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Samenvatting.

Dit rapport beschrijft op een analoge manier de werking en het

gedrag in quasi-statisch en dynamisch bedrijf van continu ver

anderlijke electrische en hydraulische gelijkstroomoverbreng

ingen.

Het voordeel van de analoge benadering is dat de verschillen

tussen beide aandrijvingen op een principiele wijze op de voor

grond kunnen treden.

Zo wordt aan de hand van het grote verschil in krachtdichtheid

het verschil in gewicht en volume verklaard tussen electrische

en hydraulische energieomzetters.

Verder wordt de lagere levensduurverwachting en het kleinere

massatraagheidsmoment van hydraulische omzetters verklaard.

Voor beide soorten overbrengingen is bij hetzelfde motortoeren

tal het gewicht, het volume en de prijs per KW afgegeven vermo

gen bepaald voor het gebied van 20 tot en met 90 KW.

Voor de hydraulische overbrengingen blijkt het aandeel van de

generatorische en motorische componenten in het totale volume

en gewicht kleiner te zijn dan het aandeel van de resterende

componenten.

De mogelijkheid tot variatie van de overbrengverhouding door

sturing in het conductieve gedeelte blijkt voor beide over

brengingen aanwezig te zijn en gebeurt op vergelijkbare wijze.

Het dynamische gedrag van beide aandrijvingen wordt beschreven

door dezelfde differentiaalvergelijkingen. De waarden van de

coefficienten in deze vergelijkingen blijken erg verschillend

te zijn voor beide overbrengingen.

Met behulp van een computerprogramma is op een grafische manier

aangetoond hoe deze verschillen tot uiting komen in de dynamische

responsies, daarbij werd gebruik gemaakt van realistische waarden

van een electrische en een hydraulische overbrenging van 100 KW.
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Summary.

This paper describes in an analogue way the operation and the

conduct in quasi static and dynamical action of continuously

changeable electric and hydraulic direct current transmissions.

The advantage of the analogue approach is the fact that the

differences between both transmissions are to be seen in a

principled way.

For instance, the diffference in volume and weight between

electric and hydraulic energyconvertors is explained by means

of the big difference in forcedensity between these convertors.

Also the lower life-expectation and the less inertia of a

hydraulic convertor is explained.

The weight, the volume and the price per KW delivered motor

poweris determined for both transmissions in the range 20 to

90 KW.

For hydraulic transmissions the share of motor and pump in the

total volum and weight appears to be less then the share of

the remaining parts.

The possibility of changing the transmissionrate by regulation

in the conductive part exist for both transmissions and happens

in a comparable way.

The dynamic conduct of both transmissions is described by the

same differential equations.

The values of the coefficients in these equations appear to be

very different in each case.

A computerprogramme has been writen which points out, in a gra

fical way, the effect of these differences on the dynamic res

ponses.

Realistic values of a electric and hydraulic transmission of

100 KW have been used.
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1. Inleiding.

De aandrijftechnicus houdt zich bezig met de vraag hoe aan

een gegeven lastproces energie kan worden toegevoerd.

Deze energie is afkomstig van een energiebron. Vaak is het

karakter van de door de bron geleverde energie zodanig dat

de energie niet door de last kan worden opgenomen, of dat het

lastproces de energie in een vonn vraagt waarbij de bron ener

getisch erg ongunstig werkzaam is.

Om de energieopname door de last mogelijk te maken, of de

energieafgifte van de bron zo optLmaal mogelijk te laten ver

lopen wordt er tussen de bron en het lastproces een over

brenging geplaatst. Zie figuur 1-1

E: Energ iebron PI

I
P

2
E ~ 0 )- L

0: Overbrenging

L: Lastproces

figuur 1'"-1

De aard van een overbrenging kan zeer verschillend z~Jn.

Men kent onder andere electrische, mechanische, hydraulische

en pneumatische overbrengingen.

Een overbrenging bestaat in het algemeen uit drie delen;

het generatorische deel, het conductieve deel en het motori-

sche deel. Zie figuur 1-2

D J~~]_D
I ,",.-- - --l);
:T1 I I

I I
i : I
I wI I I I I w2.:
: I I.. .... L -J L J

figuur 1-2
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Bet generatorische deel G neemt de energie van de energie

bron op en transformeert deze in een andere energievorm.

Bet conductieve deel C transporteert de energie van het gene

ratorische deel naar het motorische deel M.

Dit motorische deel M voert de energie na een transformatie

toe aan het lastproces.

In dit rapport worden roterende energieomzetters van het me

chanische type beschreven.

Bet opgenomen vermogen van het generatorische deel en het af

gegeven vermogen van het motorische deel kunnen dan ook ge

karakteriseerd worden door het product van koppel en hoek

snelheid.

De energiestromen in de overbrenging kunnen verschillend van

aard zijn. Met onderscheidt gelijkstroom-, wisselstroom- en

pulserende stroornoverbrengingen. Dit wordt schematisch in

figuur 1-3 aangegeven.

~

t

gelijkstroom

~

t

wisselstroom

figuur 1-3

Q +

~

t

pulserende stroom

Wordt in eerste instantie een verliesvrije overbrenging be

schouwd, dan geldt dat het ingaande vermogen, aangeboden bij

een hoeksnelheid 001' orngezet wordt in een uitgaand vermogen

bij een hoeksnelheid 00
2

•

Voor een verliesvrije overbrenging is de overbrengingver

houding i gelijk aan de hoeksnelheidsverhouding 00 2 : 001

en dus ook gelijk aan de draaimomentverhouding T1 :T2 .

. 00 2 T 1
~=-=-

001 T 2



-8-

Een continu veranderbare overbrenging is een overbrenging

waarbij de overbrengingverhouding i traploos veranderd kan

worden.

Voor een verliesvrije overbrenging is dit weergegeven in onder

staand figuur 1-4, waarbij:

Tmax= het max~aal toegestane koppel van de overbrenging.

wmax= de max~aal toegestane hoeksnelheid van de overbrenging.

-Tmax

W
I min
I

I
I
I
I

__ L_
I I
I I

--4--- t----
I I ~

--1---+--+----I I I -.-~~

I I I

W W W
min 2a 1

figuur 1-4

Voor
W min' w 2 < W 1 geldt i < 1

Voor 'w .- W 1 geldt i = 12

Voor W 1< W 2 ~ w max geldt i) 1

Dit rapport houdt zich bezig met een vergelijkend onderzoek

van gelijkstroomoverbrengingen met een continu veranderlijke

overbrengverhouding.

De hydrauliek beschikt hiertoe over hydrostatische componenten.

Van electromechanische zijde staan de gelijkstroomrnachines

ter beschikking.
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De modellen die opgesteld worden gelden zowel voor electrische,

hydraulische als mechanische overbrengingen.

De mechanische overbrengingen worden in dit verslag verder

buiten beschouwing gelaten.
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2. Analogon theorie over de roterende beweging.

2.1 Inleiding.

Van de overbrengingen die in dit rapport beschouwd worden,

hebben zowel het generatorische als het motorische deel een

roterend karakter.

om verschillende overbrengingen met elkaar te kunnen verge

lijken wordt gebruik gemaakt van lit.l, waar verliesvrije

mechanische, electrische en hydraulische transmissies ge

analiseerd worden met een en dezelfde formule.

2.2 Introductie van de begrippen krachtdichtheid en volumiteit.

Hoewel de translerende beweging niet in dit rapport beschre
ven wordt is deze beweging erg geschikt om genoemde begrippen

aanschouwelijk te maken.

De hoeveelheid arbeid die verricht wordt door een kracht F

werkzaam op een oppervlak 0 dat zich ten gevolge van die

kracht translerend verplaatst over een afstand d, is gelijk

aan:

E = F.d

E = (FlO). (O.d)

E = 6. •V

Hierbij is:
6. = krachtdichtheid in (N/m2 )

V = volumiteit in (m3)

x=O

figuur 2.2-1

x=d
--+

x
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Onder de krachtdichtheid verstaat men de kracht welke werk

zaam is per eenheid van oppervlakte.

In het getekende voorbeeld is de krachtdichtheid gelijk

aan de druk.

Onder de volumiteit verstaat men het volume in de energie

amzetter waarin de krachtdichtheid tijdens de beweging ont

staat respectievelijk verdwijnt. In het getekende voorbeeld

is de volumiteit gelijk aan het gearceerde volume.

Voor roterende bewegingen worden de begrippen krachtdichtheid

en volumiteit eveneens gehanteerd.

De volumiteit wordt dan gedefinieerd per as-omwenteling.

Voor een roterende beweging geldt:

geleverde of opgenomen energie per omwenteling,

E = 6..V

geleverd of opgenamen vermogen,
P =. 6. •V •n = 6.. V. W

21t

= 6..V.w
21t

= T.w

Voor een verliesvrije roterende energieomzetter welke motorisch

werkzaam is geldt:

Puit =

Voor een verliesvrije roterende energieamzetter welke gene

ratorisch werkzaam is geldt:
= P = 'T. w = 6.. V • w

as 21t

Hieruit voIgt in het algemeen:

... ;'7 6..v.w
.L. W

21t
of T = 6..V

21t

, welke

van de

Verder geeft de d~ensie van het product V.w :21t

gelijk is aan L3T- 1 , aanleiding tot het invoeren

grootheid Q, de stroam van energiedragers.

De invloed van de hydrauliek, waar deze theorie van afkomstig

is, is duidelijk merkbaar aan het begrip stroom van energie

dragers.



-12-

Resumerend:

Voor roterende energieornzetters geldt:

p = 6.. Q : .T =
6..V

2Jt
Q = V.w

2Jt

Schematisch kunnen verliesvrije roterende energieornzetters

als volgt weergegeven worden.

motor generator

6.
6.-

T T-
V 2 7t

voedingvoeding ~ V-

Q w Q

Q w w Q

Q- V
w-

2 7t

voeding V . 2""""n voed±ng

6. T 6.

figuur 2.2-2

Voor deze blokschema's geldt dat de linkerpoorten de

ingangsgrootheden weergeven en de rechterpoorten de uitgangs

grootheden.

2.3 Variabele overbrengingverhouding.

Zoals vermeldt onder 1 bestaat een overbrenging uit een

generatorisch, een conductief en een motorisch deel.

De blokschema's voor het motorisch en generatorisch gedeelte

zijn weergegeven in figuur 2.2-2
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Omdat in het conductief gedeelte de overbrenging verliesvrij

is en omdat daardoor in dit gedeelte geen energieomzetting

plaats vindt, kan het conductief gedeelte weergegeven worden

volgens figuur 2.3-~..

!:J.

~ t !:J.
"""'1

Q Q

figuur 2.3-1

Schematisch ziet een overbrenging uit als in figuur 2.3-2.

T~
!:J. !:J.

t w

2
2 1r

~
1

~
"'1 2

VI '2"7i"

1 2
figuur 2.3-2a

~ ~
!:J.

t:2
VI

~ 2
.

1 :rr

27r V2
wi Q Q w2

figuur 2.3-2b

zowel voor verliesvrije als

gedefinieerd als:

i =

De index 1 wordt gebruikt voor grootheden aan de

de index 2 voor grootheden aan motorzijde.

In figuur 2.3-2a is er sprake van koppelvoeding

2.3-2b van hoeksnelheidsvoeding.

De .overbrengingverhouding i is

niet-verliesvrije overbrengingen
VI
V2

generatorzijde,

en in figuur

Zoals vermeld in de inleiding geldt voor verliesvrije over

brengingen verder dat:

i =
w2

w 1
=
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i

figuur 2.3-3a figuur 2. 3-3b

In figuur 2.3-3

houding i en de

Figuur 2.3-3a:

Figuur 2.3-3b:

is het verband tussen de overbrengingver

volumiteiten VI en V2 weergegeven.

i (V 1) met als parameter V2.

i (V 2) met als parameter VI·

Figuur 2.3-4 geeft een hoogtekaart van de overbrengingver

houding i als functie van de volumiteiten VI en V2 .

Bij constante i geldt voor de variatie van de volumiteiten

V 1 en V 2:

of

figuur 2.3-4

- i=~
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2.4 Invloed van de overbrengingyerhoudinq op de koppel-toeren

kromme van de overbrenging.

is T2 omgekeerd evenredig met

getekend in figuur

is weergegeven

De koppeltoerenkromme van de overbrenging

2.3-2a, hier is sprake van koppelvoeding,

in figuur 2.4-1a.

Er geldt: V2 T1
T2 = V· T1 = i

1

Bij constant ingaand koppel T1
de overbrengingverhouding i.

Figuur 2.4-1b geeft de koppel-toerenkrornme weer van de

overbrenging getekend in figuur 2.3-2b.

Omdat hier sprake is van hoeksnelheidsvoeding, geldt:

Bij konstante ingaande hoeksnelheid wI is de uitgaande hoek

snelheid W 2 recht evenredig met de overbrengingverhouding 1.

~
i

1
~ i

1
i 2 i

3

T
2 i 2

T2

i
3

figuur

i 2 < i 3
figuur 2.4-1b

Bij verandering van de overbrengingverhouding i ontstaat er

een verschuiving van de koppel-toerenkrornrne .

De evenwichtssituatie tussen overbrenging en lastproces

wordt bepaald door:

a. de koppel-toerenkromrne van de overbrenging.

b. de ~oppel-toerenkromrnevan het lastproces.
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Figuur 2.4-2 laat de verandering van de evenwichtssituaties

zien bij variatie van de overbrengingverhouding.

Het lastproces wordt hierbij beschreven door de vergelijking:

T = C1.w

De evenwichtspunten zijn aangeduid met de cijfers 1,2 en 3.

figuur2.4-2

2.5 Invloed overbrengingyerhouding weergegeven in het ~ IQ-vlak

geldt:

T
1

="""1=

Bij een constante overbrengingverhouding i geldt in het geval

van koppelvoeding dat T2=constant, en in het geval van hoek

snelheidsvoeding dat w 2=constant. Van de voedingsgrootheden,

T1 respectievelijk wI' wordt verondersteld dat deze constant

zijn.

Voor koppelvoeding

Zie figuur 2.5-1a

Verder geldt: V
2

Q = 2;'"". W 2 '

waarbij W 2 bepaald is door het lastproces.

Zie figuur 2.5-1b
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i=constant

V2 ~

figuur 2.5-1a

Q

figuur 2.5-1b

i=constant

Als figuur 2.5-1a gecombineerd wordt

leidt dit, na eliminatie van V2 ' tot

Hiervoor geldt:

met figuur 2.5-1b, dan

figuur 2.5-2.

i
1

i 2....._------------
figuur 2.5-2

De hyperbool die het verband aangeeft tussen de krachtdicht

heid A en de stroom van energiedragers Q bij constante i,

verschuift naar boven of beneden bij variatie van de over

brengingverhouding i. De grootte van deze verschuiving is

afhankelijk van het lastproces.
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Indien het lastproces beschreven wordt door de vergelijking:

T2 = f 1 (w
2

)

of

W
2

= f 2 (T
2

)

waarbij f 1 en f 2 elkaars inverse functies zijn, dan geldt:

voor i = iI' T ' = T1/i12
Wi = f 2 (T:2)2

T'w ' =Ll.Q
T1 . T1= f 2 (1)2 2 i 1 1

voor i = i 2 , T " = T1/i2 J2
df2Wi 1= f (T") = w:22 2 2 + dT

2
· dT2

T '2

= T1 [ I T~f2 ]
Ti 'wi 1= Ll.Q i

2
w2 + ) dT

2
dT 2

T '2
Bij de voorgaande afleiding is gebruik gemaakt van de ge-

lijkheid T2.w 2 =Ll.Q.

Deze gelijkheid mag gebruikt worden omdat aIle gebruikte

componenten van de overbrenging verliesvrij zijn.

Uit genoemde gelijkheid voIgt het verband tussen Ll en Q

bij constante i, zoals weergegeven in figuur 2.5-2, zonder

tussenkomst van de figuren 2.5-1a en 2.5-1b.

Deze laatste twee figuren zijn toch in dit betoog opgenomen

am de oorzaken van een veranderende overbrengingverhouding

dUidelijk aan te geven.

Voor hoeksnelheidsvoeding geldt:

w 2
Zie figuur 2.5-3a

Q =

Verder geldt: 2n
Ll = -V-. T2' waarbij T2 bepaald is door het

2
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lastproces.

Zie figuur 2.5-3b

Q

V2
figuur 2.5-3a~ figuur 2.5-3b

Cornbinatie van figuur 2.5-3a en 2.5-3b levert figuur 2.5-4 Ope

Hiervoor geldt:

figuur 2.5-4

Voor de verschuiving van de ~-Q kromrnen bij verandering van

de overbrengingverhouding i geldt analoog aan de afleiding bij

figuur 2.5-2:
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voor i = WI =
2

T i = f 1 (wi)
Tt W i =~'Q = ii W t f 1 (i 1w1 )

voor i = i 2 Wi 1= iiw 1

T II = f ( I')2 1 w2

2.6 Samenvatting.

De werking van een variabele roterende overbrenging kan

grafisch weergegeven worden in ~~n grafiek.

Voor koppelvoeding zie figuur 2~6-1

voor hoeksnelheidsvoeding zie figuur 2.6-2

Voor beide grafieken geldt de volgende gedachtengang:

- Uitgangspunt is de overbrengingverhouding i, deze wordt

bepaald door VI en V2 , zie derde kwadrant.-

- De,overbrengingverhouding i bepaalt, samen met de ingaande

grootheid aan generatorzijde, de koppel~toerenkrommevan

het motorische gedeelte, eerste kwadrant.-

- Het snijpunt van de betreffende koppel-toerenkromme met

de lastkarakteristiek bepaalt de evenwichtstoestand T2 ,w 2 .-

- Voor de krachtdi~htheid ~ geldt:

~ T 2 7r
= 1 VI
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Omdat bij koppelvoeding T1 constant is wordt ~ in dat geval

weergegeven middels de relatie:

27f
~ = T .--

1 VI

Bij hoeksnelheidsvoeding wordt ~ weergegeven met behulp van

de betrekking:

27f
~= T2,V',

2

zie tweede.kwadrant.-

- Voor de stroom van energiedragers Q geldt:

Bij hoeksnelheidsvoeding wordt, vanwege de opgedrukte wI'

Q weergegeven door middel van de uitdrukking:

VI
Q =wl'~

bij koppelvoeding door:

- V2
Q=w 2·r;-

zie vierde kwadrant.-

Ter illustratie geldt:

in figuur 2.6-1

VI = ViI i = i 1/2
V2

= VI
2

in figuur 2.6-2

i = i 1 /21
T1 = Ti

koppel-toeren

kronune

VI = VI

f
1

V2 = VI
2

i = 2i

wI = WI
1

koppel-toeren

kromme

koppel~toerenkrommel
T ' WI
2' 2lastkarakteristiek

koppel-toerenkronunel
T ' WI

2' 2lastkarakteristiek
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in figuur 2.6-1 in figuur 2.6-2

w2 = wi ) U1. = wi )Q = Q' Q = Q'
V2 = v' VI = V'

2 1

TI = Ti ) T2 = T2
I

A = A' A = A'
VI = V' V2 = V'

1 2

De systeembegrenzingen van een overbrenging worden bepaald

door:

a. grenzen van VI en V2 .

b. max. motorkoppel

max. motortoerental

max. asvermogen van motor.

c. A en Q begrenzing.

Zie figuur 2.6-3

ad a.: Het regelbereik van een overbrenging ligt tussen

im1. en i , waarbijn max

VImin
i min = V

2max
' i =. max

V Imax
V

2
.

m~n

regelbereik is aangegeven in derde kwadrant.

ad b.: Het toepassingsgebied wordt bepaald door T2max '

w2max en P2max· Eerste kwadrant.

ad c.: De maximaal toelaatbare krachtdichtheid A en stroom

van energiedragers Q is weergegeven in respectievelijk

het tweede en het vierde kwadrant.
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T'
2

V'
2

figuur 2.6-1

I

w'2

. 2Q 1
I
I
I

._._._._.1
Q'

,
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I
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I
I
I
I
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VI
1

T'
2

w 1

figuur 2.6-2
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.lleld in paragraaf 1 Z~Jn de twee belangrijkste rede
Zoals

~n overbrenging toe te passen de volgende:
nen 0

gieopnarne door het lastproces is niet mogelijk bij

a. ~cte koppeling van energiebron met last.

~j directe koppeling is er weI sprake van energieopnarne
1 T
~joor het lastproces, doch het rendernent van de energie-

bron is in de dan optredende bedrijfspunten erg laag.

Ter verduidelijking hiervan is in figuur 2.6-4 in_het

eerste kwadrant een mogelijke lastproceskarakteristiek en

een koppel-toerenkrornrne van de energiebron getekend:

krornrne a en krornrne b.

J Zander overbrenging, of met overbrengingverhouding 1,

is er geen sprake van een snijpunt van beide kromrnen, zodat

er geen stationair bedrijfspunt optreedt waarbij de last

energie opneemt.

Indien een overbrenging aangebracht wordt, is er sprake

van een getransformeerde koppel-toerenkrornrne van de

energiebron, waarbij weI een stationair bedrijfspunt op

treedt: figuur.2.6-4,kromme c.

De getransformeerde koppel-toerenkrornrne beschrijft het

gedrag van de energiebron inclusief overbrenging aan de

uitgaande as van de overbrenging.

b. In figuur 2.6-5 is in het eerste kwadrant het lastproces

weergegeven en het gewenste bedrijfspunt (BP). Verder is

van de energiebron die koppel-toerenkrornrne getekend die

dit bedrijfspunt mogelijk maakt.

Zoals rniddels hoogtelijnen is aangegeven is het rendement

van de energiebron in dit geval erg laag.

Door toepassing van een overbrenging kan dit energetisch

ongunstig bedrijfspunt van de energiebron veranderd worden

in een energetisch gunstiger bedrijfspunt met behoud van

het gewenste bedrijfspunt van de last.

Ook hier ontstaat weer een getransforrneerde koppel-toeren-
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kromme die in dit geval gelijk is aan de oorspronkelijke

kromme.
Een voor de hand liggende toepassing van deze mogelijheid

is het gebruik van veranderlijke overbrengingen in wind

molens.
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3. Uitbreiding analogon model.

3.1 Lopende en drijvende grootheden.

Tot nog toe zijn in dit verslag de grootheden ~ ,V en Q

heel algemeen beschouwd.

De in de praktijk voorkomende roterende energieomzetters worden

gekarakteriseerd door twee variabelen:

-de lopende grootheid L, Itthroughlt-variabele.-

-de drijvende grootheid D, Itacrosslt-variabele.-

(lit. 5)

De transformatie van het L,D-domein naar het ~,Q-domein is

afhankelijk van de soort energieornzetter.

Voor verschillende soorten energieomzetters geeft figuur

3.1-1 de L- en D-grootheden weer.

soort roterende motorisch werkzaam generatorisch werkz.

energieornzetter Lin Din Luit Duit L. Din Luit Duit~n

IElectrisch I U w T w T I U

!Hydraulisch Qe
~p w T w T Qe

~p

!Mechanisch w T w T w T w T

figuur 3.1-1

Voor de gebruikte verliesvrije systemen geldt:

D = D(~) en L = L(Q)

of

D = D(Q) en L = L(~)

Evenzo geldt, zie bijlage 1, dat:

voor D = f 1 (~) : ~ = f
1

- 1 (D)

L = f
1

- 1 (Q)

Q = f
1

(L)
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Voor D = f 2 (Q) : 6. = f 2 (L)

L = f
2

- 1 (6.)

° = f
2

- 1 (D)

Het blokschema voor een overbrenging ziet er nu als volgt

uit, zie figuur 3.1-2:

~ ~
D D 6. 2

~2n
f1.1 ~ 1 ~f1.2-1 ~

V
2

VI 2n

wI °1
L L

°2
w

2\

f1gUUI 3.1-2a

~ f:j
D D

~ ~
2n f2.1-1~ 1 t:.l f

2.2

V
2

VI 2ft
6. 1 L L 6.21 2

~ ~
L L

~ ~
VI -1

~ ~
2nf 1 f1.2- 2n 1.1 V2

6.11 2 2

figuur 3.1-2b

~
6.1 L L 6. 2

~VI ~ f 2 • 1 ~ 1 ~ f2.2-1~ 2n
2TI V2

wI °1 °2
w

2

Figuur 3.1-2a geldt voor koppelvoeding en 3.1-2b voor

hoeksnelheidsvoeding.
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Omdat koppelvoeding in de praktijk minder vaak voorkomt dan

hoeksnelheidsvoeding wordt in de rest van dit verslag de

beschrijving van de koppelvoedingssituatie meestal achter

wege gelaten.

In de volgende paragrafen worden de functies f 1 en f 2 afge

leid voor hydraulische en electrische omzetters.

3.2 Hydrostatische gelijkstroomoverbrenging.

Voor een verliesvrije roterende hydraulische energieomzetter,

waarbij onsamendrukbare vloeistof gebruikt wordt, geldt dat

per asomwenteling een hoeveelheid vloeistof verplaatst wordt

die gelijk is aan het slagvolume van de omzetters.

Dit slagvolume Wtheoretisch (Wth ) is gelijk aan de volumiteit V.

dimensie van de lopende grootheid geldt altijd dat
-1term T bevat.

Zoals vermeldt in figuur 3.1-1 z~Jn bij hydraulische energie

omzetters de karakteristieke grootheden:

-de druk over de omzetter, ~P,

-de volumestroom door de omzetter, Qe'

Hierbij is ~ P de drijvende grootheid D en Qe de lopende groot

heid L.

Voor de

deze de

Wth=w·--
2 :rr

v
Q =w.~

~ = T~
V

De transformatie van het ~,Q-domein naar het L,D-domein voigt

uit het volgende:

Omdat:

Hieruit voigt:

V = Wth

Q = Qe

~P = ~

f = 11

f = 02
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Figuur 3.2-1 geeft schematisch een hydraulische overbrenging

weer, met invulling van de ~,Q-L,D transformatie:

~ ~
~p ~p

~ ~
VI

1 ~ ~
2n

2n 1 1
~2

wI 1 e e _ 2 w2
-.:..:::r-.=,..

figuur 3.2-1

Uit figuur 3.2-1 zijn twee conclusies te trekken:

krachtdichtheid en stroom van energiedragers zijn aan

motorische en generatorzijde gelijk.-

- het aantal principiele regelmogelijkheden van een verlies

vrije hydraulische overbrenging is gelijk aan twee.-

3.3 Electrische gelijkstroomoverbrenging.

De werking van een gelijkstroommotor is gebaseerd op de kracht

die een stroomvoerende geleider ondervindt indien deze gelei

der zich bevindt in een magneetveld.

De bepaling van volumiteit en krachtdichtheid voIgt uit onder

staande beschouwing; (lit 1). Zie figuur 3.3-1:

0/2

geleider heeft lengte I
en straal r.

.
I~

~
i/

.~._.+._._-_._.-

:,
I
I
i
I

figuur 3.3-1
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De magnetische inductie B wordt radiaal symmetrisch veronder

steld.
~ ~ ~

F = 1 (I x B)
~

IFI = F = 1. 1. B

D D
T = F· 2 = 1.I.B' 2

D 2 ~ 2
V = Ln. (2 + r) - l.n. ('2 - r) = l.n.2Dr

Omdat: T
V= 6.'--2'1'

6. T.£..!... D 2n= = 1. 1. B. 2V 1. 'f. 2. D. r

6. B.I B. j '1'= 2r = -2-· r ·

Resumerend:

V = n.D.2r.l

6. . '1'= B. J '-2-' r

De werking van een gelijkstroomgenerator is gebaseerd op

de spanningsinductie in een geleider die zich beweegt in een

constant magneetveld.

In een geleider die zich bevindt op een afstand D/2 van een

rotatie-as en roteert met een constante hoeksnelheid w,

figuur 3.3-1, wordt een spanning geinduceerd ter grootte van:

U = B.1.v D= B.l.w· 2

Zoals verrneldt in figuur 3.1-1 z~Jn bij electrische energie

omzetters de karakteristieke grootheden:

-de spanning over de omzetter, U,

-de stroom door de omzetter, I.

Hierbij is U de drijvende grootheid D en I de lopende

grootheid L.

De transforrnatie van het 6.,Q-domein naar het L,D-domein voIgt

uit het onderstaande:
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V = n.D.2.r.l

~ B.I 9 I
,j

= 2r = --'2rB

U D= B.l.w·-2-

Te bepalen:

U = f 2 (0) ( 1 )

,j = f 2 (I) (2)

ad (1): D V
B.l.w·-2- = W'~'f2 = W.n. D.l.r. l..f

2n 2

ad (2):

Dus:

B
f 2 = 2r

,j _ B. I
- 2r

B
f 2 = 2r

BU = -'02r
I = 2r.,j

B

Fiquur 3.3-2 geeft een electrische gelijkstroomoverbrenging

weer, met invulling van de ,j,O-L,D transformatie

~......._:_~__~__2:_~_~~__1 ~ 2_:_~ ~......._2_VTt_2_~:
fiquur 3.3-2

Uit dit fiquur'zijn twee conclusies te trekken:

- de krachtdichtheid en de stroom van energiedragers hoeven

aan motorische en aan generatorische zijde niet gelijk te

zijn
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- het aantal principiele regelmogelijkheden van een verlies

vrije electrische gelijkstroom overbrenging is gelijk

aan vier.-

Het gedrag van een verliesvrije gelijkstroommachine wordt in

statische toestand beschreven door de formules~

0
C= 2Tt .~.(0

T C= --'CP'I2Tt

In bijlage 2 is het verband tussen bovenstaande formules

en de benadering van figuur 3.3-2 uitgewerkt.

Verder is in bijlage 2 de invloed van:

-het aantal parallelle ankertakken: 2a

-het aantal polen: 2p

-het aantal effectieve geleiders rond de ankeromtrek: N

op de electrische overbrenging bepaald. Dit leidt tot figuur

3.3-3:

j
!::J. I I

~ .~v*

~ 4:~aJ:1 ~
4r 2a 2 2Tt1 12Ti a;- ~

(0
°1

U U Q2 (02
1

figuur 3.3-3

3.4 Regelmogelijkheden.

Afgezien van regelingen in het conductieve gedeelte van

overbrengingen, deze worden later in dit verslag besproken,

bedraagt het aantal principiele regelmogelijkheden, zoals

eerder vermeld :

a. bij een hydraulische overbrenging twee.

b. bij een electrische overbrenging vier.
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~
ll. I I ll.2

~
V·

~ 4:~aJ~ ~ 4:~a2 t:l 2n1 12ii VJ
(0)

°1 U U °2 (0)21

~ ~
ll.P t.P q ~VI

1 ~ 1 t;j 1 2n
2n Y:2

(0)1 1 e e °2 (0)2

figuur 3.4-1

Ad a: l. variatie van slagvolume pomp.

2. variatie van slagvolume motor.

Voor uitvoerige behandeling van variatie van slagvolumina

zie lit. 6

Ad.b: l. variatie van volumiteit generator.

2. variatie van A Q/LD transformatie generator.

3. variatie van LD/AQ transformatie motor.

4. variatie van volumiteit motor.

Ad,ad bl ,b4:

Voor de volumiteit van een gelijkstroommachine is eerder

afgeleid:

•~ V = N. V = N. Tt.D. 2. r. 1

Variatie van de volumiteit impliceert variatie van:

-het aantal effectieve geleiders langs ankeromtrek, N,

-de rotordiameter, D,

-doorsnede geleiders, 2r,

-werkzame lengte van geleiders, 1,

Al deze vier mogelijkheden zijn constructief moeilijk of

helemaal niet te verwezenlijken.

Bij een gelijkstroommachine is de volumiteit een constructief

constante grootheid.
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Ad.ad b2 ,b3:

Voor de variatie van ~Q/LD transforrnatie bestaan drie mogelijk

heden:

-variatie magnetische inductie, B,

-variatie geleider diameter,2r,

-variatie aantal ankertakken, 2a,

Slechts voor de inductie geldt dat deze veranderd kan worden

zonder constructieve wijzigingen.

Resumerend:

Bet aantal regelmogelijkheden van een in de praktijk gebruikte

electrische gelijkstroomoverbrenging is door de genoemde con

structieve moeilijkheden teruggebracht tot twee.

Een hydraulisch en een electrische gelijkstroornoverbrenging

hebben dus in de praktijk eenzelfde aantal regelmogelijkheden.

3.5 Bet belang van de grootheden krachtdichtheid en volumiteit.

Bet opgenomen respectievelijk afgegeven koppel van een

verliesvrije roterende energie-ornzetter is gelijk aan:

T = ~.V
2n

Gebruikte krachtdichtheden in de hydraulika liggen in de

ordegrootte van 100-400 (bar). De krachtdichtheden in de

electrische aandrijvingen hebben een waarde van 1 a 2 (bar).

Om eenzelfde koppel te realiseren heeft de hydraulika een

kleinere volumiteit nodig dan een electrische aandrijving.

Bet bouwvolume en het gewicht van een energie-ornzetter hangen

samen met zijn volumiteit (lit. 6).

In hoofdstuk 4 is voor hydraulische en electrische gelijk

stroornoverbrengingen voor nominale asvermogens van 20 tot 90 (KW)

bij een toerental van 1000 (min- 1 ) het gewicht en het

bouwvolume bepaald.

Uit dit hoofdstuk is figuur 3.5-1 overgenomen welke het

gewicht en het bouwvolume weergeeft per eenheid van vermogen.
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Figuur 3.5-1

o

a; G
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d: Vh d I' hY rau 1SC

o
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kromme a: gewicht van electrische gelijkstroommotor per

KW as-vermogen.

kromme b: gewicht van hydrometor per KW as-vermogen.

kromme c: bouwvolume van electrische gelijkstroommotor

per KW as-vermogen.

kromme d: bouwvolume van hydromotor per KW as-vermogen.

Zoals uit figuur 3.5-1 blijkt heeft de hydraulika dankzij

haar grotere krachtdichtheid een kleiner bouwvolume en dus

ook een kleiner gewicht nodig om een bepaalde energie-om

zetting te realiseren.

Een direct gevolg van deze eigenschap is het meest

gebruikte toepassingsgebied voor de hydrauljka: op plaatsen

waar de kgf/KW c.q. de m3/KW verhouding erg belangrijk is,

o.a. in vliegtuigen en grondwerktuigen, in het algemeen voor

mobiele toepassingen, is de hydraulika sterk in het voordeel

ten opzichte van electrische toepassingen.

Een verder gevolg van het kleiner bouwvolume van hydraulische

componenten is een kleinere waarde voor het polaire massa

traagheidsmoment ten opzichte van electrische roterende

energieomzetters.

Figuur 3.5-2 geeft een vergelijkend beeld van de massa

traagheidsmomenten voor hydromotoren (axiale plunjermotoren,

type A6V, fabrikaat Rexroth) en gelijkstroommotoren (type

IGF2, fabrikaat Siemens).

Het 'massatraagheidsmoment J is uitgezet tegen het motor-
-1

vermogen bij een toerental van 1000 (min ).

Kromme a geldt voor electromotoren, kro~me b voor hydro

motoren

Zie figuur 3.5-2.

Een ander gevolg van het grote verschil in krachtdichtheid

tussen electrische en hydraulische energieomzetters heeft

betrekking op hun levensduurverwachting.

Omdat een grotere krachtdichtheid een grotere materiaal

belasting impliceert kan in het algemeen gesteld worden dat

hydraulische componenten een ko~tere levensduur hebben dan

electrische componenten.
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100o
0.0

J 30
(kgm2 ) +25

X1.0-1
20 a:Jelectrischl

15

10

0.1

figuur 3.5 ... 2

Omdat de materiaalbelasting bij electrische omzetters naast

mechanische belasting zoals Hertzse spanning en centrifugale

krachten verder uit thermische belasting van het electrisch

isolatiemateriaal bestaat, hetgeen een versnelling van de af

name van de isolatiekwaliteit inhoudt, is een vergelijking

van de levensduurverwachting geen gemakkelijke zaak.

Terughoudendheid van fabrikanten, voornamelijk van hydraulische

componenten, met de verstrekking van getallen betreffende de

levensduur maakt een vergelijk niet minder moeilijk.

Verder geldt natuurlijk voor iedere constructie een andere

levensduurverwachting.

Voor gelijkstroomrnotoren van het fabrikaat Siemens gelden levens

duurwaarden van minimaal 50.000 uren en in de praktijk kan dit

tot het 4 a 5 voudige oplopen.
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Radiaal plunjermotoren, fabrikaat Hagglunds, hebben volgens

fabrieksopgave een levensduur van 40.000 a 50.000 uren.

Een vergelijk van deze getallen heeft slechts zin als de

bedrijfsomstandigheden precies bekend zijn.

Indien een electromotor en een hydromotor, hetzelfde koppel

bij hetzelfde toerental, uitgerust zijn met dezelfde lagers,

bijvoorbeeld groefkogellagers, dan is de levensduur van de

lagers van de hydromotor kleiner dan de levensduur van de lagers

van de electromotor.

Voor het verschil in levensduurverwachting zijn twee oor

zaken aan te wijzen:

1. omdat de krachtdichtheid bij electrische omzetters vele

male kleiner is dan bij hydraulische omzetters, is het

bouwvolume, waaronder ook de as-dikte, bij electrische

omzetters groter dan bij hydraulische omzetters.

De afmetingen va het lager behorende bij de verkregen

as-dikte zijn dan voor electrische omzetters groter dan voor

hydraulische.

2. Wat de lagerbelasting betreft geldt dat deze bij electrische

omzetters kleiner is dan bij hydraulische ornzetters.

Lagerbelasting die veroorzaakt wordt door uitwendige belas

ting zoals tandwielen en poelies wordt hierbij niet mee

gerekend. Van een axiale belasting is bij electrische

omzetters nauwelijks sprake en de radiale belasting bestaat

grotendeels uit het gewicht van anker en as.

Bij axiale plunjercornponenten is de situatie heel anders.

Hierbij is de constructie zodanig dat de kracht die ce

plunjers op de tuimelplaat uitoefenen een axiale en een

radiale component veroorzaken die door een lager opgevangen

dient te worden.

Door deze twee oorzaken, kleinere afmetingen dus kleiner draag

getal)en hogere belasting van de lagers, is de levensduur van

de lagers bij hydraulische componenten kleiner dan bij

electrische componenten.
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Het antwoord van de hydraulika op deze problemen is de toepassing

van lagers met een groter draaggetal, zoals kegel-, naald-,

of tonnenlagers, bij dezelfde afmetingen.

Als voorbeeld van de levensduur van lagers in axiale plunjer

componenten moge figuur 3.5-3 dienen. Deze figuur heeft

betrekking op kegellagers gebruikt in Volvo-pompen/motoren

die geschikt zijn voor een continue druk van 350 bar.

Het slagvolume in em 3 wordt aangeduid door het getal volgend

op het deelstreepje in de type aanduiding.

F11C-S F11C·S8

PRESSURE Lifetime in hours at PRESSURE lifetime in hours at

bar
r.p.m.

bar r.p.m.
1, 000 2000 I 4000 6000 , 000 1500 2000 3000

------- ~-

100 More than 20 000 100 More than 20 000 19700
150 14700 150 15300 I 10200 7600 5100
200 16900. B 400 5600 200 5900 3900 2900 2000
250 16100 Booo 4000 2700 250 2 BOO 1900 1400 900
300 B 700 4400 2200 1500 300 1500 1000 BOO 500
350 5200 2600 1300 900 350 900 600 500 300

F11C-10 F11C-78

PRESSURE Lifetime in hours at PRESSURE Lifetime in hours at

bar
r.p.m.

bar
r.p.m.

, 000 2000 ! 4000 5000 , 000 '500 2000 3000----- --------- --
100 More than 20 000 100 More than 20 000

150 17 BOO B900 7100 150 14000 10500 7000
200 13700 6 BOO 3400 2700 200 BOoo 5400 4000 2700
250 6500 3200 1600 1300 250 3200 2500 1900 1300
300 3500 1 BOO 900 700 300 2100 1400 1000 700
350 2100 1100 500 400 350 1200 BOO 600 400

F11C-19 F11 C-110

PRESSURE Lifetime in hours at PRESSURE Lifetime in hours at

bar
r.p.m.

bar
r.p.m.

, 000 2000 I 3000 4000 , 000 '500 i 2000 2500
---- - -- -- - - ------,- - _._--- ..

100 More than 20 000 100 More than 20 000

150 16 BOO 11200 B 400 150 15300 11 500 9200
200 12 BOO 6400 4300 3200 200 B BOO 5900 4400 3500
250 6100 3100 2000 1500 250 4200 2 BOO 2100 1700
300 3300 1 700 1 100 BOO 300 2300 1 500 1 100 900
350 2000 1000 700 500 350 1400 900 700 500

F11C-39 F11C-1S0
Lifetime in hours at PRESSURE Lifetime in hours at

PRESSURE
bar

r.p.m.
bar

r.p m.

'000 '500 I 2000 3000 , 000 '500 2000 2500
----- ._-_._- -- -----._-

100 More than 20 000 100 More then 20 000

150 19 SOO 13000 150 14400 10 BOO 3700
200 15000 10.000 7500 5000 200 B 300 5500 4100 3300
250 7100 4700 3000 2400 250 3900 2600 2000 1600
300 3900 2500 1900 1 300 300 2100 1400 1 100 900
3"" 2300 1 500 1200 800. 350 1 300 900 600 500..u

figuur3.5-3
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Voor ie.dere component ge.ldt dat zijn le.ve.nsduur bepaald

wordt door de levensduur van de zwakste schakel. Bij een

tanndwielpomp blijkt dit vaak de as te zijn en bij een schot

tenpomp de rotor en de schotten.
Bij een gelijkstroommotor is dit de isolatie van de kopse kan

ten van de ankerwikkeling.

Verhoging van de levensduur van een werktuig betekent verhoging

van de levensduur van de zwakste schakel.

De levensduur van de dan optredende zwakste schakel is in de

nieuwe constructie de bepalende factor en dient bij een vol

gende gewenste verbetering kritisch beschouwd te worden.

Nu de electrische- en hydraulische gelijkstroomoverbrengingen

gerepresenteerd zijn door analoge blokschema's en aan de hand

van deze schema's enkele conclusies getrokken zijn, is het voor

het vervolg van dit betoog handiger om deze blokschema's te

vereenvoudigen.

Figuur 3.S-4a geeft de oude situatie weer en figuur 3.S-4b

de nieuwe notatie.

~ ~
~p ~P

~ ~v
1 1 t:1 1 t:1 1 2ft

2ft y.2
1II

1 1 e e O2 1II 2

~
~ I I ~ 2 t:v·

~ 4:~al~ H4;~a2 ~ 2ft1 1"""'2Tt ~
1II

°1 U U O2
1II

21

Figuur 3.S-4a

1II - 0 0 1II 21

;j V
1 hj 1 ~

2Tt t;2Tt '1 2

1 2

T1 I I t:L ~':1 ~ 1 t1 2ft
Ca.~2

1II
1

U U 1II
2

Figuur 3.S-4b
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In bijlage 2 is afgeleid dat voor electrische gelijkstroom

machines geldt:

c.~ V* B
2Tt = 2 Tt • 4.I:a

Door gebruik te maken van deze gelijkheid komt in de nieuwere

blokschema's voor electrische gelijkstroomoverbrengingen de

~Q/DL transformatie te vervallen.

Voor hydraulische gelijkstroomoverbrengingen geldt dat de

~Q/DL transformatie gelijk is aan 1, en deze omzetting wordt

in de nieuwe notatie niet meer aangegeven.

De functie van het slagvolume bij hydraulische componenten

wordt bij electrische machines vertolkt door de hoofdflux en

een machineconstante.

Het grote verschil is echter dat een verandering van het slag

volume een duidelijke volumiteitsverandering is, terwijl

variatie van de bekrachtiging geen volumiteitsverandering

inhoudt.
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4 Parameters voor electrische en hydraulische g~jkstroom

overbrengingen.

4.1 Inleiding.

Voor gelijkstroomoverbrengingen met een asvermogen van

20 tot en met 90 (KW) zijn bij een naminaal toerental van

1000 (min-I) de motorische en generatorische componenten

bepaald welke deze overbrenging mogelijk maken.

De electrische gelijkstroomoverbrenging staat bekend onder

de naam Ward Leonard schakeling.

Bij de beschrijving van de Ward Leonard combinatie zijn twee

extra paragrafen toegevoegd welke respectievelijk de algemene

werking van de schakeling inhoudt en een overzicht geeft van

de mogelijkheden voor electrische aandrijvingen voor mobiele

toepassing.

Bij de beschrijving van de hydraulische overbrengingen zijn

de parameters voor de extra benodigdheden (oliekoeler, olie

reservoir, drukfilter en leidingen) in een aparte paragraaf

opgenomen.

4.2 Electrische gelijkstroomoverbrenging.

4.2.1 Ward Leonard algemeen.

Fiquur 4.2.1-1 toont de samenstelling van de Ward Leonard

schakeling.

~gen

n
figuur 4.2.1-1
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Hierbij is:

E: enerqiebron (draaistroommotor, dieselmotor)

G: qelijkspanninqsqenerator

M: qelijkspanninqsmotor

L: Lastproces

Bij verwaarlozinq van:

R inwendiqe weerstand qeneratora qen

R mot' inwendiqe weerstand motora

Rl ohmse weerstand toevoerdraden

qeldt:

Uk = C . n .~qen 1 qen qen

Uk = C2,n .~mot mot mot

Uk = Ukqen mot

Hieruit volqt:

nmot

C n
= ...l.~,~

C2 ~mot qen

Als de snelheid van de qenerator als constant beschouwd wordt,

en de bekrachtiqinq van de motor eveneens, dan qeldt:

n = C3'~mot qen

De motorsnelheid is rechtevenrediq met de bekrachtiqinq van

de qenerator en onafhankelijk van het lastkoppel,

De koppel-toerenkromme van de motor met als parameter de qene

ratorbekrachtiginq ziet er als volqt uit:



T

~1
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~3

figuur 4.2.1-2

Voor het afgegeven koppel van de motor geldt:

met I = ankerstroom •a
Orndat ~ t constant is geldt:mo

T = C I5 a

Tengevolge van het spanningsverlies over inwendige weer stand

van de motor, generator en toevoerleidingen ziet de werke

lijke koppel-toerenkromme er uit als voIgt:

1

T

,
figuur 4.2.1-3
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Toerentaldaling tussen nullast en vollast, bij maximale be

krachtiging van de generator bedraagt ± 8 %.

Voordelen van de Ward Leonard schakeling:

- continue toerenregeling welke slechts een kleine lastaf

hankelijkheid vertoont.-

- ornkeren van draairichting van de motor door polariteits

verwisseling van klemspanning van de motor of bekrachting

ervan.-

mogelijkheid tot recuperatief remmen (De energiebron is een

draaistroornrnotor) .-

- vier kwadranten bedrijf.-

Nadelen van de Ward Leonard schakeling:

- drie hoofdrnachines, eventueel aangevuld met gelijkspannings

opwekker voor bekrachtiging van DC-generator en DC-motor en

ventilator voor geforceerde koeling van DC-motor bij lage

toerentallen.

De continu variabele toerenregeling van een gelijkstroornrnotor

met onafhankel~kebekrachtigingdoor variatie van de anker

spanning is een veel toegepaste aandrijving.

Ter verkrijging van een regelbare gelijkspanning kan men kiezen

uit meerdere mogelijkheden.

De verschillende convertors zijn , in historische volgorde:

a. Ward Leonard schakeling.

b. kWikdarnpgelijkrichters

c. transductor met gelijkrichter

d. thyristoren

De gelijkstroornrnotor met thyristorregeling wordt het meest

toegepast.
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4.2.2 Electrische aandrijving voor mobiele toepassing.

Er wordt verondersteld dat de energiebron een dieseLmotor is,

voorzien van een toerenregeling.

Of de electromotor gebruikt wordt voor verplaatsing van het

werktuig, bij~ een lier, of voor het t11len van de last,

wordt bu1ten beschouwing gelaten.

Er wordt van de aandr1jving geeist:

- groot aanloopkoppel-

- continu regelbaar toerental.-

- toerental vertoont kleine lastafhankelijkheid.-

Een blokscherna voor deze aandrijving ziet er als voIgt uit:

D: dieselrnotor

G: generator

R: regeling, werkzaarn op generator en/of motor, terugkoppeling

van L, inclusief eventuele spanningsomzetting.

M: motor

L: last

figuur 4.2.2-1

Wordt aIleen de cornbinatie van generator, regeling en motor

beschouwd, dan ontstaat de volgende. keuzernatrix:

G = G"V

M = 1 2

M'V 3 4

figuur 4.2 •. 2-2
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Bij de vier aangegeven mogelijkheden is weer een verdere

onderverdeling mogelijk:

1: -1a conventionele Ward Leonard.

-1b statische OC/OC-omvorrner.

2 :

3:

4:

-2a

-2b

-3a

-3b

-4a

-4b

synchrone generator met variabele spanning, gelijkrichter.

statische AC/OC-convertor.

frequentieomvormer, zonder gelijkrichter, kooi

ankerrnotor .

frequentieomvormer, zonder gelijkrichter, synchrone

motor.

frequentieomvormer, met gelijkrichter, kooianker motor.

frequentieomvormer met gelijkrichter, synchrone motor.

Oat de regelingen ook kunnen ingrijpen in de bekrachtiging van

de gelijkstroommachines en synchrone inductiemachines en dat

frequentieomvorrners tevens de voedingsspanning kunnen veran

deren wordt buiten beschouwing gelaten.

In principe kunnen aIle acht mogelijkheden zodanig uitgevoerd

worden, dat ze aan de gestelde eisen voldoen. Een andere zaak

is het dat de ene mogelijkheid beter geschikt is dan de andere.

Zo worden synchrone motoren bij voorkeur niet gebruikt voor

wisselend bedrijf zoals tractie.

Er bestaan echter weI baggerwerktuigen met als aandrijving een

synchrone motor.

Kooiankerrnotoren hebben een robuuste constructie, zij benodigen

weinig onderhoud, echter hun convertor is erg duur.

Maar ook hier geldt weer: er bestaan aandrijvingen zoals

treinstellen die frequentiegestuurde kooiankerrnotoren ge

bruiken.

Gelijkstroommotoren vergen meer onderhoud dan kooiankermotoren,

doch hun convertor is goedkoper dan een frequentieomvormer.

Een gelijkstroommotor met thyristorsturing en terugkoppeling

van motortoerental kan als zeer snelle en nauwkeurige regeling

uitgevoerd worden.
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4.2.3 Parameters voor Ward Leonard schakeling.
< '

-keuze van gelijkstroommotoren.-

Fabrikaat Siemens, type IGF2 (Catalogus M42).

De motoren zijn voorzien van hulppolen, compensatie

wikkelingen en vreemde bekrachtiging.

De koeling van de motoren gebeurt m.b.v. een asynchrone

draaistroommotor die een vermogen vraaqt van 1 KW (zie fiquur

4.2.3-3).

Er wordt uitqeqaan van bedrijfstoestand Sl.

De keuze van een motor ligt vast indien van de.drie qroot

heden:

- Pas (KW)

- T (Nm)

- n (min-1)_

er twee bekend zijn.

Voor motoren met een as-vermogen tot 90 (KW) is bij twee

toerentallen, n = 500 (min-I) en n = 1000 (min-I) een fiquur

opqesteld, waar1n de karakteristieke' qrootheden vermeld staan.

Waar mogelijk werd als nominale ankerspanning een

waarde van 500 (V) qekozen.

Fiquur 4.2.3-1: toerental is 500 '(min-I)

Fiquur 4.2.3-2: toerental is 1000 (min-I)

Gebruikte symbolen in fiquur 4.2.3-1 en 4.2.3-2:

Ra
I

n
Pbekr
11

P
n

Ua
G

V

Prijs

- ohmse weerstand van het ankercircuit (0)

- nominale ankerstroom (A)

- bekrachtiqinqsvermogen bij maximale bekrachtiqinq

- motorrendement bij nominaIe belasting en nominaal

toerental, exclusief bekrachtiqing.

- nominaal as-vermoqen (KW)

- nominaIe ankerspanninq (V)

- qewicht (kqf)

- volume (inqesloten) bij bouwvorm B3 (m3 )

- prijspeil 1971 (OM)

(KW)
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anker-
PbekJKwl

veldver
v(m3 )

prijs
IGF2 circuit RaW) In (A) " Pn(KW) Ua(V) G(kgf)

~wakkin~ (10 3OM)

274 C 0.265 205 1.8 0.88 90 500 1580 + 1.111 32.3.

264 C 0.34 182 1.5 0.87 79 500 1320 + 0.901 28.6

264 B 0.41 158 1.5 0.85 67 500 1310 + 0.901 28.6

254 B 0.43 -130 1.2 0.86 56 500 1100 + 0.794 25.1

244 C 0.59 104 1.1 0.85 44 .5 500 940 + 0.692 21.6

234 A 0.77 95 1.3 0.84 40 500 790 + 0.617 19.1

224 A 0.83 80 1.1 0.82 29 440 660 + 0.550 16.2

214 A 0.9 74 0.95 0.80 22.5 380 550 + 0.501 14.2

204 A 0.95 64 0.85 0.77 14.8 300 450 + 0.429 12.5

fiquur 4.2.3-1

I lanJter- veldver
v(m3 )

Prijs
IGF2

Icircuit
Ra (0) In(A) Pbek~ " Pn(KW) °a(V) G (kgf) wakking (10 3DM)

H4 G 0.185 192 1.1 0.91 87 500 940 + 0.692 21.8

234 F 0.225 179 1.3 0.92 78 500 790 + 0.617 19.1

224 F 0.3 138 1.1 0.90 62 500 660 - 0.550 16.2

214 E 0.38 112 0.95 0.88 49.5 500 560 - 0.501 14.3

214 C 0.47 104 0.95 0.87 45 500 550 + 0.501 14.1

204 B 0.72 74 0.85 0.86 32 500 450 + 0.429 12.5

204 A 0.95 64 0.85 0.86 27.5 500 450 + 0.429 12.5

figuur 4.2.3-2
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Het juiste toerental dient bij alle motoren ingesteld te

worden met behulp van veldverzwakking. De reductie van het

bekrachtigingsvermogen, die hiervan het gevolg is, wordt

niet in de berekeningen meegenomen. Toerentalvermindering

bij nominaal koppel met behulp van ankerspanningsregeling is

mogelijk tot 10(min-1 ).

Typ

1Gn OS1
1155

1Gn 061
065

tGn 071
on
m
076

tGn .,
DI2IJ86

frilhere
Bszeidmung

OG 525
521

OG 62S
621

OG 124
126
121
128

OG 825
826
821
828

figuur4.2.3-3

- keuze van gelijkstroomgeneratoren.-

Omdat exacte gegevens van gelijkstroomgeneratoren ontbreken

zijn de gegevens van gel~jkstroommotoren gebruikt, waarbij

verondersteld wordt dat deze generatorisch werkzaam zijn.

Als nominaal toerental voor dieselmotor en generator is
-1gekozen n = 1000 (min ).

Generatoren: fabrikaat Siemens type IGA2 (Catalogus M42).

Zie figuur 4.2.3-4.

Generatoren zijn voorzien van hulppolen en compensatiewikke

lingen en vreemde bekrachtiging.

Er is sprake van zelfkoeling met behulp van een op de as

gemonteerde ventilator.

Figuur 4.2.3-5 geeft de verschillende parameters weer voer

gelijkstroommachines type IGA2.
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Gebruikte symbolen in figuur 4.2.3-S:

- gewicht (kgf)

- prijspeil 1971 (10 3 DM)

G

Prijs

V - ingesloten volume bij bouwvorm B3 (m3 )

ry - rendement bij motorbedrijf (bij benadering)

Puit mot - nominaal as-vermogen bij motorbedrijf (KW)

P - nominaal electrisch vermogen biJ' generator-uit gen
bedrijf (KW). Bij de bepaling van dit vermogen

is verondersteld dat het nominale opgenomen vermogen

als motor gelijk is aan het nominale afgegeven ver-

mogen als generator.

GI.idlllrommolor 1GA2 23<1, lIigllngllkilhlt

Figuur 4.2.3-4

n • 1000 (IIl1n-1 )

Pu1tmet Pu1tqen pr13a V (1Il
3 ) tij4constante bekrachti

qem1ddelde tijd

" G (kqf) con!ltante anker
lGA2 (KW) (KW) (10 OM) g1nq ~nclll1naal . (ms) circuit (ms)

254 0.92 105 114 1080 23.6 0.757 800 20

244 0.91 80 88 920 20.2 0.658 750 19

234 0.90 65 72 775 15.3 0.585 650 17

224 0.89 49 55 620 14.8 0.522 550 15

214 0.88 38 43 520 13.1 0.471 500 14

;Z04 0.87 28 32 430 12.0 0.401 400 13

Figuur.4.2.3-S
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-Bepaling van het totale rendement van de Ward Leonard-groep

bij nominaal bedrijf, als functie van het afgegeven motor

vermogen. -

figuur 4.2.3-6

kromme a: motorrendement als functie van het motorvermogen

17m{Pmot >' Zie figuur 4.2.3-1

kromme b: generatorvermogen als functie van het motorvermogen

P -=
afg.gen

P .
afg.mot

17m

p =opg.gen-'

De koperverliezen in de toevoerleidingen zijn verwaar

loosd.

kromme c: generatorrendement als functie van het afgegeven

generatorvermogen. zie figuur 4.2.3-5. 17 g {Pg >

kromme d: toegevoerd vermogen aan generator als functie

van het motorvermogen
p

afg.gen
17g

kromme e: toegevoerd vermogen aan generator en opwekker,

dit is dus gelijk aan afgegeven vermogen van de

dieselmotor, als functie van het opgenomen motor

vermogen.

Als opwekker wordt een driefasen-generator gekozen die 1 KW

levert voor de koeling van de DC-motor, en die na gelijkrichting

het bekrachtigingsvermogen levert voor de twee gelijkstroom

machines. Er wordt verondersteld dat beide machines hetzelfde

bekrachtigingsvermogen vragen.

Rendement van opwekker en gelijkrichting wordt op 80 %

gesteld. Zie de figuren 4.2.3-7 en 4.2.3-8.

Figuur 4.2.3-9 geeft het rendement van de Ward Leonard-groep

weer als functie van het motorvermogen, bij een

nominaal motortoerental van 500 {min-I>.
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Fiquur 4.2.3-6
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Pmot Pbekr.totaal Popgen.asynchr.motor Ptotaal Pin opwekker
(KW) (KW) (KW) (KW) " (KW)

90 3.6 1 4.6 0.8 5.8

79 3.0 1 4.0 0.8 5.0

67 3.0 1 4.0 0.8 5.0

S6 2.4 1 3.4 0.8 4.3

,
44.6 2.2 1 3.2 0.8 4.0

i

I
I 40 2.6 1 3.6 0.8 4.5

I

29 2.2 1 3.2 0.8 4.0

22.5 1.9 1 2.9 0.8 3.6

14.8 1.7 1 2.7 0.8 3.4

Figuur 4.2.3-7

.-
- •... __ ._--

~ Pin opweklcer (KW)

4

5

-
3 ~-----.-:----;

6

2 ---- --- ._--
1

o

, . .--r--: ---;--_..:~: :--:--- - ----7" .- __ 1

to I i ' -:~ . _.!
-------- .. ----- .._.. _~ .- -.- -.. --~-------:-. ;~.--{~.1-~~ i-·· :~- -;

FiguUJ; 4.2.3--8

80 ----_._-----_._.---- .-

! 'Tt\i - -5 _f _

70

65

60

o

.. __._--=---~

Figuur 4.2.3-9
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Voor een nominaal motortoerental van 1000 (min-I} zijn dezelfde

berekeningen uitgevoerd.

Figuur 4.2.3-10, zie verklaring bij figuur 4.2.3-6

Figuur 4.2.3-11, zie verklaring bij figuur 4.2.3-7

Figuur 4.2.3-12, zie verklaring bij figuur 4.2.3-8

Figuur 4.2.3-13 geeft het rendement van de Ward Leonard-groep

weer als functie van het rnotorvermogen, bij

een nominaal motortoerental van 1000 (min-I).

Gegevens opwekker: Gewicht: 100 (kgf)

Volume 0.09 (m3 )

Prijs 4000 (DM), prijspeil 1982
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Figuur 4.2.3-10
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PlIIJt Pbekr.totaal POpgen.asynch.motor Ptotaal

"
Pin opwekker

(KW) (KW) (KW) (KW) (KW)

87 2.2 1 3.2 0.8 4.0

78 2.6 1 3.6 0.8 4.5

62 2 .2 1 3.2 0.8 4.0

49.5 1.9 1 2.9 0.8 3.6

45 1.9 1 2.9 0.8 3.6

32 1.7 1 2.7 0.8 3.4

27.5 1.7 1 2.7 0.8 3.4

Figuur 4.2.3-11
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Figuur -4.2.3-12
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Figuur 4.2.3-13
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-Bepaling van het totale gewicht van de Ward Leonard groep

als functie van het nominale motorvermogen. -

Figuur 4.2.3-14, nominaal motortoerental is 500 (min- 1 ).

Figuur 4.2.3-15, nominaal motortoerental is 1000 (min- 1 ).

kromme a: motorgewicht als functie van het motorvermogen.

kromme b: generatorgewicht als functie van het motorvermogen.

kromme c: motor- en generatorgewicht als functie van het

motorvermogen.

kromme d: totale gewicht van de Ward Leonard-groep, inclusief

opwekker, als functie van het motorvermogen.

28 28
~G(kgf) ~ G(kgf)

6 26

4 24

22

20' 20

18 18

6 16

14

12
® (i

10
0

8 8

6 (KW) ( KI'l)

Pgen P
4 .~

gen~

Pmot
Pmot

10
20

Figuur 4.2.3-15 Figuur 4.2.3-14
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-Bepaling van het totale volume van de Ward Leonard-groep

als functie van het nominale motorvermogen.-

Figuur 4.2.3-16, nominaal motortoerental is 500 (min-I).

Figuur 4.2.3-17, nominaal motortoerental is 1000 (min-I).

kromme d:

kromme a: motorvolume als functie van het motorvermogen.

kromme b: generatorvolume als functie van het motorvermogen

kromme c: motor- en generatorvolume als functie van het motor-

vermogen.

totale volume van de Ward Leonard-groep, inclusief

opwekker , als functie van het motorvermogen.

80

P(KW)~

mot
77 9

1.5

.1

.9

• 7

.5
gen

P(KW)~ .3mot
102

60 80 20

• 3

.5

20

.9

.7

Figuur 4.2.3-16 Figuur 4.2.3-17
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-Bepaling van de totale prijs van de Ward Leonard~groep

als functie van het nominale motorverrnogen.-

Figuur 4.2.3-18, nominaal motortoerental is 500 (min-1 )

Figuur 4.2.3-19, nominaal rnotortoerental is 1000 (min- 1 )

krornrne a: motorprijs als functie van het motorvermogen.

kromrne b: generatorprijs als functie van het motorverrnogen.

krornrne c: prijs van motor en generator als functie van het

motorvermogen, prijspeil 1971.

krornrne d: prijs van motor en generator als functie van het

motorvermogen, prijspeil 1982 (correctiefactor 1.17)

kromrne e: totale prijs Ward Leonard-groep, inclusief opwekke~

als functie van het motorverrnogen.

Prijspeil 1982, exclusief BTW.

70

~ Prijs (1030M)
65

5

55

40

50

30

45

25

35

20

20

25

15

30

10

45

50

40

55

60

Figuur 4.2.3-18 Figuur 4.2.3-19
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-Specifieke grootheden.-

Figuur 4.2.3-20 geeft als functie van het nominale motor

vermogen het gewicht per KW, de prijs per KW en het volume

per KW weer, voor de totale Ward Leonard-groep.

De krommen a hebben betrekking op een nominaal motortoerental
-1 -1van 500 (min ), de krommen b op een toerental van 1000 (min ).

Verder is in deze grafiek het rendement van de Ward Leonard

groep bij nominaal bedrijf weergegeven voor beide nominale

toerentallen.

De pr~Js, het volume en het gewicht van de electrische ver

bindingsmiddelen zijn te verwaarlozen ten opzichte van de

overeenkomstige grootheden van de overige componenten.

Ter orientatie: Voor een Ward Leonard-combinatie van 90 (KW)

werkzaam bij een nominale spanning van 500 (V)

bedragen:

- de kosten van de electrische leidingen t 15,00

per meter (twee-aderige kabel).

- het volume van de electrische leidingen

22.10-5 (m3 ) per meter.

- het gewicht van de electrische leidingen

1 (kgf) per meter.
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Figuur 4.2.3-20
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4.3 Hydraulische gelijkstroomoverbrenging.

4.3.1 Parameters voor generatorische- en motorische componenten.

-keuze hydromotoren.-

Evenals bij de electrische Ward Leonard-aandrijving wordt

voor de gelijknamige hydraulische overbrenging gezocht naar

motoren met een as-vermogen van 20 tot 90 KW bij een toerental
-1

van 1000 (min ).

Catalogi van de fabrikanten Sperry-Vickers en Rexroth zijn

onderzocht op de aanwez1gheid van bruikbare componenten.

Sperry-Vickers:

Rexroth

Hydrogerate Katalog, Jan. '79.

Hydraulik Komponenten .Der Hydrauliker,

RD00101/68.

Band I

De fabrikant Sperry-Vickers levert geen motoren die geschikt

zijn voor bedoelde toepassingen.

De hydropompen en motoren die in deze paragraaf besproken worden

zijn allen van het fabrikaat Rexroth.

Figuur 4.3.1-1 geeft karakteristieke grootheden voor Rexroth

motoren type A6V. Deze axiale plunjermotoren hebben een

variabel slagvolurne met een regelbereik van 3,47.

Als nominale druk geldt een waarde van 350 bar.

Figuur 4.3.1-2 laat een afbeelding van deze motor zien.

Gebruikte sYrnbolen in figuur 4.3.1-1:

~p

nom
V

p
max

p .
nu.n

- nominale druk over motor (bar).
3- slagvolume van motor (cm ).

- theoretisch asvermogen- bij maximaal slagvolurne (KW).

- theoretisch asverrnogen bij minimaal slagvolurne (KW).

Er geldt:

P = l:.P. V. w = ~ P V ...!!....
as 2n . '60

5 3 -6 10 3 3= 350.10 V(crn} .10 .~ 10- (KWl

= 0.583 V (KW)
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G - gewicht van de motor (kgf).

V - ingesloten bouwvolwne (dm
3 ).

Prijs - prijspeil 1983, exclusief BTW (guldensl.

ryt - totaalrendement bij maximaal slagvolume en nominale

druk en toerental.

Pnom V vm1n Pmax Pm1n G V Pr1js 'ItType max
(bar) (em 3 ) (em 3) (KW) (KW) (kgf) (dln 3 ) (fl. 10 3 )

MV
350 28.1 8.1 16.4 4.7 18 3.8 2.25 0.90728

A6V 350 54.8 15.8 32.0 9.2 27 7.4 0.918
55

A6V 350 80.0 23.0 46.8 13.4 39 10.4 3.40 0.92080

A6V
0.923107 350 107 30.8 62.5 18.0 52 14.1

A6V
0.925160 350 160 46.0 93.5 26.9 74 19.5 5.275

A6V 350 225 64.8 131.5 37.9 103 26.2 7.275 0.927
225

Figuur 4.3.1-1

Verstellmotor A6V Baureihe 1-2
fOr offenen unci geschlossenen Kreislauf
Axialkolben-Schragachsenbauart

MANNESMANN
REXROTH

Hydromatik
Brueninghaus Hydraulik NG 28-468 I Hochdruckbereich bis 400 bar

RD
91600
01.82

Figuur 4.3.1-2



-69-

-keuze hydropompen.-

De hydropompen zijn zoals eerder vermeld, van het fabrikaat

Rexroth.

Type A7V, axiaalplunjerpompen met verstelbaar slagvolume.

Figuur 4.3.1-3 toont een afbeelding van deze pomp.

Figuur 4.3.1-4 geeft de verschillende parameters voor

Rexroth pompen type A7V.

Als nominaal toerental voor de aandrijvende energiebron en

dus ook voor de hydropomp is gekozen n = 1000 (min-I).

De betekenis van de gebruikte symbolen in figuur 4.3.1-4

is dezelfde als in figuur 4.3.1-1.

Bij de bepaling van de volumina van de hydrocomponenten

is uitgegaan van handbediening van de volumiteitsregeling.

MANNESMANN Vi t II A7V RDREXROTH ers e pumpe Baureihe 2.0 92200
far offenen Kreislauf

Hydromatik Axialkolben-Schragachsenbauart 01.82
BrueninghausHydraulik r------N-G-20-_1-60----r-'------------+--=--.:....:....::..=--

Hochdruclcbereich bis 400 bar ersetzt 9.81

Figuur 4.3.1-3
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-bepaling van het totale rendement van de hydraulische aan

drijving als functie van het afgegeven motorvermogen bij

nominaal bedrijf.-

Figuur 4.3.1-5

kromme a: motorrendement als functie van het afgegeven motor

vermogen.

qm(Pmot ). Zie figuur 4.3.1-1.

kromme b: afgegeven vermogen van de pomp als functie van het

motorvermogen.

P = Puit.motor
uit pomp ~m

De verliezen in de hydraulische leidingen zijn

hierbij verwaarloosd.

kromme c: pomprendement als functie van het uitgaande

pompvermogen. zie figuur 4.3.1-4.

kromme d: toegevoerd vermogen aan pomp als functie van het

afgegeven motorvermogen.

t1PnOlll V vm1n Pmax Pm1n C V Pr1js 'ItmaxType (bar) (cm 3) (em 3) (KW) (KW) (kqf) (dln3) (f1.l.0 3)

A7V

20 350 20.5 0 12.0 0 19 3.5

A7V

28 350 28.1 8.1 16.4 4.7 19 3.6 2.4 0.884

A7V I
350 40.1 0 23.4 0 28 7.1

40
A7V

58 350 58.5 0 34.2 0 44 10.1 0.895

1-x1V
80 350 80 23.1 46.8 13.5 44 10.3 3.6 0.897

A7V 350 107 30.8 62.5 18.0 53 14 .1 0.902
107

A7V

117 350 117 0 68.4 0 76 19.5

A7V

160 350 160 46.2 93.5 27 76 19.8 5.9 0.904

A7V

250 350 250 0 146.1 0 105 7.6 0.906

Figuur 4. 3 .1~4
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F~guur 4.3.1~. ~eett het tot~le rendement van de hydraulische

aandr~jvin~ weer als tunctie van het afgegeven motorvermogen.

84
~'l:(%)

82

80

78

76

•
•

P t (KW)~mo. ___

10

F1guur 4.3.1 .... 6

~epaling van het totale gewicht van de hydraulische aandrijving

als functie van het totale motorvermogen.-

F iguur 4. 3 . 1-7 •

kromme a: motorgewicht als functie van het motorvermogen.

kromme b: pompgewicht als functie van het motorvermogen.

kromme c: totaalgewicht als functie van het motorvermogen.

-Bepaling van het totale volume van de hydraulische aandrijving

als functie van het nominale motorvermogen.-

Figuur 4.3.1-8.

kromme a: motorvolume als functie van het motorvermogen.

kramme b: pompvolume als functie van het motorvermogen.

kromme c: totaalvolume als ftinctie van het motorvermogen.

-Bepaling van de totale prijs van de hydraulische aandrijving

als functie van het nominale motorvermogen.

Figuur 4.3.1-9.

kromme a: motorprijs als functie van het motorvermogen.

kromme b: pompprijs als functie van het motorvermogen.

kromme c: totale prijs als functie van het motorvermogen.

-Specifie~e grootheden.-

Figuur 4.3.1-10 geeft als functie van het nominale motorvermo

gen het gewicht per KW, de prijs per KW en het volume per KW

voor de motorische en generatorische componenten van de aandrij

ving.
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4.3.2 Parameters voor extra benodigdheden.

Een hydraulische installatie bevat buiten de generatorische

en motorische componenten de volgende onderdelen.

- oliekoeler -

- oliereservoir -

- drukfilter -
- hydraulische leidingen -

Van genoemde vier componenten wordt in deze paragraaf als

functie van het afgegeven motorvermogen, weer bij 1000 (min- l ),

het volume, het gewicht en de prijs bepaald.

-De oliekoelers.-

Uitgaande van het totale rendement van een overbrenging (moto

rische en generatorische componentenl, f1guur 4.3.1-6, wordt

het verliesvermogen bepaald dat door de olie via de oliekoelers
als warmte moet worden afgevoerd, zie figuur 4.3.2-1.

Figuur 4.3.2-2 laat het verband zien tussen de prijs, het

gewicht en het volume van de oliekoeler als functie van het

motorvermogen.

kromme a: de prijs van de oliekoeler als functie van Pverlies
kromme b: de prijs van de oliekoeler als functie van Pmotor
kromme c: het gewicht van de oliekoeler als functie van Pverlies
kromme d: het gewicht van de oliekoeler als functie van Pmotor
kromme e: het bouwvolume van de oliekoeler als functie van P 1ver .
kromme f: het bouwvolume van de oliekoeler als functie van Pmot.

Puo '1 000 • P~l. Cl.-. 0..-. re..nolr-
..oiltWl (UI (Uo/lI1ft) (uo/a1o) 1nbo""UUI

20 0.711 5,4 14.3 31.1 I

lO 0.'01 7.1 51.4 57.1 I 12

40 0.117 '.0 '1.1 71.2 11

50 0.'23 10.' 15.7 15.2 20

r-
i 10 0.121 12.1 lOZ.' 114.3 21

I
70 0.12' 14.4 120.0 133.3 27

'0 0.131 ]1.3 137,1 152.3 31

'0 0.132 11.2 154.3 171.4 35

Figuur 4.3.2-1
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80o

Figuur 4.3.2-2

De oliekoeler werdt als bypass-systeem in de hydraulische
overbrenging ingebouwd.

Het verrnogen nodig veer de pomp en de ventilator bedraagt
ongeveer 1.5 (KW).

Dit vermogen wordt in de verdere berekening niet rneegen~men.

Figuur 4.3.2~3b toent een afbeelding van de oliekoelers en
figuur 4.3.2-3a toont het schakelschema.

Ts

1-----------'
. I
I ~ i
I .
I I
L.

figuur 4.3.2-3a
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figuur 4.3.2-3b

-De oliereservoirs.-

In figuur 4.3.2-1 is als functie van het motorvermogen de

theoretische volurnestroom Qth bij een druk van 350 (bar)eor.
bepaald.

Uitgaande van een volumetrisch rendement van 0.9 is de

werkelijke volumestroom in de hydraulische leidingen, Q k'wer .
eveneens uitgerekend.

Als rondpompgetal, dit getal geeft aan welk gedeelte van de

reservoirinhoud rondgepompt wordt in een minuut, is de waarde

5 gekozen (lit. 6).

In figuur 4.3.2-1 is de inhoud van het reservoir behorende bij

een bepaald motorvermogen aangegeven.

Figuur 4.3.2-4 laat het verband zien tussen de prijs, het

gewicht en het volume van het oliereservoir als functie van

het motorvermogen.
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kromme a: prijs van oliereservoir als functie van de olie

inhoud.

b: prijs van oliereservoir als functie van Pt'me or
c: volume van oliereservoir als functie van Pt'mo or

Bij de bepaling van het volume is de olie-

inhoud met de factor 1.3 verrnenigvuldigd in verband

met de omhulling van de olieinhoud en extra ruimte

voor lucht.

Bet gewicht van een reservoir is gelijk aan de som

van de gewichten van het lege reservoir en van de

olie. Als dichtheid van olie is een waarde van

850 (kg/m3 ) genomen.

kromme d: gewicht van gevuld oliereservoir als functie van

Pmotor.

prijS(102 f )
a (•• e) prijs

+V(10drn3 )
b (DOC) prijs

G(10kgf)
c (e e e) V

d (0 0 0) G

oliereservoir

Figuur 4.3.2-4
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-De drukfilters.-

Figuur 4.3.2-5 laat de specifieke grootheden van de druk

filters zien.

kromme a: prijs van de drukfilters als functie van de volu

mestroom.

kromme b: prijs van de drukfilters als functie van het motor

vermogen.

kromme c: gewicht van de drukfilters als functie van het

motorvermogen.

kromme d: volume van de drukfilters als functie van het motor-

500 1tPrijS(f)

400

vermogen.

®

300
o

drukfilter

o

drukfilter

drukfilter

Q(lit/min)
10 ~

Pm t. (KW)

o

o

o

1 0

o

200

100

1.5

1.0

0.5

Figuur 4.3.2-5
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figuur 4.3.2~6 toont een

afbeelding van een druk.,.

filter

>,,~-.:r:

- o:J';"(
Ff:

>

ftguur 4.3.2-6

-De hydraulische leidingen.-

Voor drie volumestromen is de prijs, het gewicht en de af

metingen per meter bepaald voor hydraulische leidingen

geschikt voor een druk van 350 (bar}.

Figuur 4.3.2-7 toont deze grootheden als functie van het

motorvermogen.

kromme a: pr~Js van hydraulische leidingen per meter als

functie van het motorvermogen

kromme b: volume van hydraulische leidingen per meter als

functie van het motorvermogen

krornme c: gewicht van hydraulische leidingen per meter als

functie van het motorvermogen

Bij de bepaling van de drie genoemde krommen is uitgegaan

van de volgende gegevens:
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Duitwendig = 25 (rnm) Q = 40 (lit/min)

D. d' = 17 (rnm) G = 2.072 (kgf/meter)
~nwen ~g

Prijs = f13,45 (f /meter}

Duitwendig = 38 (rom) Q = 100 (lit/min)

Dinwendig = 28 (rom) G = 4.069 (kgf/meter)

Prijs = f24,95 (f /meter)

Duitwendig = 50 (rom) Q = 180 (lit/min)

Dinwendig = 36 (rom) G = 7.423 (kgf/meter)

Prijs = f39,00 (f /meter)

40

~ Prijs
~ (t/:m}

® :hydr'. leidingen

0

12

8

4

@ :hydr. leidingen

70
Pmot. (KW)

8

~ G(kgf/:m r

o

Figuur 4.3.2-7
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Nu het volume, de pr~Js en het. gew~cht van de extra

benodigdheden voor een hydraulische installatie bepaald

zijn, bestaat een volgende stap uit het berekenen van deze

grootheden per KW as-vermogen van de installatie.

In figuur 4.3.2-8 is deze berekenigg uitgevoerd.

Voor de hydraulische leidingen is een lengte van 2 x 2,5 (rn)

gekozen. De hoge- en lagedrukleidingen zijn identiek genornen.

Als prijs van de olie geldt volgens leveranciersopgave:

f 3,- per liter olie.

Figuur 4.3.2- 9 geeft een ~eeld van het verloop van de specifieke

grootheden.

_10 G IkOfl a tk9t c tll,t G IkOfl G vhSa'j VI")j vl"Jj VldID.J) v / ... IUI l'•. (Ul PI'. (U) Pr.l fl) Pr. {UI Pnj.

II)t(kW' kOele" 1'_-"'. tUter leU1"'! (k.f/"'" lIl.,.l.r .._"' IUtel' leldln 1r:t.1 /lw 1l04l1al' Ir··ert, Hit_" leUlnl ou. IllIg

20 JI 10 2.' , 2.02 n.2 10.7 0.7 2.2 2.15 3000 150 ZlO 70 H 177

10 •• IS '.1 n 2.12 '0.0 1S.7 0.1 1.2 2.n HOO 170 JlO " II IJI

40 54 20 5.1 U 2.42 101.7 20.7 1.1 4.l J.U noD no no II' 4. 110

50 U 25 7.2 20 2.20 In.2 25.7 1.2 5.2 2.B 4100 210 110 140 60 "
10 71 21 ••• 24 2.21 U5.0 20.7 1.5 1.2 2.1' 4600 no lIO IS' 19 'I

70 '0 14 ,.. 27 2.15 n'.7 25.7 1.7 7.2 1.45 5100 250 415 171 .. II

10 II ]I 10.1 II l.ll no.o ".7 1.1 '.2 2.51 SlOO 270 440 115 U IS

10 " 44 12.0 25 2.01 211.7 45.7 2.1 '.l 2." 6500 210 470 III 105 Ie

Figuur 4.3.2-8
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Figuur 4.3.2-9
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4.3.3 Parameters voo~ tot~le overbrenging.

De specifieke grootheden voor de totale overbrenging worden

bepaald door de som van de specifieke grootheden van:

- de generatorische en motorische componenten -

- de extra benodigdheden -

Een vergelijking van de specifieke grootheden van beide onder

delen, figuur 4.3.3-1, laat zien dat het aandeel van de extra

benodigheden erg groot is.

Het volume van de overbrenging wordt zelfs vrijwel volledig

bepaald door de extra benodigheden.

Vooral de oliekoeler, en in iets mindere mate het oliereser

voir, zijn erg volumineus~

De gewichtsverhouding van motor en pomp ten opzichte van de

extra benodigheden bedraagt ongeveer 1:1.2 •

Voor de prijsverhouding van genoemde onderdelen geldt een

waarde van 1:0.65 •

In figuur 4.3.3-1 geldt:

Kromme a: extra benodigheden.

Kromme b: hydromotor en hydropomp

Kromme c: totale overbrenging

4.4 Vergelijking van parameters voor elektrische en hydraulische

overbrengingen.

Nu in paragraaf 4.2 voor de elektrische gelijkstroomover

brenging en in paragraaf 4.3 voor de hydraulische gelijkstroom

overbrenging het gewicht, het volume en deprijs per KW as

vermogen bepaald zijn is een vergelijk van genoemde grootheden

mogelijk.

Figuur 4.4~1 toont het specifieke volume en gewicht voor

beide aandrijvingen.

Kromme a: Gewicht elektrische overbrenging.

Kromme b: Gewicht hydraulische overbrenging.
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Geldt voor de gewich.tsverhoudinc;T elek.trische energieomzetter

versus hydraulische energieomzetter een verhouding van ~5:1,

voor de gewichtsverhoudingen van beide overbrengingen geldt
een verhouding van 6:1.

Tengevolge van de massa's van de extra benodigdheden voor
een hydraulische overbrenging betek.ent dit een verbetering
van de gewichtsverhouding in het voordeel van de elektrische
componenten met meer dan een factor 2.

Kromme c: Volume elektrische overbrenging.
Kromme d: Volume hydraulische overbrenging.

Zoals uit figuur 4.4~1 blijkt is het specifieke volume van
een hydraulische overbrenging vrijwel constant.

Voor een elektrische overbrenging daalt dit specifiek volume

vrij sterk.
Bij 20 KW geldt voor de verhouding van de specifieke volumina
een waarde van 9.7 in het voordeel van de hydraulische over~

brenging.
Bij 80 KW is deze verhouding al gereduceerd tot 4.3.
Bij de beschouwing van de volumina van de energie omzetters,

figuur 3.5-1, bedroegen de verhoudingen van de volumina, bij

20 KW, 14.2 en bij 80 KW, 82, beide in het voordeel van de
hydraulische energieomzetter.
Ook hier ziet men dus weer een afname van het verschil in
specifiek volume bij de overgang van energieomzetter naar
totale overbrenging.
Wat de prijzen betreft geldt dat een elektrische overbrenging
per KW geinstalleerd vermogen ongeveer drie maal zo duur is

dan een hydraulische overbrenging. Deze waarde geldt slechts
voor de onderzochte vermogensrange, 20 tot 9el"· (KW) bij een
toerental van 1000 (min-I).
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Figuur 4.4-1
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5. Niet verliesvrije overbrenging in quasi-stationair bedrijf.

5.1 Modelvorming.

Om tot een wiskundig model voor de niet verlies vr~Je over

brenging te komen wordt eerst de niet verliesvrije roterende

energieomzetting beschreven. Uitgangspunt bij deze beschouwing

is de invoering van een verliesvrije overdrachtsfunctie zodat

alle optredende energieverliezen buiten de vierpool worden

aangegeven.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

d
o

b
u

c
u

+

+ c

Figuur 5.1-1

Hierbij is 0 de overdrachtsfunctie.

De betekenis van de gebruikte indici is als volgt:

i ingaande grootheid

u uitgaande grootheid

v verlies qrootheid

De invulling va~ de verschillende verliesfactoren is afhankelijk

van de gebruikte werktuigen. Elk type werktuig heeft zijn eigen

soorten van verlies. Als alle verliezen bekend zijn is een

volgende stap het definieren van rendementen in de energieom

zetting. Zie figuur 5.1-2 .

a o • O'~a ~ o b

d -1 ca • O'~d ~ 0

Figuur 5.1-2
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Hoewel de wiskundige plaats van het rendement in de overdracht

cd in eerste instantie vreemd kan lijken, dient men te bedenken
dat de richting van de pijlen in figuur 5.1-2 de richting van

de informatiestroom weergeeft. De richting van de energiestroom

is van links naar rechts, zodat a.d> b.c .

Een veel gebruikte indeling van de verliezen is de verdeling in:

- ingangsverliezen -

- omzettingsverliezen -

- uitgangsverliezen -

Omdat in deze beschouwing verliesvrije overdrachtsfuncties

gebruikt worden moeten de omzettingsverliezen ondergebracht

worden bij de ingangsverliezen en/of de uitgangsverliezen.

In hoofdstuk 3 zijn de begrippen drijvende en lopende grootheden
ingevoerd. Voor verschillende energiestromen zijn dit:

drijvende grootheid D lopende grootheid L

Electrisch U I

Mechanisch T w

Hydraulisch ~p Q

Ieder dissipatief bronvrij netwerk bestaat uit een serie- en/of

parallelschakeling van weerstanden. Onafhankelijk van de feite

lijke configuratie van de weerstanden wordt dit schematisch

w~ergegeven als voIgt:

Figuur 5.1-3

....- -
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~ = L - L
v

~ = D - D
v

LV: De parallelverliezen. Deze zijn gelijk aan de sommatie van

alle stromen door de parallelweerstanden.

D: De serieverliezen. Deze zijn gelijk aan de sommatie vanv
alle spanningen over de serieweerstanden.

In het voorafgaande is voor de lopende grootheid de term stroom

en voor de drijvende grootheid de term spanning gebruikt.

Bepaling van de dissipatieve netwerken voor het electrische,

hydraulische en mechanische gedeelte leidt tot bepaling van de

verliesgrootheden. Deze verliesgrootheden wederom leiden tot

bepaling van de rendementen aangegeven in figuur 5.1-2 •

De modellen die op deze wijze ontstaan zijn geldig voor electri

sche,' hydraulische en mechanische overbrengingen.

In dit verslag worden slechts de electrische en hydraulische

overbrengingen beschreven.
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5.2 Verliezen in een electrische energieomzetter.

De verliezen die optreden in een electrische energieomzetter

kunnen verdeeld worden in electrische en mechanische verliezen.

De electrische verliezen bestaan uit:

- de ohmse weerstandsverliezen in het geleidermateriaal -

- de hysterese- en wervelstroomverliezen in het ijzer -

- spanningsverlies bij de borstelovergang -

De mechanische verliezen bestaan uit:

-··~wr1jvingsverliezen in lagers en afdichtingen -

- ventilatieverliezen -

- borstelwrijvingsverliezen -

De beschouwde ohmse weerstandsverliezen treden op in het anker,

de hulppolen en de compensatiewikkelingen. AIle drie genoemde

onderdelen worden doorlopen door de ankerstroom I .

Het spanningsverlies in de bekrachtigingswikkeling wordt niet

in deze beschouwing betrokken. De totale ohmse weerstand wordt

weergegeven door het symbool Ra . De ohmse weerstand Ra manifes

teert zich als een serieverlies.

De ijzerverliezen, deze bestaan uit hysterese- en wervelstroom

verliezen, worden als onafhankelijk van spanning en stroom

beschouwt.

Voor het hysterese verliesvermogen geldt:

Hierin is:

p.w/2n - de frequerttfe van de polariteitswis~elingen

a
1

,a 2 - materiaalconstanten -

B - magnetische induc~ie -

mij - ijzermassa -
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Voor het wervelstroomverliesye.rmogen geldt:

Pwerv. = a 3' ( O. P
2

• w
Tt

• B} ~ mij

Hierin is:

a 3 - materiaalconstante

o - lameldikte

Voor de plaats van de ijzerverliezen in het wiskundige model

zijn er twee mogelijkheden:

a. serieweerstand in het Tw-netwerk

b. parallelweerstand in het UI-netwerk.

ad a. PFE= Ph + Pyst. werv.

Met behulp van de betrekking <1> = B.A, waarin A het

werkzame oppervlak is, wordt dit

PFE= w (A1<1> + A2 <1> 2) +

A
1

<1> A <1>2
R =_+:I.
serie w w

Bij constante bekrachtiging bestaat R . uit een stroomserJ.e
afhankelijke en een constante weerstand.

ad b. Na een aftrekking van aIle spanningsverliezen geldt voor een

gelijkstroommachine:

w U. 2n
U = C --. <1>~W =. 2 Tt C.<1>

PFE wA 1<1> + 2 + W
2A

3
<1>2= WA2 <1>

u2 2 u2
= +.Q.. +

R1 R2 R3
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R1
U2 U2C <I> UC

-WA
1

<I> = =
2 AlU2 n: A1<I>

R2
U2 U2C <I> UC
WA2~= 2 =U2 n A2<l> 2n~2<I>

R3
U2 U2C2<I>2 C2

- 2A <I>2 =
U24~2A3<I>2

= 2
W 3 .- 4n A3

Bij constante bekrachtiging bestaat de parallelweerstand uit een

spanningsafhankelijke weerstand en een constante weerstand.

Tengevolge van het diode-effect onstataat bij stroomdoorgang

door de borstels een spanningsverlies van 1 a 2 V per borstel

paar. (Figuur 5.2-1)

l:rust,gelijkstroom

2:beweging,gelijkstroom

3:beweging,wisselstroom

a stroomrichting

metaal naar kool

b stroomrichting

kool naar metaal

Figuur 5.2-1

De resterende verliezen in een electrische machine, grootte orde

= 1 % . P , worden verwaarloosd. Deze extra verliezen zijnnom
meestal afhankelijk van zowel de belasting en de bekrachtiging

als de hoeksnelheid.

De mechanische verliezen z~Jn aIle te beschouwen als serie

verliezen in het T~netwerk.

Het totale verlieskoppel kan gerepresenteerd worden door een

tweede graads polynoom:
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Hierin is:

Co de totale coulombse weerstand
w

C1 de totale visceuze weerstand

C2w de totale luchtwrijvingsweerstand

Voordat de UI- en Tw-netwerken getekend worden, dient opgemerkt

te worden dat een serieweerstand waarvan de grootte omgekeerd

evenredig is met de stroomsterkte ook weergegeven kan worden als

een spanningsbron met een constante waarde. (Zie figuur 5.2-2).

I R=c/I
- ..·--tCJI----

U

•

Figuur 5.2-2

U

I C.. +01-----+

In figuur 5.2-3 is een electrische energieomzetter met verliezen

schematisch-' weergegeven:

Figuur 5.2-3A motorisch werkzaam,

Figuur 5.2-3B generatorisch werkzaam.

Figuur 5.2-3C geeft de dissipatieve netwerken weer voor de

electrische en mechanische zijae.

De ijzerverliezen, aangeduid met de weerstand ~E worden tot

de electrische verliezen gerekend.

De constante spanningsval over de borstels, mits I~ 0, is weer

gegeven door een spanningsbran van 2(V).
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De mechanische verliezennjn weergegeven door een weerstand

met de waarde C1+C2w en een spanningsbron met de waarde Co'

.1 0
IJf- w

0
w-. ,z.;-

t 0 u*t ..L.. fT 0 t, ,
r"~, I

-Y '-'L.._~

Figuur 5. 2-3A

w

0
w _I 0 I.-. ..-
T*t

.
,~"\

+u tt O·
,oA,

0I •
~. .. /, .... ~

••.1
,..-

Figuur 5.2-3B

o

Figuur 5.2-3C

In figuur 5.2-3A wordt aangenomen dat er sprake is van spannings

voeding en in figuur 5.2-3B van hoeksnelhe~dsvoeding.
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Voor een omzetter werkzaam als moto~ geldt:

2n ....(U-Uv ) - - w = wc.cI> v

(I-I ) C.cI> - T = T""
v il! v

(1 )

(2)

ad ( 1) ; (U-(I.Ra + 21) ~= w....
CJP

M 2n U = w...'1 . - .
w C.cI> '

Uit deze beide vergelijkingen volgt

11 M = 1 - ( I.Rg + 2)w

ad (2) : (I- ~·E ). CfP_
Tv = T"

2n

11 M I c.cI> = T""
T . . 2 Tt

Uit deze beide vergelijkingen volgt

ftM U"" 1
'I T = 1- ~E· T -
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Voor een amzetter werkzaam als generator geIdt:

(,., ) C.<D U = U ....... -wv 2n - v

(T -T ) 2 n - I = I"
V C.<D V

ad (1): wC.<D - (I~ + 2) = U ..
2n a

(ll

(2)

Uit deze beide vergeIijkingen voIgt:

ad (2): (T-T )2n - ~E = I"v c.<D

G 2n I"'1T·T.~=

Hieruit voIgt Gvoor "IT

'1 G
1

Tv U C.<D
= - --

~E
. 2nTT T

Voor de totale overbrenging geldt met weglating van de sterretjes

als indices figuur 5.2-4 ..

~ I~~ .~ 1---"'~----~_'1_~_·_C_~_~_2;-~~·2liO--

:'1 I~'11G
T

'~ I ~ 11 2 ] T.....
2
1--. .--_...--- ~'~2

Figuur 5.2-4
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5.3 Verliezen in een hydraulische energieomzetter.

De verliezen die optreden in een hydraulische energieomzetter

kunnen verdeeld worden in hydraulische en mechanische verliezen.

De hydraulische verliezen bestaan uit:

- lekverliezen in lekspleten en boringen,

- visceuze wrijving in het hydraulische gedeelte,

- traagheidskrachten in de vloeistof.

De mechanische verliezen bestaan uit:

- wrijvingsverliezen in lagers en afdichtingen, inclusief het

inwendige wrijvingsverlies en de ventilatieverliezen.

Er wordt verondersteld dat de vloeistof onsamendrukbaar is.

De lekverliezen komen in het ~P,O - netw~rk tot uiting als

parallelverliezen.

De visceuze wrijving in het hydraulische geaeelte en de

traagheidskrachten in de vloeistof kunnen op twee manieren

gerepresenteerd worden:

a. serieweerstand in het ~P,O-netwerk

b. serieweerstand in het T,w-netwerk

In de hydraulika is het gebruikelijk om de visceuze wrijvings

verliezen en de traagheidskrachten in de vloeistof weer te

geven aan de mechanische zijde van de omzetter.

Voor de afleiding van de deelrendementen van een omzetter is de

wiskundige plaats van de verliezen van geen belang.

De lekstroom Os bestaatu1t de lekstromen door spleten 0sv en

de lekstroom door boringen 0st'

° = ° +° = "7"'"""~p • 5
3

. bs sv st L 12.,u.l
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Hierbij zijn: S,b,l - dimensies van de spleet

~ - viscositeit van de vloeist.of

P - dichtheid van de vloeistof

j - doortocht

~p=r
sv

R =sv·

Het totale verlieskoppel kan weergegeven worden door een tweede

graads polynoom en een drukafhankelijk verlieskoppel.

Tverlies

R .
ser~e

is de drukonafhankelijke coulornbse weerstand

is de visceuze weerstand

is de weerstand t.g.v. stationaire traagheidskrachten

in de vloeistof.

C3~P is de drukafhankelijke coulornbse weerstand en rolweerstand.
w

De temperatuurafhankelijkheid van de constanten Co tim C3 wordt

verwaarloosd.

In figuur 5.3-1 is een hydraulische energieomzetter met verliezen

schernatisch weergegeven:

Figuur 5.3-1A motorisch werkzaam I

figuur 5.3-1B generatorisch werkzaam.

Figuur 5.3-1C geeft de dissipatieve netwerken weer voor de

hydraulische en mechanische zijde.
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Q Q" w
D

w"

t Q t.P; J,
.-l-.

tT 0 tI ,
I I ~::'o(, .' I ,. -...-. .. ..

Figuur 5.3 -IA

w
0-

w" 0 D 0"...

t 0 T" t ,..J, 4,t~

tt.P 0
-

tI

\.} I"~
l ' .t._

Figuur 5.3 -IB

o

Figuur 5.3 -Ie

In figuur 5.3~IA wordt aangenomen dat er sprake is van

volumestroomvoeding en in figuur 5.3-1B van hoeksnelheidsvoeding.
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Voor een omzetter werkzaam als motor- geldt:

(Q_Q ) 2Tt_ w = w.
v V v

ad (1): (Q-Q ) 2Tt = w.
vV

Hieruit volgt:

M Qv
Tl w = 1 --0-= 1

ad (2): LiP'~Tt - Tv = T"

Hieruit volgt:

(1J

(2 )
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Voor een omzetter werkzaam als generator geldt:

( )v Q =w-wv 2rt - v

v Q = Q'"ad (1): w"2rt - v

( 1 )

(2)

Hieruit volgt voor TJ ~:

TJ~ -= 1 _ Qv ' 2 rt= 1 _ 2 IT (t:. P + ~)
w wV wV~sv Rst

2rt ...ad (2): (T-Tv h,-= t:.P

G 2rt ...
T.TJT'V = t:.P

H~eruit volgt:

T
= 1 - J. =T
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In de hydraulika wordt het hoeksnelheidsrendement ook weI

volumetrisch rendement en het koppelrendement ook weI

hydromechanisch rendement genoemd.

'I =w

Verder is het in de hydraulika gebruikelijk om het hoek

snelheidsrendement van een hydromotor uit te drukken als:

Qtheor

~erk
=

in plaats van de in dit verslag gebruikte notatie:

M
TJ w

De reden hiervoor is dat de eerst gebruikte notatie direct aansluit

bij de bepaling van het volumetrisch rendement door middel van

meting.

Voor een hydraulische overbrenging met verliezen geldt het schema

van figuur 5.3-2:

w~ VI
w

G· Q '1M' i 2n 2
"w • 2Tt ..

W • V2 ~

T1 1 V
t

6P I~~. ~~
T2

II G .- ~ •2n
T

figuur 5.3-2

Deze figuur kan nog vereenvoudigd worden tot figuur 5.3-3, welke

zowel voor electrische als hydraulische overbrengingen geldt.
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'1
T .
w'~

1 .--. ~"TT

f1guur 5.3-3

hierbij is: T 1'/G • 1'/ M. T "G M
1'/w = en 1'/T = • 1'/w w T T

Het totale rendement van de overbrenging is gelijk aan:

"T T T G M G M= "w ·"T = 71 w '''w -"T·"Tw

In de hydraulika is de bepaling van het totale rendement middels

het produkt van hoeksnelheidsrendement en koppelrendement veel

verder doorgevoerd dan bij electrische machines.

De genoemde deelrendementen worden zelfs uitgedrukt met behulp

van bedrijfsparameters die bepaald worden door grootheden zoals

druk, toerental en slagvolume, en verliesgrootheden die een maat

zijn voor de kwaliteit van de constructie van de omzetter (lit 6).

Worden bij de gegevensverstrekking van hydraulische componenten

de volumetrische en hydromechanische rendementen als functie van

A P en w bij verschillende olietemp'eraturen weI vaker bijgesloten,

bij electrische gelijkstroommachines blijft dit vrijwel altijd

beperkt tot de opgave van de waarde van de ohmse ankerweerstand

en het totaalrendement bij verschillende waarden van de anker

spanning en de daarbij behorende toerentallen.

5.4 Grafische weergave van verliezen.

Zowel voor generatorisch werkzame als motorisch werkzame energie

omzetters is in het voorgaande het totale energierendement in

quasi-stationaire toestand beschreven als het product van hoek

snelheidsrendement en koppelrendement. Dit impliceert een netto

hoeksnelheidsverlies w en een netto koppelverlies Tvn voorvn
zowel generatoren als motoren.
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Voor beide soorten energieomzetters worden deze verliezen nogmaals

herhaald:

Electrische energieomzetter:

Tvn = Co + C1w + c
2

w2 + A1$ + A2$2 + A3w~2

W vn
= (loR + 2)2n

a C$

Hydraulische energieomzetter:
2

Tvn = Co + C1w + C
2

w + C3 It, P

De effecten van het hoeksnelheidsverlies en het koppelverlies op

het omzettergedrag zijn goed weer te geven in een grafiek die

zowel voor motorisch al; generatorisch gebruik geldt.
Uitgaande van motorconventies geldt voor figuur 5.4-1 dat

er sprake is van motorisch bedrijf in het Ie en 3e kwadrant en

van generatorisch bedrijf in het 2e en 4e kwadrant.

T

t
generator

. motor

figuur 5.4-1

motor

generator

In het verliesvrije geval geldt voor:

-hydraulische componenten:
motorisch werkzaam T = T(lt,P)

W = W (Q)
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generatorisch werkzaam: aP =~ P(Tl

Q == Q(wl

-electrische componenten:

motorisch werkzaam: T = T(Il
W = w(Ul

generatorisch werkzaarn: U = U(wl

I = I (T 1

~i,= figuur 5.4-2 voor hydraulische componenten en figuur 5.4-3

voor electrische componenten.

De verliesvrije relaties zijn aangegeven met onderbroken lijnen.

Het slagvolume respectievelijk de bekrachtiging wordt constant

verondersteld.

Voor de eenvoud van de figuren is slechts het Ie en 4e kwadrant

weergegeven.

In het niet-verliesvrije geval geldt voor:

-hydraulische componenten:

motorisch werkzaarn

generatorisch werkzaam

-electrische componenten:

motorisch werkzaam

generatorisch werkzaarn

T = T(~P,w)

w = w (Q ,~P)

~P = ~P(T,w)

Q = Q(w,~P)

T = T (I ,w)

w = w(U, I)

U=U(w,I)

I = I(T,w)

Tengevolge van deze verliezen verandert het verband tussen

askoppel, bij konstant drukverschil respectievelijk constante

stroom, en het toerental, bij constante volumestroom respectie

velijk constant spanningsverschil, zoals weergegeven

wordt met ononderbroken lijnen in de figuren 5.4-2 en 5.4-3.
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Een meer exacte uitwerking van de verlieskoppels en het hoek

snelheidsverlies wordt weergegeven in de figuren 5.4-4a en

5.4-4b.
Slechts de motorische bedrijfstoestand van de beide omzetters is

weergegeven. De verschillende onderdelen van de verliesgrootheden

z~Jn in de beide figuren 5.4-4a en -4b aangegeven.
Omwille van de dUidelijkheid zijn de verliezen sterk vergroot

weergegeven.

Het hoeksnelheidsverlies ten gevolge van het borstelspannings

verlies is in figuur 5.4-4a constant verondersteld, ook voor

een bedrijfstoestand waarbij de ankerstroom gelijk is aan nul.

In werkelijkheid is het borstelspanningsverlies afhankelijk

van de stroom, zie figuur 5.2-1, en gelijk aan nul als de stroom

nul is.

Het verloop van de hoeksnelheid bij constante ankerspanning in het

overgangsgebied van motorisch naar generatorisch bedrijf, in

dit gebied vertoont de stroom tengevolge van zijn tekenwisseling

een nuldoorgang, wordt weergegeven in figuur 5.4-5.

In dit figuur 5.4-5 geeft gebied a het hoeksnelheidsverlies

tengevolge van het borstelspanningsverlies weer en gebied b

het hoeksnelheidsverlies tengevolge van het ankerspannings

verlies.

Ook hier geldt weer dat de verliezen sterk vergroot zijn weer

gegeven.

Een verdere opmerking dient gemaakt te worden over het aan

loopkoppel c.q. het koppel bij kleine toerentallen, bij

hydraulische energieomzetters.

Tengevolge van o.a. stick-slip en smeerfilmdikte bij hydro

dynamische smering is het aanloopkoppel kleiner dan in figuur

5.4-4b is aangegeven.

In figuur 5.4-6 zijn enkele koppel-toerenkrommes weergegeven

van een axiaalplunjermotor van het merk Rexroth, type A2.

Deze hydromotor heeft een slagvolume van 28 ~m1 en z~Jn

afgegeven verrnogen ligt in de grootteorde van 15 - 60 (KW).
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U = constant
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Figuur 5.4-5
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Figuur 5.4-7 heeft eveneens betrekking op een axiaalplunjer-

motor van het merk Rexroth, ditmaal echter met een ver.mogensgrootte

in de orde van 100 - 400 (KW), het slagvolume bedraagt 710 cm3 •

In beide figuren is het afwijkende verloop van het koppel bij

kleine toerentallen, AP = constant, goed zichtbaar.

Verder is in figuur 5.4-7 voor verschillende rendementen de

verzameling bedrijfspunten weergegeven met hetzelfde rendement.

In figuur 5.4-8 z~Jn enkele koppel-toerenkrommes van een

onafhankelijk bekrachtigde gelijkstroommotor weergegeven.

Deze motor heeft een nominaal vermogen van 10.7 KW.
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Bet conductieve gedeelte.

Verliezen in het conductieve'gedeel:te.

Tot nu toe is in dit verslag het conductieve gedeelte verlies

vrij verondersteld.

De in de praktijk gebruikte conductieve gedeelten, bij electrische

overbrenging bestaan deze uit kabels en bij hydraulische

overbrengingen uit slangen of leidingen, vertonen echter

energieverliezen.

Bij electriciteitskabels bestaan de verliezen in quasi-statio

naire toestand voornamelijk uit het ohmse spanningsverlies.

De dielectrische verliezen zijn:.bij de gebruikte spanningen te

verwaarlozen.

Bij hydraulische leidingen of slangen bestaan de verliezen in

quasi-stationaire toestand uit stromingsverliezen.

Bet electrisch' conductieve gedeelte.

Voor de ohmse weerstand van het electrisch geleidend rnateriaal

geldt:

R = 1
P'o

met Pals specifieke weerstand van het gebruikte geleiderrnateriaal.

Indien wordt aangenomen dat er sprake is van een constante

stroorndichtheid j in het geleiderrnateriaal, dan geldt voor

het spanningsverlies U :v

U = I-R = j'P'lv

en voor het energieverlies per tijdseenheid geldt:

2P = I . Rv

De toelaatbare stroomdichtheid is afhankelijk van de doorsnede

van het geleiderrnateriaal. Zie figuur 6.1.1-1:
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figuur 6.1.1-1

Het niet constant z~Jn van de toe1aatbare stroomdichtheid bij

verschillende diameters houdt verband met de warmteproductie die

kwadratisch toeneemt met de diameter terwijl het koelende

oppervlak slechts lineair toeneemt met de diameter.

Omdat de temperatuur van het isolatiemateriaal bepalend is voor

de levensduur van de kabel mag de temperatuur van de geleidende

kern niet te hoog worden wil men een bepaalde levensduur bereiken.

Hiermee is tevens het verschijnsel van maximale stroomdichtheid

verklaard.

Er dient nog opgemerkt te worden dat de beschouwde stroomdicht

heden stationaire verschijnselen zijn welke aanwezig zijn gedurende

een tijd groter dan de tijdconstante van het thermische gedeelte.

Omdat in het electrisch conductieve gedeelte aIleen sprake is

van spanningsverlies en niet van stroomverlies geldt:

rJ C = 1 _ I· R
w U1

Zie figuur 6.1.1-2:
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figuur 6.1.1-2

6.1.2 Het hydraulisch conductieve gedeelte.

Het stromingsverlies bij hydraulische leidingen manifesteert

zich als een drukverschil over de leiding.

Ap .~.l 1. 2
l.1 = -_. "'J.·p·v

d

Hierin is: d de inwendige diameter

1 de leidinglengte

p de dichtheid van de olie

v de snelheid van de olie

A weerstandscoefficient.

A blijkt afhankelijk te zijn van het Reynoldsgetal, Re.

met

R
v.d.p

e =
~

~ : de dynamische viscositeit.

Voor laminaire stroming, Re < 2400, geldt voor .t

64 I
..l =-Re

Indien het Reynoldsgetal groter is dan 2400 is er sprake van

turbulente stroming en .1 is dan behalve van Re ook afhankelijk

van de ruwheid van de leidingen.

In verband met de toename van de weerstandscoefficient A bij
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turbulente straming probeert men deze situatie in de praktijk te

vermijden. Omdat er in een hydraulische leiding aIleen sprake

is van drukverlies en niet van volumestroomverlies geldt voor

de deelrendementen:

'1
C = 1w

'1 C = 1 _ .:lP
T P1

Zie figuur 6.1.2-1:

figuur 6.1.2-1

Bij cirkelsyrnrnetrische leidingen geldt voor de snelheid v:

v = Q
~2
4

P
en Q = hydr

P 1

Phydr is het toegevoerde hydraulische vermogen.

Bij larninaire stroming kan het hydromechanisch rendement van het

conductieve gedeelte met behulp van de laatste twee vergelijkingen

geschreven worden als:

12S.,u.l·Ph d
'1 C = 1 _ Y r

T Tt.d4.P 2
1

Figuur 6.1.2-2 geeft het verband tussen de leidinglengte en de

leidingdiameter bij een ingaand hydraulisch vermogen van 100 KW

en een gewenst rendement van 95 %.
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figuur 6.1. 2...2

Uit de figuur blijkt dat drukverhoging een gunstige invloed heeft

op de toelaatbare leidinglengte. Drukverhoging houdt echter ook

een toenarne van de wanddikte in hetgeen een prijsverhoging van

de leiding betekent.

In het algemeen kan men stellen dat hydrostatische energie in

tegenstelling tot electrische energie slechts over een geringe

afstand rendabel kan worden getransporteerd. De kleine verliezen

in het conductieve gedeelte bij het transport van electrische

energie vormt de belangrijkste reden voor het grote toepassings

gebied van electriciteit.

6.1.3 Vergelijking van het electrisch conductieve gedeelte met het

hydraulisch conductieve gedeelte.

In de vorige paragraaf is gesteld dat de verliezen in het

hydraulische gedeelte groter zijn dat de verliezen in het

electrische gedeelte.

Nu is een dergelijke uitspraak slechts relevant als bepaalde

grootheden of eisen hetzelfde zijn, want ook voor hydraulische

leidingen geldt dat een toenemende kwaliteit, dus een hoger

rendement,gepaard gaat met een hogere prijs.

Wat de prijs betreft, deze is in paragraaf 4.2.3 en 4.3.2

bepaald voor electrische en hydraulische leidingen waarbij

uitgegaan werd van genormaliseerde waarden voor de koperdoor-
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snede en de leidingdoorsnede behorende bij respectievelijk

een bepaalde electrische en hydraulische stroom.

De invloed van de koperdoorsnede bij electrische leidingen

en de leidingdiameter bij hydraulische leidingen op het verlies~

vermogen wordt weergegeven in de figuren 6.1.3-1a en -lb.

Er wordt aangenomen dat een vermogen van 100 KW toegevoerd

wordt aan de leidingen. Het electrisch energietransport

gebeurt bij een spanning van 500 V, dus de stroom bedraagt

200 A.

Bij het hydraulisch energietransport is er sprake van een drukver

schil van 170 bar, dus een volumestroom van 350 liter/minuut.

Volgens figuur 6.1.1-1 voldoet een koperdoorsnede van 50 mm2 ,

als volgende twee genormaliseerde waarden is een doorsnede van
270 en 90 rom genomen.

Het energieverlies als functie van de leidinglengte met de

koperdoorsnede als parameter volgt uit figuur 6.1.3-1a:

~

0=50 ~2....
~~

~

~
00
~ ~2~ g 0=70
~

~

~
~2> ~ 0=90

~ 0

-Q
d

~
Q

N
d

Q
0

0 1 ! 3 ~ 5 b 1 8 ~ 10 1i

Leidinglengte (* 10 m)

figuur 6.1.3-1a
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In fiquur 6.1.3-1b is het energ~everlies in een hydraulisehe

leiding weergegeven als funetie van de leidinglengte met de in

w~ndige diameter als parameter. Ook hier zijn weer genormali

seerde waarden gekozen. De keuze van de diameter is afhankelijk

van het toegestane verliesvermogen. Verder geldt in deze

figuur dat er sprake is van laminaire stroming.

d=31.8mm

d=38.1mm

1110981s4.2.

L;2~~::::===============~d=50. Omm

~...

-. .3-~
:¥::

......
(J]
Q) Cl

...-I ...

...-l
~
Q) CC:l:>

~

~

.:t

....

0

0 ~

Leidinglengte (* 10 m)

figuur 6.1.3-1b

Ret drukversehil over de hydraulisehe leidingen en het spannings

versehil over eleetrisehe leidingen manifesteren zieh,

evenals alle andere energieverliezen, in een temperatuurstijging

van respeetievelijk de olie en het koper.

Deze warmte moet worden afgevoerd vanwege temperatuurbeperkingen

van de olie en het eleetriseh isolatiemateriaal.

Naast thermisehe belasting van de leidingen en de omzetters is

er ook sprake van meehanisehe belasting.

In het navolgende wil ik mij beperken tot het eonduetieve gedeelte.
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Twee parallel lopende eleetrisehe draden kunnen vrij grote

eleetrodynamisehe kraehten veroorzaken als de stroomsterkte

toeneemt.

Ter bepaling van de grootte-orde het volgende: twee draden

met een hart/hart afstand van 5 em welke een stroom voeren van

1000 A ondervinden per meter een kraeht van 4 N.

Een sterke toename van de stroomsterkte treedt op bij over

belasting.

Een overbelasting van een hydromotor manifesteert zieh als een

drukverhoging over de omzetter en in de toevoerleidingen.

Nu kunnen de eleetrodynamisehe kraehten door eonstruetieve

maatregelen zonder veel moeite in bedwang worden gehouden maar de

grote warmteontwikkeling, kwadratiseh met de stroom, kan voor

moeilijkheden zorgen als de overbelasting te lang duurt.

Ten gevolge van de thermisehe traagheid veroorzaakt een overbelas

ting een plaatselijke temperatuursverhoging die aanzienlijk

kan zijn.

Indien wordt aangenomen dat de overbelasting zo kort duurt

dat er geen warrnte aan de omgeving wordt afgestaan, dan is er

een overbelastingsfaetor 0 te bepalen, die de verhouding weer

geeft van de maximaal toegestane stroomdiehtheid, overbelasting,

ten opziehte van de nominale stroomdiehtheid, dit alles

gedurende een bepaalde tijd.

o =
jmax

jnom

In figuur 6.1.3-2 is deze overbelastingsfaetor 0 weergegeven voor

het eleetrisehe eonduetieve deel als funetie van de overbelastings

duur met de toegestane temperatuursverhoging als parameter.

o 50

t
40

30

20

10

l\

~,
~~

rOb: 3r
o 2 6 8 '0 12.

-loll

figuur 6.1.3-2
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Bij hydraulische leidingen is de situatie net omgekeerd.

Een eventuele thermische overbelasting zou ten gevolge van

de directe warmteafvoer door de zich bewegende olie niet zo

gevaarlijk zijn als bij electrische leidingen.

Echter, de toename van de druk veroorzaakt slechts een geringe

toename van de warmteontwikkeling. De verhoging van de mechanische

spanning in de leiding is bij overbelasting het cruciale punt.

Volgens de ketel-formule geldt:

o =

waarbij: o = spanning

Di = inwendige diameter

8 = wanddikte

Deze formule geldt mits:

o
....£ > 5
h =

waarbij: D
U

= uitwendige diameter.

De toelaatbar~ spanning wordt meestal als 5 a 6 maal de

breukspanning van het leidingmateriaal gedefinieerd.

Van overbelastingsfactoren in de ordegrootte van 10 a 20, zoals

bij electrische leidingen, is bij hydraulische leidingen

geen sprake.

Drukstoten en thermische spanningen kunnen tot leidingbreuk

leiden.

Afgezien van de veiligheidsfactor zegt men dat een hydraulische

leiding niet overbelastbaar is.

Verder dient nog te worden opgemerkt dat hydraulische leidingen

meestal bochten en koppelingen bevatten, welke een toename van

het verlies betekenen. Een bocht in een electrische leiding

veroorzaakt daarentegen geen verliesi een electrische aansluiting

kan echter bij onzorgvuldige montage een hoge overgangsweerstand

opleveren welke dan verantwoordelijk is voor plaatselijke

oververhitting.
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Ter introductie van paragraaf 6.2 kan vermeld worden dat de

verliezen bij electrische en hydraulische leidingen zoals

beschreven in paragraaf 6.1 slechts bestaan uit serieverliezen.

Parallel- of lekverliezen treden slechts op indien parallel

geleidingen aangebracht worden.

6.2 Sturing in het conductieve gedeelte.

6.2.1 Algemeen.

In paragraaf 6.1 is voor de de~lrendementen van het conductieve

gedeelte van electrische en hydraulische aard afgeleid:

voor electrische leidingen.

'1 ~ = 1, '1 ~ 1 1 voor hydraulische leidingen

Omdat zowel bij de electrische als de hydraulische overbrenging

meestal uitgegaan wordt van hoeksnelheidsvoeding, bij de

gelijkstroomgenerator is immers sprake van een constante spanning

en bij de hydropomp van een constante volumestroom, impliceert

sturing in het conduct1eve gedeelte een waarde van '1 ~ die

ongelijk is aan 1.

Voor het electrisch conductieve gedeelte is aan deze voorwaarde

al voldaan en een nadere beschouwing van het hoeksnelheidsverlies

zal een uit9reiding van de stuurmogelijkheden opleveren.

Voor het hydraulisch conductieve gedeelte geldt '1~ = 1, een

sturing kan dus alleen maar teweeggebracht worden door introductie

van parallelverliezen.

Omdat sturing in het conductieve gedeelte gepaard gaat met deel

rendementen die niet gelijk zijn aan 1 zijn deze sturingen

niet verliesvrij.

In het geval dat er sprake is van koppelvoeding, I is constant

respectievelijk ~P is constant, wordt een sturing in het conduc

tieve deel veroorzaakt door introductie van parallelverliezen in

de electrische leidingen en uitbreiding van de serieverliezen

in hydraulische leidingen.
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Een andere benadering van de stuurmoC]elijkheden in het conductieve

gedeelte is de volgende:

electrisch :-de motorsnelheid is evenredig met de klemspanning,

een serieweerstand in het conductieve gedeelte

beinvloedt deze klemspanning.

-het rnotorkoppel is evenredig met de ankerstroom,

een parallelweerstand in het conductieve gedeelte

beinvlOedt deze stroom.

hydraulisch:-de rnotorsnelheid is evenredig met de volumestroom,

een parallelweerstand in het conductieve gedeelte

beinvloedt deze volurnestroom.

-het motorkoppel is evenredig met de druk over de

omzetter, een serieweerstand in het conductieve

gedeelte beinvloedt dit drukverschil.

6.2.2 Sturing in het electrisch conductieve gedeelte.

Voor de beschouwde gelijkstroornrnotoren geldt:

C~
U = -'w + I·R2n a

= C~'I
2n

Hierbij is Tth het theoretische motorkoppel, dit is het koppel

v66r aftrek van de verlieskoppels.

Eliminatie van de ankerstroom uit beide vergelijkingen levert

op:
T
th

= C.~ (u - C~ .w).-!
2n 2 Tt R

a

Er wordt aangenomen dat er sprake is van een constante spanning U.

Een serieweerstand in het conductieve gedeelte, de voorschakel

weerstand R , wordt net als de ankerweerstand R doorlopen doorv a
de ankerstroom I.

De beschrijving van de koppel-toerenkrornrne met voorschakel-
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weerstand wordt dan.

Tth = S!.~u ... £!.w~. \(2Tt 2Tt R +a v

Figuur 6.2.2-1 toont het schema van deze sturing, terwijl figuur
6.2.2-2 de verschillende koppel-toerenkrommes laat zien met

als parameter de voorschakelweerstand R .v
Wellicht ten overvloede wordt vermeld dat de bekrachtiging

van de motor constant gehouden wordt en de invloed van de
ankerweerstand van de generator niet in de spanning U tot

uitdrukking komt.

I

u 1
_-----------------1

figuur 6.2.2-1

R =0o
Tth

figuur 6.2.2-2
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In figuur 6.2.2"'2 geldt R3 > R2 > R1 waarbij R = Ra + R
v

.

Voor de ingetekende Iastkromme geldt dat bij variatie van R
v

verschillende bedrijfspunten B mogelijk zijn.

Verder is in dit figuur voor het bedrijfspunt B3 het nutti~e

ver.mogen en het verliesvermogen in de voorschakelweerstand en

de ankerweerstand aangegeven door respectieveIijk P en P .
n v

Hoewel stroomvoeding van een geIijkstroommotor in de praktijk

vrijwel nooit voorkomt wordt voor de volledigheid de dan moge

Iijke sturing in het conductieve gedeelte toch kort besproken.

Figuur 6.2.2-3 geeft het schema van deze sturing:

I

•
!l

figuur 6.2.2-3

Voor de eenvoud wordt de ankerweerstand Ra verwaarIoosd.

Er geIdt:

I • R
v V

C~= --w
2n

I = I + I = constant
v a

Uit deze drie vergelijkingen voIgt:

T = C~ (I _ C~ .~)
th 2n 2n Rv

Figuur 6.2.2-4 toont verschiIIende koppel-toerenkrornmes met

als parameter Rv .
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T
th

6.2.3

p
n

(J)

figuur 6.2.2....4

In bovenstaand figuur geldt Rv1 > R
V2

> Rv3 . Ook hier zijn weer

verschillende bedrijfspunten mogelijk bij variatie van R .v
Verder is in dit figuur het verliesvermogen in de parallel-
weerstand, P , en het nuttige vermogen P , aangegeven voorv n
het bedrijfspunt B3 .

Sturing in het hydraulisch conductieve gedeelte.

Bij volumestroomvoeding is de snelheid van een hydromotor instel

baar te maken door een gedeelte van de door de pomp geleverde

volumestroom via een by-pass terug te voeren naar de pomp of naar

een reservoir.
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Figuur 6.2.3-1. geett het principeschema:

°1 °2
R

v

figuur 6.2.3-1

Voor de weerstand Rv geldt:

DoP
A

Verder geldt:

V
02 = w·2Tt

Uit deze vier vergelijkingen vOlgt:

T =..:!. • A .(0 -w•..::!..)th 2Tt 1 2Tt

Voor verschillende waarden van A laat figuur 6.2.3-2 de dan

geldende koppel-toerenkromme zien.
De inwendige lekverliezen zijn hierbij verwaarloosd.

Er geldt Al > A2 > A3 .
Voor een rnogelijk bedrijfspunt is het nuttige vermogen P en

n
het verliesverrnogen Pv aangegeven.
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A-- c:;o

figuur 6.2.3-2

Als er sprake is van een constant druksysteern, koppelvoeding,

bestaat de sturing in het conductieve gedeelte uit een regelbare

serieweerstand, zie figuur 6.2.3-3:

Q

figuur 6.2.3-3
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Voor het drukverschil over de regelbare weerstand R geIdt:
v

6.P = Q·B

Verder geIdt:

Tth
V= 2Tt"· AP2

Q = vw·-2Tt

AP 1 - AP = AP2

Uit deze vier vergeIijkingen vOIgt:

Bij verwaarlozing van de Iekverliezen geeft figuur 6.2.3-4

verschiIIende koppel-toerenkromn~smet Rv als parameter.

Ook hier is het nuttige vermogen en het verliesvermogen aange

geven. Er geldt B1 < B2 < B3 .

figuur 6.2.3-4
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Wordt aIleen de overbrenging met hoeksnelheidsvoeding beschouwd,

dan geldt als grote nadeel, naast het niet-verliesvrij zijn van

de sturing, de lastafhankelijkheid van de motorsnelheid.

Bij een vaste waarde voor de voorschakelweerstand geldt zowel voor

electrische als hydraulische installaties dat het lastproces

de motorsnelheid bepaalt. Oe positieve zijde van de conductieve

regeling is zijn eenvoud en prijs. Oit laatste geldt vooral voor

de hydraulika, hoewel de tendens ook hier is dat men vanwege de

prijsdaling en kwaliteitstoename hoe langer hoe meer regelbare

pompen toepast.

In de electrotechniek zijn de prijsverschillen tussen generatoren

met constante bekrachtiging en regelbare bekrachtiging te klein

om aanleiding te geven tot sturing in het conductieve deel.

Een andere zaak is het als meerdere motoren door een pomp

of generator gevoed worden. In dat geval wordt de niet-verlies

vrije sturing weI nog toegepast.

Moderne gelijkstroominstallaties voor motoren werken echter

allemaal met thyristorsturing.

Voor de bepaling van de deelrendementen van de conductieve

delen met sturing geldt figuur 6.2.3-5:

figuur 6.2.3-5

L1 - °2
L2 R2 °2'1

L = = = 1 -
Ll'R2

L1 L1

°2 °1 - L1R
1

L1R
1

'10 = = = 1 -
°1 °1 °1
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Indien voor de Iopende en de dr~jvende grootheden de van
toepassing zijnde electrische en hydraulische symbolen ingevuld
worden, voIgt hieruit:

voor het electrisch conductieve gedeeIte:

C
T/ w

voor het hydraulisch conductieve gedeeIte:
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7. Het dynamische gedrag.

7.1 Inleiding.

Bij de beschouwing van het dynamische gedrag van electrische

en hydraulische overbrengingen dient voor de omzetters aan

de electrische zijde de ankerinductiviteit L, aan de hydraulische

zijde de capaciteit C van de olie en aan de mechanische zijde

het massatraagheidsmoment J van de roterende delen in de ver

gelijkingen te worden betrokken.

Voor het conductieve deel geldt dat een electrische leiding

gekarakteriseerd wordt door de. (welliswaar zeer kleine) leiding

inductiviteit L en een hydraulische leiding _

door de leidingcapaciteit C en de capaciteit van de zich in de

leidingen bevindende olie.

Bij slangen is de leidingcapaciteit vele malen groter dan de

oliecapaciteit; bij stalen leidingen daarentegen is de olie

capaciteit overheersend.

In dit hoofdstuk wordt het dynamische gedrag van beide over

brengingen beschreven door overeenkomstige vergelijkingen.

Hiertoe worden enkele niet essentiele verwaarlozingen toegepast,

zoals zal blijken uit de volgende schema's.

Het vervangingsschema VGor de electrische overbrenging is weer

gegeven in figuur 7.1-1. Bet spanningsverlies over de borstels

is hierbij verwaarloosd.

In figuur 7.1-2 is de hydraulische overbrenging met dynamische

termen weergegeven. De stromingsverliezen evenals de traagheids

krachten in de vloeistof zijn hierbij verwaarloosd.

In figuur 7.1-3 is het mechanische deel van de overbrenging

weergegeven met de dynamische term J. Dit schema geldt zowel

voor een electromotor als een hydromotor.
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Figuur 7.1-1

c . <I>
U). M M

M 2n

Vp
U) ._

P 2n

F1guur 7.1-2

Rverlies J

Rlast

Figuur 7.1-3
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7.2 De vergelijkingen veer het. dynamische gedra~ van de

electrische overbreng~n~.

Bij de bepaling van de dynamische responsie is men voornamelijk

geinteresseerd in het gedrag van de stroom en het motortoerental.

Uit figuur 7.1-1 voIgt:

c .m
G G dI
2n -I(Rc;+Rc+~) -dt'(LG+LC+~) =

w
G'

w
'M

en

Deze vergelijking is te schrijven als:

dI
dt

= .!. .[wL G'
T

- I.R.r - w
M' ( 1)

Voor de mechanische zijde geldt (~iguur 7.1-3)

Tth =

dwM= TVerl + J' dt + Tlast

Deze vergelijking is te schrijven als:

= ~ .[ - T - T ]verI last (2}
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De vergelijkin9'en (11 en (21 bes.chrijven het. verloop van de

stroom en het motortoerantal als functie van de tijd.

Bij variatie van bijvoorbeeld het lastproces of de bekrachtiging

van de generator of motor en bij bekendha~d van de overige

grootheden kunnen deze'vergelijkingen numeriek opgelost worden.

7.3 De vergelijkingen voor het dynamische gedrag van de hydraulische

overbrenging.

Voor de hydraulische overbrenging geldt dat men voornamelijk

geinteresseerd is in het verloop van de druk en het toerental.

Uit figuur 7.1-2 volgt:

=

Deze vergelijking is te schrijven als:

d6.P
dt = 1. . rw Vp

C p. 2n
T

(1)

Voor de mechanische zijde geldt :



1 [ VM- • .lip J . 2n TverI
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~ T ]last (21

Ook hier geldt weer dat de vergelijkingen (1) en (2) het

verloop van de druk en het-motortoerental beschrijven als

functie van de tijd.
In de volgende paragrafen zal de stapresponsie van druk en

motortoerental enerzijds en stroom en motortoerental anderzijds

bepaald worden voor een hydraulische overbrenging en een elec

trische overbrenging.

Als ingangsgrootheid wordt genornen:

1. verandering van het lastproces.

2. verandering van motorbekrachtiging c.q. volurniteit van de

motor

3. verandering van generatorbekrachtiging c.q. volurniteit van

de pomp.

Hoewel noch de bekrachtiging van electrische omzetters , noch

het slagvolurne van hydraulische omzetters sprongsgewijs kunnen

veranderen, worden bij de simulatie toch sprongfuncties gebruikt
• bij de variatie van deze grootheden.

De stroom-, druk- en toe~entalresponsieskunnen in dit geval

als worst-case gevallen beschouwd worden.



29.3 x 9.81 (Nm )

IGF2 244, ankercircuit G.
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7.4.' Beschrijving van een· "gelijkstroortroVerb"renging van 100 KW.

7.4.1 ETectrisehe gelijkstroomoverbrenSlin$!_

Gelijkstroommoto~

Fabrikaat: Siemens.

Ra = O. 185 (O)

G02 = 9.3 (kpm2) =

I = 192 (A)
n

Tijdconstante ankercircuit = 19 (msec)

Als bedrijfspunt wordt gedefinieerd:

U = 500 (V)

1000 (min-1)

Uit de formule U = valt af te leiden

CM·~M = 27.8688. Hiervan wordt gesteld

= ~ = 1 (Vs)
n

-3Omdat de tijdconstante van het ankercircuit gelijk is aan 19 x 10 ~,

geldt voor de zelfinductie L:

t= L
R

1
J = '4 .

-3 -3
LM = t.R = 19.10 .185.10

~2= 2.325 (kgm2)
g

= 3515.10-6 ( H)

Gelijkstroomgenerator, gegevens gebaseerd op motorgegevens van

IGA2 254, ankercircuit F.

Ra = 0.135 (0)

I = 225 (A)
n

Tijdconstante ankercircuit = 20 (msec)
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Deze generator wordt aangedr.even met een constant toerental
"'1dat gesteld wordt oJ? 1000 (min 1.

Voor de zelfinductie van de generator geldt:

-3 -3 -6
= t·R = 20.10 .135.10 = 2700.10 (H)

Omdat zal blijken dat de leidingweerstand te verwaarlozen is

t.o.v. R
G

wordt voor de generator gesteld:

w
G' - I.RG = U

Bij I = In = 192 (A) en U = 500 (V) volgt hieruit:

CG·~G = 31.555. Hier van wordt gesteld: CG = 31.555

~G = ~
n = 1 (Vs)

wordt een totale lengte van

voor een stroomsterkte van 200 A een
2rom •

Voor de electrische leidingen

2 x 5 meter gekozen.

Volgens NEN 1010 geldt

nominale kOJ?erdoorsnede van 50

Voor de ohmse weerstand van de leidingen geldt:

-8 10= 1.75.10.. -6
50.10

Voor de zelfinductie van de leiding geldt:

PO·l 6
L = -- = 10 - (H)C 4n

Voor de totale ohmse weerstand geldt nu:

~= R
G

+R + ~= 0.135 + 0.0035 + 0.185 = 0.3235(0)C

Voor de totale inductiviteit geldt:

L = L
G

+ LC + L = (2700 + 1 +3515) . 10-6 = 6.216 (mB)
T M
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Zoals uit bovenstaande berekening blijkt is de invloed van

de electri.sche leiding op de totale weersta.nd en inductie

te verwaarlozen.

Voor het verlieskoppel en lastkoppel wordt gesteld:

2TVerl + T1ast = AO + A1CJ) + A2 CJ) •

Het ijzerverlies wordt hierbij verwaarloosd.
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7.4.2 Hydraulische gelijkstroamoverbreh~in~

Hydromotor: Rexroth A6V-225

Regelbaar slaqvolume 64.8-225 (em 3 )

t:. p = 40-0 (bar}
max

Omax = 530 (liter/min)

J = 0.0322 (kgm2}

Als bedrijfspunt wordt gekozen:

t:.P = 300 (bar) }
V

M
= 178.36 It 10-6 .(m3} ~ T = 851.606 (Nm)

n = 1000 (min-I)

Voor de volumestroom van de motor geldt dan:

Q = 178.36 (liter/min)
M

Uitgaande van een volumetrisch rendement van de motor van 0.95

qeldt dan voor de lekstroam :

Q 0.05 Q =
lek = 0.95· M 9.387 (lit/min)

De volumestroom in het conductieve gedeelte bedraagt dan

187.75 (lit/min). (Qc) •

Voor de lekgeleiding van de motor geldt:

= 5.215 1t10- 12

Voor de capaciteit CM geldt:

~=
Volume olie onder hoge druk

K
,waarbij

K = kompressibiliteitsrnodulus ( 16~ 10 8 (Nm- 2 ).

Uit metingen aan axiaal plunjermotoren is gebleken dat het

volume van de olie onder hoge druk ongeveer gelijk is
15

aan 20 . Vth
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Hydropomp Rexroth A7V-250

Regelbaar slagvolurne 0-250 (cm 3 )

to. Pmax = 4Q.Q. (bar}

Qmax = 1400 (lit/min}

Indien ook hier wordt aangenomen dat nv = 0.95 geldt:

Qp = Q~:,; - 186:~; = 197.63 (11t/minl

Als n = 1000 (min-I) dan volgt voor Vppomp

Voor de lekstroom van de pomp geldt:

Qlek = 0.05 * 197.63 = 9.88 (lit/min)

Gp = ~- 5.489 it'10-12 ( m
s

/ Nsec)p

Cp = 15 Vp
9.2639 *,10-14 (ms N- 1 )20 . -=

K

Voor de som van de parallelgeleidingen van pomp en motor geldt:

Verder geldt : Cp + SM = 1.76 *10- 13 ( ms/N)

Het conductieve gedeelte:

Voor een druk van 300 (bar) en een volumestroom van 200 (lit/min)

geldt voor de hydraulische leiding : Du = 38 (mrn) en Di = 24 (mrn).

Er wordt uitgegaan van een lengte van 2 x 5 meter. De invloed

van de retourleiding word~ verwaarloosd.
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Voor de capaciteit van de olie in de leiding geldt

o~ . I
:1;

OK

Bij stalen leidingen geldt Cc = 14.1 • 10-13 (rnS
IN)

-13 S
Bij slangen geldt Cc = 10-. Colie = 141 *10 (rn IN)

Voor de totale capaciteit geldt:

bij stalen leidingen

bij slangen

C
T

= 16 * 10 -1 3 (rn5 IN)

C
T

= 143~ 10-13 (rnSjN)

Voor het verlieskoppel en lastkoppel wordt gesteld:

Het drukafhankelijke verlies wordt hierbij verwaarloosd.
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7.4.3 Overz~cht van de parameters.

De differentiaalvergelijkingen (11 en (2) voor de hydraulische

en electrische overbrengingen hebben dezelfde vorm. De overeen

komst tussen de gebruikte grootheden inbeide paren vergel~j

kingen is weergegeven in fiquur 7.4.3-1. Voor een vergelijken

de beschouwing worden de algemene grootheden gebruikt, deze

zijn eveneens in figuur 7.4.3-1 aangegeven.

Electrisch I CQ) L R U) J U

Hydraulisch ~P V C G w J Q

Algemeen IP V LC RG U) J -

Figuur 7.4.3-1

De waarden van de verschillende grootheden zijn weergegeven in

figuur 7.4.3-2.

,

-3 -13
LC slang 143.-10_136.216 .. 10 E pijp 16 .. 10 H

RG 0.3235 E 1.07"'10-11
H

JM 2.325 E 0.0322 H

IPnom 192 E 300.105
H

VM 27.8688 E 178.4"10-0
H

VG,P 31.555 E 197.6.10-6 H

Figuur

7.4.3-2

De diffr. vergl. (1) en (2) hebben,met gebruikmaking van de

algemene grootheden, de volgende vor.m:

d(IP)

dt

dU)~
-=

dt
..:.r VM • I~ - TL]
J 2 Tt

( 1)

(2)
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Het verlieskoppel wordt bij het lastko~pel gerekend.

Bij constante volumiteiten is vergelijking (11 en (21 te her

schrijven als:

2 2
~ 4, {J:?1d LIP 1 [VM]
Le·· . ·tRG. + - •

dt2 dt 2Tt

1 ~ YM- ·IP :;. -·_··T
L

J J 2Tt .
( lAl

Indien het lastkoppel onafhankelijk is van het motortoerental

beschrijft deze vergelijking het verloop van IP als functie

van de tijd zonder gebruik te maken van de waarde van wM.

Voor het motortoerental is een dergelijke vergelijking niet

op te stellen.

In de volgende paragraaf worden de dynamische responsies van

druk c.q. stroom en motortoe~ental bepaald op een stap

vormige verandering van het lastkoppel T
L

en de overbreng

verhouding i, dit laatse gebeurt door variatie van VM en/of

VG• Er wordt daarbij telkens uitgegaan van een nominale

bedrijfstoestand zoals beschreven in paragraaf 7.4.1 en 7.4.2.

De excitatie bestaat telkens uit vier stappen (zie fig. 7.4.3-1}.

______________________...._ tijd

Figuur 7.4.3-1

De responsies op deze vier stappen z~Jn in de computerprenten

onder elkaar weergegeven, de bovenste tekening geeft de respon

sie op de eerste sta~ weer, de tweede tekening is de responsie

op stap@ ,enz.
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7.5 De dynamische responsie van druk c.g. stroom en motortoerental

7.5.1 Stapvormige variatie van het lastproces

Indien het lastp~oces constant veronder~teld wordt, TL = A
O

'

dan betekent een stapvormige verandering van TL een

sprongfunctie als ingangssignaal in vergelijking {lA).

Uit lit. 14 is voor sprongresponsies van een tweede orde lineaire

differentiaal vergelijkingen figuur 7.5.1-1 overgenomen.

Hierbij is de differentiaal vergelijking geschreven in de vorm:

(IB)

1 f3Q2 OJ, 0.5 o.s

0

1ft:o~\

1 :

'\

......

'0

50

20

o
@o

Oi"%
10

®o
Fig. 5.8

a - Responsies op ~n s~ron~unktievan een tweede-ordesysteem. De toppen van
de gedempte shngermg hggen op de aangegeven lijnen.

b - De relatleve hoogte van de eerste top boven de nieuwe evenwichtswaarde
wordt doorschot genoemd; het doorschot D is een funk tie van p.

1 d 2y
+ 26 ~ + Kx

:2 •
y =

0
dt2 Wo dt

)t.y

1.8

1,5

1.'

1.2

Figuur 7.5.1-1
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Zoals uit fi~ur 7.5.1-1 blijkt is desprongresponsie afhankelijk

van ~ en w00

Voor 13 <.1 geldt

Voor 13 =1 geldt

Voor 13 ,. 1 geldt

opslingering.

y = xa-l 1 - (1 - wot)-e- wotl

geen o1'slingering

~ 2 i I~
Y = Ka + Ae(-13 +113 -l)'wot + Be(- (3 -V(3--1)'w ot

geen opslingering

Hierbij is a de stapgrootte. Als natuurlijke frequentie wordt

gedefinieerd ..

Een vergelijking van de uitdrukkingen (lA) en (lB) levert 01':

(3 (2n/ Wo= RG.J. V .-2-
M

W o
VM 1= .2n yLC.J'

In de com1'uterprograrnma's is als massatraagheid van het last1'roces

de waarde genomen die gelijk is aan ~electromotor .
Hieruit voIgt:

Jtotaal hydr, = 73 ~ Jhydromotor

J totaal electr.,- _ :; 2. J electromotor
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Rekening houdend met de..z.a waa.r.d..eIL ge..l.dt voor e en Wo fi.guw::. 7.5.1-2.

e Wo wn ;periode tijd (sec}

electrisch a_~9 26 0.5 12.5

hydraulisch . , 0.076 4.897 4.88 1.28

met slangen

hydraulisch 0.228 14.641 14.25 0.44

met pijpen

Figuur 7.5.1-2

Uit deze figuur blijkt dat voor hydraulische installaties het

drukverlo9p , dus ook het toerental van de motor,bij een sprong

vormige verandering van het lastkoppel gepaard gaat met

slingerverschijnselen.

~e frequentie van deze slingerfrequentie neemt af als de

capaciteit van het conductieve gedeelte toeneemt.

Bij een electrische aandrijving is e ~ 1, zodat geen slinger

verschijnselen optreden.

Figuur 7.5.1-4 geeft -het verloop weer van de motorstroom en

het motortoerental als functie van de tijd bij

de electrische overbrenging voor een verandering

van het lastkoppel AO van +10% en -10% t.o.v.

het nominale koppel. (zie figuur 7.5.1-3a)

Figuur 7.5.1-~~~eeft het verloQP weer van het drukverschil en

het motortoerental als functie van de tijd voor

een hydraulische overbrenging voor een verandering

van het lastkoppel AO van +10% en -10% t.o.v. het

nominale koppel (~iguur 7.5.1-3a). Figuur 7.5.1-5

geldt voor stalen leidingen.

Figuur 7.5.1-6 geldt voor slangen. Hier is als lastkoppel genomen:

TL = A1W en als verandering TL = ( 1 ± 0.1) .A1w

(zie fig. 7.5.1-3b). Uit fig. 7.5.1-6 blijkt dat

de invloed van het verloop van het last1~cppel als
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,functie van w rot op het

het toerental niet erg

ongeveer gelijk aan de

figuur 7.5.1 ....2.

verloop van de druk en

groot is, want w is
n

berekende waarde volgens

Voor de hydraulische omzetting is zowel in het geval met

de stalen pijpen als het geval met slangen de opslingering

duidelijk zichtbaar. Ook de verandering van de frequentie

van het resonantieverschijnsel is duidelij~.

--~-----

Verandering van het

stationaire bedrijf~

punt bij een veran

dering van het-last

koppel:

T
L

= (1.0:t 0.1)A
1

W

Verandering van het

stationaire bedrijfs

punt bij een veran

dering van het last

koppel AO met +10%

en -10%.

TL = (1.01: O.l)A
O

~iguur 7.5.1-3a

l'iguur 7.5 .1-3b

TL = 1.1 AO

'I'L = .1.0 AO

TL = 0.9 AO
~.-.----~

(,J

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

-, +-- TL = 1.1 A
1

W

TL = 1.0 A
1

w

TL = 0.9 A
1

W

T
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7.5.2 Stapvormige variatie van de overbrengverhouding.

Bij veranderingen in de tijd van VG en/of V
M

bij constant

lastkoppel (in tijd en in frequentiel geldt:

d(IPl + IP =
dt

_j dVG wG- --.--
dt 2Tt dt 2Tt

(lC)

-stapvormige verandering van VG bij constante VM-

Het rechterlid van vergelijking (lC) krijgt in dit geval de

gedaante:

IeNG

dt

WG.--+
2Tt

Een stapvormige verandering van de pomp- c.q. generator

volumiteit betekent een impulsfunctie als ingangsgrootheid

van vergelijking (lC). Net als de stapresponsie van een tweede

orde systeem z~Jn de impulsresponsies van datzelfde systeem

afhankelijk van de waarden van e en Wo .

Voor ,13>1: y =
Kaw V 2 I V 2 Ia - ew t ( a. -1 W t - e -1 w t)- .......-e O.e a -e a
2Ve 2-{

Voor ,13 =1: y 2
= Ka W o t - wot• e

Voor p <1: y =
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Hierbij is uit~e~aan van de ver~elijkin~;

+ ~ + y = Ka o(tl

dt

Figuur 7.5.2-1 ~eeft voor verschi~lende waarden van ~ de impuls

responsie weer.

Fig. 5.9 Impulsresponsie van een tweede-ordesysteem.

Figuur 7.5.2-1

Zoals reeds eerder vermeld geldt voor de gebruikte -:·~~e-etri·sche

overbrenging dat ~~ 1. De rnotorstroorn en het rnotortoerental rnogen

dan ook geen resonantieverschijnselen vertonen.

Figuur 7.5.2-2 geeft de rnotorstroorn en het rnotortoerental weer

voor een sprongvormige verandering van ± 10% van de generatorisch

bekrachtiging. Voor het lastkoppel is genornen : TL = AO (zie

figuur 7.5.2-3)

Uitslinger verschijnselen zijn in figuur 7.5.2-2 niet waar te

nernen en het rnotortoerental bereikt de uiteindelijke waarde
via een e-rnacht.



-157-

~T

= 0.9 VG.nom

= 1.0 VG.nom

= 1.1 V
G.nom

Figuur 7.5.2-3

Verandering van het

stationair bedr~jfs

punt bij variatie van

de generatorische

volumiteit:

VG = (1.0 ~ 0.1) V
G.nom

Zoals ver.meld is bij aIle computerprenten voor de last een

massatraagheid genomen die gelijk is aan de massatraagheid van

de electromotor.

De invloed van een vergroting van de totale massatraagheid is

weergegeven in figuur 7.5.2-4. -In deze figuur geldt dat,in

teqenst~lling tot alie andere figuren, Jtotaal = 6 . Jelectromotor'
Voor het lastkoppel is weer een constante waarde AO gekozen.

De vergroting van Jtotaal heeft tot gevolg dat het overgangs

verschijnsel langer duurt, hetgeen veroorzaakt wordt door veranderde

waarden van f3 en w 0 .
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Hoewel de beschouwing aan het begin van deze paragraaf slechts

helemaal exact is als TL = constant, blijkt uit de computer

resultaten dat een afwijkende vor.m van het lastproces slechts

een kwantitatieve invloed heeft en geen kwalitatieve.

Zo is in figuur 7.5.2-5 voor het lastproces de functie

T
L

= A
O

+ Al W + A
2

W 2 gekozen, met als waarden voor de

coefficienten: AO = 10

Al = 2
A 2 = 5.7647'*10-2

Voor de bekrachtiging van de generator geldt weer een verandering

van :!:. 10 %.

De eindwaarde van de stroom in figuur 7.5.2-5 is tengevolge van

dit hoesnelheidsafhankelijk koppel ongelijk aan de beginwaarde

van de stroam.

Voor hydraulische overbrengingen geldt dat ~ kleiner is dan 1.

De impulsresponsies moeten dan ook uitslingeringen vertonen.

In figuur 7.5.2-6 is het verloop van de druk en het motortoeren

tal weergegeven als functie van de tijd bij een stapvormige

verandering van de volumiteit van de pomp van:!:. 10 %.

Het lastkoppel is gelijk aan AO' Deze figuur geldt voor stalen
leidingen. Een vergroting van de capaciteit van het hydraulische

conductieve gedeelte treedt 9P bij het qebruik van slangen.

Zoals reeds eerder is afgeleid wordt de resonantiefrequentie

kleiner als de capaciteit groter wordt. Dit verschijnsel is

weergegeven in figuur 7.5.2-7. Deze figuur geeft weer het
motortoerental en de druk in het systeem weer als functie van

de tijd bij een sprongvorrnige verandering van de generatorische
2bekrachtiging. Als lastkoppel is genomen TL = AO + Al W + A2 W ,

met dezelfde waarden voor de coefficienten als in figuur 7.5.2-5.

-stapvormige verandering van VM bij constante VG-

Het rechterlid van vergelijking (Ie) krijgt dan de volgende ge

daante:

W M
-- +

2n
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De excitatie van het tweede orde systeem bestaat in dit

geval,uit een impulsfunctie en een stapfunctie.

Omdat het tweede orde systeem lineair is bestaat de responsie

uit de sam van de impulsresponsie en de stapresponsie.

Ook hier geldt weer:

voor hydraulische ove~hrengingen vertoont de totale responsie

uitslingerverschijnselen en voor de electrische overbrenging

bestaat de totale responsie uit e-machten.

In vergelijking~ met de responsie bij variatie van de volumiteit

aan de generatorische zijde is er in de computer prenten geen

kwalitatief verschil te zien.

Zo laat figuur 7.5.2-8 de stroom en het motortoerental zien

als functie van de tijd bij een sprongvormige verandering van

de motorbekrachtiging.

Als lastkoppel is genomen TL = AO + A1W + A2 w 2. Deze responsie

is, afgezien van oe richting, dezelfde als de responsie op

een verandering van de generatorbekrachtiging bij eenzelfde

koppel.

De in dit rapport getoonde plaatjes van het dynamische gedrag

zijn verkregen met behulp van de grafische faciliteiten van het

rekencentrum van de T.H.~ Eindhoven.

De oplossingen van de tweede orde twee dimensionale differen

tiaalvergelijkingen zijn bepaald met behulp van de procedure

RKIN, vermeld in RC-informatie P.P.-3.

Een listing van de gebruikte programma's bevindt zich bij de

vakgroep aandrijftechniek van de afdeling Werktuigbouwkunde.
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Conclusies.

Door toepassing van de begrippen krachtdichtheid en volumiteit

is de analogie tussen de werking van hydraulische en electrische

gelijkstroomoverbrengingen duidelijk aan te geven.

Ten gevolge van de introductie van lopende en drijvende groot

heden is zowel voor electrische als hydraulische energieomzetters

hun schematische weergave uit te breiden zodat deze de voor ieder

vakgebied herkenbare grootheden bevatten.
Indien deze schematische weergave van de energieornzetters ge

bruikt wordt voor een overbrenging voIgt de aard en het aantal

regel- e.g. stuurrnogelijkheden voor de overbrengingverhouding.

Het grote verschil in krachtdichtheid tussen electrische en

hydraulische energieornzetters leidt tot afmetingen en gewichten

die voor electrische omzetters vele malen groter zijn dan voor

hydraulische energieomzetters.

Bij toepassing van een aandrijving op plaatsen waar het gewicht

e.g. volume van de totale aandrijving erg belangrijk is, dient

de hydraulika de voorkeur te krijgen.

Verder is de levensduur van electrische componenten groter dan
de levensduur van hydraulische componenten. Ook dit gegeven dient

bij de keuze tussen electrische aandrijving of hydraulische aan

drijving in de overweging betrokken te worden.

Aan de hand van de in hoofdstuk 4 bepaalde parameters voor beide

overbrengingen kan het aandeel van ieder onderdeel van de instal

latie in de prijs, het gewicht en het volume bepaald worden.

De onderdelen die bij een verbetering van de installatie het eerst
in aanmerking zouden komen voor verandering zijn dan herkenbaar.

Zo geeft onderstaande tekening de gewichtsverdeling weer voor

een 50 KW hydraulische installatie.

l:leiding~n

2:drukfilter

3:oliereservoir

4:oliekoeler

5:motor en pomp



-167-

De verliezen in <;{Uasi""stationaire toestand vertonen voor beide

overbrengingen grate overeenkomsten qua verloop en grootte.

Voor de verliezen in het eonduetieve gedeelte blijken eehter

grote versehillen te gelden.

Hydraulisehe energie kan sleehts over beperkte afstand renda

bel getransporteerd worden.

De sturing in het eonduetieve gedeelte gebeurt bij beide over

brengingen op identieke wijze.

Bij het dynamisehe gedrag blijkt dat voor hydraulisehe over

brengingen de eapaeiteit van de olie en het eonduetieve ge

deelte verantwoordelijk is voor de resonantieversehijnselen.

Een hydraulisehe overbrenging is minder star dan een eleetrisehe

overbrenging.

In de gekozen voorbeelden stabilise~rt de eleetrisehe'overbreng

ing zieh, ondanks haar grotere massatraagheid, sneller dan de

hydraulisehe overbrenging.

In hoofdstuk 4 zijn meerdere mogelijkheden genoemd om op elee

trisehe wijze een veranderlijke overbrenging te realiseren.

Om een vergelijking met de in dit rapport besehreven over

brengingen mogelijk te maken verdient. het aanbeveling deze

mogelijkheden te onderzoeken en te beoordelen op dezelfde ma

nier zoals het in dit rapport gebeurd is.
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Gebruikte syrnbolen.

W
Nm
rad/sec
J
sec

m3/sec
A
V
m3/sec
bar, N/m2

m/sec
m3
m
m

N/m2

N
m2

m
bar,
m3
m

Wb/m2

vermogen
koppel
hoeksnelheid
energie
tijd
overbrengverhouding
kracht
oppervlakte
afstand
krachtdichtheid
volumiteit/volume
afstand
stroom van energie
dragers
stroom
spanning
volumestroom
drukverschil
snelheid
slagvolume
lengte
straal
magnetische
inductie
aantal parallele
ankertakken
aantal poolparen
aantal effectieve
geleiders rond
ankeromtrek
rendement
weerstand ~

magnetische flux Wb

zelfinductie H
massatraagheids- 2
moment kgm
omwentelingssnelheid sec-1
stroomdichtheid A/m2
gewicht kgf
ijzermassa kg
lameldikte m
dichtheid kg/m3
specifieke weerst. ~m
hydraulische geleid. mS/Nsec
hydraulische capacit. mS/N

P
T
~

E
t
i
F
O,A
d,D
A

V
x
Q

n
j
G
m' .
6~J

P
P
G
C

I
U

~p
v
W
1
r
B

2a

2p
N

"l.
R

!
L
J

c.
~

~i

A.
~

B.
~

constanten met verschillende eenheden, afhankelijk van i.
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Bij 1 age- 1.

~,O I L, D -'transt'orrnatie.

Als o = f 1 (~) en L = f
2

(Q)

Dan ook: ~= f
1

.- 1 (D} en 0 = f
2

- 1 (LI

Orndat ~.Q = D.L

-1 f 2 (0).0 (1)f 1 (0).0 =

-1 f
1
(~).L (2 )en f

2
(L).~ =

(1)
f

1
- 1 (D) f 2 (0) -1

f 2= ~ f 1 =
0 0

(2)
f

2
- 1 (L) f 1 (~) -1

f 1= ~ f 2 =
L ~

Als

Dan ook:

Omdat

o = f 1 (0) en L = f2(~)

~ = f
2

- 1 (L) en 0 = f
1

- 1 (D)

~.O = D.L

-1
f

2
(L).O = f

1
(O).L

-1
f 1 (D). ~ = f

2
(a) .0
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Bijlage 2. (1)

Electrische gelijkstroomomzetters.

Voor een gelijkstroammachine geldt:

cu = -.~·w2Tt

Een gelijkstroommachine bezit de volgende kenmerken:

2a het aantal paralelle ankertakken.

2p het aantal polen

N het aantal effectieve geleiders rond de anker-

omtrek.

De totale volumiteit wordt dan:

v .. = N. V

De stroom per ankertak wordt dan:
I

I = a
2.a

Er geldt dan:

V" Bw-·-- = U2Tt 4ra
(1 )

(2)
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Bijlage 2. (21

(l) :
w·N·n·D·2 ·r·l

U = 2n
B

4·r·a

(2) :
B N .n. D· 2· r' 1

T = I -~--a 4·r·a 2n

Uit gelijkstelling van deze laatste twee vergelijkingen met de

vergelijkingen:

CU = _.~-w

2n

volgt:

en T

'er.l.N- ~ -0 . 2-. x ·1
2-~

B
4 'x.' a

= C
-'~-O:l
2rt

c = N·D·l·B· 2 n
4·a-4)

En uit:

B N·R. • 0 . 2-. r· 1
l,a- 4 )S.. a ~~

~= --4)-1
2n a

volgt:

c = N-D-l·B·2n
4·a·~

Voor de flux ll> geldt:

ll> = B.A

<I> = B 1 nO
- 2p

Hieruit volgt voor de waarde van C:

C =
N - S . i... B· 2: '1't .~.p

",. a- B ·~·R"B.
= PN·-a
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