2 = 2R
L

(B.31)
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Vermits in hoofdstuk 7 gesteld wordt dat de zelfinducties lage verliezen hebben, stellen we
voorlopig ook R ≈ 0. Vergelijking (B.31) wordt dan als volgt herschreven:


x0 ≈ 0

x1 ≈ ω2 + 3
2
K2

v
CL

x2 ≈ 0

(B.32)

Vermits de coëfficiënten x0 en x2 gelijk aan nul worden, reduceert (B.27) tot:

s3 +
[
ω2 +

3
2
K2

v

CL

]
s = 0 (B.33)

met als oplossingen:


p1 = 0

p2 = j

√
ω2 + 3

2
K2

v
CL

p3 = −j
√
ω2 + 3

2
K2

v
CL

(B.34)

zodat de volgende benaderingen voor a, b en c volgen:


a′ = 0
b′ = 0

c′ =

√
ω2 + 3

2
K2

v
CL

(B.35)

Wanneer nu R �= 0, maar X/R >> 1, blijft het systeem voor R last = ∞ zwak gedempt,
m.a.w. er geldt dat b << c. Men kan dan een nauwkeuriger schatting voor a en b bekomen
door middel van perturbatie. De eerste vergelijking van (B.30) levert:

a = − x0

b2 + c2
(B.36)

Vermits b << c mag men in het rechterlid de in (B.35) bekomen benaderingen voor b en c

invullen. Men bekomt dan een betere benadering voor a:

a′′ = − 3K2
vR

3K2
vL+ 2ω2L2C

(B.37)

De laatste vergelijking van (B.30) levert dan een betere benadering op voor b:

b′′ = −x2 + a′′

2
(B.38)

waaruit volgt:

b′′ = −R

L
+

3K2
vR

6K2
vL+ 4ω2L2C

(B.39)

De gevonden benaderingen voldoen bovendien vrij goed aan de tweede vergelijking van
(B.30). Men kan dit eenvoudig (numeriek) nagaan voor de parameters van het prototype
(7.60), waarbij Rlast = ∞. Verdere perturbatie is dus niet nodig.
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Samengevat bekomt men de volgende benaderingen voor R last = ∞ en X/R >> 1:


a0 ≈ − 3K2
vR

3K2
vL+ 2ω2L2C

b0 ≈ −R
L + 3K2

vR
6K2

vL+ 4ω2L2C

c0 ≈
√
ω2 + 3

2
K2

v
CL

(B.40)

waaruit de eigenwaarden volgen:


p1 ≈ a0

p2 ≈ b0 + jc0
p3 ≈ b0 − jc0

(B.41)

B.6.2 Algemeen geval: Rlast,nom < Rlast < ∞
De eigenwaarden van het systeem vertonen volgens (B.41) een zwak gedempte resonan-
tie (b0 << c0) bij een resonantiepulsatie ωr = c0. Wanneer Rlast,nom < Rlast < ∞
bekomt men met de parameters van het beschouwde prototype (7.60) gemakkelijk dat
Rlast >> 1/ωrC. De lastweerstand Rlast zorgt m.a.w. voor een relatief kleine demping
van het systeem, zodat ook hier b << c geldig blijft. De verwachte invloed van R last op de
resonantiepulsatie ωr = c0 is eveneens klein.
Voor het bepalen van de eigenwaarden worden vergelijkingen (B.28) en (B.30) toegepast.
Men vertrekt van de eigenwaarden gevonden in de vorige paragraaf, vgl. (B.41). Wegens
b0 << c0 komt er dan:

a ≈ − x0

b20 + c20
≈ −x0

c20
(B.42)

waaruit een benadering voor b kan berekend worden:

b ≈ x2 + a

2
(B.43)

Na enig rekenwerk bekomt men de volgende benaderingen voor R last,nom < Rlast < ∞ en
X/R >> 1:



a ≈ −
3K2

vR+ 2
X2

Rlast

3K2
vL+ 2X2C

b ≈ R
L

(
−1 +

(
2 + 4ω2LC

3K2
v

)−1
)

+ 1
2RlastC

(
−1 +

(
1 + 3K2

v

2ω2LC

)−1
)

c ≈
√
ω2 + 3

2
K2

v
LC

(B.44)

De gevonden benaderingen voldoen bovendien vrij goed aan de tweede vergelijking van
(B.30); men kan dit eenvoudig (numeriek) nagaan voor de parameters van het prototype
(7.60), voor verschillende waarden van R last. Verdere perturbatie is bijgevolg niet nodig.
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Voor de eigenwaarden vindt men dan vergelijkingen (7.66) en (7.67) terug:


p1 ≈ −
3K2

vR + 2
X2

Rlast

3K2
vL+ 2X2C

p2,3 ≈ R
L

(
−1 +

(
2 + 4ω2LC

3K2
v

)−1
)

+ 1
2RlastC

(
−1 +

(
1 + 3K2

v

2ω2LC

)−1
)

± j

√
ω2 + 3

2
K2

v
LC

(B.45)
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1997.

[IEC-61800-3] IEC-61800-3 International Standard. Adjustable speed electrical power drive
systems - Part 3: EMC product standard including specific test methods. International
Electrotechnical Commission (IEC), Zürich, Switzerland, 1996.
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