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In dit afstudeerverslag YA:>rdt een systeem voor het ~ekken van
elektrische energie besproken, waarbij gebruik YA:>rdt gemaakt van
een asynchrorte ma.chine.
Het systeem bestaat uit een asynch.rone ma.chine net kooianker en
konamsatoren em de (zelf)bekrac:htiging te bewerkstelligen.
De belasting geschiedt via een gelijkstrcx::mtussentrap.
Deze laatste bestaat uit een driefasen dioden-gelijkrichtbrug,
een srroorspJel en een gelijkstrocm-wisselstroamJrnzetter.
Het is de bedoeling an een dergelijk systeem in een windturbine
installatie te gebruiken, waarbij de generator net zijn kondensatoren
via een gelijkstroorntussentrap net het driefasennet wordt verbonden.
Er zijn in dit vemand rretingen verricht aan een 11 kW asynchrone
machine rret kooianker.
Het zelfbekrachtigingsverschijnsel is exp=rirrenteel onderzocht
en er wordt een theoretische verklaring van dit verschijnsel
gegeven.
Niet alleen het nullastgedrag YA:>rdt beschreven, ma.ar ook het gedrag
bij belasting in afhankelijkheid van de gn:xJtte van de
kondensatoren, het toerental van de generator en de gelijkspanning
wordt exper:imenteel onderzocht en theoretisch beschreven.
Met behulp van de venIDgentoerenkarakteristieken van een bepaalde
windturbine bij diverse windsnelheden en de vernogenstoerenkrarme
van de generator wordt het conversie-renderrent van windvenrogen
naar elektrisch venrogen onderzocht.
Er wordt geconcludeerd dat an, over een gn:xJt gebied van de
windsnelheid, een optimaal conversie-rendement te realiseren,
de bekrachtigingsstl:oom van de generator noet worden geregeld.
Er worden verschillende rrethoden voorgesteld, waannee dit
gei-ealiseerd kan worden.
De rreest eenvoudige rrethode, nanelijk het aanbrengen van spoelen
in de lijnen naar de gelijkrichter, wordt experirrenteel onderzocht.
Er wordt een theoretische beschrijving van bovengenoenrl systeem
gegeven, waanree de venrogenstoerenkarakteristieken van de
generator kunnen worden voorspeld.
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In this rep:>rt an electrical energy generation system is presented.
'Ibis system is cx::xrposed of a squirrel-cage induction generator
and capacitors to procide excitation (capasitive self-excitation)
and the loading is acanplished through a d.c. link.
'Ihe d. c. link consists of a three fase diode bridge rectifier,
a d.c. reactor and a d.c. to a.c. convertor.
'Ihis system is proposed to be used as a generatorsystem for
windpc:1.vel:plants, where the generator and its excitation capacitors
is connected to the a. c. pa..vergrid through d. c. link.
In this respect exper:inEnts are done with a 11 kW squirrel-cage
induction machine.
The phenarenon of self-excitation is examined and a theoretical
description of haN self-excitation occurs is given.
No-load behaviour is treated and also load-behaviour in dependency of
size of capacitors, gen.~rator shaft-speed and direct voltage is
experiIrentally investigated and a theoretical analysis is given.
With the pc:JWer-speed caracteristics. of a certain \o?indturbine
and the paNer-Sp:!ed curves. of the generator, windpower to rrechanical
paNer conversion efficiency is investigated.
It is concluded that to obtain optimal conversion efficiency
over a wide range of windspeed, control of generation excitation
is required.
A number of ways to realise control of excitation current is suggested.
The rrost simple rrethod, nanely the introduction of reactors in the
a. c. lines to the rectifier is experi.rrentally investigated.
An analytical nodel is given to predict power-speed caracteristics
of the generator for the above rrentioned system.
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Voor de kleinschalige opwekking van elektriciteit tot enkele

tientallen KW, v.Drdt vaak gebnlik gernaakt van een asynchrone machine,

aangedreven door een verorandingsnotor, waterturbine of windturbine.

D9 asynchrone machine, uitgevoerd als kooiankennachine heeft een aantal

voordelen ten opzichte van de sypchrone machine, narreli jk:

- Goedkoper in de aanschaf.

- Vereist ~inig ondemoud (t.o.v. de synchrone machine net

sleepringen) .
- Eenvoudigere en robuustere konstructie.

Een ander voordeel van de toepassing van de asynclu:one machine als

generator bij dit soort installaties t.o.v. de synchrone machine

is dat de koppeling net het net veelal op een eenvoudiger manier

kan plaatsvinden.

Voor toepassing als generator in een windinstallatie heeft de

asynchrone machine die direkt aan het net gekoppeld is, een

net oog op de opbrengst, ongunstige ve:rnogenstoe:renkrarme.

(Nagenoeg konstant toerental) .

Voor een goede ~rking van de turbine is het ~seIijk dat de

turbineroter net een variabel toerental kan draaien en weI om

de volgende redenen:

- Een variabel toerental maakt het rrogeIijk an het venrogen van de

turbine optimaal af te stamen op de heersende windsnelheid

(Afsterrming op konstante optimale sneIIopendheid).

- IXx>rdat de draaiende onderdelen massatraagheid bezitten kunnen

elektrische veIl'OC>gensfluktuaties, als gevolg van windfluktuaties,

worden afgevlakt indien toerenvariatie rrogeIijk is.

Ret doel van dit onderzoek is een elektrarechanisch energie

anzettingssysteem voor een windturbine te realiseren net behulp

van een asynchrone kortsluitankennachine, waarbij de windturbine
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bij variabel toerental kan werken.

Dit betekent dat de, voor de v.erking van de machine benodigde,

bekrachtigingsstroan, rret variabele frequentie beschikbaar rroet zijn.

I:E rrogelijkheden an dit te realiseren zijn, vooral door de

ontwikkeling van de venrogenselekb:onica, velerleL.

I:E eis van een maxi.rroJm aan eenvoud heeft echter geleid tot de keus

an de machine rret behulp van kondensatoren te bekrachti~n, de

zogenaanrle zelfbekrachtiging rret behulp van kondensatoren.

Reto~ van elektrisd1e energie rret behulp van een wind

turbine vindt plaats op locaties waar voldoende wind aanv.ezig

is.

I:E plaats waar de energie \\Ordt opgeY.ekt hoeft niet sarren te

vallen rret de plaats waar deze verbruikt wordt. In dat geval rroet

deze energie getransporteerd \\Orden.

Verder is het aanbod van een bepaalde hoeveelheid windvenmgen

op een bepaald rrarent vaak niet even groat als de vraag naar

venrogen op dat m::arent. Daaran is er een opslagsysteem nodig,

wil rren die energie uit de wind maxirna.al benutten en te allen

tijde aan de vraag voldoen. Aan deze eisen kan op een eenvoudige

manier \\Orden tegerroetgekcmm door de opgev.ekte elektrische

energie aan een net toe te voeren, indien dit geen onoverkarelijke

problerren voor het net sd1ept.

Bij dit onderzoek is er vanuit gegaan dat de opgev.ekte elektrische

energie aan een draaistroamet beschikbaar kan \\Orden gesteld.

I:E kopJ;:eling rret het net via een gelijkstroantussentrap biedt

een rrogelijkheid an het versd1il in frequentie te overbruggen.

Aldus is een vrij ongebruikelijk elektrorrechanisch systeem tot

stand gekrnen, narrelijk een door een windturbine aangedreven

asynchrone generator die rret behulp van kondensatoren wordt bekrachtigd

en die via een gelijkstroantussentrap wordt belast.
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Hienree rijzen ook neteen een aantal vragen.

Enkele hiervan zijn o.a.:

- Hoe verloopt het proces van het op spanning karen van de

machine en de afhankelijkheid van dit proces van het toeren

tal en de grcx:>tte van de l::ekrachtigingskondensatoren ?

- Hoe is het gesteld net de wisselwerking van de venrogens-

elektronica net het generatorsysteem (machine plus kondensatoren)?

Fen gedetailleerde uitwerking van deze vraag l::ehelst o.a.:

- Hoe verloopt de camtUtatie in de dioden van de gelijkrichter?

- Wat voor type l::elasting "ziet" het generatorsysteem?

- Wat voor gevolgen hebben de, door het schakelende gedrag van

de gelijkrichter, geprcx:1uceerde hogere ha:rrocmischen voor het

generatorsysteem ?

- IXordat de machine slechts stabiel l::ekrachtigd kan worden door

kondensatoren, dankzij de verzadiging, rijst de vraag:

Hce verloopt het rendenent?

- Een l::elangrijke vraag die l::eantwoord m::;et worden is: Hoe

verloopt de vernogenstoerenkrarme en welke rcogelijkheden biedt

het genoercrle systeem an, indien nodig, deze krarmen in de

gewenste zin te laten verlopen.

Qn net dfLproblematiek vertrouw:i te raken zijn een aantal netingen

verricht aan een specifieke machine in de genoerrde konfiguratie:

l::ekrachtigd d.rn. v. kondensatoren en l::elast via een gelijkstroan

tussentrap.

De resultaten van deze netingen zijn zoveel nogelijk theoretisch

onderbouwd, zodat de vraagstelling kon worden aangesd1erpt

(verder onderzoek) i het inzicht in het gedrag van het systeem ken

worden verdiepti en de antwoorden op de vragen niet een ad-hoc, maar

een rreer algemeen kara.kter konden krijgen.
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1. BEKRAQITIGINGSINRIarrINGEN VOOR DE AISGENERA'IDR WERKENDE

.ASYNamoNE MAQITNE.

1. 1. INIEIDING.

Dit hoofdstuk is een paging an de kennis die v.erd opgedaan

tijdens een literatuuronderzoek naar de nogeJ.ijkheden van de

toepassing van de asynd1rone kortsluitanker machine I als generator I

op een beknopte en overzichtelijke wijze weer te geven.

Zo.vel bij notOl:werking als bij generatOl:weIking heeft een
asynchrone machine blindvemogen nodig I an het voor de werking

benodigde draaiveld op te wekken.

De rreest eenvoudige rnanier an dit te doen is door de generator

direkt aan het 3-fasennet te koppelen.

Het net levert dan het benodigde blindvenrogen. Als rren de

asynchrone machine als generator wil gebruiken in een situatie

waarbij er geen net voor handen is, rroet rren uitkijken naar andere

rrogelijkheden an de machine van het benodigde blindvenrogen te

voorzien.

Oak bij toepassingen waar het gev.enst is dat de generator bij variabel

toerental werkt, vervalt de rrogelijkheid van het net als de verzorger

van het blindvenrogen, daar het net de machine dwingt an bij

min of rreer konstant toerental te werken.

Aan de hand van een principescherra is getracht de configuratie

waarbij de asynchrone rrachine als generator kan weIken weer te

geven. De verschillende manieren van l:ekrachtigen rroeten gezien

worden als een verbijzondering van het principeschema.

De verschillende l:ekrachtigingsinrichtingen zijn in principe identiek

aan de systerren die bij de elektriciteitsdistributie \\Orden gebruikt

voor blindve:rrrogenskanpensatie of blindvermogensregeling.

Als toelichting op de verschillende uitvoeringen van bovengenoenrle

systernen als bekrachtigingsinrichtingen voor de asynchrone generator,
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zi jn diverse sch.erta' suit de Iiteratuur gegeven ret vennelding van

bronnen waaruit deze afkanstig zijn.

1.2 PRINCIPESrnEMA VOOR DE 'IDEPASSINGVAN DE ASYNQIRCNE

MACHINE AIS GENERA'IDR.

In figuur 1. 1 staat het principesch.erta weergegeven.
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Bekrachtigingsinrichting.

Gelijkrichter (Im.1tator in geli.jkrichtredrij f) .

Wisselrichter (mutator in wisselrichtredrij f) .

Asynchrone kortsluitanker nacbine...

Syrnbolische schakelaars om het J:edrijf aan te duiden.

Als bekrachtigingsinrichting kunnen de volgende systeIren fungeren:

1. Synchrone nachine.

2. Kondensatoren.

3 . I»or (thyristoren) geschakelde kondensatoren.

4. Kondensatoren plus sp::lelen, waaJ:Val1 de effectieve induktiviteit,

net J:ehulp van gelijkstroan, instelbaar is.

5. Kondensatoren plus verzadigbare spoelen.

6. Kondensatoren plus spcelen, waarvan de effectieve induktiviteit

net behulp van thyristoren, instelbaar is.

7. Kondensatoren plus een net een srroorspoel J:elaste thyristOl:brog.

8. Spanningsinvertor.

9," 8troaninvertor.

Hieronder voIgt een toelichting op het princir:eschena.

81 in stand 1 en 82 in stand 2.

In deze toestand \\erkt de generator in eilandJ:edrijf net de J:elasting .

,Wordt de JlJ.1 net min of neer kcnstant toerental aangedreven, dan dient

de BI in het algerreen regelbaar te zijn an de spanning binnen de

gewenste waarde konstant te houden.

~t de AM bij variabel toerental werken (bijv. bij aandrijving

dcx:>r een windturbine), dan kan de BI oak dienst doen an de J:elasting

aan de eigenschappen van de aandrijving aan te passen.

Een windturbine onttrekt rnaxiroaal venrogen aan de wind als de

asJ:elasting een venrogenstoerenkrorrlre J:ezit die net de 3e nacht

van het toerental verloopt.

81 in stand 3 en 82 en stand 3.

In deze toestand is de AM direkt gekopr:eld aan het driefasennet.

De BI fungeert nu als een inrichting die bijvoorJ:eeld ervoor

zorgt dat de generator geen blindvenrogen uit het net opneemt.
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81 in stand 3 en 82 in stand 1 •. _ ..

In deze tcestand is de generator via een gelijkstroc:mtussentrap

net het driefasennet verbonden. Hierdoor is het rrogelijk an

de generator bij andere tcerentallen tel:edrijven, dan die v.elke

bij direkte kOPI=Eling net het driefasennet, door de frequentie

hiervan wordt gedikteerd.

werkt de generator in deze situatie .bij. var:La..re1 tcerental (aandrijving

door windturbine), dan kan nen voor de beinvlceding van de

venrogenstoerenkromren, zodat deze zoveel rrogelijk het ge~ste

verloop hebben (aanpassing), aan de volgende rrogelijkheden denken.

a. Bij gebruik van een regelbare BI kan nen als GR een diodenbrug

toepassen en de wisselrichter bij een vaste _ansteekhoek laten

werken, terwijl de BI de aanpassing realiseert.

b. Bij gebruik van een niet regelbare BI (bijv. vaste kondensatoren) .

heeft nen 'als vrijheidsgraden voer de beinvloeding van het

gedrag (aanpassing), onsteekhoekregeling van de gelijkrichter

en/of wisselrichter.

c. M=n kan zich oak atvragen in hoeverre een systeem net vaste

kondensatoren, een diodebrug als gelijkrichter en een

wisselrichter bij vaste onsteekhcek, dus het rreest eenvoudig

denkbare systeem aangepast is aan de eigenscha~ van een

windturbine. Dit is o.a. een onderv.erp van dit afstudeeronderzcek.

1.3 ENKEIE UI'IVClERlNGSVORMEN VAN DE..ASYNOiRCN.E GENERATOR ME:!'

DIVERSE BEKRAOiTIGINGSINRICHTINGE:N- EN BEI.ASTINGSVORMEN.

Als toelichting op het feit dat nen alle "uitvoeringsvornen kan zien

als een verbijzondering van het princiI=Eschema volgen er enkele

schena's die tijdens het literatuuronderzcek werden aangetroffen

(fig. 1.3 tim 1.11).

In figuur 1.2 is een tabel net verschillende blindvenrogenregelaars

gegeven, die gebruikt worden bij de elektriciteitsdistributie, an te

laten zien dat deze in principe dezelfde inrichtingen zijn die als
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BI voor asyndlrone generato.ren worden gebruikt.

Table 2. Basic charncleristics of reactive power conlrol syslems (synchronous condensers and SVSs)

continuous continuous

yes no

no no

5-10 >3

no -

no no

no yes

high low

yes no

yes no

QCCR TCR TSC FCI
---_.- -

inductive inductive capacitive IndUdlve,L:':.Jp~li.:it1Vl'

continuous continuous discontllluous CUI1I111110US

yes yes yes yes

no yes yes no

>3 >0.1 >0.1 >ll.c

- no no 110

no yes no yes

yes yes yes yes

low low low low

no no no no

no no no no

SARSC

Control range inductive. capacitive inductive

Continuous or
discontinuous control

Control of ~V, ~Q, ...

Individual phase conl",1

R..ponse (cycles)

Sensitivity to frequency
and vollage variations

Generation of hannonics

Low losses

Majntenance requirements

Contribution to short-
circuillevel

Inertia

Fig. 1.2

SC : Syndrronous-condenser.

SAR : Self-saturated reactor.

DCCC : Direct current-controlled reactor.

TCR : 'lbyristor-controlled reactor.

TSC : 'lbyristor-switched capacitor.

Bran: K. Ieichert.

Controllable reactive corrpensation.

Electrical Power and Energy Systems.

Vol. 4 No. 1 January 1982.

induction
~nerator rectifier inv«ter

@rcD$f~$<=m=
T
"J;.

Fig. 1. 3

BI: Kondensatoren.

Bron: J. Arrillaga.

Static power conversion fram self-excited induction generators.
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Pmc. lEE, Vol. 125 No.8, August 1978 .

•I
•

~:Q
I
J

WIND ' INDUCTION
DRIVE J . MACHINE

. --;.,

'. I'"
CAPlI'CITOR I RESlSTIV5
EXcrTATION . HEATIN8 ..

• <- LOAD '.• _.c - .•..•

Fig. 1.4

_orr
'tOlTlIlGC UU"

LOAD CClMC.CT ~

DISCClPKCT

Fig. 1.5

D
-- ".Joe I

.....'....

BI: Cbor (thyristoren) geschakelde kondensatoren.

Bran fig. 1. 4: N. MJhan

Wind-driven, capacitor-excited induction generator

for residential electrical heating.

IEEE PES Winter M:eting 1978 Paper A78 050-7

Bron fig. 1.5: D.J. Bernays, Jr.

A lav cost, single fase induction generator.

:IEEE 1982. P~er Electronics Specialist Conference".

Page 195.
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,.........----r--.,.....--------,..-R...-+--.....,..-~~....,..._+_--.....,.-----.....,_+_-s
.....,...,...--+-~I_!_-++-r___+------rl_+_-T

Fig. 1.6

BI: Kondensato:ren plus verzadigbare spoelen.

Bron: F. Kiirmel.

Der selbsterregte Asynchrongenerator met a.n.nahemd konstanter

Spannung.

E.T.Z.-A, Ed. 76, H. 21, 1-11-1955.

I1IId 4. . • Bild 5. V..-iMung dBr A,btliUpunkte
III.---. dati _o"",,,g- '61 A_ dtls kondtlnsBtorerregfJln IUtoI /lei un_lWdIichan Steuwsrim.n

_ A~tors mit Siittl- Asynchrongene'Btors mit Siittigungs-__rung _uerung

1a-_"n•. 2 Kunst:NuBliiufe,. 3/4 Statoneilpaot•• 5/fingspute. 5 Stator. 7 Lage,
schild. ·8 LiiIter und HaubB. 9 S_icJcJung. 10 EmIgtIrlrondtlnsBtOl'. t 1 SpannungsngJ.,

Fig. 1. 7

BI: Kondensato:ren plus (stator) spoelen, wa.arvan de effectieve

induktiviteit, m. b. t. gelijkstroan instelbaar is.

Bron: Josef easel und Heine Knitterscheidt.

Asynchrongeneratoren fUr Strc::m=rzeugungsaggregate und

Netzersatzanlagen der Zuktmft (I).

E.T.Z. Ed. 102 (1981) Heft 3, page 139.
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(~iT"'" ~"I.Q(I.lO"NT"

.:iiL

::;tOJ£ ..ATl)"
VOLr... "e.
Pi.'P_~IJ(~

de. ~.r,."'Ai..

Fig. 1. 8

l-4-h---4--1r-------j"',1 I
~,

TO,,,,,0
....""

II"''' r.1I, ,.ort 11- ... 1)
I.Al'o ra o!. ...;..oITI)I'\

....,......_~,., ........_

BI: Kondensatoren plus spoelen, wa.arrcm de effectieve

induktiviteit, m.b.v. thyristoren instelbaar is.

Bron: Brennen.

"Static Exciters for Induction Generators".

IEEE Trans. on IA, voL IA-13, no. 5, sept/okt. 1977

pp. 422-428.

Fig. 1.9

BI: Kondensatoren plus net een SIt(X)rspoel belaste thyristorbrug.

Bron: Als onder Fig. 1. 8.
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20j v 60 hz. 3 phase
M J J

G

rectifier

-
----...,

:
!
I
I,.

-

o -

auxiIiaIy
commutation
circuit

PFM inverter

I
I

~
unidirectional
variable speed
prime mowr

Fig. 1.10

line cornrnrtated inIIllrter freewheeling diode bridge

BI: Spanningsinvertor.

Bran: V. Rajagopalan.

Contribution to the develOptEnt of windenenergy systems

using paNer electronic convertors.

"1978 Power Electronics Specialist Conference". pp. 69-75.

Fig. loll
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BI: Stroom:invertor.

Bran: N. Sato.

"A system of induction generator with static exciter and

paralleled to AC power lines~'

IEEE International Power Semironducter Conference 1982,

Page 295
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DE IXX>R KONDENSA'IOREN BEKRAaITIGDE ASYNrnRCNE GENERATOR.

2 • 1 INLEIDING.

In dit hoofdstuk. wordt het gedrag van de door kondensatoren

bekrachtigde asynchrone rrachine besproken. Eerst wordt een

theoretische beschouwing gegeven waarbij de fysische achtergrond

en verschillende eigenschaPF€Il- worden belicht (paragraaf 2.2) .

Daarna v.orden de resultaten van metingen besproken die v.erden

verricht em de conclusies uit de theoretische beschouwing te

oontroleren (paragraaf 2.3) .

2.2 THEORETISrnE BESQiaJWING.

Het is bekend dat een asynchronekortsluitankernachine als

generator kan v.erken, wanneer parallel aan de klenm:n

kondensatoren worden geschakeld" die de vo6r de werking noodzakelijke

rragnetiseringsstrocrn leveren.

De fysische achtergrond van deze zogenaam:1e zelftekrachtiging is een

resonantieverschijnsel van het systeem rrachine plus kcndensatoren.

Dit systeem kan beschouvrl worden als een niet-lineaire zelfbekrachtigde

oscillator.

Volgens de theorie van de niet-lineaire oscillatoren (L1) kan men voor

de arrplitudo-differentiaal-vergelijking van een grootheid (a) van

zo In zelfbekrachtigd systeem vaak schrijven:

d- a= cfl (a,A)
dt·

(2.loa)

waarbij cfl(a,A:) = [cfl(a) -~ ]'¥(a,A:)
A:

(2.lob)

De funktiecfl (a) is onafhankelijk van A: en '¥ (a) is een zekere

positieve funktie.
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Via (2.1.b) is het rrogelijk langs grafische weg het proces

van de aangroei van en de stabilisatie van grootheid a te

illustreren.

De auteur neIkt verder ook op dat dit soort grafisc:he

beschrijvingen, door technici zijn gebruikt op min of rreer

intuitieve gronden, voor de kanst van de m:::rleme systeemtheorie.

Dit is inderdaad ook bet geval in veel literatuur die handelt

over de via kondensatoren bekrachtigde async:hrone generator.

Vaak wordt alleen de nullastkarakteristiek sarren net de

:reaktantielijn van de kondensator in een figuur getekend en

verder wordt verv.ezen naar de gelijkenis net de zelfbekrachtigde

gelijkstroanshtmtgenerator.

em dit soort onvolkrnenheden te voorkaren en an tot een

consistentere beschrijving te karen is er naar een nethade

gezocht om achter de arrplitudo-differentiaal vergelijking volgens

(2.1) te korren. Een net het oog hierop gedaan literatuuronderzoek

heeft een interessant artikel (12) opgeleverd.

Dit artikel behandelt een nethade om transiente verschijnselen,

bijv. het verloop van de statorstroam bij kortsluiting en ook

de zel:fl:ekrachtiging, bij de asynchrone . generator te beschrijven.

Als ~ de ijzerverliezen en de statorv.eerstand verwaarlozen, dan

ktmnen ~, voor de nullasttoestand, net behulp van de :resultaten

van 12, de arrplitudo-differentiaal vergelijking van de fasespanning

afleiden.

Deze luidt als voIgt:

dO. = - au
dt

(2.2.a)
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(-X + X + X ) wR'
c m s,a r,a

net a. = . (-X + X')

(-X + X,)2
c

X + X'c m r,a

X X'
en X' = X + m r,g

5,0. X +·X'
m r,a

Hierbl.' J' l.'S X 1 X L X L=-- =w, =w
C wC ' m m s,a s,cr

en X' = wL'r,a r,a

we kunnen a. oak sdrrijven alS:

(2.2.b)

(2.2. c)

a =- [(L + L ) - _1_ ] f (G.,w)
m s,a w2C (2.3)

u
Of a. = - [ uwC - --.......;;;~--

w (L + L )m s,a

] g(u,w) (2.4)

Waarbij g(u,w) en f(u,w) positieve funkties zijn als

(-X + X')<O.c

Qn aan te geven wat de verschillende grootheden voorstellen

I is in onderstaande figuur een eenfase-vervangingsschena van de

rrachi.ne gegeven voor de stationaire trestand, waarbij de stator

v.eerstand en de ijzerverliezen zijn ve:r:waarloosd.
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Fig. 2.1

N.B. L is niet-lineair, is L (I )m m m

•

s is gedefinieerd als s=
w - pw

m
w

Anders dan bij de canventionele toepassing van de asynchrone

machine (netkoppeling) liggen de spanning (U) en de cirkel

frequentie .l.w) hier niet vast.

Aan de hand van (2.3) en (2.l.b) kwmen we geed zien dat de

amplitudo-differentiaal vergelijk.ingen (2.1. a) en (2.2. a)

dezelfde vonn hebben.

~t behulp van deze amplituda diffe.rentiaal vergelijking

. (2.2.a) en (2.2.b), , zal een grafische beschrijving worden
)

gegeven van het zelftekrachtigingsverschijnsel en het nullastgedrag.

Voor de krarme xl in figuur 2.2 geldt xl = i no =

de amplitude van de nullast magnetiseringsstroan.

III (L + L' )
m sp

Voor de :rechte ~
U 2

geldt x.... = i = - w c.
L. C w

Voor de lopende variabele S geldt Ur1e=*
w C

Daar s = 0 (nullast) geldt w ,,;, pw = 2npn
. m 60

60 1
en voor n geldt : n = 27TT"1 • -;;::====--

"r- lc tanS

(2.5)



....
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 25
rapport nr. EMV 83-21

..
U
c.u

,.
Imo,kr,1

I
I

(30

t

o
Fig. 22
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Is bij een bepaalde waarde van e, dus bij een bepaalde waarde

van de kondensator en het toerental, i >i kr't" ch (6), zieno m 1 15
figuur 2.2, dan wordt volgens (2.2.a), (2.2.b) het systeem

instabiel en de spanning gaat aangroeien.

Dit is bijvoorbeeld het geval in figuur 2.2 voor 6= 6
1

en i >i kr 1·ITO no, ,

Het st.roatoverschot t:.i (zie figuur 2.2) is volgens (2.4) maat

gevend voor de snelheid waanree de spanning aangroeit.

t:.i is evenredig net CL; als Ai = 0 dan is CL= 0 en we hebben een

stabiele situatie gekregen.

In feite hebben we dan te maken net een parallele resonantie-

kring gevornrl aoor de kondensator (C) en de S"""...a.torfase-induktiviteit

(L + L ) van de machine. 1m s,cr
De resanantiecirkelfrequentie. is nanElijk : wres =

..; (L + L ) C
s,cr m

~t beh.ulp van figuur 2.2 kurmen we in het (im,.6) vlak (figuur 2.3)

i kr' ti ch als funktie vane aangeven en hiernee tevens het gebiedreo, 1 5

waarbij het systeem instabiel wordt (CL4 0, gearceerde gebied) .

Komt de st:roan i no bij een bepaalde 6 , bijvoorreeld bij. 6=61
dooreen of andere reClen, in het gearceerde gebied terecht, dan

gaat! aangroeien totdatCL weer gelijk is aan nul (gebroken lijnno
in het gebied CL< 0 van figuur 2. 3) .

i groeit aan van i kr 1 tot! kr 2·
reo reo" reo"

In figuur 2.2 gaan we van het snijpunt a naar het snijpunt b

van Xl en ~.

Wordt 6 nu verkleind, dus door C of Wm te vergroten dan gaat

! (6) verlQFeI1 volgens het gedeelte c van de krame in figuur 2.3.reo
In figuur 2.2 scharniert de krcmre CL2 an 0 rechtsan en de stroorn

gaat verlop:n als funktie van 6 volgens het snijpunt van ~ en Xl.
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Zou 13 vergroot worden, dan gaat i rro (13) verlop:m volgens het gedeelte

d van de krame in figuw: 2.3.

Wordt 13 groter dan 13v ' dan verdwijnt de stroan want: ex VA:)rdt

positief.

VCXJr n geldt volgens 2.5
V

60 1

nv = .21T P
VC tan13v

Aan de hand van figuur 2.2 en figuur 2.3 kunnen we ook

dat voor 13<.13
0

, ex altijd negatief is.

Dus voor 13< 13
0

kant de machine altijd op spanning.

(2.6)

concluderen

Als gevolg van :renenent magnetisrce, kan de machine op spanning

kClIYEIl bij een 13> 13
0

•

Hebben we een situatie. waamij ex> 0 en er is remanent magnetiSITE

aanwezig, dan m:::eten we het syst.eern besdlrijven als een synchrone

machine net vaste bekrachtiging die dCXJr kondensatoren is belast.

V'(X)r de besdlrijving van de machine als synchrone machine net

konstante bekradltiging kurmen we, bij verwaarlozing van de

verliezen en de stato:rweerstand, het volgende eenfase vezvangings

schema gebruiken (figuur 2.4)

Ls,O"' Imsy

(

Figuur 2.4

U
o

k =--, Uais de effektieve waarde van de spanning in onbelaste
pwrn

toostand.
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flux.

(L + L ) cotan S - 1
m s,cr

k is in verband te brengen net de remanente

Voor de strocm I geldt:msy
kpw

m
I = ---,----=----.......--
-msy j {pwm(L

rn
- Ls cr)- pwIe J, , m

. 2
/2 k(pw) e /i __..."... ..;;;m;;...... = _......;..;2;:.....;•.....,:.;;k:...c~:o:;.;t:;,;;an;;;;.:.:;;I3 _

msy = (pw ) 2 (L + L ) e - 1
m m s,cr

Bedenk dat L = L (I) en w= pwmm m m

In figuur 2.5 is i kr (13) alsook een nogelijk verlcx::pno,

van imsy als funktie van S -gegeven.

0<).0

Fig. 2.5
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we zien dat zodra 13< Skr we in het gebied karen waar a. < 0

is en de:rhalve zal de spanning gaan aangroeien.

we rroeten nu overgaan tot de besdrrijving van de machine

als asyndrrone machine.

Bij een bepaalde machine en bepaalde waarde van het remanent

magnetisrre is de hcek Skritisch volledig bepaald.

Dus bij gegeven e is het toerental waamij de machine op spanning

komt (lla-) bepaald.

Voor ~ geldt volgens (2.5)

60 1
lla-=

211p' ve tanlk

2:3 ME'I'INGEN BE'I1<EE'El':NDE HEr NULLASrGEDRAG VAN DE IXX)R

KCNDENSA'IDREN BEKRAQITIGDE ASYNOffiONE GENERA'IDR.

a. Schema van de rreetopstelling en machinegegevens.

10000 rn

Fig. 2.6

Imo l
I

(2.7)
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Asynchrane kortsluitankennachine.

Schakeling: driehoek.

Aantal fasen: 3

Nominale spanning:

Naninale strocrn

Naninaal venrogen :

Naninaal toerental:

380 V

24 A

11 kW

965 t/min.

an bet gedrag van de door kondensatoren l::ekrachtigde

asynchrone machine langs experirrentele y,eg te onderzoeken en

de konklusies uit de theoretische beschouwing na te gaan werden

de volgende rretingen gedaan :

b. !3ePaling van de maqnetiseringskrarrce.

In figuur 2. 7 staat de magnetiseringskrame 4- als funktie van de

magnetiseringsstroan lrro y,eergegeven.

o
Fig. 2.7

2 4 6 8 10 12 14 16 18 40
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Ret lineaiJ:e gedeelte van deze krame (stiwe1lijn) werd gerreten

door de klemspanning van de machine net behulp van een

induktieregelaar te varieren, tel:Wijl het tcerental van de

rrachine op synchro<n tcerental (n=1000 t/min) konstant werd

gehouden.

D= rest van de krarme (getrokken lijn) werd oak bepaald bij

bekrachtiging van de machine net behulp van kondensatoren (net

gegevens uit het volgende onderdeel c van deze paragraaf) •

Dat ga£ geen verschil. '!'evens werd gezocht naar een gesd1.ikte

benadering van de magnetiseringskrame.

Een vrij goede benadering bleek te zijn:

5
lITO = 3.64( ~1 + 0.76 (~)

In figuur 2. 7 zi jn ook enkele punten van de benaderende krarme

gegeven.

c. M:ting van de nullaststroan en spanning als funktie van

het tcerental bij versd1.illende waarden van C.

Voor verschillende waarden van de kondensatoren werden de

nullastspanning (U) en de nullaststroan (I ) als funktie van
ITO

het tcerental gerreten.

Ret tcerental werd gevarieerd door de ankerspanning van de

aandrijvende gelijkstrOOITllachine te varieren (fig. 2.6).

D= rreetresultaten zijn grafisch uitgezet in figuur 2.8 en

figuur 2.9.

Ret verloop van deze krarmen kan nen oak afleiden m.b.v.

de voorgaande theoretische beschouwing.

Bij bepaalde waarde van C en gegeven tcerental (n) bepaalt

!tEn S net behulp van uitdrukking (2.5).

M:t de waarden van ...Q... en I die behoren bij het snijpunt
w ITO

van de rechte die een hoek S rraakt net de I -as van de
ITO

magnetiseringskrarme (fig. 2.7) is lItO bepaald.

(2.8)
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Daar s =0 is w ~ .~mt zodat rren over voldoende gegevens

besdlikt an U(n) te bepalen.

d. Meting van de hysterese in het verlocp van de spanning als

funktie van het toerental.

Uit de· theoretische beschouwing is gebleken dat de vonn

van de magnetiseringskrame aanleiding geeft tot een zekere

hyste:rese-achtig ~'ersdlijnsel in het verloop van de spanning

als funktie van het tcerental.

Ret tcerental waaroij de machine op spanning komt (~) ligt

hager dan het toerental waarbij de spanning verdwijnt (n ).
v

In onderstaand figuur staat een grafisd1e ~rgave van dit verschijn-

seI.

u.
t

•• I I

Fig. 2.10

--.n

In onderstaande tabel staan de tce:rentallen~ en n
v

genoteerd,

zeals die gerreten zijn bij verschillende waarden van C en de

m.b.v. uitdrukking (2.5) berekende waarden van tan~r en

tans •v
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C [ 1,lF] ~ [ t/min] N [t/min] tan13k.r tan 13
V r

60 830 750 0.25 0.30

70 760 670 0.25 0.32

80 705 640 0.25 0.31
90 680 580 0.24 0.33
100 660 580 0.23 0.30
110 630 570 0.23 0.28

120 620 540 0.22 0.29

Tabel 2.1

Voor alle waarden van C vinOOn we voor 13 k en 13 ongeveer. r V
OezelfOO waarde.

Dit is in overeenstemning rret de theoretische beschouwing.

GemidOOld vinden we voor tan13k.r en tanl3
v

tanl3kr = 0.24 en

tan13 = 0.3.
V

Met behulp van ooze waarden van ~r en Sv v.orden

uitdrukking (2.6) en (2.7) resp.:

60
lkr = 2np

1

VO.24C

60enn=--
v 21T.p

1

JO.3C

In figuur 2.ll staan ~ en n
v

als funktie van C weergegeven.
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TanS v.erd oak m. b.v. de rragnetiseringskrame bepaald
V

(zie figuur 2.12) •

D= ap deze rranier bepaaJae wa.arde van tans bedraagt : tanS = 0.28.
V V

D= waarde wijkt niet veel af van d:! eerder gevonden waarde van 0.3.

o 2 4 6 8 10 1'2 14 16 16 20

Fig. 2.12
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e. r-Eting van de aangrcei. van de anplitudo van de sparming en

stroan als funktie van de tijd bij het op sparming karen

van de machine.

an het proces van de aangroei van de sparming en strocm te

illustreren werd de machine aanged:reven bij een vast

toerental en op een gegeven m:::ment (t
1

) werden de konc:Ensatoren

ingesdlakeld. r-Et behulp van een geheugenoscilloscoop werd het

verloop van de ontlUllende sparming en de stroan geregistreerd.

(zie figuur 2.13). Q? het tijdstip t
2

werden de konc:Ensatoren

afgeschakeld.

~._.- ..._- --- ._-. - ._-
i::-'~"E=' - . .:.-::.-_...".c:.r.:--:-:: ~

Fig. 2.13

1:-::
--<-

I

--: -~--

+-- - t- - l
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D3ze neting ~rd gedaan voor C = lOO].lF en bij twee versdlillende

waarden van het tc:erental.

We zien dat de rrachine sneller op spanning kant bij een hogere

waarde van het tc:erental.

Dit is in overeenstenming net de theoretische beschouwing,

waarbij is gebleken dat de snelheid waanree de spanning aangrceit

gegeven wordt door uitdrukking (2.2 .a) •

we kt.mnen dit aan de hand van onderstaande figuren duirlelijk maken .

....
U

i

Fig. 2.14a

.. ..-mol

,.
U

f

Fig. 2.14b

I'l1

-t

Aan de hand van de figuren kunnen we aannerrelijk maken dat het

stroam:Jverschot (&i) rraatgevend is voor de snelheid waanree

de spanning aangrc:eit.

Bij het afsdlakelen van de kondensatoren (op het IrCl'IeI1t t
2

) zien

~ dat uiteraard de statorstroom abrupt verdwijnt rraar dat de

spanning net de tijdkonstante van de rotor verdwijnt (fig. 2. 13) .
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f. Oscilloqranuen van st.:rc:Iren en sparming in de stationaire

nullast tcestand.

In figuur 2. 15 staan gegeven de oscillogramren van de spanning

en de verschillende straren in de stationaire nullasttcestand.

-._....----------i--------=-+---I-

-,---t-·......,.-----i--:-"'-+-:..;:;".----i-"'--l--.._.:..:..:..:..4. .:..:....;,...:..:...:..:..-1.=.;.:.:.:"1-

+- +.- -1··
r !

I
-----+--- _ ...

\ . .- -1--r---~
I

· -

Jc-1---- ---
l

·.

-lf~---~--r-----;-----,JtC-----+----+---....:."'I.--~~.:........:...-~~

--t--
I

,
·
Js~;--:I-

! i_.- ...:_-+--
,
!

.1, ..-.. ----,r:---.,-
I

- --- -.-----. -.-----r--'--;-'---:---;-=:::;pooll.:---+=--'--+-....;;....-i---...;---l
t

Fig. 2.15
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We zien een sterke 3
e

hanronische korrponent op de machine-fase

stroan.

Dit is een gevolg van de verzadiging en het feit dat de machine

in driehcek is gescha.keld.
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3. HEr GEDRAG VAN DE oc.oR KCNDENSAIDREN BEKRACJiTIGDE ASYNCJiRO-JE

GENERA'roR BIJ BEIASTlNG.

3 • 1 Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt het gedrag van de door kondensatoren

bekrachtigde asynchrone g:merator besproken, uitgaande van een

vereenvoudigde voorstelling van de machine.

"Eerst wordt een theoretische beschrijving gegeven van het

gedrag bij zuiver induktieve en zuiver capacitieve belasting.

Daama volgt een theoretische beschouwing over het gedrag bij d1rnse

belasting (v.eezstandsbelasting).

Hierbij zal een uitdrukking woraen afgeleid die de werkzarre

karponent van de~fasestroorn in vemand brengt net de

fasespanning ,cirke1f:reqllen:ti.e, kondensato:rwaarde en de machine

pararreters : hoofdveldinduktiviteit en spreidingsinduktiviteit.

~t behulp van bovengencemje uitd:rukking, zal het grondhanronische

gedrag bij belasting , via een gelijkstrex:mtussentrap theoretisch

worden besd1reven.

Dit is nogelijk daar belasting via een gelijkstroamtussentrap bij

ideale kanrcutatie van de stJ::orren in de dioden van de gelijkrichter,

voor de grcndharnonischen een vonn van d1rnse belasting is.

Aan de hand van deze theoretische beschouwing zullen er enkele

kwalitatieve ka1klusies worden getrokken over het gedrag bij

verschillende waarden van de bekrachtigingskondensatoren en gelijk

spanning. Daarna worden de rreting:m besproken die v.erden verricht

an het werkeli jke gedrag te onderzoeken en an na te gaan in hoeverre

de theoretiscne beschouwing, net alle idealisaties, een goede

indikatie geeft van het ~rlcelijke gedrag.
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3.2 Beschouwing over het gedrag bij zuiver capacitieve en zuiver

induktieve belasting.

Het gedrag van de door kandensatoren bekrachtigde asynchrane machine

bij zuiver induktieve en zuiver capacitieve belasting kurmen we

gemakkelijk afleiden uit de beschouwingen betreffende het nullast

gedrag.

In onderstaande figuur is de nullastkarakteristiek van de machine

getekend net in ptmt a daarvan de reaktantielijn van een kondensator

bij konstante frequentie.

Fig. 3.1

Bij nullast is a het werkpunt (U is de nullastspafming) .
o

Bij zuiver induktieve belasting daalt de spanning (werkptmt van

a naar b) •

Een zuiver induktieve belasting leidt tot een effektieve

verlcleining van de bekrachtigingscapaciteit.

Fen zuiver capacitieve belasting leidt narrelijk tot een effektieve

vergroting van de bekrachtigingskapaciteit.
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3.3 Beschouwing aver het gedrag bij chrnse belasting.

an het g=drag bij ohrnse belasting te beschrijven rroeten we eerst

een uitdrukking a£leiden die de bekrachtigingsstroam van de

machine in verband brengt rret de belastingsstroan.

we beginnen rret de volgende veronderstellingen te doen

betreffende de asynchrone machine:

- ~ ijzerverliezen worden "\erwaarloosd.

- ~ staton-.eerstand \\Ordt "\erwaarloosd.

- Alle spreiding \\Ordt secundair g=dacht.

Nu kunnen we het volgende eenfase vervangingsscherna tekenen

voor de door kandensatoren bekrachtigde asynd1.rone g=nerator net

va=rstandsbelasting.

•
Ls cr+Lr cr

~ ~

r 1no ... -I lw
BE

_r -(

Lm U ( Rls

Fig. 3.2

In figuur 3.3 staat getekend de Heylandcirkel van de asynchrone

machine bij kanstante spanning en frequentie.
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Fig. 3.3

U
l rro = .~

U
~i = lITO + -w""",,("=r.s""';;;"',-cr-+"""-;:L'"""'''""",cr)

r

De Heylandcirkel is het polaire strocmiiagrarn van de asynchrone

machine bij konstante sparming en frequentie en veranderlijke slip.

Uit het ci:rkeldiagram kurmen YJe zien dat de machine bij belasting

( lsi> 0) neer blindstroan vraagt dan in nullast.

Ret verschil tussen de blindstroom in nullast en bij belasting

ncerren we de belastingsafhankelijke krnponent van de blindstroan

l rnb •

W= klIDIlen aan de hand van het vervangingssd1erna een uitdrukking

afleiden die l rnb in verband brengt net de YJerkzarre konponent (l
w

)

van de statorfasestroan (I ).
s
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Als we serie naar parallel transfo:rmatie toepassen op de linkertak

van fig. 3.2 dan krijgen we het volgende vervangingssdlerna voor de

asyndlrone machine.

I +_rna
U

Fig. 3.4

Met X =
P

en (3.1)

R =
p

Xy.2 + (R;/s)2

(R ' Is)
r

(3.2)

x.. = w (L + L ' a) = wI....-1< s,a r' --k
,

Uit figuur 3.2 kunnen we afleiden dat

U
II

r

2
= (R;!S) + jXy. dus (I~) = (R;JS) 2 + (Xy.) 2

r
(3.3)

Voor de 'vernogensevenwidltbetrekking van de asynchrone generator

net bekradltiging via kondensatoren en weerstandbelasting ktmnen

we sdrrij"\€n

(R I Is,) I I 2 + if
r 2 ~

= 0 h.u.v.
2

(+)
r

= - ~ . R' Is
r

(3.4)
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(3.3) en (3.4) Ieiden tot de 1:etrekking:

2 2 .
{R;ls) + X k =-~ R;ls of (3.5)

+ + 1 = a

cplassen van deze vergeIijking net (R~S) -1 als

varia1:eIe Ievert

1
-=T"7"'"- =
~1s

1

2X
2

k

(3.6)

Uit (3.5) en (3.1) voIgt dat

1
X
P

= (3.7)

(3.7) met (3.6) geeft

1
X

P
= 1

2~

1- -
~

(3.8)

UVoor 1
rrb

geldt dat 1
mb

= Xp

Dus:

I =
mb

U

2~
(3.9)
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In deze uitdrukking kunnen ~ zien dat bij een bepaalde waarde

van I w er~ waarden van I
rrb

ho:ren.

(3.10)I - U
nb - 2w~

Uit het cirkeldiagrarn kunnen ~ zien dat dit verband houdt

net de twee verschillende slifWaarden die bij een bepaalde

I w kunnen optreden.

Bij nonraal bedrijf d.w. z. kleine waarden van s rrceten we rekenen

net het - teken in uitdrukking (3.9).

Uitdrukking (3. 9) wordt dan :

-J 4W2L(

~ze uitdrukking kunnen we oak schrijven als:

(3.1l.a)

Bij bekrachtiging door kondensatoren en weerstandsbelasting

voIgt uit het blindvenrogensevenwicht (zie fig. 3.2) dat :

I + I + I_1... = 0 net I = uwe.-c ""1lO -!llU C

VoIgt· I = uwe - I. nb ITO (3.1l.b)

In figuur 3.5 staat getekend de nulIastkarakteristiek en de

reaktantielijn een zekere kondensator.

In figuur 3.6 staat de bijbeho:rende Heylandcirkel bij verschiIIende

spanningen.
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U
U1 rU2
U3 I I

! II I
I III
I II I
III I
i II I
. III 1mo, Ie

I
Fig. 3.5 I II,

I I III
. I

1w I 1\1 1

I III
I 1\11

I , III

I I
I

I
I

I
1m

Fig. 3.6

<:pne:rking bij fig. 3.6:

Het deel van de Heylandcirkels voor generator :t::edrijf is hier in

het eerste kwadrant weergegeven. Dit is niet de gebruikelijke

vsergave. In figuur 3.3 staat de gebruikelijke w=ergave (3e kwadrant) .

Voor het genak is van de gebruikeli jke w=ergave afgeweken.

Qn dezelfde :reden zal in het vervolg deze ongebruikelijke marlier van
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w=ergeven van de Heylandcirkels gehanteerd VwDroen.

Uit deze figuren kurmen we zien dat bij belasting de spanning

gaat dalen.

Het is zelfs zo dat bij een bepaalde belastingsstrocrn de

generator instabiel VwDrot en de spanning verdwijnt.

Dit kunnen we als voIgt tc:elichten.

Mat behulp van uitdrukking (3.10) kunnen we uitgaande van de

nulIastkarakteristiek bij een bepaalde fJ::eqL:entie "belastings

karakteristieken" konstrueren.

In figuur 3. 7 is uitgezet de nullastkarakteristiek sanen net

enkele belastingskarakteristieken en ock de reaktantielijn

van een kondensator bij konstante f:requentie.

In figuur 3.8 staat uitgezet de spanning als funktie van de

belastingsstrocrn.

u
t

Fig. 3.7

-I ,Ie

u
t

Iw1 Iw'2 Iw3Fig. 3.8

we zien dat bij een toenenende belastingsstrocrn de spanning

gaat dalen en dat bij een bepaalde waarde van de belastings

strocm de spanning verdwijnt. Dit gebeurt als de :reaktantielijn

van de kondensator en de belastingskarakteristiek van de

machine geen snijpunt rreer hebben.
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3.4 Beschouwing over het gedra.gbij belasting via een gelijk-

stroarrtussentrap.

In figuUI;' 3.9 staat schematisch weergegeven de via een gelijk

stroamtussentrap belaste en door konClensatoren bekrachtigde

asynclu:one generator.

Fig. 3.9

u
GR

Lg

W
t---o (

t---o~----.........

em bet gedrag van de door kondensatoren bekrachtigde asyndlrone

generator ret belasting via een gelijkstroarrtussentrap te

reschrijven doen we de volgende aannarren:

Voor de machine:

- Stato~rstand wordt ve:rwaarloosd.

- IjzeI:Verliezen worden ve:rwaarloosd.

- Alle sp:reiding womt seamdair gedacht.
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Voor de gelijkrichter doen we de volgende aannanen:

- ~ cOImDJ.tatie is ideaal (aneindig snell .

- SIr(X)rspoel (L ) is cneindig groot en verliesvrij.g
- ~ gelijkrichter is verliesvrij (spanningsval over dioden

verwaarloosd) .

~ karrbinatie gelijkrichter en gelijkspanningsnet gedraagt zich

naar de machine tee als een net van konstante spanning, tepaald

door de gelijkspanning (U ).
g

Bij een diodebrugmutator is deze lijnspanning gelijk aan
1T

U = 31.2 Ug .

~ frequentie V"ctn deze spanning is gelijk aan de statorfrequentie

van de generator.

Verder zullen we bij deze beschouwing aIleen rekening houden net

de grondhanronischen van de verschillende spanningen en straren.

~ aannane ideale carmltatie inpliceert dat Y.e het geval van

telasting via een gelijkstroantussentrap als een geval van

d1rnse belasting kunnen beschoUY.en.

Chder genoenrle vercnderstellingen zijn we in staat het gedrag

van de generator bij dit type telasting net behulp van

uitdrukking (3.11) te beschrijven.

Uitdrukking (3.11) luidde:

Iw = I rrb Jw~ • I~ - 1

net I = I - I = uwe - Irob C ITO ITO

M=t behulp van figuur 3.10 en figuur 3.11 kunnen Y.e het gedrag

grafisch teelichten.
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In figuur 3. 10 staat getekend de magnetiseringskrame en de

kondensatorstrocm als funktie van...Q bij konstante sparming
lJJ

lJJ c-2Voor Ie geldt Ie = U U-

Voor de hoek S in figuur 3.10 geldt zeals v.e bij de reschrijving

van het nullastgedrag gezien het:ten tanS = +
lJJ C

Zeals eerder is gebleken komt de machine op spanning als het

toerental (frequentie) bij gege~ C een repaalde waaxde heeft

overschreden•

Gaat de freq\EI'ltie (het trerental) verder toenenen dan v.ordt de

hoek S steeds kleiner.

Ie gaat als funktie van S toenerren volgens een verloop dat

repaald v.ordt door het snijpunt van de magnetiseringsk:rorcme

en een rechte die een hoek S maakt rret de x -as.

Bij een repaald tcerental rereikt de sparming een repaalde

waarde en kan niet rceer verder toenerren.

De spanning v.ordt door de gelijkrichter regrensd op de waarde
iT

U = Ug x 372

U
De kondensatorstrocm gaat nu als funktie van - of daar U = kmstant

lJJ

als funktie van lJJ '\erloFen zoals in de figuur geschetst.

Als lJJ>~ wordt Imb>O. Volgens uitdrukking (3.11) wordt

I ;> O.
w

Dit retekent dat de generator dan stroan gaat leveren aan het

gelijksparmingsnet.
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In figuur 3.11 zijn enkele polaire stroarrdiagramren getekend

voor verschillende wa.a:rClen van Q..- •
w

We zien dat bij toenerrende w , I
mb

steeds rreer gaat

toenenen en dat I gaat toenenen volgens een verloop datw
bepaald wordt door I en het bij die waarde van -Lc w
behorende polaire stroerrdiagram van de machine.

~t behulp van deze gra£ische toelichting van uitdrukking (3.11)

zijn we in staat enkele kwalitatieve kanklusies amtrent het

gedrag van de door kondensatoren bekrachtigde asynchrane generator

bij belasting via een gelijkstrocmtussentrap te trekken.

In figuur 3. 12 staat getekend de magnetiseringskronne en I c
als funktie van _U_ voor diverse waarden van C en U .w g
In figuur. 3.13 staat getekend het polaire diagram van de

statorfasestIoan bij variabele w net C en U als pararreter.
g

Zoals ~ eerder hebben gezien gaat de machine stroan leveren

aan het net als de frequentie groter is dan een bepaalde

waarde (bepaald door C en Ug) .

Dit is als w>~.

Uit figuur 3.12 kurmen we de volg=nde bijzonderheden afleiden:

- Dat bij dezelfde waarde van C (C = C1) en een kleinere

gelijkspanning Ug (U
g

= Ug1< Ug2 ) de machine bij een lagere

frequentie (toerental) stroan begint te leveren.

In figuur 3.12 geldt narrelijk:'~B
b1

> Sb2 dus

tan Sb1 > tan Sb2 en derhalve is

h.u.v. dat w b1< w b2·

1 >
ib2C1
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Fig. 3.12
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- Oat bij dezelfde qelijksparming U (U = U 2) en een grotere
g g g

waarde van C (C = Ci> C
1

) de ma.chine bij een lagere frequentie

stroan l:egint te lewren.

In figuur 3. 12 geldt dat :

U2 U
2--> --

~3 ~2

- Dat bij dezelfde gelijkspanning en gmtere waarde van C de

ma.chine slechter benut wordt (slemter cos • bij I = I ) •
s s,nan

.:Me.Jriervoor Fig. 3 . 13.

- Dat het frequentiegebied (~ tot we ) Lh. a. bepeIkt is.

3.5 M=tingen bij belasting via een gelijkstrocmt.ussentrap.

Bij de opzet van het experilrentele onderzoek ~rd net de

volgende aspecten rekening gehouden.

- Zoveel rrogelijk gegevens wrzarrelen an te kunnen achterhalen

hoe het systeem zich in werkelijkheid gedraagt en an na te

kunnen gaan in hc:everre de theoretische l:enadering overeen

stemt net de werkelijkheid.

- Zoveel nogelijk gege~s wrzarrelen die belangrijk zijn in

vemand net de beoogde tc:epassing van het systeem, narrelijk als

elektrische l:elasting voor een windtumine.
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Dit meld in:

M=ting van alle l:elangrijke elektrische en rrechanische groot

heden bij variabel toerental en bij diverse waarden van

kondensatoren en ge.lijkspanning in de gelijkstroantussentrap.

Iegist.ratie van het tijdsverloop van de diverse elektrische

grootheden om hlID onderlinge sarrenhang te achterllalen.

3.5.1 M=etopstelling, machine~~vens en rreetresultaten.

a. M=etopstelling.

Ty

®,
I
I

Fig. 3.14

In figuur 3.14 is een schematische voorstelling van de· rreet

opstelling w:ergegeven. Ie aandrijving van de asynchrone machine

AM geschiedt ffi. b.v. een gelijkstrocmnachine zodoende is het

toerental (n) kontinue regelbaar.

Ie kondensatoren (C) zijn in stappen instelbaar.

Als gelijkstrcx:m-wisselstroom::mzetter werd een machine generator

set gebnrikt. Ie spanning U is regelbaar.
g
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b. Machinegegevens.

Asynchrone rrachine net kortsluitanker.

Schakeling: driehook.

Poolpaartal: 3

Naninale sparming: 380V

Naninale stroam: 24A

Nominaal ve.rnogen: 11 kW

Naninaal toorental: 965 t/min.

c. Mac:hinepararreters.

; L = L + L' = 20 mHK s,o r,o

I:eze rrac:hinepararreters ~rden m.b. v. de ''kortsluitproef"

bepaald.

Voor neer infonnatie ant.rent de bepaling van deze rrachine

pararreters wordt ven.ezen naar L3.

d. Metingen en rreetresultaten.

Er ~rd voor verschillende waarrlen van de kondensatoren en voor

twee verschillende waarden van de gelijksparming te ~ten:

c= 160 F U = 435 V
g

C = 120 F U = 345 Vg
C = 120 F U = 435 V

g
C = 100 F U = 345 V

g
C = 100 F U = 435 V

g
C= 80 F U = 435 V

g
C= 60 F U = 435 V

g
C= 50 F U = 435 Vg
C= 40 F U = 435 Vg

,



-.• =
rechnische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 59
rapport nr. EMV 83-21

de volgende grootheden gerreten bij verschillende waarden van

het toerental.

n : het toerental

'l\t) : de askoppel

Is : de rradlinefasestrcx:m (effektieve waarde)

I
s,l

: de rrachinelijnstIoom (effektieve waarde)

I
e,l

: de konaensatorlijnstrocm (effektieve waarde)

~,l : Be belastingslijnstroam (effektieve waarde)

U : de wikkelingsfasespanning (effektieve waarde)

I : de gelijkstrocm (~ddelde waarde)g
U : de gelijkspanningg
T : de periodetijd
y

D= grootheden zijn in figuur 3.14 aangegeven.

D= rreetresultaten zijn te zien op bIz. 143 tim 147.

Tevens zijn veI:IYeld:

- Het aan de gelijkspanningsnet geleverde venrogen:

p = U I
S g g

- Ret asve:mogen van de generator:
2'lql

P'm = 'Ib • wm = To • 60

21T
- D= ciJ:kelfrequentie W = T

y

- D= relatieve slip: s =
W-' 2@l

W

- Het renderrent n =
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'!'evens werd het tijdsverloop van de diverse elektrische

grootheden (cscillogramren) geregistreerd.

3.5.2 Analyse van het tijdsverloop van de diverse spanningen

en strorren.

F.en analyse van het verloop van de verschillende elektrische

grootheden bleek nuttig te zijn om de volgende redenen:

- an te achterllalen hce de verschillende g:rootheden sarrenhangen.

- an te achterhalen hce de kOImD..ltatie van de strorren door de

dioden geschiedt.

- an een indruk te krijgen van de hogere hanronische inhoud van

de verschillende grootheden en zodcende bij de uitweJ:king

van de rreetresultaten het grond11anronische gedrag te kurmen

bepalen.

Kennis van het grond11arnonisch gedrag is nodig an de theoretische

beschouwing I we~1<e gebaseerd is op het grond11anronische gedrag I

te tcetsen.

In figuur 3. 15 staan vemeld de oscillogramrren van de fase

spanning en de diverse strorren.

cpvallend is het blokvonnige karakter van de belastingslijn

stroom. Dit wijst op een zeer kleine karrnutatietijd van de

strorren in de dioden.

Het is daarom nuttig een nader onderzcek te dcen naar de

konmutatie van de strorren in de dioden an een beter inzicht te

krijgen in het verloop van de diverse signalen.
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C = 1001lF n. = 750 t/min U = 345V tijdbasis 5 rns/schaaldeel.g

_. __.~-~'---: - - ..--.---+- ------ -- ---.-.--.--- - ~-- --7-'-

," c ~

--J-bJ-'-- -....-- ._. -
: ..: .:.-.....-..-
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________________-----1. .
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.--- -"---,---

~,.....,..:-:--;-----.-..--,--.........-.-.,----'---_ .. '-'-' -_.••. -.-- - .
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-- -....;...----'---'-- ---,---,--

. "'; --._." r

;
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j , / ----. . .. / ~\..--:. . .
-- -~!(-~,T :-':-,u~,,-= ,-.:-.r::-~~~~.+~. ;u-t-~-.:--.;__ ,.
. -_._-.- .. _--_._---_---.::_._.-- ------ ---'---' . .

Fig. 3.15

N.B. Zoals de signalen hier staan weergegeven hebl:en ze geen onderlinge
tijds:relatie.
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we steIIen ons de machine ret gelijkrichter voor als in onder

staand schema:

Lg
+

05

06

Ug

Fig. 3.16

Stel dat: u = G. sinwt
R:j

= G. sin

= G. sin

2
(wt - )IT

2
(wt + )IT

D: geIeidingsvoIgorde van de diodes ziet er als voIgt uit:

~
I I

; 60°:, 120° ,: _ wt
Fig. 3.17
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Stel dat 05 en 04 geleiden dan is fase 'IS net het gelijk

spanningsnet verbanden.

CP het rronent dat ~ positief wordt gaat Dl geleiden.

Als 01 geleidt en OS I'Xlg niet gedoofd is, hebben we de volgende

~ kondensatoren worden via Dl en OS kortgesloten.

We hOUden verder geen rekening net eventuele parasitaire

induktiviteiten en beschouwen alleen de zeer kleine maar

altijd aanwezige ~rstand (21\) in het circuit waarin de stroan

~ loopt.

~ spanningsevenwichtbetrekking voor het circuit luidt:

- u + R i. + R (i - I ) = aRr -k K -k k g

Met een andere tijdschaal als eerst kurmen we URI' schrijven

als URI' = u sinwt.
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u sinwt + ~Ig
Voor ~ geldt demalve ~ = 2~

Bij het einde van de ccmnutatie geldt dat ~ = I g.

[lli; u si.n.Ltt + ~Ig = 0

I\I
sinofJiC = u

g

Daar wt . klein is, is sinw:e ~ wt .
c c c

IkIg
Derl1alve is t ::::c w u

we zien dus dat het blokvonnige karakter van de l:elastingsstrocm

veroorzaakt wordt door de geringe inpedantie in het circuit ...
In het geidealiseerde geval (~ = 0) is t

c
= 0 en heeft

de stroan i
b

I een zuivere hlokvonn .

In werkelijkheid ligt t in de orde van seconden.c
Dus praktisch kurmen we i. als blokvonnig l:eschouwen.

b,l .

Als gevolg van de spreidingsinduktiviteit kan de rnad1ine

stroan niet springen.

J:): kondensatorstroom kan weI springen. Het is nu duidelijk

dat de kondensatorlijnstroom telkens sprongen rnaakt ter grootte

van I , als gevolg van de carmutatie.g

Als we naar figuur 3.18 kijken dan zien we, daar

C1 = C2 = C3 = C, dat de strocm ~ voor 1/3 deel van

de serieschakeling van C1 en C2 en voor 2/3 deel van C3

afkomstig is.

Dit verklaart waarom de kondensatorfasestrocm afwisselend

sprongen rnaakt ter grootte van 2/3 I , 1/3 I 1/3 I , 2/3 I etc.g g, g g

De sarrenhang tussen de verschillende straren kunnen we als voIgt

afleiden.
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De grondhanronische van de belastingslijnstroan 'WOrdt door

de nachine geleverd, daar deze sarcenhangt net het door de nachine

geleverde vernogen.

Ret verband tussen de grondhanronische van I en de aeliJ'kstrcx::rnb,l J

I g kurmen we eenvoudig afleiden uit het ve:rnogensevenwicht

tussen c:E in- en uitgang van de gelijkrichter.

Ret door de machine geleverc:E verrrogen noet narrelijk gelijk

zijn aan het door het gelijkstrocmcircuit opgenaren vemogen als we

de verliezen in de diodebrug en de s:rroorspoel verwaarlozen.

3UI = U I net U =w g g g

I = 12 I
w 'IT g

3 12
'IT

U voIgt

I = 16 I
wI 'IT g

~b.elasti:Pgs:l:ijnstrocm UbI) ~staat uit -een grondhanronische

koop:r1eI1t en een k.rt bestaande. nit hogere haI:nonisd1en

I net I = E I
b,l,h b,l,h b,l,n

N=l

Fourier analyse van het signaal \',1 geeft als er geen riJrt:el

op de stroam I g is en de kornnutatietijd gelijk is aan nul :

2 13 1 1
'IT I g (sinwt - '5 sinwt -"7 sin 7wt + ..••..... )

M=t de effektieve waa.rde van de grondhanronische

~,l =
ibl72 dvinden we



-.• =
Technische Hogeschool Eindhoven

Afdeling der Elektrotechniek
Vakgroep Elektromechanica en Vermogenselektronica

biz. 66
rapport nr. EMV 83-21

IT~,l,h =

ret I 1 = I 16 en
w, g IT

I. I g 16 . /(1) 2 + (l) 2 +
-b ,I ,h = 1T VI 5 7 •••• ••

= I g 16/ft_1 \2+ ~( 1 \2
IT V ~6N - ¥ ~6N + V

N=1 N=1
Ig/6

- • (0.31)

we nerren aan dat de hogere hanronische konponent van de

be1astings1ijnstrcx:m (Ib , 1,h) door de kandensatoren worden

geleverd.

Dus de-lrondensator1ijnstroam I 1 bestaat uit een komponentc,
voor de bekrachtiging van de machine (II)' we nerren aan datro,
deze grondhanronisch is en een kcnponent bestaande uit hogere

ha:rnonischen (Ib ,l,h)'

Voor een kncx:ppunt in een lijn naar de gelijkrichter kunnen

we het vo1gende verband opschrijven:

,
I \

\

,,

. . .
Ib"l= IW.,l + 'b..lJh

Fig. 3.19
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Aan de hand van de volgende figuur kan rren dit veIband

verder verduidelijken.

'--

'bl
Iwl•-- ....

r-
.,

.- , I.- ,
Ig "

,
i'

" ", ,

I I "
r

" -wt, "i

7t" " "" "" ~ ..

Fig. 3.20

we zien inderdaad dat het uit C'.e bovenstaande figuur volgende

verloop van i 1 ongeveer hetzelfde is als dat cp dec,
oscillogram cp pagina 61.

(N.B. de rirrpel cp de belastingsli:jnstroam is buiten

beschouwing gelaten) •

D:! aarmarre dat hogere hanronische stJ:OIIEI1 door de kondensatoren

worden geleverd is geen slechte aannarre.

Het feit dat de reaktanties van de rra.chine een hoge i.rrpedantie

vonnt voor hogere hanronische straren en de kondensatoren een
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een lage iIrpedantie vonrrt voor deze st:rarren is een verdere

ondersteuning van de gedachtengang dat deze straren uit de

kondensatoren afkomstig zijn.

De spanning' u vertoont oak een vervornring.

Dit is het gevolg van de hogere hanronische kondensator

straren.

Uit het verleap van de machinelijnstroorn i kunnen '-'Ie
s,l

oprraken dat deze oak een zekere vervornring vertoont.

Dit wordt veroorzaakt doordat de spanning vervonrrt is.

Dcx:>rdat de spanning vervonrrl is gaan er narrelijk hogere

harnonische rotorstraren lopen. Bij de verdere analyse van de

rreetresultaten zullen we hier echter geen rekening nee houden.

3.5.3 Analyse van de rreetresultaten en theoretische verklaring.

em de werking van de door kondensatoren bekrachtigde asynchrone

generator net belasting via een gelijkstroantussentrap verder

te begrijpen werden de volgende analyses gedaan.

1. Er werd voor verschillende gevallen Van de kondensatoren

en de gelijkspanning....!L. berekend net de ~ten waardenw ..
, van U en W (zie bIz. 143 tim 147) •

we zien dat voor de diverse gevallen...Q... over het gehele
W

belastingsgebied ongeveer konstant is.

We.Jkunnen dus aannerren dat de machine bij ongeveer konstante

flux werkt.

Dat de madline bij konstante...Q... werkt ligt aan het feit
W U

dat de machine stroom begint te leveren bij U = 129 = Ub .

I)ls zodra de topwaarde van de fasespanning groter ~rdt dan

de gelijkspanning. Bij tcenerrend trerental (frequentie) leapt

de spanning op tot U = 372 U + I . R = U .9 g,e 9 e
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Hierbij is R de ~erstand van de srroorsprel, U en Ig e g,e
zijn resFSctievelijk de spanning en de stroarn als de

machine zijn nominale strocrn I:::ereikt heeft.

Tussen het I:::egin van stroarnlevering en het I:::ereiken van de

naninale machinestroarn neernt in alle gevallen de spanning ret

ongeveer 10% tree

De frequentie neernt oak ret ongeveer 10% tee, zodoende blij ft

U ongeveer konstant over het gehele I:::elastingsgebied bij
w

bepaalde C en Ug.

~

b
~ is de cirkelfrequentie bij l1et I:::egin van stroanlevering.

w is de ciIkelfrequentie waarbij de machine zijn naninale
e
stroan heeft I:::ereikt.

Met het gegeven dat...Q... konstant is zijn we in staat de
w

waarde van~ waarbij de machine bij gegeven C en U gaat
w g

weIken theoretisch tel:::epalen •

De spanning waarbij de machine juist strocrn I:::egint te leveren
n

aan het gelijkspanningsnet is zoals we gezien hebben I~

Dus
U
e .'V.-

Uit het verloop van U als funktie van n in nullast bij gegeven

C, zie hiertce paragraaf 2.2, kurmen we het trerental (~)

bepalen waarbij de machine juist stroan I:::egint te leveren
U

IX1s as U = ~-= ~. Daar s = 0 (nullast) g:!ldt voor ~,
21rpI1b tb

~ = 60 . Zodoende kunnen we -- I:::epalen.
~

~Voor diverse g:!vallen is de waarde van -- , die volgens de
~

hierboven vernelde wij ze werd I:::ePaald, vergelijken ret de gerreten

waarde van...Q... bij I:::elasting.
w
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IE resultaten staan in onaerstaande tabe1 venre1d.

C= 120\JF C = 1001lF C = 8011F C = 6011F
U

q
= 435V U

q
= 435V U

g
= 435V Ug= 435V

~ 1.34 vs 1.28 Vs 1.23 Vs 1.12 Vs
~

U
1.35 Vs 1.3 Vs 1.23 Vs 1.14 Vs-w

Tabe1 3.1

cpn.: Het is misschien nuttig in dit verband er op te wijzen dat

we het ver1cx:p van U als funktie van w in nullast ook uit

de rnagnetiseringskrornre kurmen bepalen, zeals in

hoofdstuk 2 is besproken.

2. Verder VJerden er VCX)r verschi11ende g:val1en van C en U
g

po1aire stJ::oardiagrarrrren gekonstzueerd VCX)r de grand-

hanronische straren.

an de po1aire stJ::oardiagrallluen VCX)r de grandhanronische

straren te kunnen konstzueren werden de vo1g:nde berekening:n

gedaan.

- IE grandhanronische kanponent van de be1astingslijnstroan

werd berekend vo1g:ns:
16

I 1 = - I en de kcmponentw, 1T g

bestaanae uit hogere hanronischen vo1g:ns

(I 1)w,
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- Daarna werd uitgerekend de grondhanronische karponent van de

kondensatorEjnstroan, dit is de bekrachtigingslijnstroam van

de rrachine, volgens:

I =VI 2 - 12
m,1 c,1 b,l,h

Cbk werd uitgerekend :,I,h an deze te kurmen vergelijken rret
w,1

de theoretische waarde van 0.31.

IE resultaten van deze l::e~keningen zijn te zien op bIz. 148.

IE afwijkingen van :,I,h .~ de theoretische waarde is het

gevolg van rreetfouttJ{'~ van al of niet leerntel::edrijf.

In figuur nr. 3.21 tim 3.24 staan uitgezet de polaire strc:x:m

diagrannen van de fasestrooen (fasestrcx::rn = 1ij/~troam )

voor diverse gevallen van C en U .
g

'!evens is uitgezet het geIdealiseerde polaire strcarcliagrarn
Uvoor de aptredende konstante - waarde.
w

Bij konstante...Q... is het polaire stroarrrliagrarn een ciJ:kel.
w

Het geldealiseerde polaire stroonrliagram v.erd gekonstnleerd

rret l::ehulp van I (de bekrachtigingsst:room waarbij de nachine
no U 1

nag net geen venrogen afgeeft) en 1ki = -;- ~ .

~. I
IE straal van de ciJ:kel is ~; no.

1ki is de ideele kortsluitstroan.
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[E vergelijking van de gerreten polaire stroonrliagramnen met de

geidealiseerde kunnen we zien als een verifikatie van de theorie.

Volgens de theorie noeten de ptmten op de (geidealiseerde)

cirkels liggen.

Dat de gerreten ptmten niet op de cirk.el liggen kan te rnaken

hebben met de ve:reenvoudigde voorstelling die r...e van de machine

hebben genaakt.

Mat behulp van figuur 3.25 r...erd getracht het gedrag van de

machine bij bekrachtiging dcor kondensatoren en relasting

via een gelijkstroomtussentrap grafisch uit te reelden.

Dit werd gedaan aan de hand van het geval C = 100\lF en Ug = 435 V.

Het polai:re strcx::mllagram r...erd geknnstrueerd met rehulp van de

theo:retisch re:rekende waarde van U1J uit tabel 3.1 en met behulp
~ U

van de benaderingsfonrnle voor 1m:> als funktie van w
(uitdrukking 2.8) •

Voor de grondhanronische kondensatorstroan 1 geldt:
. c

U 2
1 = - w Cc w

Uit de grafische voorstelling kurmen we good zien waarorn de

stroom 1 als funktie van de cirlcelf:requentie (tce:rental) een vrijw
steil verlcx:::p heeft. Dit wordt zoals we kunnen zien veroorzaakt door

de snelle stijging van de relastingsafhankelijke konponent van

de bekrachtigingsstroom (1
mb

) met de verschillende cirlcelfrequentie (6w =

w - ~) en de snelle stijging van l
w

met 1
mb

(zie polai:re st:roan-

diagram) .
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In de figuren 3.27 tim 3.37 zijn de rreetresultaten grafisch

ve:rwerkt.

Het verloop van de verschillende krornrEn kurmen we l:::egrijpen

aan de hand van het verloop van de l:::elastingsafhankelijke

konpanent van de l:::ekrachtigingsstrocm (I
mb

) als funktie

van de ve:rschilfrequentie (liw =w -w
b
).

Daararn v.A:rd er ~r diverse gevallen I
mb

als funktie van liw

uitgezet in onderstaande figuur.

6

o
Fig. 3.26

220 260

we kurmen zien dat Imb ongeveer kwadratisch verloopt rret de

verschilfrequentie liw •

Dus v.A: kurmen stellen I
mb

= K(liw ) 2.
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Door deze aarmarre kurmen we verklaren waaram de wattkatpOIlent

van de machine fasestroam 1w als funktie van het toe:rental

in alle gevallen ongeveer dezelfde helling vertoont (zie de

figuren 3.26 en 3.27).

Als we terugkeren naar de uitdrukking:

M=t ~ ~ > 100 kurmen we oak

schrijven I ~~ t::.wV...Q... L
1

w W K

Daar de slip klein is zal 1w oak lineair gaan toenenen net

het verschil toerental t::.n = n - nb (~ is het tc:e:rental dat bij

~ hoort).

Vqo+ het elektrarEchanische koppel kurmen we hi j verwaarlozing

van de verliezen schrijven:

T 3U1w net
W(1-s)

wordt dit= W =a'll wm m p

T = 3.-2... ....E.... Iem w (l-s) w

Daar -11 weinig verandert en net het eerder besproken nagenoeg-s
lineaire verloop van I als funktie van n is oak het verloop van hetw
askoppel (To) als funktie het tc:erental verklaard.

Zie figuren 3.29 tim 3.31) .
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Voor het elek.trarEd1anisd1 veJ:'I"lOgen geldt:

Als Y.e het verlocp van I als funktie van n in besd10uwing
tlnerren en net konstante -- rekenen dan ven<1aart oovenstaande
w

uitdrukking het verlocp van het asvenrogen en het elek.trisd1

verrrogen als funktie van het tcerental (figuur 3.32 tim 3.35) .

In figuur 3. 36 is voor diverse gevallen uitgezet de watt

konponent van de rnad1inefasestroom (JW) als funktie van de

ciI:kelfrequentie van de rotorst:rorren ( - sw) 1 bedenk dat siO.

Dit laat voor alle gevallen een min of rreer lineair verband

zien.

W= klmnen dit verlocp als voIgt vert.laren:

Bij ve:rwaarlozing van de verliezen (statort.operverlies en

ijzerverliezen) geldt bij benadering:
R'

I ,2 r = ill
r s w

ret r;2 = 1~ + JW2

1.h. a. is 1rrb<<1w (zie polaire stroomdiagramrren).

nus Y.e kurmen bij benadering stellen dat :

U 1I ~- (-sw).
w w R'

r

In de grafiek. is ook het berekende verband volgens oovenstaande

uitdrukking voor de diverse gevallen uitgezet (getrokken lijnen).

Verder zij opgercerkt dat de bepaling van de slip ret een

onnauwkeurigheid van ongeveer 10% geschiedt.
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P
In figuur 3.37 is het renderrent n =~ uitgezet als funktie van

Pm
P voor diverse waarden van C bij U = 435 V.e g
we zien dat naannate C groter is het renderrent bij lage waarden

van Pe lager is.

Dit kamt doordat naanrate C groter is bij dezelfde gelijksparming

de rrachine bij een hogere waarde van de flux stroc:m gaat leveren.

Hierdoor zijn de nullastverliezen bij grotere waarden van C

ook groter.

Verner is op deze grafiek ook uitgezet het rendeIrent van de nachine

als funktie van P voor direkte netkoppeling en U = 380 V.e ,
Zeals we kunnen zien ligt de rende.nentskroIme voor dit geval iets

hoger dan bij kondensatorbekrachtiging en belasting via een

gelijkstroarntussentrap.

Bij direkte netkcppeli"'1g ligt het rendenEnt bij Pe tussen

5 en 10 kW, tussen 0.87 en 0.88 en bij bekrachtiging door

kondensatoren en vergelijkbare waarden van.JL. en de frequentie (bijv.
w

C = 60 ~F) tussen 0.85 en 0.86.

Het verschil kunnen we voomanelijk toeschrijven aan het rendenEnt

van de arnzetting van draaistroorn naar gelijkstroan.

Het renderrent van de draaistroan naar gelijkstrocm:::lnzetting ligt

bij ongeveer 98%, voomanelijk als gevolg van de verliezen in de

srroorspcel (R = O. 3rl) •g

Dit kan aan de hand van een voorbeeld worden toegelicht.

Het renderrent van de gelijkst:roanverbinding kunnen we

schrijven als :

2 U
d

, + I R
n =1- 1. gg
g U + 2Udi + I Rg gg
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U
di

is de spanningsval over een diode bij geleiding en

bedraagt ongeveer 0, 7 V.

Nerren we voor I , I = 20 A en voor U , U = 435 V.g g g g

Dan is n ::: O. 98.g

Dat wil zeggen dat het renderrent van de machine zelf tussen 0 . 85 en
o 86 0.98
0:98 ligt, dus tussen 0.87 en 0.88.

Dus even groat als bij direkte netkoppeling is het beschouwde

geb1ed van P tussen 5 en 10 kW.e
Dit is niet zo vezwcnderlijk als we in acht nerren dat bij

vergelijkbare waarden van de flux en frequentie de enige verliezen

die grater kunnen zijn, de verliezen zijn t.g.v. hogere

hanronischen als gevolg van de vervonning van de spanning.

Uit deze beschouwing blijkt dus dat deze verwaarloosbaar klein

zijn.

Dit feit wordt oak bevestigd door wat wij gezien hebben bij de

analyse van het signaalverloop nl. dat de vervonning van de

spanning bep:I:kt blijft.
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4. DE IXX)R KaIDENSA'IOREN BEKRAaITIGDE ASYNCBRCNE GENERATOR MET

BELASTING VIA Em GELIJKSTRXMIUSSENTRAP AIS ENEffiIE-

CMZETI'ER VOOR EEN WINDI'URBINE.

4. 1 INIEIDING.

IJa2rr het de bedceling is am de door kondensatoren bekrachtigde

asynchrone g:nerator net belasting via een gelijkstroamtussen

trap te gebruiken als energie-anzetter voor een windturbine,

is het nuttig na te gaan in hcewrre dit susteem een goede

belasting vonnt voor een windtumine.

an dit te kunnen doen zullen allereerst de eigenschappen
•

van windtw::bines worden besproken die voor dit doel van belang

zijn.

Verder zal het sy.steem net bekrachtiging door kondensatoren

worden vergeleken net het g:val dat de generator direkt aan het

driefasennet gekoppeld is.

4.2 'Eigenschapperl van de. windtumine

De wnrogensoverdracht van een windgenerator kan als voIgt

schenatisch worden weergeg:ven.

Rf 3-./'50

• ... , Elektrisch
~1: iV • systeaem• I~n ~ -r

~ P,- Pm %v

Fig. 4.1
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Voor het venrogen van de as van de windturbine kan de volgende

uitdrukking worden afgeleid:

p = C p = C .\jpv3TfR2
r p k P

Hierbij is:

Het kinetische vemogen dat door de

wind aan de rotor van de windturbine

wordt toegevoerd, als de rotor een

oppervlak. TfR
2

beslaat en de wind

lcx::xll:echt op het rotoroppervlak. staat.

C
P

p

R

v

De verrrogensc::oefficient

De dichtheid van de lucht ( "p = 1,2 kg/rn3~ .

De straal van de rotor van de windturbine.

De windsnelheid.

~ venrogenscciHficient Cp is bij een bepaalde windturbine nag

afhankelijk van de snellopendheid (>..) :

R
2m. RTf r

A = V- = 60v

n is het tce:rental van de windturbine in anw/rnin.r

Als voorbeeld is uitgegaan van een turbine net een straal

R = 5.3 rn en een C (A) krame zeals in anderstaande figuur.
p
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M:t behulp van de C (A) krame werden er teen P (n ) kramEn
P m r

gekonstrueerd IYEt de windsnelheid als pararreter.

Als renOeIYEnt van de overbrenging (n.) werd 95% genaren.
:Pm 1

ni = P
r

IE resultaten zlJn te zien in fig. 4.3.

In deze figuur is tevens aangegeven hce het asvenrogen van de

relasting m:::et verlopen als funktie van n
r

an een optiroale

opbrengst (aanpassing) te krijgen.
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4.3 Onderzrek naar de mate van geschiktheid van de dCXJr

kondensatoren bekrachtigde asynchrone generator net

l:elastinq via een gelijkstrocmtussentrap als l:elasting

voor een windturbine.

an de geschiktheid van de dCXJr kondensatoren bekrachtigde asynchrone

generator net l:elasting via een gelijkstrocmtussentrap te onderzceken

en deze tevens te vergelijken net het geval dat de generator direkt

aan het net gekoppeld is, ~rd uitgegaan van het geval dat de

kondensatoren 60]..lF l:edragen en de gelijkspanning gelijk is aan 435 V.

Er is voor C = 60]..lF en U = 435 V gekozen rnrlat in dit geval hetg
naninale tcerental van de generator niet overschreden wordt bij het

l:ereiken van de naninale stream en rnrlat bij lagere waarden van C

de machine slechter benut wordt (slechtere cos <P bij Is = IS ,nan) •
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Die arreidsfaktor ,en het renderrent zijn bij naninale stroan voor

het geval C = 60flF en U = 435 V ongeveer even groot als bij direkte
9

netkoppeling (U = 380 V) .

Verder kunnen we stellen dat dit geval oak voor wat betreft het

verloop van de venrogenstcerenkramen representatief is voor de

andere gevallen d.w.z. dezelfde U :maar andere waarden voor C,
9

daar in alle gevallen de venrogenstcerenkrarnen ongeveer dezelfde

heiling vertonen.

Fen ander criterium dat bij de vergelijking werd gehanteerd was dat

beide systenEn optirnaal rroeten werken bij naninaal asvennogen (P = llkW) .
m

Bij direkte netkoppeling (U = 380) blijkt dat wij bij hantering van dit

criterium een overorengverllouding 'ci = ..E-.) rroeten kiezen vann
i I:: 13 en bij C = 60flF en U = 435, wij eefi overbrengverllouding

9
rroeten kiezen ter grootte van i = 12.

Voor de duidelijkheid zijn oak de gevallen onderzocnt waaJ:bij voor

beide gevallen de ovemrengverllouding even groot is narrelijk

i = 12 en i = 13.

In figuur 3.4 tim 3.6 is uitgezet het asvenrogen van de turbine

als funktie van nr net de windsnelheid als pararreter en het

asvenrogen van de generator als funktie van n , voor bavengenoenrle
r

gevallen.
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Daar het renden:ent van het elek.trisch systeem in beide gevallen

cngeveer even groot is, zal het verloop van het elek.trisch vernogen

als ftmktie van de windsnelheid, die Y.e uit figuur 4.4 kUIUlen

afleiden, voor beide systeIten niet essentieel verschillend zijn.

Derllalve zal de energie-opbrengst voor beide systerren il:l een

bepaald wind1:egiIre ongeveer even groot zijn.

Bij deze beschouwingen is aIleen rekening gehouden nEt de stationaire

situatie. Het is bekend dat onder dynamische omstandigheden

(bij snelle fluktuatie in de windsnelheid) de machine in rrotorredrij f

kan overgaan bij direk.te netkoppeling.

Het feit dat bij bekrachtiging door kondensatoren en belasting via

een gelijkstroantussentrap rrotomedrij f niet rrogelijk is, is dus

een voord.eel van dit systeem.
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In het volgende hoofdstuk. zal worden besproken 'Melke rnaatregelen

'Me kunnen treffen an het \erloop van de \enrogeIlstrerenkramen

bij kondensatorbekradltiging en belasting via een gelijkstrocm-

tussentrap zodanig te doen \erlopen dat een betere opbrengst

verkregen kan worden.

Dus hre 'Me een minder steil \erloop van de \enrogenstrerenkrcmnen

kunnen be'Mer.kstelligen.
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5. BEINVIDEDING VAN HET GEDRAG VAN DE IXlOR KONDENSATQREN

BEKRAClITIGDE ASYNCBROOE GENERAIDR MET BELASTING VIA EEN

GELIJKSTRCXMIUSSENTRAP VOOR VERBE'IERDE OPBRENGST BIJ

'IDEPASSING AIS ErEKTI~:M:CJiANISrnEENEIGrE-a1ZE'ITER VCOR

EEN WINmURBINE.

5.1 MJgelijkheden ter beinvloeding van de vernogenstoeren

karakteristiek voor ve:roeterde aanpassing.

an de optimale vemogenstoe:renkrame zoveel rrogelijk te

benaderen, hebben we de'volgende nogelijkheden tot onze beschikking:

a. Schakelen van de bekrachtigingskondensatoren bij vaste

waarCe van de gelijkspanning.

b. :Eegeling van de gelijkspanning bij vaste waarde van de

kondensatoren.

c. Vergroting van de statorspreidingsinduktiviteit.

d. cp een juiste rranier induktief belasten van het "generator

systeem" (machine plus bekrachtigingskondensatoren) .

Daze rrogelijkheden zullen nu achtereenvolgend worden besproken rret

hun voor - en nadelen.

a. Schakelen van de bekrachtigingskondensatoren (C) bij vaste

waarde van de gelijkspanning (Ug) .

Uit het verloop van de vernogenstoe:renkramren bij U = 435Veng
diverse waarden van C (fig. 3.32) kunnen we de konklusie trekken

dat het rrogelijk rrcet zijn om de optirnale venrogenstoerenkranrren

zoveel rrogelijk te benaderen door de kondensatorwaarde te

veranderen (af - of bijschakelen van kondensatoren) in

afhankelijkheid van de windsnelheid.

an deze rrogelijkheid te illustreren zijn in fig. 5.1 uitgezet de

vernogenstoerenkrarrren voor verschillende waarden van C en U = 435 Vg
en i = 12.
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Q)k staan in deze figuur de venrogenstcerenkarakteristieken van

de windturbine bij verschillende windsnelheden.

I I .' j J i i. 1 .1,· : I ~ I I I I I, I I._.t 1 -1·_·l- .~.. --'-', ':"J~Ll~ LL~:.. +I'~-f. L J i-' i ! I I'
ii' ~ . U =435 V; i =12.l ._, ... j,l. _ .. ' I, : i
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12 ·.·t--·..·-.-t- ---I-;---J-l.-. .,.....r j .. 1(1 - I·' 1'-- I ' . I. .. ~+_j-_-+-~ .:.~ 1.D _IB . i : i VI./! I i I _I. . I 11 I I

10 t'. .I' , '!T,,+++' I'~'i ,. L' ,',VI il".' I fK!. v~as- - -----f' , '" i. . . r-+- 11, + .,'
.__.~J...~~ .: .. 1.,.. , ·1+· ,i .• , -I . ' .. ~,I... i l~-~~~~ -!-iF '~l" ,. I: i
. .: ; ~ : ,I ~'I",I'!. T I I// ~ . I/~ I ,_L. II I

e I Ii Ij·,··,'ju:~:::'IT: i~, '! ~W Ii II> I .l~ .. +'_ l. :v:dB:
I : ',I. ..1,.. o'Ll ~'" ~.. 'i.e I. I, JW" " .~+!. , .....1-... . I, '

I. I .,[""" " :,." I .I .....!'K " I6 I I: ;. "~I !' "I 'i III'.r,]LJ J J ' I"" It .. I

, i .'1 I' . I . Lf"rm'r-!0 1m ~. -+ ~.; til'"L;It''':''i' " + I J. • v~7 , .
1+ 'H- ~I I Ii'!,: "., I::lIl i t 1 ~-l

4 :~ "':f+~i~'·~i.=~, "I, ' I.. '.~:~t~ .~.' ~".~._ .'~! . N--~,: I 'f "f" :! I..

2 'r ..~ .ii· ,f ::.,. " .,.",' ,::i,' ,,!'-~"j 1.'1" t' 'tQ=1- .r.: j .T[ ;I
ci 1"'>1'::_... I.~ i;·-r'''T'I.l1l''-i''-t-J' ; ".r!' r-Tttlf..~ I~I.! I
"j'" .. ' ...~ '. . ..' ". I':i' .. "'!~" • J[ '. • of ' r'~q't' ~·n"'l] ~l' , . .... '", , . ~ ", '-.. . - ....of-.•. I' ..• ' . i

: ", ~): "Vi ;]liliiHlni:l:!: il'll &ili,i ": ' ·1 .; . I , '

o 10 20 30 40 50 bO 70 eo 90 100

Fig. 5.1

COk is aangegeven hce er in afhankelijkheid van de wind

snelheid van de ene kondensatorwaarde naar de andere kan worden

overgegaan .

Zoals we zien is het dus rret deze rrethc::de rrogelijk om de

aptiIrale venrogenstcerenkrame over een vrij groat tcerengebied

te benaderen.

I:eze rrethode heeft echter de volgende nadelen:

- Er is een regelinrichting ncx:lig vcx::>r het af - en bijschakelen

van kondensatoren in afhankelijkheid van de windsnelheid.

- Bij grots waarden van de kondensatoren is het renderrent laag

en des te rreer bij lage verm::>gens.
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- Er zullen schakelverschijnselen optreden die het gedrag van het

systeem niet ten goede zullen korren, vooral als nen rekening

houdt !YEt de ,sne+,le· nuctuaties in de windsnelheid.

b. :Eegeling van gelijkspanning bij vaste waarde van C.

an deze rogelijkheid te illustreren zijn in fig. 5.2 uitgezet,

de ve:rnogenstoerenk:ronnen van de generator bij tv.ee verschillende

waarden van de gelijkspanning nl. U = 435 V en U = 345 V voor
g g

C = 100 F en i = 10.5 sarren net de venrogenstoerenkarakteristieken

van de windtw:bine.

Er is oak uitgezet een rrogelijk verloop van de ve:rrrogenstoeren

kranre bij regeling van de gelijkspanning in afhankelijkheid

van het toerental (gebroken lijn).

Een voordeel van deze nethode is dat bij lage ve:rnogens de

gelijkspanning lager is en derhalve oak de flux in de machine,

wat gunstig is voor het renderrent bij lage venrogens.

Als nadelen kan rren op"Vreren dat er een regelinrichting

nodig is, waardoor het systeern duurder en gecorrpliceerder wordt.

Nadelig is oak dat het toerengebied tach vrij beperkt blij ft

doordat bij gegeven waarde van C er een ondergrens voor het toerental

is waarlJij de machine op spanning kornt (zie hiertoe de beschrijving

van het nullastgedrag hoofdstuk 2).

Hierdoor is het niet rrogelijk de optimale ve:rnogenstcerenkromren,

bij lage windsnelheden, te benaderen.
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Fig. 5.2

c. Vergroting van de prim3ire spreidingsinduktiviteit rret behulp

van in serle net de wikkelingsfasen geschakelde spoelen.

Vergroting van de primaire spreidingsinduktiviteit heeft tot

gevolg dat de straal van de HeylandciJ:kel kleiner wordt.

Dit heeft tot gevolg dat am dezelfde werkzarce karponent van de

rnachinefasestroam (I ) te realiseren er een grotere belastings-
w

afhankeli jke karponent van de rnagnetiseringsstroom nodig is.

Ierllalve zal de weJ:kzarce konponent van de rnachinefasestroom rninder

steJ:k rret de frequentie gaan verlopen.

Dit kunnen we oak zien door figuur 3.25 voor de geest te halen en

ons daal:bij een polair stroorrdiagram voor te stellen rret een vergrote

statorinduktiviteit en een vergrote kortsluitinduktiviteit.

Dit is m.b.v. fig. 5.3 tcegelicht.
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Fig. 5.3

In figuur 5.3 staat afgebeeld het polaire st:room:liagrarn van

de rna.chine zander en rret vergroting van de prirna.ire spreidings

induktiviteit rret 7 rrH (gestippelde polaire diagram) bij

C = 100~F en U = 435 v.g
D= rna.chine werlct in OOide gevallen bij ongeveer dezelfde waarde

van...Q... ,derl1alve is het verloop van de kondensatorstroom van
w

OOide gevallen identiek.

In deze figuur ktmnen we goed zien dat de kleinere straal van

het polaire strocmli.agram tot gevolg heeft dat I w rninder steil

gaat verlopen als funktie van w •
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In figuur 5.4 staan weerg9ge~ het verloop van de stroom I w
als funktie van w zeals dat gerceten is voor beide gevallen.

100 200

Fig. 5.4

Uit het bovenstaande kunnen we konkluderen dat een vergroting

van de primaire spreidingsinduktiviteit inderdaad tot gevolg heeft

dat de venrogenstcerenkrame een rninder steil verloop heeft.

Het effekt hiervan is echter niet zo groat bij een vergroting

van de p-drna.ire spreidingsinduktiviteit rret 7 rrh.

{N.B. L = 10 rrH, dus de vergroting van de stator-s,a
spreidingsinduktiviteit L rret 70%1.

S,a "
Een verdere vergroting van de spreidingsinduktiviteit zal rreer

e ffekt hebben, maar dan zullen er grotere spcelen rroeten

worden g9bruikt.
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d. cp een juiste rranier induktief belasten van het "generator-

systeem" (machine plus bekrachtigingskondensatoren) .

Zoals we eerder gekonstateerd hebben (paragraaf 3.5.3) wordt

het steile verloop van de ve~~stoerenkrorrtlEveroorzaakt door het

steile verloc:p van de belastingsafhankelijke karponent van de

magnetiseringsstroam (I
mb

) rret de frequentie en het steile

. verloop van de we:rkzane korrponent van de machine fasestroorn

(Iw) rret I
mb

(dus in feite de grote straal van het polaire

stroonrliagrarn) .

Dit heeft ons op het idee gebracht dat het rrogelijk rroet zijn om

de vernogenstoerenkrarrre te beinvloeden (minder steil te doen

verlopen) door het "generatorsysteem" induktief te belasten.

r:e redenering die gevolgd werd is als volgt: Als w= in staat

zijn bij een bepaalde frequentie op een of andere manier I

blindstroorn aan de kondensatoren te onttrekken I dan wordt

I
mb

kleiner en de generator zal bij die frequentie rninder

venrogen afgeven.

In eerste instantie is er gedacht om dit op een van de volgende

rranieren te realiseren die schematisch in fig. 5 . 5 tim 5. 8 staan

afgebeeld.

r:eze schema's hangen nauw sanen net hetgeen in hoofdstuk 1 is

besproken.
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benodigde
inganessignalen
voor de re!!'el
inrichting'

Fig. 5.5

onsteek
hoekregel- --'
inrichtine; I

____ ..J

Lg

Oprrerking:

Lbor regeling van de ontsteekhrek (a.) van de thyristoren kan rren

naar wens een induktieve stroan (IL) instellen.

Lbor een geschikte keuze van C en ~ en door een juiste

(ontsteekhrek) regelstrategie rroet het rrogelijk zijn om de

cptimale veI:IrOg9IlStrerenkramre zoveel rrogelijk te benaderen.

Voor de effectieve waarde van de grondhanronische van i. geldt
L

(zie IA page 425).

2 0. rr
~ = -rr- w~ (-2-- a. - ls sin 20. ).

N.B.: In deze uitdrukking is de referentie voor de ootsteekhrek

a. het tijdstip waarop de spanning u zijn top,vaarde

J:ereikt (zie fig. 5. 6) .
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Fig. 5.6

UStel dat v.e een reg:!lkriteritnn hanteren waarbij konstant
w

wordt gehouden, dan is de nullastrragnetiseringsstroom van de

asynchrone machine (1m:» konstant voor aIle frequenties.

VCXJr de grandhanronische kondensatorstrcx::m geldt

1 = uwe.c

VCXJr de belastingsafhankelijke koponent van de magnetiserings

stroam (1
mb

) geldt:

2 0.
1mb = uwe + 1m::> - -1T- wIn ( ; - -a ~ sin 2 a).

Dus in princire kan de belastingsstrcx::m dCXJr regeling van de

ontsteekhrek a naar v.ens worden ingesteld.

~ nadelen van deze schakeling zijn o.a. :

- Veel extra karponenten.

- Er is een (ingewikkeld) rreet- en regelclrcuit nodig.

Een ander schema, dat rren kan bedenken, waarbij nu een spcel

in plaats van drie, nodig is, staat in onderstaande figuur

afgebeeld.
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benodigde
ingangssignalen
voor de regel
inrichting

Fig. 5.7

(

onsteek
hoekregel- J

inrichtine

Lg

s
U1o

<:prerking:

Al.s induktieve belasting ftmgeert nu een door een srroorspoel belaste

thyristomrug.

Ibor :regeling van de ontsteekhrek kan rren de gelijkstroorn (i )
o

en zcxb3nde oak de induktieve belastingsstrocm (i
L

) regelen

(zie L5 pagina 524) •

Verder zal volstaan worden net dezelfde opnerkingen als onder

figuur 5.5
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Een ander denkbaar schem3. is dat zoals in onderstaande figuur

staat v..reergegeven:

Lg

~--+----~ ~I------l -

benodigde
ing8.neS s ignalen :
voor de re~el- .
inrichting

Fig. 5.8

(

onsteek
hoekregel
inrichtine

I

I

I

I

I
_______ 1

Hiemij wordt als gelijkrichter, een regelbare thyristomrug

gebruikt.

Ret principe van de induktieve l:elasting is hiemij gebaseerd

op het feit dat bij een antsteekhcek a> 0, de gelijkrichte;

blindvenrogen vraagt (zie 1.6, pag. III 75-77) .

. Dit blindvenrogen wordt aan de kondensatoren anttrokken.

Zodoende kan een regelbare induktieve l:elasting van het generator

systeem tot stand worden gebracht.

Een andere niet zo voor de hand liggende rrogelijkheid die

l:edacht werd om het "generatorsysteem" induktief tel:elasten

is het aanbrengen van spcelen in de lijnen naar de gelijkrichter,

zoals in onderstaande figuur staat weergegeven.
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(

Fig. 5.9

IE oorsprong van deze gedachte lag bij de bestudering van de

a::mnutatie in paragraaf 3. 4 . 2.

Bij de bespreking van de a::mnutatie hebben we gezien dat we

praktisdl net een vonn van ideale a::mnutatie te TIEken hebben.

Dit betekent dat het "generatorsysteem" onder deze anstandigheden

net een zui-rer ohrnse belasting te IIEken heeft.

Brengen we echter spo:len in de lijnen naar de diodebrug, dan zal

de camutatie rreer tijd vergen, want een spool in serle net een

diodebrug zal een sprongsgewij ze -rerandering van de stroorn door

een diode orurogelijk IIEken.

IE nu ontstane_orerlappingshcek (1l) veroorzaakt een faseverschuiving

tussen de grondhanronische van de belastingsstroam en de grond

hanronische van de spanning.

Qrdat dit de rreest si.npele oplossing leek an het "generator

systeem" induktief te belasten zijn er experirrenten uitgevoerd

net twee stel spcelen (0.5 rrH en 7 rnH) die voo:rhanden waren,

an het gedrag van het systeem onder deze anstandigheden langs een

experirrentele weg te onderzooken.

In de volgende paragrafen zullen de resultaten van deze

experirrenten worden besproken en ook zal een theo:retische

beschrljving van het gedrag \\Orden gegeven.
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5.2 Experimmteel onderzcek naar het gedrag van de dCXlr

kondensatoren J:ekrachtigde asynchrone generator rret

b=lasting via een gelijkstroomtussentrap en rret spcelen

in de lijnen naar degelijkrichter (ccmnutatiespoelen).

an na te kunnen gaan hoe het systeem zich ~draagt bij tcepassing

van eatmutatiespcelen en an dit g=drag te kunnen vergelijken rret

dat waarbij de spcelen ontbreken, zijn rretingen verricht bij

verscnillende waarden van de kondensatoren, gelijkspanning en

spcelen, zeals in onderstaande taJ:el.

c = 120 ~ U = 345 V L = 7 rnHg c

C = 120 JJF U = 435 V L = 7 rrHg c

C = 120 uF U = 435 V L = 0.5 rnHg 'C

C = 100 uF U = 345 V L = 7 rnHg c

C = 100 \.IF' u = 435 V L = 7 rnHg c

C = 100 JJF u = 435 V L = 0.5 rrHg c

In c.nderstaande figuur is een schema van de rreetopstelling te zien.

aan- LlJ
drijving :

(OOOO)

n

Lg=6mH
I A
9

Fig. 5.10
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Alle van belang zijnde elektrische en nechanische grootheden

werden gerreten of berekend.

D= rreetresultaten en berekeningen zijn te zien cp bIz. 150 tim 154.

Verner zijn er oscillogrannen gernaakt van aIle relevante

elektrische grootheden.

5.2.1 Tijdsverloop van diverse spanningen en strorren.

Er werden oscillog:rarrnen gernaakt van de diverse sparmingen en

straren, zodat deze vergeleken kunnen worden net die voor het

geval dat de carmutatiespcelen ontbreken (fig. 3. 15) .

In figuur 5.11 zijn de betreffende signalen te zien.

Als we de verschillende signalen vergelijken net die bij het

ontbreken van de spcelen, dan zien we neteen de kenrcE:rkende

verschillen:

- Dcordat de camutatie van de stroan in de dioden van de

gelijkrichter nu rreer tijd vergt is de stroom - i
b

1 fiiet.

rreer blokvonnig van karakter. '

- D= cannutatie-inbreuk op de spanning (u ) en de overlappings
L

hook (lJ) zijn gred te zien.

- Dcoroat de stroan ~,1 nu rninder hogere hanronischen bevat,

bevat oak de spanning (u) over de kondensatoren (over de

wikkelingsfase van de rrachine) oak rninder hogere hannonischen.

Hetzelfde geldt voor de kondensatorstroan (i ) die nu
c

oak geen sprangen rreer vertoont.

- Dcordat de klernspanning (u) vrijwel granClhannonisch is, is

oak de rrachinelijnstroan (i 1) nagenreg gronClhanronisch vans,
van karakter.
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c = 120~F ; U = 345V ; L = 7rnH ; n = 750 t/rnin ; tijdbasis 5 rns/schaaldeel.g c

.
JS l

J +
-- ._-----------.-----

.- -' -_._-----._------_..:.._-.-.--+-
i .-~.'. -~~~ .---- ~. -- ~- :; -- ~.- ~---
.£~ ----- - .-----~-- __ . '; I

. __n_~_ -,~ 'T!t'L;~-
: 1 . I

Fig. 5.11

N.B. Zeals de signalen hier staan weergegeven hebben ze geen

onderlinge tijdrelatie.
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5.2.2 ])e wlJT0ge!'lstoorenkarakteristieken.

In figuur 5. 12 tim 5. 15 is uitgezet het nedlanisch.e vemogen

als funktie van n voor de eeIder genoende waarden van

C, U en Lc ·
g

Tevens is oak uitgezet het nedlanisdl vennogen als funktie

van het toerental bij OOzelfde waarden van C en U .voor het
g

geval dat L = 0, an deze te kunnen vergelijken ret het gevalc
dat L ~ Q.c .
CXlk is uitgezet Peals f1.mktie van n voor de gevallen waarbij

L = 7 nH.c

W= kmmen uit ooze grafieken good zien dat de wmogenstoorenkrc::nm:m

indeIdaad gaan afbuigen zeals v.e wrwadlt hadden en des te rreer

naannate de ccmnutatiespoelen (Lc ) groter zijn.

en naannate de gelijkspanning lager is, of beter gezegd naannate

de stroom I groter is bij hetzelfde vennogen.
g

Dit kmmen we in eerste instantie l:egrijpen, door te beOOnken

dat de induktieve belastingsstroan groter is naannate I en
g

Lc groter zijn.

[E induktiew l:elastingsstroan heeft tot gevolg dat de effektieve

waarde van 00 bekradltigingskcn~atorenworden verkleind.

Er is als het ware een systeem gecreeerd net variabele

kcndensatoren, zonder dat v.e de konOOnsatoren hoeven te sch.akelen

(vergelijk de wrnogenstoorenkarakteristiek van bijv. C = 120~F,

L = 7 nH en U = 435 net die in figuur 3.31)
c g

Een betere l:esdlrijving van de werlcing van het systeem net corrmutatie

spoelen zal in de volgende paragraaf worden gegeven.

Het belang van deze oplossing kant beter tot uiting bij de

l:espreking van de nu ontstane ve:r±eterde aanpassing van de

eigensdlappen van een windturbine.

(Betere benadering van 00 optirnale venrogenstoerenkramre van een

windtumine) •
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5.2.3 Het renderrEnt.

In figuur 5. 16 is uitgezet het :renderrent als funktie van het

elektrisch ve:mogen P vcor de versd1.illende, daar ve:rneldee
waarden van de koneensatoren gelijkspanning en a:mnutatiespoelen.

Bij dezelfde waarde van C en U is het menderrent bij aanwezigheidg
van ee a::mnutatiespoelen beter dan bij an.ezigheid van deze, ondanks

ee verliezen die in eeze spoelen optreden.

Een analyse van het verliesvenrogen in beide situaties heeft

aangetoond dat dat het gevolg is van de cntstane betere benutting

van de mad1.ine (hogere ros ~l en hogere klemspanning (U) bij

toepassing van ccmrn.J.tatiespoelen.

Als gevolg hiervan gaan de statorwikkelingsverliezen bij hetzelfde

afgegeven elektrisch venrogen steIk afnerren bij toepassing van

camutatiespoelen (bedenk dat P = 3UI ros ~ en dat Peu =
2 e s ,s

31 R)s s

0Jk de verliezen V.g.v. hoge:re hamonischen gaan afnerren.

(Zie hiertoe het verloop van spanningen en straren in fig. 3.15 en

fig. 5.11).

D= afnane van de verliezen t.g.v. deze effekten overtreft de

verliezen die in ee spoelen zelf optreden en de toenarre van andere

verlieskompanenten.
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5.4 Verbeterde energieopbrengst bij windturbinesysteern rret

door kondensatorbekrachtigde asynchrone generator rret

relasting via een gelijkstrocmtussentrap als elektro-

rrechanische anzetter, door toepassing van rorrmutatiespoelen.

Als voorreeld is tt.eer uitgegaan van een windturbine van dezelfde

dianeter en rret dezelfde eigenschappen als die in paragraaf 4.2.

In figuur 5.17 zijn uitgezet de venrogenstoerenkarakteristieken

van de windturbine bij verschillende waarden van de windsnelheid.

'Ievens is uitgezet de venrogenstoerenkrorme van de generator voor

het geval deze direkt aan het net gekc:ppeld is.

Verder zijn oak uitgezet de venrogenstoerenkrcmren van de generator

voor het geval deze door kondensatoren wordt bekradltigd en via

een gelijkstrocmtussentrap rret het net gekoppeld is bij U = 345 V
g

en U = 435 V en C = 120j.lF, en rret cc:mrutatiespoelen ter grootte
g

van 7 rrH.

8

6

4

2

o 10
Fig. 5.17

20 30 50 60 70
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we zien dat de windturbine vrijwel optimaal belast wordt, bij

C = 1201JF, L = 7 mH en U = 435 V, voor windsnelheden groterc g
dan ongeveer 5 rn/s .

Bij windsnelheden lager dan ongeveer 5 rn/s is de belasting niet

rreer optimaal.

Maar zeals in fig. 5. 16 te zien is kan rren de opbrengst bij

lagere windsnelheden verhagen door de g=lijkspanning te verlagen

(ontsteekhcekregeling van de wisselric:hter) .

Dit is een roogelijkheid die zeker het overwegen waard is daar

het rend=rrent voor deellast bij lagere waarde van de gelijk

spanning relatief gunstig is en doordat bij lage venrogens het

door de wisselric:hter gevraagde blindvenrogen door de lagere

waarde van de gelijkstnxJm ber:erkt blijft.

In figuur 5.13 is uitgezet het optimale rrechanisc:he vemogen als

funktie van de windsnelheid en het asvemogen van de generator

als funktie van de windsne~e:~d, vanaf het IIY:ITEI1t dat de generator

elektrisc:he energie aan het net begint te leveren, voor het geval

C = 1201JF, U = 435 V en L = 7 mHo
g c

W= zien ~deran dat over een groat gebied van de windsnelheid de

belasting van de windtlllbine vrijwel ideaal is.

Kennis van de P (v) diagram van de windturbine is belangrijk om de

energieopbrengst van de windturbine in een bepaald.windregirre

te kunnen sc:hatten.

Verder zij opgerrerkt dat voor een windregirre rret relatief hoge

gemiddelde windsnelheid (groter dan 5 rn/s) de relatieve bijdrag=

van de lage windsnelheden tot de totale energieopbrengst klein is,

zodat de afwijking van de optiInale kramen bij lage windsnelheden

niet zo erg is.
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Er rest neg re vraag of het rrogelijk is, op theoretische gronden,

bij g:ge~ asynchrone machine en gegeven gelijkspanning, de

gunstigste waarde van C en Lci te repalen is, zodat de

venrogenstoerenkarakteristiek van de generator re optirnale

zo geed rrogelijk b:narert.

In de ~lgenOO paragraaf zal worden getracht een antwoord op

ooze relangrijke vraag te geven of althans de richting aan te

geven waarin, het antwoord op deze vraag rroet worden gezocht.
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5.5 Theoretische reschouwing aver het gedrag van ce dcx:>r

kondensatoren rekrachtigce asynchrone generator net relasting

via een gelijkstroomtussentrap en net cxmnutatiespcelen.

we hebl:en gezien dat de introduktie van carumtatiesprelen tot

gevolg heeft dat het generatorsysteem (machine plus kondensato:ren)

induktief wordt relast.

IE induktieve kooponent van de relastingsstrcx::m heeft tot gevolg

dat ce door de kondensato:ren aan de machine te le\e:ren

rekrachtigingsstroom bij een repaalde spanning en frequentie,

\e:rl<leind v.ordt.

D:x:>r het aanb:rengen van ce ccmnutatiespoelen wordt oak het vemand

tussen ce g=lijkspanning (D ) en wikkelingsfasespanning van de
g

machine (D) anders, \ergeleken net het g=val dat ceze sprelen

ontb:reken•

Het \enrDeden restaat dat als ~ een uitdrukking ~ten te vinden

voor ce induktieve komponent van ce relastingsstroan en voor het

vemand tussen D en D , wij in staat zijn uitdrukking (3.11).
g

z9danig te rrodifice:ren, dat deze bruikbaar v.ordt an het gedrag van

de machine te reschrijven voor het g=val dat er oormutatie 

spcelen aan~zig zijn.

Ditdrokking (3.11) luidt als volgt:

I =I j...!L
w rob w~

(3.1l.a)

M=t I = DwC - I
rob ITO

IE genodificeerde uitdrukking luidt als volgt:

I = I j-lL _1_ - 1
w rob w~ I rob

M:!t I = DwC - I - I
rob reP q

(3. l1.b)

('5.1. a)

(S .l.b)
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I
q

is de induktieve kanponent van de l:elastingsstroom.

Het verschil net uitdrukking (4.11) is dat I
rnb

net de term

- I is uitgebreid.
q

an het verband tussen de wikkelingsfasespanning (V) en de

gelijkspanning (V ) te ktmnen afleiden en een uitdrukking
g

te vinden voor de induktieve korrponent van de l:elastingsstroan

(Iq ) dcen we de volgende veronderstellingen.

W9 stellen het generatorsysteem voor door drie spanningsbronnen

net brcnspanning V, die via de a::mnutatiesprelen net de gelijk

richterbrug is verl::x::lnden, zeals in anderstaande figuur is

aangegeven.

+

I

UrR
+ U·

ST

Fig. 5.19

Hierbij is:

V' = u sinwt
RS

Ug

+

Ug

= u sin

= u sin

2rr(wt --)
3
2rr

(wt +"""'3
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Als we de spanningsval over de diodes bij geleiding

ve:rwaarlozen, alsook de v.eerstand van de a:mm.ltatie 

spcelen en van de srroorspcel en verder veronderstellen dat

L =00, dan kan rren afleiden (zie L7), dat voor deg -
overlappingshoek ~ geldt:

/ wL I
~ = 2 arcsin s gl2u

Voor het geval dat C = 120~F, L = 7 rrH en U = 345 V is
s g

de overlappingshoek (lJ) gerreten en berekend volgens boven-

staande uitdrukking, bij verschillende waarden van I .
g

r:s resultaten zijn te zien in onderstaande tabel.

I ~ gerreten ~ berekendg
A graden graden

3.1 12 11

5.7 18 15

7.8 21 19

10 24 24

13.2 28 27

15.8 31 30

18.2 34 32

20 40 35

21~9 41.8 37

23.6 41.3 39

25.2 43.7 40

(5.2)

Door de overlappingshoek (~) ontstaat er een faseverschuiving

tussen de grondhaJ::ItDnische belastingsstroan en de fasespanning

Dus we kmmen de grondhanronische van de belastingsstrocm (I
b

)

denken als bestaande uit een induktieve konponent (I ) en een
q

werkzarre karponent (I ).w
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Uit L7 kan nen nagaan dat bij gcede l::enadering geldt:

I = 12 I (x)s'
W 'IT g

en

12
I = - I sin ¢q 'IT g

(5.J)

(5.4)

In L7 wordt oak afgeleid dat voor een diodebrogrrnJ.tator geldt dat:

2
¢=-) II

M=t (5.2) en (5.5) gaan (5.3) en (5.4) over in

I
12

I (...!.- / wL I
)=- cos arc sin ~ g

W 'IT g 3

12
I g sin (+ arcsin J wL I

I =- c g )q 'IT 0.

M=n kan oak afleiden dat VOOr de gemiddelde waarde van de

spanning U geldt (zie L7) :
g

(5.5)

(5:6)

(5.7)

U = 3/2 U : 3wLc
g 'IT 'IT

I
g (S.8)

D= gelcligheid van deze uitdrukking werd geoontroleero voor

het geval eat C = 10011F, L = 7 rrH en U = 435 v.c g
Oak v..erd I l::erekend voor het geval rren rekening houdt netg
de v.eerstand van de srroorspcel (R = 0.3 rl).

g
Als rren rekening houdt net de v..eerstand van de srroorspcel dan

gaat uitdrukking (5.8) over in

U - 3/2 U- ( 3wk + R ) I (5.9)
g 'IT 'IT g g
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D:! :resultaten zijn te zien in onderstaande tabel.

I , gerreten I , berekend, R =~O I , berekend, R = 0.3g g g g g

A A A

1.8 1.5 ' 1.3

4.1 4.8 4

6 7.9 6.6

8 10.8 9.2

10 14.4 12.3

11.4 15.6 13.4

13.2 17.1 14.7

14.7 19.9 17.2

16.4 20.8 18

18.2 22.9 19.9

19.7 24.4 21.3

20.7 24.6 21.5

22 25.4 22.3

23 26.1 22.9

D:! betrekkingen (5.3) en (5.6) leveren de vol~nde ver~lijking

net I g :

TT 1
I g = 72 JWL I

cos( 1
3
- arcsin C g)

\l2u

M:t (5.6) en (5.7) . voIgt dat :

I J U 1 - 1
rob wl1c I mb

(5.10)

12
I oo = Uu:C - IITO - -TT- I sin (g

4
3 VWL I

arcsin ---,C~g~)
\l2u

(5.11)
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5
VCXJrts geldt Im:> = 3.64 ( ~ ) + 0.76( ~ )

en

U = 3""1T [U + (_3_ wL + R ) I ]
.n''' g 1T egg

Bij gegeven machinepararreters IITO ( ~ j en ~, is rren

in staat bij gegeven C, L en U rret rehulp van (5.9)
c g

(2.8) ,_ .,£5-ll) en (5...l0) I
g

(w) tel:epalen.

(2.8)

(5.9)

0= procedure is als voIgt:

Als de machine juist geen stroom Ievert en rren geen rekening

houdt rret Ieemtel:edrijf is, volgens (5."9t 11, = 3/2 U
1T g

en volgens (5.11) IITO = U~C of IITO = m UgW
b

C•

.M:t behulp van (2.8) kan rren nu w
b

bepalen, dit is de cirkeI

frequentie waarbij de machine juist geen stroan levert.

(N.B. rren kan dit ook grafisch dam) .

Nu kan rren vCXJr elke W> w
b

rret behulp van (5 .9) ,

(2.8) en (5.11) .uitdrukking (5..J::Q.) herleiden tot een

inpliciete uitdrukking in I .
g

Uit deze irrPliciete uitdrukking kan rret rehulp van een rek.enrrac:hine

I g y,orden opgelost.

0= maxina.al toelaatbare cirkelfrequentie (we) is die cirkeI

frequentie waarbij geIdt:

JI 2 + (UwC - I ) 2
w q = I s,nan
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an de geldigheid van deze nethade na te gaan is met rehulp

van de rreetresultaten, I rerekend volgens (5.10..) en de resultaten
g

hie:rvan vergeleken net de gerreten waarden van I .
g

ce resultaten zijn te zien op de tab=llen ap de pagina's 132 en 133.

Bij grote wa.arden van I g is de overeenkanst goed en bij kleine

waarden van I niet, dit laatste wordt rrogelijk door neet-
g

fouten veroorzaakt ; daarom zijn alleen de resultaten bij

voldcende grote waarden van I vemeld.
g

Orrlat bij de theoretische reschrijving de ijzerverliezen

en de stato:rwikkelingsverliezen zijn verwaarloosd, is de

rerekende waarde van I nag net de geneten waarde van het renderrent
g

vemenigvuldigd, om na te kurmen gaan in hceverre de afwijking

van de gerreten en rerekende waarde een gevolg is van het ve:rwaar

lozen van deze verliezen.

W= zien in alle gevallen een vrij goede overeenkomst tussen de

gerreten waarden van I g en de rerekende waarde van 1
9

vemenig

vuldigd net het renderrent ...

W= kunnen dus stellen dat het hiP;r gegeven rocdel een vrij goed

b=eld geeft van het verloop van 4--+W
), of net andere woorden

"dat wij m.b.v. dit rrodel een (goede) schatting kunnen mak.en van
UgIg (w)

het verloop van het nechanisch venrogen P (w) =m n
als funktie van de cirkelfrequentie.

Zodcende kunnen we hieruit het verloop van het nechanisch

verrrogen als funktie van het tcerental bij renadering repalen

bij gegeven asynchrone rrachine, C, L en U .
c g

W=gens tijdgebrek is het niet rrogelijk gev.eest I (w), net
g

rehulp van de gegeven procedure te rerekenen met behulp van de

rekenrrachine. Maar Y.e kunnen stellen dat de geldigheid van deze

renadering, net rehulp van de rerekeningen die gedaan zijn aan

de hand van de rreetresultaten is aangetoond.
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C = 120~F ; L = 7rrH ; U = 435 v.c g

I g' rerekend I rerek. Yo n I ,g:rreten
g' g

A A A

20.4 12.13 15.3

25.8 21.6 17.6

26.2 22.3 19.2

27.9 23.7 21.1

28.7 24.4 22.9

30.1 25.3 24.6

C = 120~F ; L =7rrH ; U = 345 v.c g

I g' rerekend
I ,rerek. I. g:metenX ng g'

A A A

..

8.7 7.0 7.8

12.9 10.6 10

16.9 14.4 13.2

19.7 16.8 15.9

22.2 18.9 18.2

24.1 20.3 20

26.4 22.1 21.9

27.1 22.7 23.6

28.5 23.9 25.2
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C = 100f,lF ; L =7mH ; U = 435 Vc g

I
g' berekend I , l::erek. X n I , gerreteng g

A A A

10.5 8.3 8

14.2 11. 7 10

14.6 12 11.4
17.3 14.5 13.2

18.8 15.9 14.7

21 17.9 16.4

22.2 19.1 18.2

22.4 19.3 19.8

24.7 21.2 22
25.6 21.7 23.2

C = 100]..lF. ; L = 7mH . U = 345 V
5

I g

I , berekend I , berek. X n I g' g:meteng g

A A A

9.5 8 9.7

12.1 10.2 11

14.8 12.5 12.2

17.6 15.1 14.4

19.5 16.5 16.4
21.4 18.2 18.1

22.6 19.2 19.5

23.9 20.1 21.1

24.9 20.9 22.4
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In figuur 5.20 is getracht een grafische toelichting te geven

van de v.erking van de generator bij aanwezigheid van ccmnutatie

spoelen.

Dit is gedaan voor het geval C = 120lJ.F, L = 7rnH en U = 435V.

Hierbij is de veranderstelling gerraakt da~ de machinegbij

dezelfde~ werkt als voor het geval dat C = 1201J.F, L = 0
w U c

en U = 435 V, dus voor -- = 1.34 Vs.g w

Ieze veronderstelling is niet juist, want bij L
c

= 71tH

gaat bij toenerrende belasting (en dus bij toenenende frequentie)

...Q... iets afnerren (van 1. 34 tot 1. 19 Vs) •
w

Ieze veronderstelling is gedaan an de illustratie niet te

gecarplireerd te rnaken en an het effekt van de induktieve belasting

die dCXJr de aanwezigheid van de cornnutatiespoelen wQrdt

veroorzaakt duidelijk te rraken.

Aan de hand van deze grafische voorstelling kunnen v.e geed zien

dat bij toenenende w en dus toenenende \., (en dus oak 1
9

) ,

bij tc:epassing van ccmnutatiespoelen, de induktieve

karpanent van de belastingsstroc:xn I , steeds groter ~rdf.
12 q. 4 . ~ wLc g

!-En rroet bedenken dat 1q = 1
9

"7 sm (-3- arc.sm (12U) )

Zodoende gaat 1
mb

= I - I niet zo sne1 net w toenerrenc q
waardoor oak 1w rninder snel net w gaat toenenen dan in het

geval dat L
c

= O.
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6. CCNCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

6.1 Ccr1clusies.

Ret rnderzrek naar de geschiktheid van de door kondensatoren

l:::ekrachtigde asynchrrne machine net gelijkstroomtussentrap

als generatorsysteem vo::>r een windturbine heeft globaal de

volgende resultaten opgele-rerd (vo::>r het systeem zonder ccmnutatie

spoelen) :

Ret -rerloop van de venrogenstcerenkrcmre wijkt niet -reel

af van dat van een systeem dat direkt aan het net gekcppeld

is ; onder de genoenrl::! omstandigheden hebben ....e ook te maken

net een systeem dat bij nagenoeg konstant tcerental werkt.

Bet enige noerrenswaardig voordeel t.o.v. een systeem net direkte

netkoppeling is dat rrotorbedrijf niet kan optreden.

Ret renderrent van een asynchrone generator, die door kondensatoren

wordt l:::ekrachtigj en via een gelijkstroamtussentrap rret een net is

-rerbonden, hoeft niet l:::elangrijk af te wijken van dat bij direkte

netkcppeling, bij een juiste keuze van de l:::ekrachtigings

kondensatoren.

Door de verkregen inzichten in het gedrag van het bovengenoenrle

systeem net kondensatoren, was het rn.Jgelijk an een eenvoudige

oplossing te bedenken om het toerengebied uit te breiden.

Dit ....erd gerealiseerd door het aanbrengen van spoelen in de

lijnen naar de gelijkrichter, bedoeld an de ccmnutatie van de

stronen in de dioden van de gelijkrichter te vertragen.

ce voordelen van het nu gerealiseerde systeem t. o. v. het

eerder genoerrrle zi jn dat :

- Een hogere energie-opbrengst in een bepaald windregirre wordt

verkregen.

- ce koppeling rret het net zachter is.

- ce machine minder l:::elast wordt door hogere hanronischen en

dat het renderrent gunstiger is.
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Het aldus gerealiseerde systeern kan konkurrend zijn net een

generatorsysteem voor een windturbine, dat bestaat uit een

synchrone machine net geli jkstroantussentrap.

Hieronder zal getracht worden een opsomning te geven van de

voor - en nadelen van de asynchrone machine t.o. v. de synchrone

rrachine (en pernanent-rragneet machine) van hetzelfde naninaal

venrogen in dezelfde oonfiguratie (belast via een gelijkstrocrn ..

tussentrap) als generator. voor een windturbine.

Voordelen:

r:e prijs van een asynchrone machine ligt lager dan die van een

synchrone rrachine (en pennanent-magneet machine) .

Dcor de solide rotorkonstruktie (kooianker) is de asynchrone

rrachine geschikt om tijdelijk hogere toeren dan naninaal te

draaien.

r:e asynchrone machine heeft een lager gewicht.

r:e verkrijgbaarl1eid van de asynchrone machine in gesloten

bouwvonn, in alle venrogensklassen is groat (het zijn standaard

machines). Dit is belangrijk voor zelfbol.M:rs.

r:e asynchrone machine kan, indien nodig, eenvoudig als

notor aanlopen, bijv. door deze rret behulp van een ster

driehoekschakelaar of aanloopweerstanden kortstondig aan

het net te schakelen.

Dit kan belangrijk zijn bij toepassingen rret windturbines die zelf

geen aanloopkoppel hebben (Darrieusrotoren en horizontale as

turbines die een hoge snellopendheid hebben) .

Dit is echter alleen rrogelijk indien de toelaatbare thennische

belasting van de machine (Lv.m. eventuele grate aanloopstrorren)

niet ~rdt overschreden.
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Door het systeem rret asynchrone machine juist te di.ITensione:ren

rroet het rcogelijk zijn an boven een l::epaald toerental over te gaan

van koppeling via een gelijkstroantussentrap, naar direkte

netkoppeling.

Hierdoor is het rrogelijk om venrogenstcerenregrenzing door

overtrek te realiseren.

Dit laatste heeft tot gevolg dat rret een gcedkopere rotor

konstnlktie kan worden volstaan.

Bij direkte netkoppeling heeft lIEn echter net de nadelen van

deze rnanier van l::edrijven te maken.

Door de rnogel~jkheid om op een eenvoudige manier direkte netkoppeling

te realiseren, kan het systeem net asynchrone machine bij een

storing in de gelijkstroantrap, door op direkte netkoppeling over

te gaan, blijven functic:ne:ren.

Een groat nadeel van het systeem net asynchrone generator is dat

de l::etrouwbaarlleid in hoge mate afhangt van de rcogelijkheid van

dat systeem om bij een geschikt tcerental op spanning te kooen.

Het kan voorkonen dat de machine niet bij een geschikt tce:rental

op spanning komt doordat het remanent magnetisrre is aangetast

of a~zig is.

Dit nadeel kan rren op eenvoudige wijze ve:rhelpen door de machine

altijd als rcotor te laten aanlopen.

Bij de netingen is gebleken dat bij l::elasting via een gelijkstr~

tussentrap het :remanent magnetiSllE nooit is aangetast.

Dit is venroedelijk het ge"VOlg van het feit dat het op spanning

konen van de machine en het verdwijnen van de spanning l::eide

in C11belaste toestand plaatsvinderi.

(Bedrij f als synchrone machine vindt plaats in onrelaste toestand).

Experirrenten rret zelfl::ekrachtigde asynchrone machine die net

parallele ~rstandenwordt l::elast hebl::en aangetoond dat bij een te

gratel::elasting (kleine v.eerstanden) de machine niet op spanning komt.
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Verder is het zo dat de renderrenten van beide rrachines vergelijkbaar

zijn.

Wat de theoretisdle beschrijving J::etreft kunnen we de volgende

konklusies trekken:

- Het zelfbekrachtigingsprooos en het nullastgedrag konden op

een grafische wijze VoDrden besdlreven.

Ibor aan te tonen dat deze grafisdle beschrijving op een

differentiaalvergelijking van het oscillerend systeerr, gevonrd

door de madline en kondensatoren, is gebaseerd, werd een

theoretische rndergrond aan deze grafische rethode gegeven.

- Bij de theoretisdle behandeling van het gedrag bij belasting

(via een gelijkstroomtussentrap) is getradlt een besdlrijving

te geven, die zoveel nogelijk aansluit bij de IIEest eenvoudige

beschrijving van de conventionele toepassing (direkte netkoppeling).

Dat wil zeggen een besdlrijving aan de hand van het cirkeldiagram

dus indirekt ret behulp van de spanningsevenwichtsbetrekkingen van

de asyndl:rone rrachine in de stationaire toestand.

HierlJij werd gebruik gemaakt van het cirl<eldiagram, de nullast

magnetiseringskrame van de madlines, waarin de r...iet-lineariteit

tot uiting kant, de spanningsstroanbetrekking van de bekrachtigings

kondensatoren en de spanningsvoorwaarde die door de gelijkstroomtrap

VoDrdt opgelegd.

Ibor ve~arlozing van de stato:rv.eerstand en de ijzerverliezen, kon

zodoende een eenvoudige uitdrukking VoDrden afgeleid an het gedrag

onder deze omstandigh=den te beschrijven en dit tevens grafisch

aanschouv.elijk te rreken.

Ibor het toevoegen van enkele uitbreidingen aan deze besdlrijving,

die door h=t veranderende gedrag van de gelijkrichter bij het

aanbrengen van comnutatiespoelen werd veroorzaakt, was het rrogelijk

bovengenoende beschrijving ook op deze situatie van toepassing te

doen zijn.
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Door de uitkomsten van de theoretische beschouvling ret de

rreetresultaten te vergelijken kon de geleligheid van de theorie

Y.Orden geverifieerd en konden tevens de grenzen van de praktische

bruikbaarl1eid worden aangegeven.

7.2 Aanbevelingen.

Doordat het een eerste onderzoek aan een dergelijk systeem retrof,

kon slecht een globale theoretisd1.e reschrijving van het gedrag

worden gegeven.

In verband rret de rep=J:kte tijd en kennis konden eliverse asp=kten

niet in detail worden bespraken.

Het zou goed zijn an een betere theoretische reschrijving van

het gedrag te geven waarnee z~l het zelfrekrad1.tigingsverschijnsel

als het nullastgedrag en het gedrag bij alle type belastingen op een

rreer konsistente rranier kurmen worden beschreven en waaIbij oak

kan worden getrad1.t de verliezen bij de reschrijving te retrekken.

Dit is belangrijk crOClat een intensief literatuuronderzoek heeft

geleerd dat de rreeste publikaties retreffende de door kondensatoren

rekrad1.tigde asynchrone generator oppervlakkig, onvolledig en

ve:rwarrend zijn.

Een goed uitgangspunt an tot zoln beschrijving te korren is de

volgende publikatie:

Barkle,LE.and Ferguson R.W.: "Induction generator themy and

application". AIEE Trans., 1954,73, Pt IIIA pp 12-19.

Doordat te laat kennis werd genooen van deze publikatie kon deze

niet volledig Y.Orden renut.

M.b. v. 6eze publikatie kan rren venroedelijk tot een rreer konsistente

beschrijving van de gedragingen van de door kondensatoren bekrad1.tigde

asynd1.rone generator korren.
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Verder ~rdt ook aanl:evolen onderzoek te doen aan een systeem

bestaande uit een door kondensatoren bekrachtigde asynchrone

generator net belasting via een gelijkstrocmtussentrap waarbij

in plaats van een diodenbrug en ccmnutatiespcelen, gebruik

~rdt gemaakt van een :regelbare gelijkrichter.

Ret vemoeden bestaat narrelijk dat net behulp van een regelbare

gelijkrichter dezelfde effekten te~eg gebracht kunnen ~rden.

In deze situatie heeft rren oak rreer :rege1m:>gelijkheden.
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