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1. Inleiding. 

biz. 2 van 

rapport nr. 

Een mutator zal als wisselrichter worden toegepast om de gelijkstroom

energie die door een windturbine is opgewekt aan het openbare elektriciteits

net te leveren. 

Een storing die kan optreden is het zogenaamde kippen van de wissel

richter, waardoor deze buiten bedrijf raakt. De waarschijnlijkheid 

van het optreden van een dergelijke storing wordt groter, wanneer de 

wisselrichter zodanig wordt gebruikt dat een minimaal blindvermogen 

met het openbare driefasennet wordt uitgewisseld. 

Door een betrouwbare methode te kiezen voor het opwekken van de stuur

signalen voor de thyristoren in de wisselrichter en door het toepassen 

van speciale regelingen (doofhoekregeling) is het mogelijk om de 

waarschijnlijkheid van kippen sterk te verminderen. 

In deze rapportage wordt een onderzoek naar het gedrag van de wissel

richter bij commutatiefouten beschreven. Bij dit onderzoek is gebleken 

dat er maatregelen getroffen kunnen worden om te voorkomen dat de 

wisselrichter t.g.v. kippen blijvend buiten bedrij£ raakt. 

Verder onderzoek aan de wisselrichter heeft zich gericht op een 

betrouwbaar opwekken van de stuursignalen t.b.v.de thyristoren en op 

de ontwikkeling van een systeem voor doofhoekcompensatie. 

Bovendien is er een methode beschreven om een van de wisselrichters 1n 

een 12-pulsige mutator door kortsluiten uit bedrijf te nemen. 

In dit verslag is voor de beschrijving van de wisselrichter gebruik 

gemaakt van de methode van aanduiding van spanningen, nummering van 

thyristoren enz. die ook in het eerste kwartaalverslag van 1978 

(EM 78-04) is toegepast. 

Aile in dit verslag beschreven effecten zijn door het uitvoeren van 

experimenten aan een proefopstelling in de praktijk geverifieerd. 

De beschreven methode met een vangschakeling en de doofhoekcampensatie 

zijn reeds operationeel, en zijn toegepast in een 6-pulsige wissel

richter die is gekoppeld aan de eerder gebouwde installatie met een 

synchrone machine met gelijkrichter. 
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2.1. Commutatiefouten in de wisselrichter. 

biz. 3 van 

rapport nr. 

Een wisselrichter (mutator in wisselrichterbedrijf) zal behalve gelijk

stroom energie omzetten in wisselstroom energie en deze leveren aan het 

driefasennet bovendien blindvermogen met het driefasennet uitwisselen. 

De grootte van dit blindvermogen wordt bepaald door de waarde 

waarop de ont~teekhoek a van de wisselrichter is ingesteld. Voor 

wisselrichterbedrijf heeft deze een waarde tussen 90 

graden en 180 graden. De grootte van het blindvermogen dat met het 

driefasennet wordt uitgewisseld zal kleiner zijn naarmate de hoek a 

dichter nadert tot 180 graden. 1ndien een minimale uitwisseling van 

blindvermogen met het driefasennet wenselijk is, zal steeds getracht 

worden om de wisselrichter te bedrijven met een ontsteekhoek a die zo 

dicht mogelijk tot 180 graden nadert.~ 

Wanneer de ontsteekhoek a nagenoeg 180 graden is neemt echter het 

gevaar voor het optreden van een commutatiefout in de wisselrichter 

toe. Tengevolge van een commutatiefout ontstaat het zogenaamde 

"kippen" van de wisselrichter, waardoor de wisselrichter buiten 

bedrijf raakt en grote kortsluitstromen kunnen optreden. 

Uit een analyse van het effect van een commutatiefout in de wissel

richter zal worden bepaald welke gevolgen het kippen van de wissel

richter heeft en wat er kan worden gedaan om deze gevolgen te 

beperken. 

2.2. Analyse van het effect van een commutatiefout. 

Een commutatiefout d.w.z. een weigeren van de stroomovername tussen 

twee schakelende thyristoren in de wisselrichter, kan door een aantal 

oorzaken ontstaan. Ret effect van de commutatiefout is echter steeds 

gelijk. In deze beschrijving wordt het effect van een commutatie

fout tengevolge van het niet ontsteken van een der thyristoren in 

de wisselrichter geanalyseerd. 

De zes thyristoren in de wisselrichter zijn geschakeld volgens fig.2.1. 

Aangenomen is, dat de ontsteking van thyristor T6 over een zodanige 

hoek V is verschoven, dat deze thyristor niet in geleiding kan kamen. 

%1n bijlage b.l. blz.29 is aangegeven hoe de uitwisseling van blind

vermogen voor verschillende waarden van de ontsteekhoek a zal plaatsvinden. 
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Commutatie van de gelijkstroom Ig van TS naar T6 kan dan niet plaats

vinden, en de wisselrichter zal kippen. 

I 
........a L 
T + 

II ... uTI - ~+ T3 .. 
U 

~ 
u 12 2 g 

3 E draai-
stroom-

- net. 

~4 T4 
+ 

fig.2.l. Schakeling van de mutator. 

Er is aangenomen dat de commutatietijd nul is. De spanningsval over 

een geleidende thyristor wordt verwaarloosd. De stuurcommando' s naar 

de thyristoren en de werkelijke geleidingstijden van de thyristoren 

zijn in fig.2.2. getekend. Het verloop van de spanning u uit fig.2.l. 

is in fig.2.2. aangegeven door de dik getrokken lijn. 

Het verloop van het kippen wordt beschreven aan de hand van de genummerde 

tijdstippen 1 tot 7. Voor de hoekaanduiding is tijdstip 2 als nul-

punt aangenomen. 
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1 ........ 1--------- -------- -------- -------- ........... - .... .--..... ----
T 

v ontstekings-vertraging van T6 

fig.2.2. Verloop van de spanning u wanneer de wisselrichter kipt. 



Technische Hogeschool Eindhoven biz. 6 van 

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr. 

Beschrijving: 

tij dstip hoek 

-a 

1 tot 2 

2 o 

2 tot 3 

3 v-a 

3 tot 4 

4 

De sturing van TS wordt onderbroken. 

Omdat T6 niet wordt ontstoken, blijft TS geleiden. 

Nuldoorgang van u
23 

d.w.z. van de positieve 

spanning over T6 (~6 = u23)· Sturing van T6 na 

tijdstip 2, kan T6 niet meer in geleiding brengen. 

TS geleidt nog. 

TS blijft geleiden. Van 1 tot 3 is de 

wisselrichter door het geleiden van TS en T) 

geschakeldvolgensfig.2.3.In deze tijd zal er 

een abnormale toename van de stroom I aanvangen. 
g 

De wisselrichter kipt. 

+-- Ig 
4+-

-
u 

g 
u ":-1 2 r-----.. -_-...f1 -

£ig.2.3. Schakeling van de wisselrichter 

van tijdstip 2 tot 3. 

Begin van de sturing van T6' T6 ontsteekt echter 

niet. 

De schakeltoestand uitfig.2.3. blijft behouden. 

De gelijkstroom I neemt toe. 
g 

Sturing van TZ en onderbreken van de sturing 

van T
l

• Doordat u2l = ~2 positief is, zal 

commutatie van T] naar T2 plaatsvinden. 

Omdat TS nog in geleiding is, zal er nu een kort

sluiting aan de gelijkspanningszijde van de 
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tijdstip hoek 

4 tot 5 

5 

5 tot 6 

6 

wisselrichter optreden zoals is aangegeven in 

fig.2.4.De wisselrichter is nu van het driefasen

net afgeschakeld. 

u u 
g 

.fig.2..4.Kortsluiting aan gelijkspanningszijde. 

Tengevolge van de kortsluiting ontstaat er een 

sterke toename van de gelijkstroom I • 
g 

Sturing van T4·Doordatde spanning u21 = ~4 negatief 

is, kan T4 niet worden ontstoken. 

De toestand uitfig.2.4.blijft bestaan. 

Sturing van T
3

• Onderbreken van de sturing van 

T2• u32 = ~3 is positief. 

Commutatie van T2 naar T3 vindt plaats. Ret drie

fasennet is nu weer verbonden met de wisselrichter 

volgens fig.2.5. De gelijkstroom I zal nog sterker g 
toenemen. 

u 
g 

u 
2 _--11--..... 

fig.2.S. Schakeling na het ontsteken van T3 • 
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tijdstip hoek 

6 tot 7 u32 is positief. Er is nog steeds een abnormale 

toename van de stroom I . 
g 

7 Sturing van TS. Deze thyristor was reeds in 

geleiding, zodat in 7 de normale schakel

volgorde is hersteld. 

De kortsluiting van de gelijkspanning duurt van tijdstip 4 tot 6, 

zodat de gelijkspanning gedurende 120 graden is kortgesloten. 

Van tijdstip I tot 4 is de wisselrichter op een zodanige wijze met 

het draaistroomnet verbonden dat een abnormale toename van de gelijk

stroom I zal plaatsvinden, evenals van tijdstip 6 tot 7. 
g 

Het tot ale proces neemt 240 graden in beslag. 

De toename van de gelijkstroom I gedurende het tot ale proces 
g 

kan worden berekend uit de spanning ~ over de afvlak-smoorspoel 

zoals aangegeven in fig.2.I. 

Voor de berekening van de stroomtoename is aangenomen dat de gelijk

spanning U gedurende het kippen van de wisselrichter de constante 
g 3 n . 

waarde U = cos a heeft, welke spanning de gemiddelde waarde is 
g 1T 

van de wisselrichterspanning bij een ontsteekhoek=a, en met 

u = topwaarde van de gekoppelde driefasenspanning. 

De toename van de gelijkstroom gerekend vanaf tijdstip 1 tot 7, kan 

dan worden berekend uit: 

fiI 
g = i-{~L dt - ~ f~u-u) dt. 

1 g 

Na substitutie van de juiste waarde van de spanning u gedurende de drie 

aparte integratie interval len van tijdstip 1 tot 4, 4 tot 6 en 6 

tot 7, voIgt voor de totale toename van de stroom I 

fiI k g, 
u = - -..;:;;...- 6cosa. 

2wL 

Waarin: L= zelfinductie van de afvlaksmoorspoel. 

w= hoekfrequentie van het driefasennet. 

g 

(2.2.1. ) 

I L-____________________________________________________________________________________ ~ 
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Uit de voorgaande analyse van het effect van een eenmalige commutatie

fout in de wisselrichter blijkt, dat de kortsluiting aan gelijkstroom

zijde en de afwijking van het normale geleidingspatroon van tijdelijke 

aard zijn, mits de vergrote gelijkstroom bij de gekozen ontsteekhoek a 

nog kan worden gecommuteerd. Een begrenzing van de stroom is dan mogelijk 

indien voor de zelfinductie L van de smoorspoel een geschikte waarde wordt 

gekozen. 

I 
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2.3. Analyse van het effect van een commutatiefout indien 

een "vansschakelin~" wordt toesepast. 
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Wanneer het optreden van een commutatiefout tijdig wordt gedetecteerd, 

kan de tijdsduur van de kortsluiting die het gevolg is van deze fout 

worden verminderd. 

Dit kan worden bereikt door een der thyristoren in de wisselrichter 

te ontsteken op een tijdstip dat buiten het normale ontstekingspatroon 

valt. 

De elektronische schake ling, die de detectie van een commutatiefout 

en het hierop volgende ontsteken van een der thyristoren buiten het 

normale schakelpatroon realiseert, wordt vangschakeling genoemd. 

Evenals in de beschrijving uit 2.2. wordt verondersteld dat een 

commutatiefout bij de hier beschreven toepassing van de vangschakeling 

ontstaat t.g.v. het vertragen van de sturing van T6 over een zodanige 

hoek, dat T6 niet in geleiding kan komen. De commutatietijd is ~eder-

om nul verondersteld. De zes thyristoren zijn geschakeld volgens fig.2.1. 

Ret verloop van de spanning u is weergegeven in fig.2.6. 

Ret proces wordt beschreven aan de hand van de genummerde tijdstippen 

1 tot 5. Voor de hoekaanduiding is punt 2 als nulpunt aangenomen. 
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2 3 4 5 
_ werkelijke 

--+-- sturing 

biz. JJ/ ' van 

rapport nr. 

........ --...-_-t-- - - - - ---

~ ontstekings-vertraging van T6 

fig.2.6. Verloop van de spanning u in geval van kippen van de wi ••• l
richter en indien een vangschakeling is toeaepast. 
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Beschrijving: 

tijdstip hoek 

-0 

I tot 2 

2 o 

2 tot3 

3 v-o 

3 tot 4 

(2 tot 4) 

De sturing van TS wordt onderbroken. 

Omdat T6 niet wordt ontstoken, blijft TS geleiden. 

Nuldoorgang van u23 d.w.z. van de positieve 

spanning over T6 (~6 = u23)· Sturing van T6 na 

tijdstip 2, kan T6 niet meer in geleiding brengen. 

TS geleidt nog. 

TS blijft geleiden. Van tijdstip 2 tot 3 is de 

wisselrichter door het geleiden van TS en TI 

geschakeld volgens fig.2.7. In deze tijd zal er 

een abnormale toename van de stroom I aanvangen. g 
De wisselrichter kipt. 

_____ Ig 

+- .... tTl 
lL------------~=== __ ~l 

-1 -u u 
g 

fig.2.7. Schakeling van de wisselrichter 

van tijdstip 2 tot 3. 

Begin van de sturing van T6• T6 ontsteekt echter 

niet. 

De schakeltoestand uit fig.2.7. blijft behouden. 

De gelijkstroom I neemt toe. g 
Van 2 tot 4 kan met zekerheid worden gedetecteerd 

dat er een commutatiefout is van TS naar T6 • 
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tijdstip hoek 

4 

Werking van de 

vangs chake ling: 

4 tot 5 

5 

Sturing van T2 en onderbreken van de sturing 

van T1• Doordat u21 = ~2 positief is, zal 

commutatie van TI naar T2 plaatsvinden. 

Omdat er een commutatiefout is gedetecteerd 

van TS naar T6, zal aan T4 gelijk met de 

sturing van T2 een ontsteekpuls worden toe

gevoerd. u21 = ~4 (TS geleidt nog). 

T4 zal ontsteken en er zal commutatie van TS 

naar T4 volgen. 

De wisselrichter is nu geschakeld zoals in 

fig_2.8. is aangegeven. (u = u21 ) De gelijk

stroom I zal sterk toanamen. g 

u 
g 

u 
I 

_ -1 
2 '-----1_ ... =-1 '-

fig.2,8 .. Schakeling na het ontsteken 

van T
4

• 

u = u21 ' De spanning u neemt af van een positieve 

waarde in punt 4 tot de normale negatieve waarde 

in wisselrichterbedrijf in punt 5, 

Sturing van T4- T4 was echter a1 in geleiding. 

Vanaf punt 5 is de norma1e schake1volgorde 

hersteld. 
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Van tijdstip ] tot 5 is de wisselrichter op een zodanige wijze met 

het draaistroomnet verbonden, dat een abnormale toename van de gelijk

stroom r zal plaatsvinden. 
g 

Het tot ale proces neemt 120 graden in beslag. 

De toename van de gelijkstroom r gedurende het totale proces kan g , 
worden berekend uit de spanning ~ over de afvIak-smoorspoel zoals 

aangegeven in fig.2.1. 

Voor de berekening van de stroomtoename is aangenomen dat de geIijk

spanning U gedurende het kippen van de wisselrichter de constante 
g 3 .... 

waarde U = ~osa heeft, welke spanning de gemiddelde waarde is 
g 1T 

van de wisselrichterspanning bij een ontsteekhoek=a, en met 

u = topwaarde van de gekoppelde driefasenspanning. 

De toename van de gelijkstroom gerekend vanaf tijdstip 1 tot 5, kan 

dan worden berekend uit: 
I 5 I 5 

/::.1 =-r-fll- dt =-r-f(u-U )dt. 
gIL 1 g 

Na substitutie van de juiste waarde van de spanning u gedurende de twee 

aparte integratie-intervallen van tijdstip 1 tot 4 en van tijdstip 4 

tot 5, voIgt voor de totale toename van de stroom'r : 
g 

.... 
/::.1 = - _..;:;;u_ 2cosa. 

g,v 2wL 

Waarin: L= zelfinductie van de afvIaksmoorspoel. 

w= hoekfrequentie van het driefasennet. 

(2.2.2.) 

Een vergelijking van de stroomtoename t.g.v. kippen van de wissel

richter voor de beide gevallen,met en zonder vangschakeling levert: 

(vergelijking 2.2.1. en 2.2.2.) 

(2.2.3.) 
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Wanneer de wisselrichter t.g.v. een commutatiefout kipt, zal voor 

een bepaalde waarde van de zelfinductie L van de afvlaksmoorspoel 

een 3 maal kleinere toename van de gelijkstroom I ontstaan indien 
g 

een vangschakeling wordt toegepast. 

De toevoeging van een vangschakeling houdt een geringe uitbreiding 

van de gebruikelijke besturings-elektronica in. 

Een commutatiefout moet worden gedetecteerd, waarna een van de 

thyristoren in de wisselrichter buiten de normale ontstekings

volgorde moet worden ontstoken. 

De detectie van een commutatiefout gebeurt door de spanning over 

iedere thyristor in de wisselrichter te roeten. 
Behalve de extra ontsteking van een der thyristoren, zal als reactie 

op de detectie van een commutatiefout ook de ontsteekhoek a tot een 

veilige waarde worden teruggeregeld. 

Retterugregelenvan de ontsteekhoek a dient dan om herhaald kippen 

van de wisselrichter te voorkomen. 

In een proefopstelling met een 6-pulsige mutator is een vangschakeling 

aangebracht, die volgens het principe werkt dat in de voorgaande 

beschrijving is genoemd. 

De meetresultaten in fig.2.9. tonen de spanning u en de stroom I zowel 
g 

met als zonder vangschakeling. Volgens de verwachting ontstaat na een 

commutatiefout slechts een tijdelijke onderbreking van de rormale beddjfs
toestand. 

Bovendien is in fig.2.9. te zien dat door de toepassing van de vang-

schakeling de toename van de stroom I de volgens de berekening 
g .. 

verwachte factor 3 kleiner is. 

Ret weer terugkeren van de stroom daarna naar zijn oorspronkelijke 

waarde hangt samen met de verliezen in de schakeling. 



t---+ 

Wisselrichterspanning u; 

kippen zonder vangschakeling. 

Wisselrichterstroom I ; 
g 

kippen zonder vangschakeling. 

t____.. 

Wisselrichterspanning u; 

kippen met vangschakeling. 

Wisselrichterstroom I ; g 
kippen met vangschakeling. 

fig.2.9. Recorderopnamen van het verloop van de spanning u en de stroom I 
g 

van een mutator in wisselrichterbedrijf tijdens kippen. 
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3~ 1. Hetiri6th.16.6Rschakelenvaneen wisselrichter. 

biz. 17 van 

rapport nr. 

Wanneer een 12-pulsige wisselrichter wordt toegepast (beschreven in 

rapport EM 78-04)zal een betere stroomvorm met minder harmonische 

componenten aan het openbare elektriciteitsnet worden geleverd. 

De 12-pulsige wisselrichter, bestaande uit twee 6-pulsige wisselrichters aan 

geiijkstroomzijde in serie geschakeld, is opgebouwd volgens het schema in fig.3.1. 

i 

Een van de wisselrichters uit deze schakeling kan uit bedrijf worden 

genomen, terwijl de andere wisselrichter blijft doorwerken. 

- --- I r-1 a -~u - - g 

r!:. a 
net 0.....-

... U U 
g - r:-

:~ Lat- b 
• + + 

fig.3.l. Wisselrichter a en b (inclusief transformatoren) 

aan gelijkspanningszijde in serie geschakeld en 

aan wisselspanningszijde parallel geschakeld. 

De ontsteekhoeken van de be ide wisselrichters zijn voor het 12-

pulsig bedrijf op de zelfde waarde ingesteld. De gemiddelde waarden van 

de wisselrichterspanningenua en ~ zijn dan gelijk. x 

Om wisselrichter a uit bedrijf te nemen (door kortsluiting) 

wordt de gemiddelde waarde van de spanning u d.m.v. de ontsteek
a 

hoek a van wisselrichter a teruggeregeld tot nul. 
a 

De spanning U is nu gelijk aan de gemiddelde waarde van de spanning 
g 

~ en wordt bepaald door de grootte van ontsteekhoek ~ van wissel-

richter b welke blijft doorwerken. 

Door wisselrichter a aan gelijkspanningszijde via twee thyristoren 

kort te sluiten kan deze wisselrichter uit bedrijf worden genomen. 

Uitgaande van dezelfde instellingen van de ontsteekhoeken aa en ~ 

kan wisselrichter a ook weer in bedrijf worden genomen. 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het uit en weer in bedrijf 

nemen van een van de wisselrichters in een 12-pulsige wisselrichter

schakeling verloopt. 

~e gelijkspanning U is in wisselrichterbedrijf negatief en is gelijk 
aan de gemiddelde w~arde van de spanning u. 
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In fig.3.2. is de schakeling van een wisselrichter getekend. 

De spanning u van de wisselrichter die uit bedrijf wordt genomen, wordt a 
eerst teruggeregeld tot een gemiddelde waarde nul. In fig.3.3. is aan-

gegeven hoe bet verloop is van de spanning u (dik getrokken lijn) wanneer 
a 

de gemiddelde waarde vanuais teruggeregeld tot nul d.w.z. dat de 

ontsteekhoek a is ingesteld op 90 graden. 
a 

Om de wisselrichter uit bedrijf te nemen wordt de sturing van thyristoren 

T2, T3, TS en T6 onderbroken. TI en T4 worden continu gestuurd, zodat de 

gelijkstroom Ig via TI en T4 doorloopt. De wisselrichter is dan aan de 

gelijkspanningszijde kortgesloten en aan de wisselspanningszijde van het 

driefasennet losgekoppeld • 

+ 

u a 

• 
I 

g 

fig.3.2. Schakeling van de wisselrichter. 

In fig.3.4. is het verloop van de spanning u getekend wanneer de wissel-
a 

richter uit bedrijf wordt genomen. 

Onderdrukken van de sturing voor T2, T3, TS en T6 vindt plaats op tijd

stip O. Dit gebeurt synchroon met het ontsteken van T4 in de normale 

bedrijfstoestand (eveneens in fig.3.3. aangegeven met punt 0). 

Op tijdstip 0 worden TI en T4 bovendien continu gestuurd. 

Op tijdstip 0 commuteert de stroom van T6 naar T4 • Commutatie van T2 naar 

TI is nog niet mogelijk omdat de spanning uTI = u
l2 

negatief is. 

Pas wanneer u l2 >0 (na punt 1) zal commutatie van T2 naar TI plaatsvinden. 

De wisselrichter is dan buiten bedrijf. 
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Ret in bedrijf nemen van de wisselrichter gebeurt eveneens synchroon met 

het ontsteken van T4 in de normale bedrijfstoestand. 

Opheffen van de onderdrukking van de sturing van T2, T3, TS en T6 en 

herstellen van de normale ontstekingsvolgorde vindt plaats op tijdstip O. 

T4 blijft geleiden. Commutatie van T] naar T2 is mogelijk omdat Ur2=u21 
positief is. 

Ret verloop van de spanning u is in fig.3.S. aangegeven. 
a 

De proefopstelling met de 12-pulsige mutator is uitgebreid met een 

systeem waarmee volgens de hiervoor beschreven methode een van de 

wisselrichters uit bedrijf kan worden genomen. 

Fig.3.6. en fig.3.7. tonen als resultaat een recorder-opname van de 

spanning u bij het uit en in bedrijfnemen van wisselrichter a. 
a 

I 



T 
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fig.3.3. Ret verloop van de spanning u voor a. is 90 graden. 
a a 
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Cl=900 o 

fig.3.4. Verloop van de spanning u bij uit bedrij£ 
a 

nemen van wisselrichter a. 

t 
.. 
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Tl ______________ ~~--------__ r_----------+_----------~----------~----

T2 
-----------------~~----------+-----------_r----------~~-----------+_---

T3 
---------------+----------~----------~-------------~-----------~---

T4 ______________ ~----------4-----------+_----------+_----------r_---

TS 

T6 

------------------~-----------~-------------+----------~~----------~---

--------------~--------------+-----------~----------~------------+----

fig.3.S. Verloop van de spanning U bij in bedrij£ nemen 
a 

van wisselrichter a. 
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fig.3.6. Recorder-opname van het verloop van spanning u 
a 

bij uit bedrijf nemen van wisselrichter a. 

fig.3.7. Recorder-opname van het verloop van spanning u 
a 

bij in bedrijf nemen van wisselrichter a. 
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De commutatie van de stroom door twee schakelende thyristoren in 

een wisselrichter zal in de praktijk enige commutatietijd 

in beslag nemen. 

In fig.4.1. is de commutatie van de gelijkstroom Ig van thyristor T} 

naar thyristor T2 aangegeven. Beide thyristoren maken deel uit van 

een wisselrichter. 

+-- I 

usin(wt) 1\ 
T/2 

-+-

o.lw J/~ o~w 
fig.4.1. Ret commutatiecircuit en het verloop van de 

spanning u • (w=2TI/T) 
c 

De spanning usin(wt) is een van de gekoppelde spanningen van het 

driefasennet en de inductiviteiten L representeren de "commutatie-
c 

zelfinductie" in iedere fase. De grootte van deze zelfinductie wordt 

voornamelijk bepaald door de spreidingsimpedantie van de trans for

mator die de wisselrichter van het driefasennet scheidt. 

Tijdens de commutatie, welke aanvangt op het moment dat thyristor T2 

wordt ontstoken, geleiden beide thyristoren. De spanning u is gedurende 
c 

deze tijd (~/w) nul volt. (De thyristoren worden verondersteld ideaal 

schakelende elementen te zijn) 

Wanneer wordt aangenomen dat de gelijkstroom I gedurende de commutatie 
g 

constant blijft, voIgt uit een berekening dat: 

I 
--~g~ = cos(o.)-cos(a+~) u 

2WLc 

(4.1.1.) 

Gedurende de commutatietijd neemt de stroom door thyristor T} af tot 

nul, terwijl de stroom door thyristor T2 toeneemt tot de waarde I
g

* 
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Uit vergeIijking (4.1.1.) voIgt dat de hoek o=rr-(a+~) afhankelijk is 

van de groote van de stroom I en weI zal bij toenemende I de hoek 0 g g 
afnemen indien u, w, L en a constant zijn. 

c 
De hoek 0 wordt doofhoek genoemd. 

De grootte van deze hoek bepaalt de tijd die beschikbaar is als 

hersteltijd voor de thyristor die uit geleiding is gegaan. 

Ook is de spanning usin(rr-o) een van de factoren die een invloed 

hebben op de grootte van de hersteltijd. 

De doofhoekcompensatie die in de proefopstelling is toegepast, houdt de 

waarde van de hoek 0 nagenoeg constant bij variatie van I terwijl u, w 
g 

en L constant blijven. Als gevolg hiervan is dan eveneens de tegenspanning 
c 

voor de juiste gedoofde thyristor, dit is de spanning usin(rr-o), nagenoeg 

constant. 

4,' ,2. Rekenschake ling voor de doofhoekcompensatie. 

Doofhoekcompensatie wordt gerealiseerd door een rekenschakeling die 

afhankelijk van de waarde van I een correctie voor de ontsteekhoek a 
g 

genereert. Om de rekenschakeling zo eenvoudig mogelijk te houden, wordt 

gebruik gemaakt van een benadering van usinwt. 

Daar de ontsteekhoek bijna 180 graden zal zijn, kan het laatste deel 

van de spanning usinwt worden benaderd door een line air afnemende 

spanning met helling -wu. 

Gerekend met de in fig.4.2, aangegeven hoeken en spanningen geldt dan: 

ku .... A 

~-- uw S/W zodat: 

en: zodat: 

Waaruit: 
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Eveneens voIgt uit een berekening van het commutatie proces, en 

indien er met een lineair afnemende spanning wordt gerekend: 

0',+11 
w 

f u 
c 

a 
w 

k+k
1 dt = 2L I ;:;:. -2 .2...... 

c g w 

Waaruit kan worden berekend met (4.2.].): 

:X 

.... 
u 

(4.2.2.) 

Met: I (I 2wL )/0 (4.2.3.) 
g g c 

Vergelijking (4.2.2.) is een benadering van (4.1.1.). 

Dit vergelijking (4.2.2.) blijkt dat met een eenvoudige reken-

schake ling de waarde van k en van O',~-k kan worden berekend. 

Deze rekenschakeling heeft als ingangsgrootheden de meetwaarde van 

de stroom Ig en een vaste ingestelde waarde voor k 1• 

De waarde van de ontsteekhoek a kan nu worden berekend met een 

rekenschakeling bestaande uit 5 operationele versterkers en een 

vermenigvuldiger. 

Dit is schematisch aangegeven in fig.4.3. 

-I 

x 

f 
g 

fig.4.3. Rekenschakeling voor de doofhoekcompensatie. 
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De rekenschakeling is toegepast in de proefopstelling met de 6-pulsige 

wisselrichter en voldoet goed. 

B~j een vaste ins telling van k
J 

is het mogelijk gebleken om in een 

stroombereik van I =0 tot I =66A (maximale toelaatbare stroom in de proef-
g g 

opstelling) een constante waarde van de doofhoek 0 te handhaven. 

Fig.4.4. toont een recorder opname van de annode-kathode-spanning van TI • 

Tijdens het geleiden van T} is deze spanning nul. Direct nadat de 

commutatie is voltooid, ontstaat over Tl een negatieve spanning. 

De grootte van deze spanning is gelijk aan de waarde ktll uit fig.4.2. en 

bedraagt in de recorder opnamen ongeveer 75 V. 

De recorder opnamen zijn gemaakt voor een stroom van I =SA en I =66A. g g 
De spanning kill is in beide gevallen de zelfde t.g.v. de doofhoekcampensatie. 

Thyristorspanning bij een stroom van I =SA. 
g 

-t 

Thyristorspanning bij een stroam van I =66A. 
g 

fig.4.4. Recorder opnamen van de thyristorspanning 

bij toepassing van doofhoekcompensatie. 
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Uit het onderzoek naar het gedrag van de wisselrichter bij commutatie

fouten is gebleken dat de stroomtoename bij een wisselrichter die kipt~ 

kan worden beperkt door een juiste dimensionering van de afvlaksmoor

spoel en door een vangschakeling toe te voegen. 

Een vangschakeling kan worden toegevoegd aan ieder bestaand systeem 

dat dient voor de opwekking van de ontsteekpulsen van een wisselrichter. 

De beproeving van een 12-pulsige mutator is verder gecompleteerd met 

een methode om een van de twee mutatoren d.m.v. kortsluiten uit bedrijf 
te nemen. 

De ontwikkeling van een systeem,waarmee ook onder moeilijke omstandig

heden (verstoringen in het driefasennet) een storingvrije werking van 

een wisselrichter mogelijk is, vindt momenteel nog plaats. 

Als eerste resultaat is een eenvoudige methode voor doofhoekcompensatie 

in gebruik genomen. 

Ook is de vangschakeling toegevoegd aan het oorspronkelijke ontsteek

systeem van de wisselrichter in de proefopstelling. 

I 

.. 
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b.l. Uitwisseling van blindvermogen met het driefasennet. 

De uitwisseling van blindvermogen met het driefasennet ontstaat in 

hoofdzaak t.g.v. het faseverschil van de driefasenspanning en van 

de eerste harmonische van de driefasenstroom. 

Dit wordt verduidelijkt in fig.b.I.2., waarin de fasenspanningen u l ' 

u2 en u3 uit fig.b.l.l. zijn getekend, samen met de stroom i) in een der 

fasen en wel voor verschillende waarden van de ontsteekhoek a. 

Commutatieeffecten zijn hierin verwaarloosd. 

De stroom i1 is steeds gelijk aan het verschil van de stromen iTI en iT4 

uit fig.b.l.l. De thyristoren TI en T4 geleiden steeds gedurende 120°. 

Tengevolge van de verschuiving ten bedrage van de ontsteekhoek a, 

zal een faseverschil ontstaan tussen de spanning u l en de eerste har

monische van de stroom i I • Alleen wanneer (in het ideale geval, dus 

zonder commutatieeffecten) de ontsteekhoek a=Oo, resp.a=180o zal de 

eerste harmonische van i) zuiver in fase resp. in tegenfase zijn met u
l

. 

In deze gevallen wordt, afgezien van het blindvermogen van de boven

harmoni s chen, geen blindvermogen met het driefasennet uitgewisseld. 

u + 1 _ 

-=-------

fig.b.l.l. Spanning en stroom in de mutator. 
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fig.b.l.2. De stroom i) voor verschillende waarden 

van de ontsteekhoek a. 
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Deel 2. 

Onderwerp: Modelbeschrijving van een windturbinepark 

bestaande uit meerdere windturbines~ die 

elk met een wisselspanningsgenerator en 

een gelijkrichter aangesloten zijn op een 

gemeenschappelijke gelijkspanningskabel~ 

die met behulp van een wisselrichter ge

koppeld is aan het landelijk net. 

A.J.T.M. Koenraads 
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Lijst van indices 

c kommutatie 

d smoorspoel (Duits: "drossel") 

e elektrische 

i inwendig, ingang 

f veld (Eng. . "field") . 
g generator 

kr kritisch 

m molen(s) 

max: maximaal 

min: minimaal 

n net 

0 onbelast 

t totaal 

u uitwendig, uitgang 

v verlies 

w wiek 

wens: wenswaarde 

SYMBOLENLIJST 

a ; ontsteekhoek (rad) 

A 1 k (m2) opperv a 

a konstante 

6=n-a (rad) 

C kapaciteit (F) 

c vermogenscoefficient (-) 
p 

D] tIm D6 : diodenummering 

00 herstelhoek van een thyristor (rad) 

o .: doofhoek (rad) 

d dikte van een (isolatie)medium 

e momentane gekoppelde spanning (V) 

amplitude van e (V) 

e ,eb,e : fasespanningen (V) 
£: ;ermittiviteit in vakuum (~ lOa 10-11 !) 
-v 36n m 
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Er relatieve permittiviteit van het isolatiemedium (-) 

¢ fasehoek tussen wisselstroom en wisselspanning (rad) 
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fen) · statistische verdelingsfunktie, kansdichtheid · 
G · = l/R = geleidingsvermogen (S) · 
yes) : voortplantingskonstante (m -1) 

i · momentane gelijkstroom (A) · 
I(x,t): komplexe stroom (A) 

Ie : beginwaarde van een integrator 

J : massatraagheidsmoment (kgm2) 

k : faktor, I.5~k~2 (-) 

L 

L g 
L n 
L 

c 
1 

: machinekonstante (generator) 

· induktiviteit (H) · 
· smoorspoel aan generatorzijde · 
· smoorspoel aan netzijde van de · 
· kommutatie-induktiviteit (H) · 
: lengte van de kabel (m) 

van de 

kabel 

kabel (H) 

(H) 

A : tipsnelheidsverhouding (snellopendheid) van de molen (-) 

: kommutatiehoek (rad) 

: permeabiliteit in vakuUm (= 41T.IO-7 !!) 
m 

~r : relatieve permeabiliteit van het isolatiemedium (-) 

n : aantal kabelsekties (-) 

n : overbrengingsverhouding van de tandwielkast (-) 
w : cirkelfrequentie van het net (rad/s) 

n 
w 

r 

R 

r(s) 

p 

· hoeksnelheid van de generator (rad/ s) · 
· · hoeksnelheid van de wiek (rad/ s) 

· pulsgetal van een omzetter (-) · 
· vermogen (Watt) · 
· poolpaartal van de generator (-) · 
· korrelatiefunktie · 
· (parasitaire) weerstand (rn · 
: weerstand (n) 

· straal van de molenwiek (m) · 
: reflektiekoefficient (komplex) (-) 

: dichtheid van de lucht (kg/m3) 

: resistiviteit van het geleidermateriaal van de kabel (nm) 

p. : specifieke isolatieweerstand (Q/m) 
~ 

SM : Synchrone Machine 

a : spreiding 

t : tijd (s) 
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T] tim T6 : thyristornummering 

T koppel (N·m) 

e bladhoek (rad) 

T tijdkonstante (s) 
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u momentane gelijkspanning (direkt achter omzetter) (V) 

U(x,t): komplexe spanning (V) 

U gemiddelde waarde van u (V) 

~U gemiddelde spanningsreduktie (V) 

v spanning over kabel (V) 

voortplantingssnelheid (m/s) 

vwind windsnelheid (m/s) 

x onafhankelijke plaatsvariabele 

yes) admittantie (komplex) (8) 

Z(8) impedantie (komplex) (n) 

Zo karakteristieke impedantie van de kabel (n) 
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1 • INLEIDING 

Windturbines kunnen op verschil1ende plaatsen in verschillende 

aantallen worden aangesloten op het landelijk net. 

Wanneer de turbines worden gegroepeerd tot grote eenqeden kan 

beinvloeding van de turbines onderling mogelijk leiden tot 

instabiliteit van de totale eenheid zeif. 

Eventuele moeilijkheden hieromtrent kunnen wellicht in de ontwerpfase 

worden ondervangen door juiste keuze van de komponenten waaruit 

zoln eenheid is opgebouwd (kabel1engte, grootte der smoorspoelen, 

gebruik van dempingsfilters) en juiste regelakties. 

Voor bestudering van het effekt van al deze parameters op de 

karakteristieken van het totale systeem is gebruik gemaakt van 

een simulatiemodel. In de volgende hoofdstukken worde dit model 

nader toegelicht~ 
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2. Verschillende hoogspannings gelijkstroom tr~nsportsystemen 

Een hoogspanningsgelijkstroom-systeem maakt een asynchrone verbinding 

mogelijk tussen twee of meerdere wisselspanningssystemen van ver

schillende frequentie en/of amplitude. 

Hetbestaat minimaal uit 2 omzetters (aan elk uiteinde een), met elkaar 

verbonden via een transmissielijn of -kabel (zie fig 2.1). 

Een omzetter kan een geliikrichter of een wisselrichter, 
L1 - ~ 

2 3 
step up-transformatoren 

2 gelijkrichters 

3 smoorspoelen 

4 gelijkspanningskabel 

5 smoorspoel 

6 wisselrichter 

7 step up-transformator 
8M] tIm SMm : Synchrone Machines 

'n Ln 

4 5 <5 

fig 2.1 : gelijkspanningstransmissiesysteem met m generatoren 

en een wisselrichter. 

7 

Elke omzetter is via een smoorspoel aangesloten op de gelijkspannings

verbinding. Hierdoor lopen de stromen i] tIm i en i kontinu, worden m n 
harmonischen onderdrukt en wordt bijgedragen tot de stabiliteit van 

het systeem, en wordt de stroomtoename tijdens of onmiddelijk na ver

schillende defekten in verbinding of omzetters begrensd. 

We kunnen 3 typen verbindingen onderscheiden: 

1) EnKele geleider met retour door aarde en/of zee (fig 2.2) 

De aarde (en/of zee) wordt gebruikt als aktieve geleider en heeft 

het voordeel van lage investeringskosten. Er zijn echter ook 

nadelen (korrosie, magnetische werking, storing op andere systemen). 
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1 ZS 

2) Systeem met twee seleiders en een aardpunt (fig 2.3). 

~( 

2 
fig 2.3 

4 
;, 

Twee geleiders, een aardpunt. 
5 6 

3) Systeem met twee seleiders en twee aardpunten(fig 2.4). 

1 

J 

M 

- - - - I 
I 

- -... 
is ;Z 

- - --j 

2S ;Z 

2 3 4 5 6 

fig 2.4 Twee geleiders, twee aardpunten 

(geschikt voor 12-pulsig wisselrichtbedrijf en 

hoge spanningen) 

7 

50HZ 
7 
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We beschouwen een paSS1eve gelijkrichtbrug volgens fig. 3.1, 

(passief wil zeggen: met diodes in plaats van met thyristoren, zoals 

in een aktieve gelijkrichtbrug). In fig 3.2 is het karakteristieke 

spanningsverloop van u uit fig 3.1 getekend. 

Onderstaande vergelijkingen worden afgeleid voor een oneindig grote 

smoorspoel (L = 00), verwaarloosbare weerstand in de fasen en geen 
g 

spanningsval over de dioden in geleiding. 

De gemiddelde waarde van de gelijkspanning u wordt gegeven door: 

(3. 1) 

waarin: Uo de gemiddelde uitgangsspanning is in onbelaste 

toestand (i = 0) 
g 

(3.2) met Uo = 3e/rr ,e is de amplitude van de gekoppelde spanning 
met cirkelfrequentie w. 

~ U is de reduktie in de uitgangsspanning ten gevolge van de eindige 

kommutatietijd (waarin de gelijkstroom i wordt overgenomen door een 
. ) . g . andere d10de .Z1e het gearceerde oppervlak 1n fig 3.2. 

(3.3) 

(3.4) en dus geldt: 

~ U = ! UO(I-cos~) 
3e 

U = 2rr (I +COSll) 

Hierin is II de kommutatiehoek , welke bepaald wordt uit: 

(3.5) i = ~ (I-cosll) g 2wL 
c 

waarin L de kommutatieinduktiviteit in elk der fasen van de synchrone c 
machine voorstelt. Substitutie van (3.5) in (3.4) levert: 

(3.6) U =U -~i g 0 rr g 

(3.7) Voor een 6-pulsige brug 3wL i geldt dus: ~ U = ~ g 

(3.8) Algemeen geldt voor een p-pulsige brug: ~ U = ~~Lc ig 

Voor uitgebreider behandeling van de werking van de gelijkrichter 

wordt verwezen naar literatuur Ll en L2. 
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fig 3.1 gelijkrichter brugschakeling met diodes Dl tim D6, 

volgorde van geleiding Dl,D6,D2,D4,D3,D5, etc •• 

u 

fig 3.2 uitgangsspanning u van de gelijkrichter. 

Uit (3.7) zien we dat de spanningsreduktie recht evenredig is met de 

gelijkstroom i • Ze is dus aan de gelijkspanningszijde te beschouwen 
g 

als zijrtde veroorzaakt door een spanningsval over een fiktieve 
awL inwendige weerstand ter grootte -rr-c . Met deze spanningsval gaat 

,,'" echter ~een ohms vermogensverlies gepaard, daarhet van zuiver induktieve aard 

is. Het kan in verband worden gebracht met het blindvermogen dat uitgewissel 
wordt door het (ten gevolge van kommutatie) naijlen van de stroom op de 

spanning aan wisselspanningszijde. 

Het relatieve spanningsverlies bedraagt volgens (3.3) 

(3.8) 
!::,. U 

Uo =l(1-cos]J) I-cos <p 

(3.9) ,dus de e even door : cos 
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Vanuit de gelijkspanningszijde gezien kunnen we de gelijkrichter 

dan voorstellen door fig 3.3 

ig 

+ 

u 

fig 3.3 Vervangingsschema van gelijkrichter, gezien vanaf 

de gelijkspanningszijde. 

Hetgeen vanaf de gelijkspanningszijde gezien equivalent is met fig 3.4 • 

+ 

fig 3.4 Equivalent van fig 3.3 
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Vervangen we de dioden Dl tIm D6 in fig 3.1 door thyristoren Tl tIm T6, 

dan krijgen we een omzetter die, afhankelijk van de ontsteekhoek a, als 

gelijkrichter of als wisselrichter kan werken (zie fig 4.2). 

Hierbij wordt de ontsteekhoek a gedefinieerd als de hoek tussen 

het natuurlijk ontsteekpunt en het werkelijk ontsteekpunt. 

Het natuurlijk ontsteekpunt wordt gedefinieerd als het tijdstip van 

geleiding bij een brug, waarin aIle thyristoren vervangen zijn door dioden. 

(zogenaamde passieve brug). 

V~~r een diodegelijkrichter (fig 3.1) geldt dus: 
o 

a = natuurlijke ontsteekhoek = 0 • 

Bij vergroting van a van 0
0 

tot 90~ daalt de gemiddelde uitgangsspanning 

tot nul ( kommutatiehoek ~ wordt nul verondersteld). , , 
Nog verdere vergroting van a = 90 tot 180 maakt de gemiddelde uit-

gangsspanning negatief ! (zie fig 4.1) 

Het verband tussen de gemiddelde uitgangsspanning in onbelaste toestand 

en a wordt gegeven door: 

(4.1) 

Wanneer nu een uitwendige gelijkspanningsbron stroom levert die vloeit 

in de geleidingsrichting van de thyristoren en is gericht tegen deze 

negatieve spanning in, gaat de vermogensstroom van gelijk naar wissel

spanningszijde en funktioneert de omzetter als wisselrichter • 
• Bij a = 180 wordt de negatieve uitgangsspanning qua absolute grootte 

• gelijk aan die in gelijkrichtbedrijf bij a = O. 
II 

Feitelijk moet a < 180 zijn opdat de kommutatie voltooid is voor de 

spanning over de te ontsteken thyristor negatief wordt. 

Voor suksesvol wisselrichtbedrijf mag de ontsteekhoek a maximaal zijn: 

waarin 8/w de hersteltijd van een thyristor is. 
o 
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ex. == 60' 

gearceerde oppervlak: 
opm.: A = spannings-tijd integraal 

over een interval van ~/3 

gemiddelde gelijkspanning 

maal ~/3. 

wt 
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wt 

• ex == 120 

wt 

• #I 

fig. b. 1 Momentane gelijkspanning u van brugomzetter bij 0 < ex. < 180 (ll=O) 

fig. 4.2 wisselrichter in brugschakeling. 
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(4.2) Definieren we : 6 =Tf-a. 
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en: 0 = TI - ( a. + ~ ) = S - ~ = doofhoek 

dan ge1dt voor de gemidde1de uitgangsspanning: 

(4.3) U = - U cos 6 - ~ U 
g a 

waarin nUde spanningsreduktie in belaste toestand is. 

n U is een funktie van a. en ~ volgens: 

(4.4) A U = ~ Uo ( cos a. -cos(a. + ~» 

en is een funktie van S en 0 volgens : (subst. (4.2) in (4.4» 

(4.5) ~ U =! Uo (-cos S + cos 0) 

met behulp van dus schrijven: 

(4.6) » 
of m.b.v. 

(4.4) kunnen we voor U~ uit (4.3) 

Ug = ~ Uo (cos a + cos( a. + ~ 
(4.5): 

(4.7) Ug = -~ Uo ( cos S + cos 6) 

Met behulp van (4.5) kunnen we dit ook schrijven a1s: 

(4.8) 

De spanningsreduktie n U is afhanke1ijk van het pu1sgetal p 

van de schake1ing volgens: 

(4.9) n U = wL 
p( ~ 

i ) 
g 

dus met (4.4) krijgen we: 

(4.]0) i 
g 

3e =--pwL 
c 

( cos a. - cos(a. + ~» 

De arbeidsfaktor wordt gegeven door: 

(4. ] ]) cos ¢ ~ ~ ( cos a. + cos ( a.+ ~» 

~ -i ( cos 6 + cos 0 ) 

Uit oogpunt van veiligheid en minimale uitwisseling van blindvermogen 

kunnen we de wisselrichter met konstante doofhoek 0 laten werken. 

Het equiva1ente circuit van de wisselrichter met konstante ontsteekhoek 

a. ( dus S =TI -a. = konstant) volgens vgl (4.3) en konstante~ doofhoek 0 

1S gegeven in resp. fig 4.3a en 4.3b. 

ig ~ 
+~~ T 3WLc -

U ~ S UOco, 
- ! + 

-0 

fig 4.3a : equivalent circuit 

voor konstante B 

Ig Ln 
+ , 

+ -
3wL 

..! ~ UOCOS( e --c 
U

i 
TI 

- ... 
fig 4.3b : -equivalent circuit voor 

konstante doofhoek 0 
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5. Equivalent circuit van een§elijktichtet~kabel~sseltichtersysteem 

In fig 5.2 zien we de schakeltoestand van de bruggelijkrichter wanneer 

de fasen e 1 en e2 geleiden door de dioden Dl en D6. 

Definieren we de fasespanningen volgens: 

e =~ cos (wt + rr (3) a ~ 
.-

eb = t cos(wt - rr/3) 

en ec = ~ cos(wt - rr ) 

met ~ = amplitude der £asespanningen, 

dan wordt de momentane waarde van de gelijkstroom ig bepaald door: 

waarin: 

-e + e = (L +2L ) ~ddi + (r +2r ) i + U 
c a g c t g c g g 

L = spreidingszelfinduktie per fase 
c 

Ld = smoorspoelinduktiviteit 

r = weerstand per fase van de gelijkrichter 
c 

rd = weerstand van de smoorspoel 

en U = de gelijkspanning achter de smoorspoel L • g g 

We kunnen -e + e ook schriiven als 
c ,a 

ecos(wt + rr/6) , zie fig 5.1 

Hierin is e = amplitude van de gekoppelde spanning. 

-e + 

o 
I: e cos(wt + 
2 :~m ~os (wt) 
3: e cos(wt - rr/6) 
fig 5. I: drijvende spanningen 

in de gelijkrichter 

u 

fig 5.2: situatie tUB.en twee 

stroomkommutaties in. 

Tijdens kommutatie van Dl naar D2 krijgen we de situatie zoals getoond 

in fig 5.3a , waarvoor het vervangingsschema wordt gegeven door fig 5.3b. 

De stroom i wordt nu bepaald door: g 

Hierin is 

e + e
b -e + a 

c --"'--=2-"'-
+ (r + 12 r ) i 

g c g 

-e + ea + eb ~ 1"3' e cos (wt) , zie fig 5.1 

+ U g 

c 
Het is duidelijk dat flet equivalent van een gelijkrichter niet slechts 

bestaat uit period ieke spanningssprongen, maar ook uit simultane stap

vormige impedantieveranderingen ! Analoge vergelijkingen gelden voor de 

wil'lselrichter. 

U 
g 
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v 

v= e 
a 

v= e
b 

L dll ' - ~·-rl. 

cat c I 
- L .2;.2- r i 

edt c 2 

v= e +e a b 
d' -iL ~-edt 2 

u u g 

ij+i2- ig 

ire ig (8ilfSea8ofn2ge-) 

i') 

ig 
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Lg 
+ 

u u 
g 

Us 5.3a: Vervangingsschema tijdens kommutatie fig 5 .3b:. e'tu~valent 
Door nu de gelijkrichter en de wisselrichter in het systeem vervangen 

te denken door een gelijkspanningsgenerator,resp. -motor met stapvormig 

veranderende spanningen en impedanties en door de transmissiekabel,die 

gelijkrichter en wisselrichter verbindt, te beschouwen als een systeem 

+ 

met gekoncentreerde elementen kan een voor onze doeleinden g~schikt eaui~aler 
Cl.rCUl.t: gevonoen 

worden. In de praktijk echter is het moeilijk om een dergelijk ver-

vangingsschema te hanteren en is het wenselijk, waar mogelijk, de ge

middelde waarden van spanningen en impedanties (dus ook stromen) te 

gebruiken. 

Een equivalent circuit dat bestaat uit zulke gemiddelde waarden wordt 

gegeven in fig. 5. 4 

''''£''' 1r 
L 
f' 

'" .. I 

i4 rc " .. I , 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 

I 
2 3 4 5 6 7 

fig 5.4 equivalent circuit van systeem met gelijkrichter en wisselrichter 

1=gelijkrichter,2=spreidingszelfinduktie,3=smoorspoel,4=kabel 
5=smoorspoel, 6=spreidingszelfinduktie,7=wisselrichter. 

Om de gemiddelde waarden van de inwendige impedanties te berekenen 

moet de kommutatiehoek ~ bekend zijn. 
voorb-eeTd:Wanneer ~ =20"kunnen we de gemiddelde waarde van de spreidings

zelfinduktie als vo~ berekenen. 
• 0 

2L • 40 + 1.5 L • 20 
c c (5.7) 

60. = 1,85 L 
~------------~---________ ~~_______________ __ ~e~ ________________________________ -J 
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Algemeen geldt 
• 

(5.8) 
2L (60-~) + 1.5L .~ 

c c 

• met k ~ 2 wanneer ~«60 

Uit (4.10) met a = 0, en p = 6 volgt: 

(5.9) 

(5. 10) 

Stel: 

(5. 11) 

(5.12) 

Voor ~ 

dus 

dUB 

.... 
i e (l-cos ~ ) g -2wL 

c 

~ = arccos ( 
L 

g 

e/2wL c 

uitgedrukt in radialen geIdt: 

= k. L 
c 

) 

(5. ]3) k= 2(rr/3-11)+ 1.5 11 2 - li~Lc~i~' 
rr /3 ~ 11" e 

Opm: In de praktijk bIijkt dat L «L en r «R (kabelweerstand) 
c g c 

Het nemen van hun gemiddeide waarden is dus te rechtvaardigen. 

De transmissiekabel kan voorgesteid worden door een zogenaamde 

T-sektie (Hierop wordt uitgebreid terug~ekomen). 

Optellen van aIle weerstanden en zelfindukties levert fig 5.5 

Bij ,'konstante do of hoek '-regeling daalt de . gelijkspanning u vande 

wis'3elrichter bij toename van de stroom. R2 kan negatief worden wanneer 
3wL'groot genoeg is. Dit kan een stabiliteitsprobleem opleveren daar ----c .. 
d~ negatieve weerstand in kombinatie met smoorspoelinduktiviteiten en 

kabelkapaciteit oscillaties kan opwekken. 

3wL 1 
Rl~+k.r +r +2 R 

11" "C g 
L]' -k. L +!L+L ,c g 
L2=iL+L +k.L 

n " c 
n JUlL 

R slR+r +k.r +(~) 
2 2 n" c - -11" n 

n fig 5.5: equivalent circuit 
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6. Berekenins van weerstand, kapaciteit,zelfinduktie en isolatieweerstand 

van een gelijkspanninsskabel 

De weerstand wordt gegeven door: 

(6.l) 

waarin 

R = cl 
A 

p = resistiviteit van het geleidermateriaal (Qm) 

A = oppervlakte van de geleiderdoorsnede (m2) 

1 = lengte van de kabel (m) 

Voor koper geldt: p - 1 77 10-8 
Cu- , 

en voor aluminium: P
Al

= 2,83 10-8 
(Qm) 

(Qm) 

Een kabel met koperen geleider van 2 em diameter (=314 mm2
) en 20 km lengte 

heeft dus een weerstand van 0 (n) 

De kapaciteit van een koaxiale kabel wordt gegeven door (zie fig 6.1): 

(6.2) 2TI e eO 
r 1 

InE'~i) . 
C = (F) 

waarin e = r 

~O = 
relatieve permittiviteit van het isolatiemedium 

. .. .. k" (1 00 1 0-1 1 F) permLttLvLteLt Ln va uum -36TI m 
rl = straal van binnen geleider (m) 

r2 = binnenstraal van buitengeleider (m) 

I = lengte van de kabel (m) 

Voor een kabel met oliegedrenkt papier als isolatiemedium en isolat~e

dikte van 7 mm en xl = 0,01 (m) geldt: 

r2= rl + d = 0,01 + 0,007 = 0,017 (M) dus C = lL:I1 (llF) 

(e: = 3,5) 
r 

De induktiviteit van een koaxiale kabel wordt gegeven door: 

(6.3) 

met II = r 
II = o 

L = llrllO r2 
~ In(rr).l eH) 

relatieve permeabiliteit van het isolatiemedium 

permeabiliteit in vakuUm (= 4TIIO-7 ~) 
m 

rl,r2 en 1 zoals hierboven gedefinieerd. 

Voor bovengenoemde kabel geldt llr ~,I en L= ~ (mH) 

r 1 = 10 mm 

r 2 = 17 mm 

d = 7 mm 

fig 6.1 doorsnede door :koaxiale kabel 
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De iso1atieweerstand wordt gegeven door: 

(6.5) R. = Pi 1n(E·2) (SL) 
1 1.2TI r 1 ~ 

waarin Pi = de specifieke iso1atieweerstand bij 20 C ·(Q/m) 

1 = lengte van de kabel (m) 

Voor oliegedrenkt papier a1s isolatiemedium geldt p. ~ 1014 (Q/m) 
1 

dus voor 1=20.10\m) geldt: R.-=500 (MQ) en dus G.=l/R.-'" 0,002 (].IS) 
1 1 1 

7. Afleiding van het vervangingsschema voor een kabel 

Beschouwen we een kabe1 van 1engte 1 die afges10ten is met een impedantie Z2 

en die gevoed wordt door een spanningsbron e met inwendige impedantie Z1' 

(zie fig. 7,1). 
I(;c.s I 

I 
I 
I 

- I • 

I 

IU{l.Sj 
I 

o K xw:ll!> '£ ~ x. 
fig 7.1 : kabel afgesioten met\impedantie Z2en gevoed door e met Z1' 

dan geldt voor de impedantie ter plaatsex=O in Laplace-getransformeerde vorm 

(7.]) 

waarin 

en 

(7.2) met 

(7.3) en 

Z2 (s) cosh (yl) 
z. (s)= ZO(s), 

sinh (yl) 

1n ( Z2 s) sinh(yl) cosh (yl) 

Zo = karakteristieke impedantie {fi.J 1. van de kabel 
y = voortplantingskonstante (lhrj 

yes) = i(sL'+R')(sC'+G')' = Ci.+ jS 
sL +R 

z (s)= 
o sC'+G' 

R' = weerstand per meter (Q/m) 

L' = induktiviteit per meter (H/m) 

C' 

G' 

kapaciteit per meter 

'af1eiding' per meter 

(F/m) 

(S/m) 

Ci. = dempingskonstante 

S = fase konstante 

Uit vgl (7.1) zien we dat: Z. =ZO indien 6f 1= 00 (OOlange kabe1) 
1n 

6f Z2=ZO (karakteristieke afsluiting 

Dit geldt voor een willekeurige aanname van het punt x=O, dus op iedere 

plaats x in een lange of karakteristiek afgesloten kabe1 is de verhouding 
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U(x,s) = Z(x,s) gelijk aan de karakteristieke impedantie Zo (7.4) I (x, s) 

We kunnen ook nog de zogenaamde reflektiekoefficienten r 1 (s) en rZ(s) 

definieren 

(7.5) 
rI(s) 

Z1 (s) - Zo (s) 
x=O = voor 

Z1 (s) + ZO(s) 

(7.6) r 2(s) 
Z2(s) - ZO(s) 

x=l = voor 
Z2 (s) + ZO(s) 

Deze koefficienten bepalen de mate van reflektie van spannings- en stroom

golven ter plaatse x=o en x=l ten gevolge van de niet karakteristieke 

afsIuitingen Zl resp~ Z2' 

Opm: Voor een karakteristieke afsluiting Z2= Zo geldt ter plaatse x=1: 

Zo - ZO~ 0 d d r= = , wz er tree t geen refiektie op, en de 

Zo + Zo 
spannings- of stroomgolf plant zich volledig voort in een richting. 

In het algemeen is een afsluiting Z2 = Zo niet als tweepoort te 

konst]:,ueren, maar weI te benaderen. aetzelfde gel,dt voor 4e brqn-
im.lladantie. ~, * ' 

Wanneer de voortpiantingssnelheid van aIle frequenties hetzelfde is beet , ' d k b 1 . . . . R G' e a e vervormLngsvrLJ. DLt geldt wanneer -- = -- = a (met a~ 0 reeel) 
L' C' '7 

met L' = induktiviteit per meter = 0,105 llB 

C' = kapaciteit per meter = 0,365 nF 

(7.8) dan s+a ff. yes) = - en Z = -, v 0 C 
:: 16,96 ~ 17 n 

met v de voortplantingssnelbeid van E&M-golven in de kabel. 
1 8 

IHervoor geldt v =~ ~ 1.62 10 (m/sec) 

De kabel beet verliesvrij als geldt R' = G' =~O (dus ook vervormingsvrij!) 

De stroom- en spanningsgolven planten zicb ongedempt voort. 

V~~r een kabel met verliezen zijn dit !exponentieel gedempte lopende golven. 

Voor bovenbescbreven voorbeeld geldt: 

R' = 
II 

1, 13 G' 2 10-9 
= 10+6,'2.. en cr = -6 

7 t 3 10 

Dus de kabel is verre van vervormingsvrij. 

= 0,274 10-3 

-3 1 

Voor de karakteristieke impedantie geidt ZO{s) = /.06 to s+ 1, 13 

7,3 10-6s+ 2 10-9 
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Berekenen we nu de admittantie van een kabel met lengte 1 en parameters 

L',C',R' en G' afgesloten met impedantie Z2= Rn+j~n (zie fig 7.2) (s= j~) 

~ 
, 
I I 
I 

I 
I I 

Y 
I { t I I 

, 
~' L ,C ,R,G I 

I I 
I I 
I 

t I , J 

0 L 

fig 7.2 : admittantie Y van kabel afgesloten met Zi·=Rn +jw,t.n 

Nu geldt: (uit vgl 7.1) 

(7.9) 

(7.10) met 

~2sinh(Yl) + cosh(yl) 
Y = 0 

~-------------------
Z2cosh(y1) + ZOsinh(y1) 

='V(R' +jwJ-') (G' +jUj,C')' =Y(R' G' -W;L' C' )+jw..,<R' 0' +G' L') \ 

I yll « 1, dus: voor Bnie kabel geldt : 
l l 

(7.11) cosh(y1):\;; l+h 1 en sinh(yl)%y1 

Stel nu R'=G'=O dan Zo=W'1Jl.en yl: jw .. ~ (verliesvrij) 

w2L'C'1 2 
(7.12) dus cosh(y1) ~ 1- !I 2 en sinh(y1) ~ jWjL"C". 1 

(R +jWL )jW~1/Z0 +(1- W~L'C'. 12/2) 
(7.13) dan Y = __ ~n ___ ~_n~ __ ~~~ ____ ~ ______________ ___ 

(R +J'WL ) (1-w2L'C' 12/2) +Zoj'~~ 1 n >In" UjfL·l,,·. 

Voor 
(7.14) 

1{J; {r.v rf' 
d '~«-1 ";'T'i;TL'C ':: I = - ~ 11,455 (krad/sec) 
wz. T (f ~ I ,823 kHz) 

met Tde looptij d van een E&M-golf> door de kabE I 

W;L' C' . 12 / 2 « 1 

( 1:" ~ 0,12. /lY>t') 

wordt dit 

(7. 16) 

= J'WC +l/(R +jwL ) 
"p n "n 

De kabe1 is dus in eerste instantie te beschouwen a1s een kapaciteit van: 

(7. ] 7) Cp =~. 1/Z0 = C'. 1 = .C (Zo=i~:) 
parallel aan impedantie Z2=R +jwL (zie fig 7.3) n n n 
Natuurlijk is de kabel in werkelijkheid niet verliesvrij en zal deze ook 

een zekere mate van zelfinduktie bezitten terwijl het geleidingsvermogen 

van de isolatie voor aIle praktische frequenties verwaarloosbaar klein is. 
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We kunnen dus het volgende (symmetrische) vervangingsschema voor de 

kabel ha~teren(fig 7.3): 

o T-sektie t .-., x 
fig 7.~: representatie van de kabel als T-sektie 

Opm: De grondharmonische van een 12-pulsige wisselrichter verbonden 

met een 50 Hz net is: 
50.12 = 600 Hz < 1823 Hz= fO Erensfreauentie van de Denader1ng 

Echter voor de 2 e harmonische (~1200 Hz) gaat bovenstaande benadering 

niet meer helemaal Ope Om het gedrag voor deze frequenties goed te kunne 

beschrijven moeten we een uitgebreider vervangingsschema hanteren. 

Dit kan door meerdere sekties uit fig 7.4 in serie te schakelen. 

Zo krijgen we (fig 7.~): 

L 
.r.; 

c c c 

(Jf1o----' --1...-1 -_'" ______ I "~ ___ ----J---,--T "-----"'f>"+ 
I sektie sektie 2 ' sektie n ' 

x=o x-l/n x=21/n x-l 

fig 7.~: Laddernetwerk bestaande uit meerdere T-sekties 

Dit is ~quivalent aan fig 7.~ 

...... -.. _________ -1"V'Io""'L.I---.._~lIY'It\..I.., 

£. c 

~". ___ I ____ "' ______ T ...... _: ___________ I ..... ___ .. ~ 
I 

x=O pI 

fig 7.S: equivalent van fig 7. 

Dit heet een laddernetwerk bestaande uit gekoncentreerde elementen R,L en C 

Hoe meer sekties we in het model opnemen des te beter wordt de benadering 

voor hoge frequenties. In het limietgeval voor n-o:o cO gaat dit netwerk 
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over in een exakte eguivalent van een echte kabel (met verdeelde 

parameters R',L',C' en G'). 

In plaats van een laddernetwerk bestaande uit T-sekties kunnen we ook 

een soortgelijk netwerk uit zogenaamde IT-sekties opbouwen. 

Een IT-sektie wordt als voIgt gedefinieerd (zie fig 7.6): 

L R 

'"~I ~ :I ----( 0 

fig 7.6! IT-sektie. 

Een laddernetwerk uit IT-sekties opgebouwd ziet er als volgt uit: 

(fig "1.1') 

1: .. 
.. L--I-.... "'_+~,..rTY·Ylo~l ...... --r- __ .. ___ . _ .. _____ ,..., 

.I~ '"Ii I'" ~I , -------
c , 

'"Ii 
\ f 

I sektie x':.{ sektie 2 x!lJ x=.""-'/.." sektie n 1("'" 

fig T.7: laddernerwerk opgebouwd uitIT-sekties. 

Hetgeen equivalent is met fig 7.8, 

1:. S I:- 4-
L 

" I ". '" 
;:; .. T T 

~ l 
~ 

I, 
-----_ ... - ........ 

, , 
c c c: I 

;; .. ! l I~ 
It 

I 
"I 

I I 

~ - - . -- - - " I 

.re=. sektie 1 "'" , sektie 2 x= "';! )C M-fl~ . -.,..- ,_tie II 
~< 

fig 7.8: equivalent laddernetwerk. 

Vergelijk dit met fig 7.6 ,welke uit T-sekties is 'opgebouwd! 

Limietovergang n~~ levert ook een exakte equivalent op van de kabel 

met verdeelde parameters. 

Dat de benadering voor hogere frequenties bij meerdere sekties (grotere n) 

beter wordt is als voIgt in te zien. Een enkele IT-sektie die aan weers

zijden is belast met smoorspoelen (L], L2))L heeft een"inwendige" 
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Deze is vele malen groter dan de "uitwendige" resonantiefrequentie f , 
u 

welke bepaald wordt door de smoorspoelen L] en L2• (zie fig 7. 9 ) 

1 f"""V 1 « f. daar (L1'L2) » L f :: 2rr:;L
1

• eli ",J 2rr'VLz. e/2 ' 1-
U en Ll~ LZ 

R, LI L R. 1..2. R-z 

f;: c:. 
"2 

)(:0 :,11" t. 
fig 7. 9: II-sektie aan weerszijden belast met smoorspoelen. 

Daar f. » f kunnen we de IT-sektie voor f ~ f. aan be ide zij den als 
1- u 1-

"onbelast" veronderstellen. Ten gevolge van R wordt een resonantie-

trilling gedempt. Voor kritische demping geldt: 

.II:' '.06 10-3 

~r =r:v ce =2 -6 
7,3A,10 

Daar 

er is 

R ~ 1 n «48 n = ~r wordt deze trilling. onderkritisch gedempt, 

dus sprake van slecht gedempte spannings- en stroomoscillaties. Een 

spannings- of stroomverstoring zal dus een vrij slecht gedempte trilling ten 

gevolge hebben. Dit is natuurlijk niet het ge~al in de echte kabel,zodat 

een enkele IT-sektie voor frequenties in de buurt van en groter dan f. een 
1-

slecht kabelmodel vormt. Bij meerdere sekties in serie zal deze resonantie-

frequentie stijgen volgens: (zie fig. 7.8) 

fn = 2jJ1:.. Cl "rn 2n 
De resonantiefrequentie f , en daarmee de .;frequenties waarvoor de 

n 
benadering van de kabel door een laddernetwerk goed is, wordt dus groter 

(De "bandbreedte" van de benadering wordt groter~ en voor n -+ OD zal deze 

00 groot worden, dwz: benadering is goed voor aIle frequenties) 
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8. Afleidin~ van de molendyrtamika 

We beschouwen het volgende systeem (fig 8.1): 

I: n SM. 

:z. 

tandwieloverbrenging 

3 = generator (S.M.) 

4 == gelijkric.hter 

fig 8.1: molendynamika. 

Hiervoor kunnen we de volgende vermogensbalans opstellen: 

(8. 1) 

waarin: 

(8.2) dus 

hierin is 

p = P. + p + P t 
m ~ e v, 

p = w T = aangeboden mechanisc.h vermogen aan de molenas 
m d m m 2 

P. ---dt(iJ W ) = kinetiscrkotatievermogen van de generator-
~. m m 

rotor-kombinatie. 

P = u.i = opgewekt elektrisch vermogen 
egg 

P = het totaal van aIle verliezen: 
v, t 

mechanisch: in de overbrenging en in aIle lagers, 

luchtwrijving, ventilatieverliezen. 

elektrisch: ohmse verliezen ten gevolge van stromen 

in geleiders en dioden van gelijkrichter, 

I} (koperverliezen) 
werve stromen 

h t 
ijzerverlie~en 

magnetisch: ys erese 

T dw. 
w = J w dt + U 1 mm mm g g 

+ P 
v, t 

w = hoeksnelheid van de molenas m 
T = koppel op de molenas m 
J == traagheidsmoment van de molen-generator kombinatie 

m 
gezien vanuit de molen 

u = opgewekte (gelijk)spanning 
g 

i = 
g 

(gelijk) stroom 

Gaan we nu over op het generatortoerental W =n.W ,waar~n n de overbreng
m 

ingsverhouding van de tandwielkast is (n = 20), dan geldt: 

(8.3) w.T = 
m m 

w.T + P v,o 

met P het vermogen dat verloren gaat in de overbrenging. v,o 
De rotatie energie van de molen-generator kombinatie bedraagt : 

~ Jm wm (gezien vanuit de molen) = i J w (gezien vanuit de 2enerator) 



Technische Hogeschool Eindhoven biz. 55 van 

rapport nr. .Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

J 
met J = J +--¥ 

g n J = traagheidsnoment van de generator 
g 

(8.4) en 
J = traagheids1'1oment van de molenwiek 

J = (~)2.J ~ J In2 
W m m 

vgl (8.2) luidt dus: 

auS 

"'T + P = n 2 J. W 1. ~ + U .; + P 
~ v,o nOnOdt gO.g v,t 

dw 
wT = Jow "d't + u.i + P -p 

g g v,t v,o 

Laten we in eerste instantie de verliezen (totaal Z 5 %) bu~ten be

schouwing dan resulteert dit na delen door win: 

(8.5) T J 
dw u . 

= ·d't+WS·~g 

Voor de spanning u kunnen we schrijven: 
g 

(8.6) 

waar~n if = veldstroom van de generator 

k = konstante bepaald door generator en gelijkrichter 

L = zelfinduktie van de generator c 
i = gelijkrichterstroom g 
u = opgewekte (gelijk)spanning g 
P; = poolpaartal van de generator 
u (k' 3L .) 
~= '~f -:;rco ~g ·r, dus 

(8.7) en dus dw (k' 3L.). T= J dt + • ~f - :;rc o ~g .log ' P, 

Deze vergelijking beschrijft het gedrag van het systeem, waarin we w als 

uitgangsvariabele en T , ig , en if als ingangsvariabelen beschouwen. 

(zie fig 8.2) 

T~ 

l, ----" J, k. Lc r --,. 
..... -'"(.0 

1...-____ -4 

fig 8.2 : molendyuamika schematisch weergegeven 

Hierin wordt T bepaald door de onafhankelijke variabele v . d (windsnelheid) -- w~n 

en door w volgens: 

T=.l.cwT -p ) w m m v,o 

en Tm = Tm (vwind ,wm) 

Deze funktie heet de koppel-toeren karakteristiek van de rotoro 

'!!J De generator wordt yeronderstelt niet in verzadiging te zijn'ldSlarqu voorJ,opi§ dit __ . loneaire vp':'h",n 
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Nu geldt bij verwaarlozing van de overbrengingsverliezen: 

p 

~ <.< 1 
T w mm 

dat Tw ~ T w mm 
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(8.8) dus W T T (v • d' n.w) 
T~. = m w~n 

-m m ------~------
= T(v • d'W) 

w~n 

De stroom i 
g 

w 
wordt bepaald door 

n 
de door de gelijkrichter gevormde 

spanning u, en de eigenschappen van de elektrische belasting ( smoorspoe-

len, kabel, wisselrichter, . invloed van andere molens en landelijk net),dus 

ook i is een afhankelijke variabele. De veldstroom daarentegen is een 
g 

onafhankelijke variabele en wordt gebruikt als stuurgrootheid. 

Met behulp van vgl (8.7) kunnen we het volgende analoge schema van de 

molendynamika (fig 8.31 opstellen: r--~f----- vWlnd 
.------1 T (w,v ... ...,JIf---...., 

R, 

elektrisch 
netwerk 

1..( " .L"", I L,. .11, l, c 
'-----~---..--. ""., "" 

w 

fig 8.3 : analoog schema van de molendynamika met regeling 
(Voor betekenis van de typenamen der blokken:zie Appendix) 

Hierin in reeds de toegepaste regelstruktuur aangegeven. Het toerental w 
van de molen wordt geregeld met behulp van de stroom i • g 
Regelaar RZ berekent een wenswaarde i voor de gelijkstroom i , g,wens g 
die zorgt dat w zo goed mogelijk gelijk wordt gehouden aan de instelbare 

wenswaarde van het toe rental w • Deze ~ is de referentie voor wens wens 
regelaar RI ' die zorgt dat i zo goed mogelijk gelijk wordt aan i g g,wens 
Deze regelstruktuur wordt aangeduidt met "meester-slaaf"-regeling. 

RZ is de meester, die de referentie voor slaaf R} vormt. 
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Eigenschappen van de Itmeester-slaaf"-regeling: 

1) een stuur mogelijkheid if en 2 regellussen. 

2) R2 heet de primaire-of hoofdregelaar, 

RI heet de secundaire- of slaafregelaar. 

3) i wordt steeds zo geregeld dat geldt: Tw~ i .u 
g g g 

4) nauwkeurige begrenzing van i is mogelijk door begrenzing 
g 

van i in R2 • wens 
5) het effekt van verstoringen en niet-lineariteiten (bv. veldregeling 

op het proces worden dichter bij hun aangrijpingspunt gereduceerd 

dmv een snelle stroomregeling, welke de taak voor de langzame 

toerenregeling verlicht. 

6) verbetering van de regeling van de primaire variabele w 
doordat de tijdkonstante van de bekrachtiging (if) door Rl 

sterk wordt gereduceerd. 

Bovenbeschreven systeem met regeling, kabel-en wisselrichtermodel is 

gesimuleerd op een digitale komputer (PDP-II) m.b.v. het simulatie

programma THTSIM. 

"Programmering" geschiedt door het invoeren van de modelstruktuur in de 

vorm van een anaioog blokschema, waarbij van elk blok het volgnummer, 

het type en de bloknumme~s die als input dienen worden gespacificeerd. 

Nadeel ten opzichte van toepassing van een analoge komputer is de 

relatief lange simulatieduur omdat aIle blokuitgangen sequentieel worden 

berekend (enkele tientallen sekonden). 

Daartegenover staat een aantal belangrijke voordelen: 

a) We hoeven de grootheden in het schema ~iet te schalen , omdat we 

niet te maken hebben met rekenversterkers die overstuurd kunnen 

raken, zoals bij een analoge komputer. De resultaten zijn direkt 

geschikt voor interpretatie. 

b) We kunnen zeer ingewikkelde strukturen en ingewikkelde funktieblokken 

met grote flexibiliteit hanteren. 

c) Nettere en snellere presentatie van de grafische resultaten, terwijl 

ook resultaten in tabelvorm beschikbaar zijn. 
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9. Gerealiseerde simulatiemodellen 

Allereerst is geexperimenteerd met een model van de molendynamika 

zoals uiteengezet in hoofdstuk 8 (zie fig 8.3). Het elektrisch net-

werk wordt daarbij voorgesteld door het volgende (eenvoudige) model: 
i L, RJ , I( , L ... A", .. , ,~ . . --- ..... 

+1 ~ 
........ 

.. I:· - I I . • 
'lA, , I 

I I 

I 
, 

I I 

_ t1 . 
kaNL 

; ti-
I I 

.. fig 9.1 . laagfrequent voo~stel1ing van het elektrisch model . 
Hierin wordt de kabel slechts gerepresenteerd door een ohmse weerstand 

(dus zonder kapaciteit en zelfinduktie). Deze voorstelling is aIleen 

geldig voor lage frequenties, waarvoor zich de kabelkapaciteit als 

onderbreking en de zelfinduktie als kortsluiting gedraagt. 

Dit model wordt aangestoten door de rimpelloze spanning u ,welke 
g 

slechts laagfrequente komponenten bevat (traagheid veldregeling en molen-

dynamika). Een volledig blokschema is gegeven in de Appendix (A 2 ) 

Hierin stelt het funktieblok (FNC) de c -A kromme voor, welke stuksgewijs p . 

lineair is benaderd. De hieruit af te leiden koppel-toeren karakteristiek 

v~~r verschillende windsnelheden v . d zijn gegeven in A3, A4 en AS. 
W1n • _ • 

(molenkarakteristieken 1,2 en 3 met a = -4, 0 en 10 ) 

Uit bestudering van de autokorrelatiefunkties van een aantal windsnel

heidssignalen (de rapport: "Windmetingen op lokatie Schiphol-Oost" 

door J.W.M. Dekker, jan '78) blijkt dat deze redelijk te benaderen zijn 

door: 

(9.1) 

waarin T2: twee verschillende tijdkonstanten (sek) 

2 a2: de varianties van de signalen vI resp. v2 ' met 

v(t)=v1(t)+v2(t) 

We kunnen dus een realistisch windsnelheidssignaal gegereren met behulp 

van twee onafhankelijke (witte) ruisreeksen, welke elk afzonderlijk 

gefilterd worden door een eerste orde systeem (ti;dkonstanten T 1 resp T 2), 

en deze na vermenigvuldiging met at resp a2 te sommeren. (zie fig 9.2) 
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fig 9.2 : generering van realistisch windsignaal. 

Iunners in bovenataand schema geldt voor de autokorrelatiefunktie van vet): 

(9.3) 
T 

1Pvv (-r) = lim .!. J 
T""O T 0 

Daar de twee ruisreeksen onafhankelijk en dus ongekorrelleerd zijn 

geldt: 
(9.4) 1Pv v (T) = 0 

1 2 

(9.5) en dus 1Pv (T) = 1P (T) 
v v1v1 

V~~r de variantie van vet) geldt: 

(9.6) oZ Z 2 2 02 2 2 = 1Pv v(O) = °1 + °2 = a 1 n + aZ on 
2 

met 0. het verrnogen van de witte-ruisbron. 
n 

We kunnen O! berekenen daar de kansdichtheid fen) voor n gegeven 

(9.7) 

Hieruit . voIgt 

0.5 voor -) ~ n ,,1 

0.0 elders 

O~ = 1/3 dus 

(uniforrne verde ling) 

is: 

Figuur A 6 toont een voorbeeld van een gegenereerd windsnelheidssignaal. 

Uit~ebreid model 

Vervolgens is een verfijnd model gerealiseerd, waarin hoger frequente 

komponenten worden geintroduceerd (zie schema A 7 ) 

De door de gelijkrichter opgewekte rimpelspanning wordt weergegeven 

door middel van sinusbogen (zie fig 9.3 en A 8., 

fig 9.3: rimpelspanning benaderd door sinusbogen 
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De kommutatiehoek wordt hierin verwaarioosbaar klein verondersteld, 

hetgeen in vele praktische gevallen is te rechtvaardigen. 

Het kabelmodel is uitgebreid tot een T-sektie. Het volledige elek-

trisch ziet er dus als voIgt uit: 
if! 

-+ /.. L ~ r L r • • t + 
• u~ U, t c 
f 

• I 

• 
Ii 

fig 9.4 . hoger frequent kabelmodel. . 
Uit simulaties bleek dat dit netwerk bijzonder slecht gedempt is voor 

de resonantiefrequentie(s) ,die bepaald worden door de smoorspoelen 

Lg , Ln en de kabelkapaciteit C. Dit is ook op theoretische gronden 

in te zien. Neem bv. L (=L) =0.5 H en C=3.0 ~F dan geldt voor de 
g n 

resonantiefrequentie: (voor het gemak wordt i =0 verondersteldt) 
1 n 

(9.8) fOt:; 2rrrr:c' ~ 130 Hz 
g 

en voor de kritische dempingsweerstand: 

(9.9) R. _£~ ~816 ~1 -kr-iV C 
De werkelijke dempingsweerstand bedraagt echter: ~ + Rg ~ 0.5 Q « ~r 
zodat elke resonantietrilling onderkritisch gedempt zal zijn. 

Het spanningsverioop van up bij stapvormige u 
. f' A !J g 1n 19uur 9 • 

en u ziet er 
n 

uit als 

Ook het stroomverloop i (i) vertoont een dergelijk slecht gedempt 
g n 

verloop. Elke verstoring in u (en/of u ) zal dus een Iangdurige na-
g n 

werking ten gevolge hebben. Bij simulatie bleek de trage veldregeling 

niet in staat deze snelle stroompulsen van 130 Hz te elimineren. 

Oplossingen van dit weinig gede~pte gedrag kunnen van tweeeriei aard zijn: 

1) Vervanging van de passieve door een aktieve gelijkrichterbrug, waarmee 

snelle_regeling van de spanning ug mogelijk wordt. 

2) Toepassing van (passieve) dempingsfilters. Dit zijn resonantiekringen 

met kritische demping, die afgestemd worden op de resonantiefrequentie(s). 
Hierdoor wordt de energie van de resonantie kontinu "ontladen", zodat 

deze zich niet kan opslingeren in het syateem. Nadeel is dat de filte

ring plaatsvindt in het vermogensdeel, zodat een deel van de opgewekte 

energie verloren gaat. Dit geldt speciaal voor generatortoerentallen 

waarvo~r de rimpelfrequentie of een hogere harmonische samenvalt met 
~ Uit realistischer simulatie van de kabel m.b.v. een Iooptijdmodel blijkt 

echter een minder dramatisch verloop ! 
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de resonarttiefrequentie, omdat dan praktiseh aIle rimpelenergie 

verloren gaat in het dempingsfilter, terwiji de funktie van de 

smoorspoel (induktieve en dus verliesvrije eliminatie van de rimpel) 

dan geheel verloren gaat. Methode 1 is geheel verliesvrij! 

Voordeel boven (regel)methode 1 is dat het systeem inherent stabiel 

is, hetgeen van methode J niet gezegd kan worden (bv.:uitval regeling~) 
A 10 toont het effekt van een weerstand in serie met de smoorspoel. 

De figuur is bedoeld ter illustratie van het dempingsgedrag en niet 

als serieuze oplossing. Rierdoor zou een groot gedeelte van het 

opgewekte vermogen verloren gaan in de (serie)derrpingsweerstand. 

Momenteel worden bovenbeschreven dempingsfilters nader onderzocht. 

10 Konklusie 

Vorming van een realistisch model van een windturbinepark is mogelijk. 

Belangrijk is het frequentiebereik waarvoor het model moet korresponde

ren met de werkelijkheid. Dit bepaalt het aantal te hanteren kabel

sekties en de getrouwheid van de (rimpel)spanningsvormen in het model. 

Ret elektrisch systeem van smoorspoelen verbonden met een kabel is 

·uit zichzelf nogal slecht gedempt, zodat kunstmatige demping 

moet worden toegevoegd, hetzij m.b.v. demp,ingsfilters, hetzij m.b.v 

een regeling. De hierdoor geintroduceerde ~epmogensverliezen dienen minimaal 

te zijn. 
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INTEGRATOR vgls. ADAMS/BASHFORT/2 

= IC 

U
l 

= Uo + delta.Li
O 

un+1 = un + delta/2. (3 Lin-Lin_1) 

(delta = tijdstap) 

LIMITED INTEGRATOR (BEGRENSDE INTEGRATOR) 

{

MIN als INT < MIN 

u = MAX als INT,) MAX 

INT in aIle andere gevallen 

met INT == INTE~R~TOR vlgs. AB2 

ALGEBRAIC DELAY 

U={ICals 
l:i als 

djd = 0 

tijd " 0 
Dit blok is speciaal bedoeld om te worden aangebracht 

in algebraische loops, zodat deze ook kunnen worden 

gesorteerd. 

FIRST-ORDER (EERSTE ORDE SYSTEEM) 

u(s) k = 
l: i(s) ]+ sT 

PID-REGELAAR 

u(s) =K(-2- + 
ti(s) s.Ti 

1+ s.Td ) 
1+ s.(i.Td 

NB: Ti"> Td O'Ct.~l 

Ct. bepaalt de tamheid van 

de differentiator 

PI-regelaar als Td=O of Ct.=] 

PD-regelaar als Ti >'> 1 

r Ie 

f0:IT>r ... 

Tc 1(,( 

.. u 

tA-

blz63 van 

rapport nr. 

l 

Ie 

xc 
Hetl 
ptA X 

t 
T 
Ie 

~ 
Ti 
rei 
0( 

rei. 
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CONSTANT 

u = P 

TIME 

u = tijd 

:fULSE 

u ={: als Tl ~ tijd ( T2 

in aIle andere gevallen 

NB: tijd = geheel aantal malen delta, dus moet 

T2-T] ook = geheel aantal milen delta zijn. 

GAIN (VERSTERKER) 

u = (1: i).p 

ATTENUATOR (VERZWAKKER) 

u = (1: i)/p 

MULTIPLIER (VERMENIGVULDIGER) 

DIVIDER (DELER) 

SUMMATOR (OPTELLER) 

u = 1: i 

biz. 64 van 

rapport nr. 
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POWER ( YACRTVER.19EFFEU) 

u = ( E i)P 

(E i > 0) 

LIMITER (BEGRENZER) 

u ={= 
E i 

MAXIMUM 

MINIMUM 

RELAY 

SAMPLE/HOLD 

als E i<MIN 

als E i > MAX 

in aIle andere gevallen 

als 

als 

als 

= {Euin als tij d = k. Ts 
un n-1 in aIle andere gevallen k=O,I, ••• 

DELAY 

i(t-Td) als tijd ijTd 

Ie als tijd < Td 

N = aantal samples per delaytijd Td 

Td moet geheel zijn (liefst -1) 

N.delta 

I ABSOLUTE 

u - abs 0:: i) 

biz. 65 van A 1 

rapport nr. 

.-iII 
, : LIM 

...:...--..... 

.., 
T .. 
rc. 



Technische Hogeschool Eindhoven 

Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica 

SINUS 

u = sine L: i) 

NB: L: i in radialen 

COSINUS 

u = cos ( E 1) 

NB: L: i in radialen 

EXPONENT 

u = exp (L: i) 

LOGARITHME 

u =elog (L: i) 

NB: E i moet ) 0 zijn 

FUNKTIE GENERATOR 

u = funktie ( E i) 

De funk tie wordt gedefinieerd door een tabel 

van n (X, Y) -waarden (X 1 < X2 < ..... < Xn) 

Als L: i tussen 2 x-waarden ligt wordt lineair 

gelnterpoleerd. 

Als E i> X wordt line air geextrapoleerd. 
n 

NB: Ret aantal XY-paren (n) moet reeds bij de struktuur 

opgegeven worden, direkt na het laatste input

bloknummer. 

FUNKTIE DUPLICATOR 

u = funk tie (E i) 

Funktieblok met parameterlijst volgens het 'FNC'-blok 
met bloknummer P 

LOGISCHE 'AND' 

NB: true"" 1.0 (of )0.0 voor de inputs) 

false- 0.0 (of < 0.0 voor de inuuts) 

LOGISCHE 'OR' 
u = true als ilV i2V ••.. Yin '" true 

false in aIle andere gevallen 

NB: true"" 1.0 (of)O.O voor de inputs) 

false"" 0.0 (of<O.O voor de inputs) 

biz. 66 van 

rapport nr. 
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POWER (MACHTVERHEFFEN) 

u = ( 2: i)P 

( 2: i)D) 

SQUARE ROOT (WORTELTREKKEN) 

u = sqt (2: i) 

NB: 2:i moet ~ 0 zijn 

NOISE (RUISGENERATOR) 

-1 ~ u ~] uniform verdeelde ruis 

SQUARE RESISTANCE (KWADRATISCHE WEERSTAND) 

u = 2:i. I 2:i 1 . P 

SQUARE CONDUCTIVITY (KWADRATISCHE GELEIDING) 

u = sign(2:i). 'V/r.i / /p I 

FIX 

~Maakt van een gebroken een heel getal door afbreking 

u = FIX (E) 

biz. 67 van 

rapport nr. 
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] , INT, "29 

2,DIV,l,10 

3,GAI,3 

4,FNe,3 

S,MUL,4, 10,10,10 

6,DIV,S 

7,MUL,27,23 

8,NOI 

9,eON 

lO,FIO,8,9 

11,eON 

12,GAI,1,-11 

13,ATT,12 

14,LMI,13 

15,LIM,14,12 

16,GAI,15,-27 

17 ,ATT, 16 

18,LMI,17 

19,LIM,16,18 

20,FIO,19 

21,GAI,20 

22,GA1,27 

23, SUM, 21, -22 

24,MUL,23,1 

25,eON 

26,ATT,24,-25,-28 

27,LMI,26 

28, GAl, 27 

29 itATT, -7 ,30 

30,GAI,6 
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1 ,ATT, -8,52 

2,INT,1 

3,DIV,2,51 

4,GAI,3 

5, FNC,4 

6,MUL,5,51,51,51 

7,DIV,6,2 

8,MUL,35,33 

9,TIM 

10, MUL, 9, 2 

11, GAl, 10 

12, SIN, 11 

13,ABS,12 

14,MUL, 13, 18 

15,SUM,14,19 

16,MUL,15,17 

17,MUL,2,33 

18, CON 

19,CON 

20, CON 

21, GAl, 20,-2 

22,ATT,21 

23,lMI,22 

24, LIM, 23,21 

25, FlO, 35 

26,GAI,24,-25 

27,ATT,26 

28,lMI,27 

29,LIM,28,26 

30,FIO,29 

31,GAI,30 

32,GAI,35 

33, SUM, 31, -32 

34,ATT,16,-36,-42 

35, lMI, 34 

36, GAl, 35 

37, CON 

38,ATT,42,-37,-40 

39,lMI,38 

40,GAI,39 

41,ATT,35,-39 

42,INT,41 

43,CON. 

44,NOI 

45,FIO,44 

46,CON 

47,TIM 

48,MUL,46,47 

49,SIN,48 

50,GAI,49 

51,GAI,43,45,50 
52,GAr,7 
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