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Toepassingsmogelijkheden voor halfgeleider-schakelelementen b!j 

rotere'nde elektromechanische omzetters, bezien tegen de achtergron4 

van de frequentie-voorwaarde.•) 

door Prof.dr.ir. J.G. Niesten. 

· Summary: 
,. 

For a continuous conversion of energy inside a rotating electro

mechanical .converter of the magnatie type the magnatie fielda ot 
stator and rotor have to be synchronised; this requirement reaulta · 

.. 
in .the so-called f'requency-condition.·, 

Of' course an induction machine fullfila thia condition -tor each 

value o't the machanical speed automat1call7· 

However, a· machine with both atator- and ·rotor windinga conneeteeS 

to sourees of' f'ixed f'requenciea cannot operate at · a variable 

machanical speed without the uae ot a controlled trequency-· 

c onvert·er. 

·. Such a !requency-converter can be ot the mechanical, the electro

mechanical or the electronic type; .the recent deve·lopmenta on the 

tield of controlled aolid-state rectif4.era give riae to graat' 

èxpectations tor. the electrÓnic .variant • 

Voordracht, gehouden tijdens de Vakantieleergang Elektrotechniek 
.1964 te Delft op 21 en 22 mei 1964 voor de afdeling voor Elektro
· techniek.van het K.I.v.I. 
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Aan een roterende elektromechanische omzetter ·onderacheiden we 

als regel een stator en een rotor, welke laatste bestemd ia 

· voor de uitvoering van een - . veelal door de praktijk nader te 

· ~pecificeren{- mechanische bewegi~g. 
In de veronderstelli~Jg, dat stator en rotor beide m-tasig 

s)'JIImetri~cb, 2p-polig be1tikkeld zijn en bekrachtigd worden met . 

.. m-ta~ig symmetrische stroomstelaele van de frequentie "a·· , 
respec:ievelijk ~r' zal . . 
de hoeksnelheid van het statordraaiveld ten opzichte van het 

statorlichaam (~) _ gelijk zijn aan 
.. 8 

2'1t "8 
.! p 

en 

de hoeksnelheid van het rotordraaiveld ten opzichte van het 

rotorlichaam (~ ) gelijk zijn aan 
r 

2'1tv r .!---p 

Indien het rotorlichaam zich met een hoeksnelbeid ter grootte 

wm ten opzichte van het statorlichaam beweegt, zal 

de hoeksnelheid van het rotordraaiveld ten opzichte van het 

statorlichaam gelijk zijn aan 

2'Ît V r ·---- p + ~ • m 

Denken wij de beide magnetische draaivelden ter bepaling van de 

gedachten even opgewekt door middel van twee in de ruimte draai

baar opgéstelde permanente (of elektro-) magneten, dan is het 

zonder meer duidelijk dat het door de ene magneet op de andere 

uitgeoefende ~~EE!! bij gegeven veldconfiguratie !!!~~~!-!!-

~~~~!!!~~-~~!-~!~~-!~~-~!.2~~!~!!~~!-E2!!!!!.!~~-~!-~!!~! 
~~~~!!!!!.!~.!!!.:!!.!!~.E!~!2~!!~!-!~!!~~!!.!~~-~!!!.2!!~!!:!!~~! 
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Is nu de positieverandering tengevolge van een constant verschil 

in rotatiesnelheid van de beide magneten een lineaire functie van 
de tijd, dan ~al het eerdergenoemde koppel periodiek met de tijd 

variëren en wel - bij een verschuivinga-symmetrische conceptie -

rond een gemiddelde waarde nul I 

!~-2~~-~!Y!!-~!~-!~-~~~-!~~-!!~-~!~!~h~!.!~!~E!!:2!!~~~!~h~.!!~ 
~!-!~!-~~-~!!~-~!-~~~!~!-~!!~.2E~~~!-!!4El_:~!!!_!!-~!~!~!!~ 
~!!~h~~-~2~!!!J~.t.-!E2!!E-2!.2!!!!1!EI!E.!!~-2!.2!!2!-~~!!!!!!2!!! 
!2!!:2~!E-~ZE~h~22E (ontleend aan het griekse <1vvxpovo er • gelijk• 
tijdig; in de techniek met de betekenis: met gelijke snelheid 

Worden de draaivelden thans opgewekt op de wijze zoals in de aan

hef van deze inleiding vooropgesteld, dan kan de~e synchronisatie• 

voorwaarde als volgt worden genoteerd: 

ot 

dus 

ot 

+ -

(1,) = 1.1) + 1.1) s r m 

( 1) 

Deze voorwaarde voor continue overdracht van elektromagnetische 

in mechanische energie en vice versa zal in het volgende kortheids

halve worden aangeduid als !~!S~!E~!!!22~!!~~2!• 
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~------------------------~------------------------~----------~ 

2. De werking van enkele machi9e-tzpen, bezien tegen dt !Çhtergropd 

van de freguentievoorwaard!• 

2.1. De induktiemachine. 

Be.schouwen wij thans de · werking van enkele machine-tYI?eD tegen 

de ~chtergrénd van. de frequentievoorwaarde, dan zou ik U mede 

om redenen van didactische aard willen .voorstellen, _. te .beginnen 

met de dit jaar jubi1erende .induktiemachine. Deze heeft zich 
, . . . .. .. -----~----... --- . ' 

- stellig onbewust .;. vanaf het gelukkige moment van zijn geboorte 

"automatisch" ·aan de frequentievoorwaarde aangepast, zulks op 

grond van het feit dat de equivalente hoeksnelheidvoorwaarde 

o! 

(I) • (I) + (I) 
s r m 

w •w -w r s m 

overeenkomt met de relatie, welke de voor het induktieverschijnsel 
-maatgevende relatieve beweging van het rotorlièhaam ten opzichte 

van het staterdraaiveld beschrijft. 

Als pikante bijzonderheid .blijve in dit verband niet onvermeld, 

dat de induktiemachine zijn energiebalans van meet ar· aan gt-· 
. . ' ' 

conformeerd heeft aa~ de eeràt in 1956 door Manley en Rowe van 

de Bell Telephone Laboratories -voor parametrische ~ versterkers 

a~geleide "Frequency Power Formulas"l 1 ) 

2.~. De "dubbelgevoede" machine. 

Gaan .wi j vervolgens over naar de categorie· "~'S~~!!~!!2!2!" 
machines, dan wordt het aan de hand van de frequentievoorwaatde -------- . 
onmiddellijk duidelijk, dat ·bij rechtstreekse voeding van stator• 

. -------------en rotorwikkelingen uit bronnen va~ !~!!!.!~!i~!2!!! ' slechts bij 
één - eveneens vaste - mechanische frequentie of hoeksnelheid een 

continue energieoverdracht mogelijk kan zijn; we spreken in dat 

geval van een synchrone machine. 

1) f.:S.nley J .M. and H.E. Rowe -
Some general properties of nonlinear elemente I. General energy 
relations. - · 
Proc. I.R.E. ~ (1956), nr. 1, pag. 904 - 913. 



technische hogeschool eind hoven 

afdeling der elektrotechniek • groep elektromechanica 

blz 5 YM17 blz. 

rapport nr. EM64-lf 

Dat deze naam niet kan worden teruggevoerd op de s7nchrone 

loop vanstator-en rotor 4raaiveld .behoeft met verwijzing naar 

het voorafgaande geen nader betoog. Hij kan echter worden 
I . 

verstaan in het speciale, praktisch echter veelvuldig voor-

kom·ende geval, waarbij de rotorfrequentie "r · • 0 is; dan immers 

zal de asbeweging van de machine s7nchroon met die van de beide 

, draaivelden moeten ·verlopen om tot een continue omzetting van 

elektrische in mechanische energie en vice versa te geraken. 

Voeden wij de stator- en rotorwikkelingen rechtstreeks uit 

bronnenvan ~!!~i1~!.!!!'i~!!!!!! (c.q. uit 66n den dezelfde bron), 

dan leert ons de frequentievoorwaarde, dat slechts ~!~-!~!!!!~~~ 
van de as een van nul verschillend elektromagnetisch koppel op 
~---~---- ' 

de rotor kan worden uitgeoefend. !!~-!~~!!~~!!~-~~!!-!!!!!!!!_E!!!! 

!!!!!:~!!-!!2!:~!!!-~~~!:!:• Hiertóe zou de as moeten draaien, maar 
dan is weer niet aan de frequentievoorwaarde voldaan, tenzij we 

gebruik maken van een afzonderlijke !!:!~~!!!!!!2~!!!!!~ {- mutator 
mutare = veranderen) welke in zijn werking aan de frequentie• 

voorwaarde voldoet en tussen de gemeenschappelijke voedingsbron 

. en stator- of rotorwikkelingen is ·aangebracht. 

3. De freguentieomzetter. 

Indien de as van de dubbelgevoede machine, welke in stator en 

rotor uit bro~nen van gelijke frequentie wordt bekrachtigd,. een 

continu variabele mechanische hoeksnelh~id moet kunnen leveren, 

dan zal deze omzetter conform de .rrequentievoorwaarde een 

continu variabele "overzetverhouding" moeten bezitten. ' 

De sturing van de mutator kan een extern, dan wel een intern , 

karakter bezitten. 

Bij!~!!~!!!-!!~~~!!~ zal de mechanische . hoeksnelheid zich steede · 
dienen aan te · passen aan de veranderingen in het verschil van ~ 

8 

en wr' bij !!!!!~~!-!!~!:!~E d~arentegen wordt door een terug-
koppelin~ van de_ asbeweging naar de frequentiemutator het ver

schil van w en ' 1.1) automatisch aangepast aan de mechan.ische 
.. s r 
hoeksnelheid. . . 
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}.1. De frequentieomzetter met interne sturing. 

3.1.1. De mechanische versie; de ••commutator"-machine. 

Het is U ongetwijfeld bekend, dat .de mechanische versie Tan de 
------------------van de frequentieomzetter met interne sturing reeds meer dan 

een eeuw in gebruik is: de magneto-elektrische commutator• 
~. 

machine van de Franse natuurkundige Pixii dateert uit het jaar, 

volgende op dat van de ontdekking van de induktiewet• door 

Farada1 (1831). 2 ) Bij deze en soortgelijke uitvoeringen wordt 

de frequentie met behulp van een commutator (commutare • ver

wisselen) en 'een stel borstels van een vaste waarde (aanvankelijk 

0 Hz, later ook 1&i, 50 en 60 Hz) in een continu variabele 

waarde en vice versa omgezet. De terugkoppeling van de 

mechanische asbeweging naar de frequentieomzetter wordt in het 

onderhavige geval op bijzonder eenvou~ige wijze gerealiseerd 

door plaatsing van de bewegende contacten van de mechanische 

mutator (i.c. de commutatorlamellen) op de as zelve en be

vestiging van de vaste contacten aan het machinehuis. 

De bezwaren van fabricatorische· en onderhoudatechnische aard, 

welke tegen deze betrekkelijk primitieve mechanische schakelaar 

, met beperkt afschakelvermogen kunnen worden aangevoerd, zullen 

zonder enige twijfel hebben geleid tot bezinning op de mogelijk

heden - en de beperkingen - van een elektronische versie van de 
. . -----.-----·--·-·-·--- ' 

frequent.ieomzetter met interne sturing. 

· Wat de beperki·ng betreft verlie'ze men vooral niet uit het oog, 

dat het elektronische schakelelement (ventiel!) slechts voor 
. --------------------------~-

!!~.!~!~(!!~!~~!!~~ ~eschikt is, terwijl de !!~~~~!!~~! 
!~~~~!!~~~ zonder enig bezwaar in ~!!~!-~!:~!!~~!~ stroom kan 

. voeren. 

2) Heintzenberg, . Fr. -
Vorgeschichte und Kinderjahre der Dynamomaschine; ein RÜckblick 
zu ihrem 75. Geburtstag. 
Siemens Zeitschrift · ~ (1942l, :nr: 1, pag. 3 · ·.' 11. ~~ 
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3.1.2. De elektronische versie; de "mutator"-machine. • 
~' 

Na de succesvolle ontwikkeling van de roostergestuurde kwikdamp

mutator tot elektronische scho.kelaar van groot vermogen kreeg 

de elektronische versie van· de frequentieomzetter zijn ·kans en 

zo ~on het dan ook gebeuren, dat reeds in de dertiger jaren van 

deze eeuw de eerste machines met kwikdamp-frequen~~emutatoren 

werden geconstrueerd; zij kregen de naam "mutator"-aachine. (D.: 

Stromrichtermaschine). --

Dat ~ij de toepassingsmogelijkheden primair gedacht werd aan de 

(50 'Hz-) tractiemotor, moge uit de eerste publicatie& over dit 

onderwerp blijken.3) 

Gramisch laat zich in zijn duitse bewerking van het boek Mercur7 .. 
Are Rectifiers van O.K. Marti en H~ Winograd anno 1933 in 

optimistische bew~ordingen over de 11Kollektorlose Stromrichter

motor" uit: 

"Bei diesem Motortyp ist das gittergesteuerte Dampfentladungs

gefäss g.ewissermassen ein .Bes tandteil 'des Motors, indem es 

an die Stelle des mechanischen Kommutators tritt. Mit dem 

Weg~all des letzteren verschwinden. auch die Kommutierungs

schwierigkeiten, die bei den Einphasenbabnen .zur Herabsetzung 

der Periodenzahl auf 1q bzw .• 2~ Hz gefÜhrt haben, und es 

tritt der unmittelbare Anschluss der Einphasen-Bahnnetze an 

die 50periodigen Drehstromnetze d~r allgemeinen Licht- und 

Kraftversorgung in den Bereich der ~Öglichkeit. Da die vor

erwähnte Verwendung des ko.llektorlosen Stromrichtermotors . . 
gegenwärtig das grÖsste Interesse beansprucht, · so1l die 

Wirkungsweise kollektorloser Motoren an dem Beispiel eines 

Einphasenlokomotivmotors beschrieben werden, der vo·n Kern 

(BBC) vorgeschlagen wurde .• " 

3) Kern, E. - Der kommutatorlose Einphasenlokomotivmotor fÜr 40 
bis 60 Herz.-
Elektrische Bahne~ 1 ,. {1931l, nr. 11, pag. 313 - 321 .• : . • 

Stör, M. - Stremrichtermotoren für Einphaaenwechselstrom be-
liebiger Frequenz.- · ·. 
E.u.M. 2.1 (1933Y;nr. 45, ' pag. 589 - 6oo. · 
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ofschoon hij zi ch· aan het eind van zijn beschouwing wel afvraagt, "ob 

sich die gesteuerten ~ampfentladungsgefässe im Lokomotivbetrieb be

währen werden". 

Thans, ruim '30 jaar later, kunnen wij stellen dat zijn voorbehoud niet 

geheel misplaatst ia gebl eken, maar wel hebben wij inmid4ela kunnen 

constateren, dat de ontwikkeling van de mutator-motor na de ontdekking 

van de. haltgeleider-schakelelementen als transistoren en thyristoren tot 

ongekende bloei lijkt te komen; de verklaring hiervoor ben ik U na de 

voordrachten van ir. Memelink nauwe~ijks meer verschuldigd. 

De opstelling, welke ik U thans zo~ willen tonen ia als college• 

demonstratie ontworpen en dateert reeds Uit het jaar 1959. Zij betreft 

een in eigen atelier vervaardigde tweefasige universele elektrische 

machine ·voor onderwijsdoeleinden, welke in de rotorwikkelingen recht

streeks met gelijkstroom wordt gevoed; de statorwikkelingen zijn via 

een uit thyristoren opgebouwde halfgeleider-trequentieom:etter op 

dezelfde gelijkstroombron aangesloten. 

Voor de sturing van de thyristoren maken we gebruik van een eveneens in .. 
. ' .,.,... ' 

eigen huis · vervaardigde foto-elektrische positie-indicator~ Deze omYat h 
een vaat 'gedeelte, bestaande uit een schijt met i+ · gaten, benevena een -}~~;~~ 

' • L • ·: • .'! ~: 

viertal lamp j es met bijbehorende foto-.transistoren. Een op de . as van dë''.: 

machine gemonteerde, geprofileerde schijf laat het licht van de lampjes · 

op weg naar de b_ijbehorende foto-transistoren gedurende bijna een halve 

asemwenteling door en creëert zodoende bij draaiing van de as een serie 
' 

lichtpulsen ·van de frequentie' v , welke door de foto-transistoren in 
. • m . .. • 

.. elektrische stuurpuls:n van dezelfde frequentie. worden omgezet. Het · 

vaste gedeelte .van . de positie-indicator kan ter ve;krijging van eén ·· 

instelbaar "ontsteekmoment" van de thyristoren gelijk een borstelbrug' --

van een conventionele commutatormac-hine worden verdraaid. Voor het 

doven van de thyristoren wordt van de klassieke commutatie-condensatoren 

gebruik gemaakt. · 

Inschakeling van de lampjes doet de machine aanlopen, terwijl het sturen 

en eventueel ook het reverseren op eenvoudige wijze door middel van 
' . 

"elektronische borstelverschuiving" kan plaatsvinden. 

De figuren 1.1. en 1.2. geven de opstelling schematisch weer, terwijl 

fig. 2 de complete apparatuur in beeld brengt. De schakeling -is doelbe

wust slecht s voor é6n energierichting ontworpen, teneinde het oorspronke~ 

lijkt doel (een eers te . 1ierat ge•l aagde kennismaking van studenten met 

een e l ektronieche oommutator) niet voorbij te achieten; zij kan uiter• · · 
alird nà Yltl"cÜi&lteliäf "áll bet aaiit~ 'f'tctillltn door aat~;it,arai:itliáb&kiiiiáj 
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voor beide ener~ierichtingen (motor• en generatorbedrijf) worden ge
schikt gemaakt. 

Nu. zou ik mij kunnen voorstellen dat enkelen Uwer zich bij het aan

zien van deze demonstratie enigermate gereserveerd voelen, ~1 was 

dat gevoel slechts te danken • aan het dilettantische karakter van 

enkele onderdelen van deze mutatormotor. Speciaal voor hen zou ik 

nog· Uw aandacht ·willen vragen voor . een tweede opstelling, welke 

- zulks in tegenstelling tot de eerste - vrijwel geheel uit in 

de handel verkrijgbare componenten is opgebouwd. (Fig. 3). 
·De machine is een voor stap~bedrijf ontworpen synchrone motor met 

permanent-magnetische rotor. De . positie-indicator is ook bier van 

het foto-elektrische type, maar in de frequentieomzetter is dit

maal met het oog op de beperktbeid van het te schakelen vermogen 

eenvoudigheidshalve van schakeltransistQrengebruikt gemaakt; in 

dat geval kan immers worden afgezien van het gebruik van commutatie-

· condensatoren voor het "openen" van de halfgeleider-schakelaars. 

Wellicht ten overvloede moge ik er nog op Wijzen, dat de beide 

z~ëven getoonde mutatormachines in hun karakteristieke eigenschap

pen overeenkomen met onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroom-. 

machines. 

3.2. De frequentieomzetter met externe sturing. 

Bij externe sturing ·van de frequentieomzetter wordt de beweging van 

.de rotormagneet door de externe frequentie voorgeschreven, zoals ik 

U aan de zoëven reeds getoonde opstelling van de synchrone stappen

motor - ditmaal evenwel zonder terugkoppeling van de positie-indi

cator naar de frequentieomzetter - zou willen demonstreren • 

.. Zolang de rotorbeweging synchroon met die van bet statordraaiveld 

verloopt, muteert de frequentieomzetter . de frequentie van de voeden

de (gelijk-)spanning conform de frequentievoorwaarde en kan van een · 

continue energiestroom door de .machine sprake zijn. 
~ 

Q!_!~-~~-~~~-~E-!!!~!-~~J!!-~!~~~22~~!-!!~-~!-~!~~!~!!E~~~!~5 · 
2!~-~~~=-!~=~~!!!!!!~~~!!!!~~-!:!!!!!.~~!~.:~t~!!!.2!!~!!2!~.&-!!!.~!!~!t --
~!!~_!!~-~!~.!!!:!~2~-!~~-~=~-§!!!:~!~~=-~!!~=~~!~!-~2~E.!!_!!~!~§!~· 
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4. Het verband tussen grootte en frequentie van de machine-klemspannin&• 

Tot besluit van deze voordracht zou ik een tweetal traditionele ge

vallen van spanningsvoeding met U willen beoordelen aan de hand van 

het polaire netstroomdiagram van de synchrone machine, bij velen Uwer 

welliàt beter bekend onder de naam Blondel-diagram. ____ ... __ _ 
Wij baseren onze beschouwingen eenvoudigheidshalve op· een tweefasig- . 

symmetrisch bewikkelde synehrone machine met constante lucbteple~t, 

welke in de st~torfasen uit een gebalanceerd spanningaaisteem en in 

één der rotorfasen uit een bron van constante gelijkstroom wordt be

krachtigd. 

Voor elk der beide statorfasen van de machine .zal de som van de "in

wendige" spanning van elektromagnetische oorsprong (de el'~ktromo

torische kracht e ) en de "opgedrukte" spanning (de klemspanning u ) 
s 8 

te allen tijde in evenwicht moetem zijn met het spanningsverlies over 

de weerstand van de statorwikkeling. (R ) ten gevolge van de stroom a 
door die wikkeling (i ). a 
Worden de· positieve richtingen van u en i gekozen zoals aangegeven s s 
in fig. 4 , dan kari dit evenwicht worden beschreven met behulp van de 

spanningswet van Kirchhoff in ·de vorm 

+ 

u s 

l 

----------
u

8 
+ e

8
- R' i = 0 . s a , 

R . 
s 

e 
8 .Fig. 4 

I 

+ 

Nu wordt het verband tussen de elektromotorische kracht van inductie 

in elk der statorfasen (e ) en de totaal met de betreffende etator-s . . 
fase gekoppel.de ~agnetische flux (I 

8
) door de inductiewet v.an 

!~!:!~~l gegeven: · · 
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In het· thans beschouwde geval zal de flux ~ bestaan uit een twee
a 

tal componenten; &6n ervan ( ~ ) ss wordt door de stroom in de eigen 

fase Yerwekt, de andere ( t ) is een geYolg 
ra 

krachtiging. Onder inachtne~ng hiervan kan 

wordèn genoteerd: 

e s 11: -

d ~ 
es 

dt 

"d ~ . 
ra 

dt 

van de rotorbe;..:-

de inductiewet ala volgt ., ' 

of .bij lineair verondersteld verband tussen ~88 en ia ( ~.8 • L
8

1
8
): . -

• s 

di 
=-L --ä • 

s dt 

dI re 
dt 

· Stellen wij voorts, dat de . veldconfiguratie van de 2p-polig bewikkel

de machine aanleiding geeft tot een enkelvoudig harmonisch verband 

, tu~sen de !lUx tra en ~e rotorpositie .6: 

~ = - ~cos p6, rs rs 

· dan kan de spanningswet vant !~~~22!! in het onderhavige geval als 

· volgt worden geschreven: 

.. 
u + p ~ sin e rs 

Z_ij tenslotte nog gegeven, dat de rotorpositie lineair en de etator

klemspanning enkelvoudig harmonisch met de tijd variërt: 

e • 2 nv t + e 
m o 

en met v • p v · • s m 
u

8 
• û sin 2 nv t :-s s 

·dan luidt het sp~nningaevenwicht voo: de beschouwde statorfase ala 
"' volgt 

of na overgang op de complexe rekenwijze: ·' 

U + E • (R + j.2 •v L ) I 
~ ~• e as~ 

(2) 



! 
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Het gedrag van de eachine naar de netzijde blijkt in het volgende 

het ·.beste te kunnen worden beoordeeld met behulp van ··een. dimensie~ 

la R -- • R Y i ; aan de s U a -a -s 
hand van .. relatie (2) kunnen we voor deze grootheid de volgende 

uitdrukking noteren: 
i ,. 

met 

.. 
ErsV2 • .2 •vs •ra 

Rs 
68 • arctg 2 •v L 

a • 

~!!~~!!.!2!~!-2~!2~!~~!J~l-~~!-~!-~!!!~~~~!!!.E~~~!!.!~~-~!.2!!!!· -· 
~~~!~~-!:~~~!-~!~!~!!!~2!!1-~2!~!!~!-!!!!2t!~~!~~!~~!!~~!~!!! •• ~!~ 
~•~even waarden van û v • nv i · R en L een cirkel moet 
~-~--~--~-------~----s1---s---•-m~--ra1~-s-----a------------~---
~!J!! met 

' 

middelpunt 1 
' 1 j 6 + cotg 

8 

en ~s (4) -u Ers 
straal s 

. 11 j cotg 68 1 = 0 sin 6 + ' 8 s 

' . 
Dit cirkeldiagram geeft ons bij elke waarde van de faseverschuiving 

pe
0 

tussen de grootheden ~s en ~8 niet sleèhts een indruk omtrent 

~~22!!!.!~.!:!!.!:~-~!.!!~!2~!~~~~§!!~!!1!~~!!!1~-~!!E!~!!!!!!!J!.~! 
!!:!2~!!~22~, maar het kan ons tevens informeren omtrent de !~22!!! 

. !:~_h!!.~!!~~!~!-~2~~!~~2~~!!!~~!-~!;h:~!!~h!.!!~~2i!!!.!!!.~!:.!~!t-
bij behorende rendement; we behoeven dan slechts de lijnen van 
-----------------------
constant mechanisch vermogen 

constant (motor-) rendement 

in het complexe vlak aan te geven. 

P = - 2 E . • I m · -ra -s 

- 2 E .• I -ra -a " • -~~=--~ 2 U • I --
en 

- - ~ 

. 
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Met behulp van relatie (2) noteren •e: 

' 
P · •-2E .• I •2U.I -2RI 2 

m ""'ra -. -• -. a a . 

Deze uitdrukking voert tot de belangrijke conclusie, dat de meet------·-
~~~~!§~_f!~~~!-!~2-~!-2!!!~E~~!!~.!~~-2!-~~!2!!!!2!!l.~2!E!!~! 
~~~~2~!~~~~~!S!!Sl!S~!!.-2!J_!!2_!~!!!~!~~~~!.!~~-~!!.t!l!!!!!! 

2R 

~!~~~2!!~~!-!!~~2~!2 U; Pm !!2-~!~~!!_!!-~!! 
s 

middelpunt t , 0 

en 

straal 

Met behulp van relatie (~) . schrijven we voorts: 

, 1') = 

of 
~----------------------------------------------------------~ 

(6) 

{R8 Y81 cos · ~s- t (1 - 1'))}
2 

+ (Rs. Ysi sin ~s) 2 • (i ·(1 - ">} 2 (7) 

~~~!!-~!-~!!!~~~~!~!-E!~~~!-!~2~~!-~!~-!!2-!~!!-~!2~!~!2!-~2~~!!E2~
· ~!~!!!~!-2!!!~E~2!!2_!~!!-2!.~!!!2!!!!2!!.r. .. ~2!E!!!!_!~~~2~!~~~!!~!-
admittantie een cirkel is ~et ~ 
-----------------------------



--~------------------------------------------------------------~-------------, 
technische hogeschool eindhoven 

afdeling der elelctrotechnlek . • groep elektromechanica 

blz 14 v.-17 biL 

rapport nr.m~64-4 

middelpunt i' ( 1 - fl) t 0 

en (8) 

straal i ( 1 - T)) 

Fig. 5 toont U een Blondel-diagram van een synchrone machine met 
-~-----

cotg 6 • 5 voor het geval, dat de rotorbekrachtiging overeenkomt a 
- met· de waarde, welke noodzakelijk is voor ideaal (stroomloos) 

synchroniseren: 

Correspond~rende 

... 
u 

8 

~ra = Z '"' a 
deel van de 

; het met stabiel motorbedrijf 

cirkel is dik getekend. 

Bezien wij thans de lotgevallen van deze Blondel-cirkel, ·indien de -------
grootte van de klemspanning U bij een tot nul dalende stator

s . 
frequentie v 

a 

dan wel 

1. constant wordt gehouden, 

2. rechtevenredig met de s.tatorfrequentie wordt 

omlaaggebracht. 

In beide gevallen zal het middelpunt van de Blondel-cirkel, bepaald 
-----~ .. 

door ( 1 + j c otg 6 ) -
1

, zie h bij afnemende . waarde van . v bewegen 
a . . s 

langs een gedeelte van de omtrek van de cirkel met middelpunt i, 0 

en straal i - de cirkel voor P • 0 -met dien verstande, dat voor m 
V · a 0 het pu~t 1 1 0 bereikt wordt. 
a 

4.1. Machine-klemspanning constant van srootte. 

De straal van de Blondel-cirkel zal bij constante machine-klemspanning -------
tr :11 u ' (= E..ra ": )en dà:lende. statorfrequentie conform de functie 

s snom -· nom 

E 
..J:..S sin 6 u . s a 

E rs · =-E 
8 nom 

, ... 

sin · 6 = tg6 s .. s . nom 

dus rechtevenredig met cos 6 · afnémen 'tot de1raarde 0 bij v • o. 
s s 

• 

L-~--------------------~--------------------------------~------------------~ 
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. 
Fig. 6 kan ons onder meer tonen, dat het motorkipkoppel bij afnemen-

de statorfrequentie geleidelijk in grootte toeneemt; het bezit 

-bij de statorfr equentie 0 een eindige waarde. Deze uitspraak kan 

ook rechtstreeks worden ontleend aan de uitdrukking voor het 

(motor-) kipkoppel Te •r •elke - uitgaande van het feit dat voor elk 

kipkoppel de som van de stralen van P - en Blondel-cirkel gelijk 
m --------

aan ~ moet zijn - na enig rekenwerk kan worden gegoten in d~ vorm 

u 8 . 
cos ó (.- ...\sin ö ) 

T s v s 
.. 

• ... 
e s . 

Te = ;- = _c_o_s_6_
8

_....,.( -,-."'*'x-.-i~n-6---.r-) "1et 
e nom · 8 nom nom 

• u s 
US. u 

8 
v nomen 

t • ....!. 
s 

• ... . 
Fig. ? breng het onder (9) aangegeven verband tussen T en v

8 
in 

e' 
beeld voor het geval, dat cotg ö • 51 8 nom 

, À • 1 en U = 1. 
8 

. Terugkerende tot fig. 6 zij hier nog wel gewezen op het feit, dat de 

machine onder invloed van de dalende statorfrequentie bij constante 

grootte van de statorklemspànning geleidelijk in het gebied van 

de ongunstige rendementen verzeild raakt. 

4.2. Machine-klemspanning in grootte rechtevenredig met de stator- , 

frequentie. 

Voor het geval, dat het quotient van grootte en frequentie van de 

statorklemspanning een vaste waarde -bezit: 

u • u 8 nom u 
s dus s 1 = . -r- = 

"s "s nom 
I "s 

zal de straal van de Blondel-cirkel voor À = 1 bij dalende stator-------.. 
frequentie overeenkomsti-g de functie 

Ers 
U sin ó s = 

s 

2 1t \1 
s ' nom "' 

. tra sin ó s = sin ó 8 û 
s · · nom 

toenemen, totda t · bij de freque ntie 0 de waarde 1 is bereikt. 
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Ofschoon een globale redenering- gebaseerd op de sterk · verbreide 

gedachte, dat bij constante waarde van het quotient van ·atatorklem• 

spanning en frequentie het veld binnen de machine bij benadering 

constant van grootte zal ~lijven .- zou doen vermoeden, dat de 
• I· 

grootte van het motorkipkoppel in het onderhavige geval vrijwel on• 

afhankelijk van de f'reque.ntie zal zijn leert fig. 8 ons t dat het . 
betreffende kipkoppel bij dalende statorfrequentie geleidelijk af-

neemt tot de waarde 0 bij " = o. Kennelijk stuur.t de statorweerstand 
s --~~---------~~ 

hier roet in het et' en en komt er op deze manier van een bedrijt met ... 

c .onstante magnetische flux vooral bij de lagere frequenties slechts 

weinig terecht. Het bewuste verloop van het kipkoppel met de stater-

frequentie wordt ook ditmaal volledig bevestigd door de op relatie 

(9) gebaseerde grafische vo·orstelling van de functie · 
• • • u ... ... 

c": > T =·T voor het geval, dat cotg· 6~ •-: .5 ,_ :::). ~~1 s 
1 en • • . e e s 8 . • -

(fig. 9)'. nom "a 

Ofschoon een dergelijke eigenschap het thans beschouwde sturings• 

alternatief voor b~paalde vormen van aandrijving ongeschikt maakt 

blijve hier niet onvermeld, dat de aldus bedreven machine relatie! 

weinig stroom vraagt en althans gedeeltelijk in gebieden van 

hogere rendèmenten en arbeidefactoren opereert. 

Het ligt dan ook voor de hand, dat de praktijk bijvoorbeeld in die 

gevallen waarbij !=~-~2~~!~~!!-~~~~!-!~~_!~!!-~2!~~~!E~22f!!-~!~!~!l 
is, zal opteren vo~r een gemodificeerde versie van het alternatief' 

4.2. ·ons wederom baserèndé o~ :~elatie (9) zàl het voor dit geval~ 1•, 
• ... 

, . Te = 1 - noodzakelijke verband tussen de relatieve statorklem

spanning en de relatieve statorfrequentie worden gegeven door de 

_uitdrukking 

cos 6 
s 

• u 
(--! - sin 
~ s 

• cos (1 sin 6 ) 
snom 

Fig. 10 brengt dit verband in beeld voor het geval dat cotg 6 s nom 
• 5; 

ter vergelijking is in deze figuur 'tevensde :rechte • 1 ingetekend. 

. . 
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Waar ik binnen de mi j toegemeten tijd geen gelegenheid heb kunnen 

vinden om de !~!~2!~!!!!~~!~~-!~~-!~~~~~!!~~~~~!~ aan de orde te 
stellen zou ik U , aan het einde' van deze voordraèht gekomen, willen 

opwekken om dit terrein eenp zelf te gaan verkennen. U kunt zich' ·. J 

desgewenst terzake oriënteren aan de hand van een geheel aan de -

jubilerende kortsluitmotor g~wijd nummer .van de AEG-Mitteilungen, ·1 

. - L 4) . waarin oocke aandacht schenkt aan het probleem van de apanninga• ............ 
a:aapassing bi j het bedrijven van inductiemotoren met vári~bele ·~ · -· t 

. 5) 
frequentie en Heumann en Jordan de consequenties van stroomvoeding ........... _... . ............. . 
van inductiemotoren aan een onderzoek onderwerpen. . \~ l\ 

.... 

4) Loocke, G. - Probleme der Spannungsanpassung beim Betrieb von 
Asynchronmotoren mit variabl.êr ~~ Frequenz.
AEG-Mit~ • . "2!t (1964), nr. 1/2, pag. 47 • 54. 

5) Heumann,K. und K.-G. Jordan ·- . Das Verhalten des 'Kätigläur'ermotora 
bei veränderlicher Speisefrequenz und 
Stromregèlung.;. 

' 
"" 

l 

. 

AEG-:.Mitt • . ~ (1964), nr. '1/2 pag. 
107 - 116. 

-.. . 

.. 

. 
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Onderschriften figuren. 

Fig. 1.1. z Blokschema van een elektrische machine (M) met interne (int.), 

respectievelijk externe (ext.) sturing van de frequentie

omzetter (FO) tussen gelijkstroomnet en stator; de niet aan

gegeven rotor (positie-indicatorS) is met gelijkstroom be-

krachtigd, dan wel met een' permanente _magneet uitgevoerd ge

dacht. 

Fig. 1.2. : Schematische voorstelling van een tweefasige elektrische ·· 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

machine met interne sturing van de uit thyristoren opgebouwde 

halfgeleider-frequentie-omzetter. 

: De frequentie-gestuurde "u!liversele" elektrische machine met 

gelijkstroombekrachtiging in de rotor. 

: Een frequentie-gestuurde stappenmotor met permanent-magnetische. 

rotor. 

I Fig. 4. : Schematische voorstelling van 6&n der beide statorfasen van de 

"universele" elektrische machine. 
i 
i 

Fig. 5. :Het polaire diagram van .de - - op de geleidbaarheid .van een 

statorfase 'betrokken- statoringangsadmittantié van een 

synchrone machine met cylindrische rotor voor het geval, 

dat 
. 

6s 
nom 

= arctg 
I 

0,2 

en 

E = u rs · 8 nom nom · ; 
, 

het met stabiel motorbed:rijf corresponderende deel van het 

diagram is dik aangegeven. 

Fig. 6. : Lotgevallen van het polairè diagram overeenkomstig fig. 5 
onder invloed van frequentiesturing in de sta.tor, waarbij de 

- grootte vari de statorklemspanning constant gehouden word~; het 

met stabiel motorbedrijf corresponderende deel van de 

diagrammen is dik aangegeven. 

L-----------------------------------------------------------------------~·-
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Fig. ?. : Het verloop van het relatieve motorkipkoppel in afhankelijk• 

heid van de relatieve ~tatorfrequentie voor het geval, dat 

de grootte van de atatorklemspannïng constant gehouden wordt; 

6 snom • arctg 0,2 en Eranoa • U•nom• 

Fig. 8. :_ Lotgevallen van het polaire diagram overeenkomstig fig. · 5 

onder invloed van frequentiesturing in de stator, waarbij 

de grootte van de statorklemspanning rechtevenredig met de 

statorfrequentie veranderd wordt; het met stabiel motor

bedrijt corresponderende deel van de diagrammen is dik aan

gegeven. 

Fig. 9. : : 

Fig. 10. 

Het verloop van het relatieve m~torkipkoppel in afhankelijk

heid van de relatieve st~torfrequentie voor het geval, dat de 

· grootte van de statorklemspanning rechtevenredig met doe 

statorfrequentie veranderd wordt; 68nom. arotg 0,2 en 

E • U ra s nom nom 
• 

Het vereiste verloop van de relatieve statorklemspanning-in 

afhankelijkheid van de relatieve statorfrequentie voor het 

geval, dat het relatieve motorkipkoppel tijdens de frequentie

sturing van de machine constant moet 'blijven; 6 • arctg' 0~ 
•n•• en E ra nom 

• u • 
8 nom 

--------------~-------- -·- ----~ 


