
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Toepassing van een stuurbare belastingsgelijkrichter in een autonome windenergie-centrale :
wisselwerking met andere mutatoren in het autonome net en het autonome net zelf

van Gemert, P.H.

Award date:
1982

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6324abec-c1c1-4e90-968f-458f62a4e1ec


a

I':l' o~ -1 tit i 3 ~ S~,\. ',.-ct _-:-1~ -r --,

c: I.i!!lll,;·__ Technische Hogeschool Eindhoven biz. van :

~
' ...,.. "'d'-" Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr.

?= Ii
, ~ ~ ~ TECHNISCHE HOGESCHOOL
'. ~ .~ AFSTUDEERVERSLAG. EINDHOVEN ;{

~ STUDIEBIBLlOTHEEK .!fl'
I r ELEKTROTECh;"IEK '£
I.i

TOEPASSING VAN EEN STUURBARE BELAS

TING~GELIJKRICHTER IN EEN AUTONOME

WINDENERGIE-CENTRALE; WISSELWERKING

MET ANDERE MUTATOREN IN HET AUTONOME

NET EN HET AUTONOME NET ZELF.

P.H. van Gemert.

Hooglera(a)r(en): Prof. Ir. J.A. Schot.

EM 82-31

•

Mentor(en):

Eindhoven,

Typewerk:

Ir. W.J. de Zeeuw en Ir. J.A.N. de Bonte.

25 juni 1982.

Petra en Esther

De Afdeling der Elektrotechniek van de
Technische Hogeschool Eindhoven aanvaardt
geen verantwoordelijkheiCI \Toor de inhoud
van stage- en afstudeerverslagen.



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vak"groep elektromechanica

biz. van

rapport nr.

~ngenieurs moetcn niet maken wat hun wordt opgedragen,

maar eerder wat zou zUn gevraagd aId hun opdrachtgever

had nagedach t • '

Prins Bernhard

Een timmerman met enkel een hamer als gereedschap is

geneigd om elk probleem als een spijker te zien.

Als een ingenieur de plank mis slaat moet hij daar

rond voor uit durven komen.

Gloeipeer



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep efektromechanica

biz. 1 van

rapport nr. EM 82-31

INHOUD

Samenvatting

Summary

Lijst van gebruikte symbolen

Enige opmerkingen betreffende de schakelingen

bl.z.

5

6

7

1 1

o Inleiding

0.1 Beschrijving van een autonome windenergiecentrale 12

0.2 Toepassing van een extra regelbare belasting in een 16

autonome windenergiecentrale

0.3 Koppeling van de windturbine met het autonome net 17

1 De modelopstelling van een autonome windenergiecentrale

1.1 Bet vermogenscircuit en haar regelingen 20

1.2 De vermogensfrekwentieregeling 25

2 De mutator

2.0 Inleiding

2.1 De mutatorsturing

2.2 De kommutatie van de stromen door de thyristoren

2.3 Bet door de mutator opgenomen blindvermogen

2.4 Het impulsfasesturingssysteem

2.4.1 De realisering

2.4.2 Praktijkervaringen

2.5 De ontsteekhoekmeting

2.6 De filtering van de referentiespanningen

2.7 Het vervangingsschema van de mutator

3 De driefasenbrugmutator als wisselrichter

3.0 Inleiding

3.1 De doofhoekregeling

3.2 De ontsteekhoek bij lage stroom in de gelijkstroom

verbinding

3.3 De kipbeveiliging van de wisselrichter

35
37
41

46
48

48

50

57
66

73

74
75

84

91



- ..-...=Technische Hogeschool Eind~oven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 2 van

rapport nr.EM 82-31

96
101

b~z.4 De driefasenbrugmutator als gelijkrichter

4.0 Inleiding

4.1 De volledigstuurbare gelijkrichter belast met een

weerstand in serie met een grote smoorspoel.

4.2 De volledigstuurbare gelijkrichter belast met een 107

weerstand (zander smoorspoel).

4.3 De halfstuurbare gelijkrichter belast met een 115

weerstand in serie met een grote smoorspoel.

4.4 De halfstuurbare gelijkrichter belast met een 121

weerstand (zonder smoorspoel).

4.5 Vergelijking van de verschillende typen gelijkrichters

4.5.0 Inleiding 127

4.5.1 De vermogenskarakteristieken. 128

4.5.2 De hogere harmonische stromen. 131

4.5.3 Het regelgedrag: a) De versterkingsfaktor. 133

b) Het dynamisch regelgedrag. 136

4.5.4 De kommutatieverschijnselen. 138

5 Toepassing van stuurbare gelijkrichters in een zwak

autonoom net,dat gevoed wordt via een wisselrichter.

5.0 Inleiding

5.1 Vorm en grootte van de stroom die de synchrone

machine 5M2 levert.

5.2 De hogere harmonische stromen ten gevolge van de

kombinatie van een wisselrichter en een gelijkrichter.151

5.3 Beinvloeding van de werking van de wisselrichter. 154

166

168

169

179

160

6.2.1 De meetop~telling.

6~2.2 De meetre~ultaten.

6.3 Hogere harmonische stromen bij wisselrichter-gelijk

richterbedrijf.

6 Netingen en vergelijking met de berekeningen

6.0 Inleiding

6.1 Heting van het opgenomen vermogen als funktie van

de ontsteekhoek bij verschillende typen gel~krichter~.162

6.2 Hogere harmonische stromen die door versc~illende

typen gelijkrichtersworden opgewekt.

6.2.0 Inleiding



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.J van

rapport nr. EM 82-31

7 Konklusies en aanbevelingen

7a Onderzoek naar verschillende typen gelijkrichters

als extra regelbare belasting in een autonome

windenergiecentrale.

7b Onderzoek naar de sturing van mutatoren, die zijn

aangesloten op een driefasennet met hoge kort31uit

impedantie.

7c Onderzoek naar de vermogensfrekwentieregeling van

een autonome windenergiecentrale.

Literatuurlijst

bIz.

185

186

187

189

Bijlagen

A Beschouwingen betreffende de opbouw van het vermogens

circuit van een autonome windenergiecentrale.

A.l Toepassing van een energiereservoir in een

autonome windenergiecentrale.

A.2 Plaats van opname van het overschot aan windenergie.

B Berekening van de harmonische komponenten in de fase

stroom bij diverse ~ypen gelijkrichters.

B.O Inleiding

B.l De harmonische komponenten bij de volledigstuurbare

gelijkrichter die belast is met een weerstand in

serie met een grote smoorspoel.

B.2 De volledigstuurbare gelijkrichter belast met een

weerstand (zonder smoorspoel).

B.2.l De grondharmonische komponent.

B.2.2 De hogere harmonische komponenten.

B.3 De harmonische komponenten bij de halfstuurbare

gelijkrichter die belast is met een weerstand in

serie met een grote smoorspoel.

B.4 De halfstuurbare ge±ijkrichter belast met een

weerstand (zonder smoorspoel).

B.4.l De grondharmonische komponent.

n.4.2 De hogere harmonische komponenten.

192

195

198

199

200

200

202

208

210

210

212



blz.4 van- ..-...=Technische Hogeschool Eind~oven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr. EM 82-31

b1z.

C De ~turinG van mutator C

D De ~turing van de als winctturbine gebruikte

gelijkstroommachine

E Sturing van de mutatoren A en B

F De vermogensfrekwentieregeling

-213

217

226

281



-..-...=Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.5 van

rapport nr. EM 82-31

3A}IE ~;VATTI~G

In dit af~tudeerver~lag wordt een autonome 'iindenergiecentrale

beschreven. IIierbij wordt via een omzetter een autonoom draai

stroomnet gevoed door e~n synchrone machine (SM1) die door een

windturbine wordt aungedreven. In de omzetter wordt een drie

fasendiodenbrug, een driefasenbrugmutator (wis~elrichter) en

een synchrone machine (S}:2) gebruikt. De synchrone machine 5M2

lever-t het blindvermogen voor het draaistrocmnet en de aan het

drauistroomnet gekoppelde mutatoren.

lIet door de Idnd geleverde vermogen zal in het algemeen riiet in

overeenstemming zijn met het door het autcnome net gevraagde

vermogen. Voar de opname van een overschot aan vermogen is een

regelbare Gelijkrichter met ballastweerstand in het . ~ysteem

opgenomen. Deze regelbare gelijkrichter is aangeloten op het

autonome net.

Een tekort aan vermogen word t aangevuld door SM2 die hiervoor

a~ngedreven wordt door een dieselmotor. In dit stadium van het

onderzoek is verondersteld dat het gevraagde vermogen altijd

kleiner is dan het door de wisselrichter geleverde vermogen.

lIet door de gelijkrichter opgenomen vermogen wordt zodanig

geregeld dat er een konstante frekwentie in het autonome net

optreedt en wordt gedissipeerd in weerstanden waardocr water

verhit wordt.

In di t verslag is de invloed op de sturing van de wisselrichter

onderzocht van een volledigstuurbare gelijkrichteren een half

stuurbare gelijlcrichter. De gelijkrichter werd hierbij belast

met een weerstand, al dan niet in serie met een grote smoorspC?el.

Bij bovengenoemde gelijkrichterschakelingen zijn het opgenomen

schijnbare vermogen, reele vermogen en blindvermogen alsmede de

opgewekte harmonische stromen bepaald als functie van de ont

stevkhoek. De harmonische stromen zjjn tevens onderzocht naar de

wis3el1.;erking met de hogere harmonische stromen die door de aan

het autonome net gekoppeld& wis3elrichter worden opgdwekt.

De Clutonome ,·lindenergiecentrale is nagebootst met behulp van een

proefopstelling, waurbij de wind turbine gesimuleerd wordt met

een gelijkstroommachine. De gelijkstroonur.achine wordt met behulp

. van een derde mutator zodanig gevoed da t het gedrag overeenkomt

met dat van een windturbine in quasi-stationair bedrijf.
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In this thesis an autonomous~ energy power system is des

cribed~ By means of a convertor an autonomous. three phase grid

is supplied by a synchronous machine (SM1), driven by a wind

turbine. In the convertor a three phase diode bridge, a syn

chronous machine ( 5M2 ) and a three phase machine commutated

current fed bridge invertor is used. The synchronous machine

(5M2) supplies the reactive power needed by the load of the au

tonomous grid, the invertor and a firing angle controlled ~

tifier.

Mostly the power supplied by the wind is not in balance with

the power needed by the autonomous grid. By controlling the fi

ring angle of the rectifier the total power consumption is kept

in balance with the wind power supply so the frequency of the

autonomous grid can be kept constant.

Formerly the rectifier was connected to the synchronous machine

(5M1).

The surplus of power is dissipated in resistances by which wa

ter is heated, in this stage of the research a .shortage of power

is not simulated. (The synchronous machine 5M2 will supply the

shortage for which. it will be driven by a dieselengine.)

In this thesis a !2!! controlled rectifier is compared with a

!!21! controlled rectifier, in both cases !'!!.!h and without using

a large choke in the direct current s~de of the rect~fier.

For the four types of rectifiers the total power, the real power

and the reactive power is calculated in function of the firing

angle, as well as the harmonic currents who are introduced in

the autonomous grid.

The influence ~ ih2 control system ~ ~ invertor as well as

the ~of the harmonic currents introduced by the invertor and

the rectifier are studied.

In the laboratory of electro mechanics an autonomous wind energy

power system is simulated. For" this a direct current engine is

fed by a controlled third convertor so that the machine behaves

as a wind turbine in a stationary wind flow.
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sturingsingang van het impu1s~asesturingssysteem
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de mutator
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van windsne1heid

windsne1heid

de vo11edigstuurbare ge1ijkrichter be1ast met
een weerstand in serie met een grote smoor
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de vo11edigstuurbare ge1ijkrichter be1ast met
een weerstand (zonder smoorspoe1)

de ontsteekhoek van de mutator

tijdconstante
dempings~aktor

tijdconstante
~asehoek

doof'hoek

poo1hoek

tijdconstante

snel.l.opendhe1d ".

hoo~d£1ux

£1ux opgewekt tijdens commutatie

over1appingshoek

dynamische viscositeit van 1ucht
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symbool omschrijving

dichtheid van lucht

tijdconstante

tijdconstante

f'asehoek

cirkelf'rekwentie van de wisselspanning

hoeksnelheid van de rotor van een machine

kantelf'rekwentie
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wens

wv

w

omschrijving

het anker betref'f'ende

mutator A betref'f'ende

belasting

mutator B betref'f'ende

commutatie

mutator C betref'f'ende

de, gelijkrichter' betreffende

de werkelijke waarde

mechanisch

gemeten waarde

maximaal

minimaal

nominaal

nullast

optimaal

f'ase R betref'f'ende

f'ase S betref'f'ende

f'ase T betre~~ende

totaal

uitgang

verlies

de gewenste waarde

de waterverwarming betref'£ende

de wisselrichter betreffende
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ENIGE OPMERKINGEN BETREFFENDE DE SCHAKELINGEN

AIle spanningen die in de schakelingen vermeld zijn, zijn

gem~ten tussen het betrokken punt en het nulpunt van de

voeding (1).

De gebruikte voedingsspanningen voor de stuurelektronica

zijn +15 V(+ub ) en -15 V(-ub ) ten opzichte van het nul

punt van de voeding (L). Op veel plaatsen wordt in plaats

van +15 V een plusteken (+) en in plaats van -15 V een

minteken (-) geplaatst.

Tenzij anders vermeld is zijn de volgende getntegreerde

schakelingen gebruikt:

operationale versterker

nand-poorten

o~-poorten

JK-£lip~lops

negatoren

sample-hold-circuit

dioden

elektronische schakelaars

nand-poort met 3 ingangen

nand-poort met 4 ingangen

nand-poort met 2 ingangen

nand-poort met 8 ingangen

uA 741 o~ uA 4741

FZH 111 o~ HEF 4011

FZH 291

H 111 o~ HEF 4027

H 112 o~ HEF 4049

SHM-LM-2

1N 4148

HEF 4016

FZH 191 of HEF 4023

H 109

HEF 4081

HEF 741s30

."
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INLEIDING

0.1 BESCHRIJVING VAN EEN AUT()NO~IE WINDENERGIECENTRALE

Afgelegen plaatsen kunnen meestal om economisch/tech

nische redenen niet aangesloten worden op een openbaar

elektriciteitsnet (b.v. dorpjes in de bergen, in een

oerwoud of op eilanden). Indien men op deze plaatsen

toch over elektrische energie wil beschikken zal men zelf

met behulp van b.v. een dieselaggregaatde gewenste ener

gie moeten opwekken. De prijs van de hierbij benodigde

brandstof is de laatste jaren sterk gestegen en zal soms

extra verhoogd worden door de transportkosten. Daarom

lijkt het in windrijke gebieden economisch rendabel om de

benodigde elektrische energie zo vee1 mogelijk op te wek

ken met behulp van windenergie.

De met behulp van een windturbine uit de bewegende lucht

onttrokken mechanische energie kan met behulp van een om

zetter omgezet worden in electrische energie die aan het

autonome net kan worden geleverd (fig. 0.1).
Deze electrische energie kan dan in een gedeelte van de

door de belasting gevraagde energie voorzien.

autonome

net

belasting

Q
o

wind
turbine

aggregaat

omzetter

P ,
d

..
P ,

0- wind

,
Pbel ..... -1

fig. 0.1 Autonoom elektriciteitsnet met toepassing van

windenergie.
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In f'ig. 0.1 is:

P · Het vermogen dat door de wind (via de omzetter)wind ·
aan het autonome net geleverd wordt.

Pd · Het vermogen dat door het dieselaggregaat aan het·
autonome net geleverd wordt.

: Het vermogen dat door de belasting Yan het autonome

net wordt af'genomen.

Aangezien in de stationaire situatie het totale geleverde

vermogen gelijk moet zijn aan het gevraagde vermogen geldt:

(0.1 )

Zolang Pwind kleiner is dan P
bel

, is P
d

positief' en wordt

de vermogensbalans in evenwicht gehouden door regeling van

de brandstof'toevoer naar het dieselaggregaat. De grootste

brandstof'besparing wordt bereikt wanneer P . d gelijk wordt
W:lon

aan Pbel • In deze situatie komt echter de vermogensregeling

in gevaar. Doordat zowel P
wind

als Pbel zullen varieren in

de tijd kan Pwind groter worden dan Pbel • Aangezien P
d

niet

negatief' kan worden zal het verschilvermogen worden opge

slagen in rotatieenergievan de aan het autonome net gekop

pelde machines (P
bel

wordt bij deze (ongewenste) f'rekwentiever

anderingen in de autonome netspanningkonstant verondersteld).

Het stationaire vermogensevenwicht kan weer hersteld

worden door de windturbine zo te regelen dat er niet m.OT

vermogen opgewekt wordt dan het door de autonome netbe- ,

lasting gevraagde vermogen. In tijden van hoge windsnel.

heden en lage autonome ~tbelasting wordt met deze re

gelmethode een gedeelte van de aangeboden windenergieniet

benut, waardoor de opbrengst van het windaggregaat- niet .

optimaal is. Wanneer men met het windaggregaat het maxi-

maal mogelijke vermogen uit de wind wil onttrekken zal

het overschot aan windenergie opgenomen moeten worden

door een extra belasting.(f'ig. 0.2)

- De kombinatie van wind turbine en turbinegenerator
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autonome

net

aggregaat ..
P ,

d ... belasting
/

Pbel

Q
~

(j
omzetter , extraPwind .. regelbare

P' belastingextra

fig. 0.2 Autonome windenergiecentrale met extra regel

bare belasting.

Indien nu P . dgroter is dan Pb I wordt het vermogenseven-W1n e
wicht(met de veronderstelling dat Pd gelijk is aan nUl):

P . dW1n = P + Pbel extra

Hierbij is P t = P . d - Pb I het vermogen dat door deex ra W1n e
toegevoegde regelbare belasting opgenomen wordt.

In paragraaf 0.2 zijn een aantal mogelijke toepassingen

beschreven die als extra regelbare belasting kunnen dienen.

Theoretisch is het maximaal mogelijke vermogen dat uit de

wind onttrokken kan worden evenredig met v~in: (bijlage n).

Het verloop van v wind in de tijd is erg gr~llig. Indien de
maximaal mogelijke hoeveelheid energie uit de wind onttrok

ken wordt zal P . d in de tijd ook sterk varieren. HierdoorW1n
kan het vaak voorkomen dat P . d gemiddeld weI groter isW1n
dan Pbel maar momentaan kleiner wordt dan Pbe1 •

Wanneer de extra regelbare' belasting aIleen vermogen op kan

nemen en niet terug kan leveren aan het autonome net moet

het momentane vermogenstekort op een andere Manier aangevuld

worden. Indien het dieselaggregaat (nog) niet ingeschakeld

was wordt het tekort aangevuld met rotatie-energie uit de

• de gemiddelde windsnelheid.
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machines die op het autonome net zijn aangesloten (mits

deze ook energie kun~en terugleveren).

Hierdoor zal de frekwentie van het autonome net afnemen.

Dit ongewenste verschijnsel kan voorkomen worden door tijdig

het dieselaggregaat in te schakelen. In deze situatie wordt

het aggregaat bijna niet belast waardoor veel brandstof per

geleverde kWh wordt gebruikt. Verder zal het aggregaat

traag op temperatuur komen hetgeen slecht is voor de levens

duur. Het zou daarom gunstiger zijn indien voor de extra

regelbare belasting een energiereservoir wordt genomen dat

ook energie kan terugleveren (L10). Voor de volledigheid

zijn daarom een aantal mogelijke toepassingen als energie

reservoir in bijlage A1 samengevat. (Een energiereservoir

wordt in de huidige laboratoriumopstelling niet nagebootst.)

In paragraaf 0.3 wordt verder het gedeelte in fig. 0.2 dat

aangeduid is met 'omzetter' nader beschreven.
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0.2 TOEPASSING VAN EEN EXTRA REGELBARE BELASTING IN EEN

AUTO NOME WINDFNERGIECENTRALE

Een extra regelbare belasting kan in een gedeelte van de

lokale energie behoefte voorzien die normaal door een an

dere bron wordt gedekt. Dat kan bijvoorbeeld zijn het

verhitten van water dat normaal met behulp van b.v. hout,

kolen of (bio) ~as verhit wordt. (Het overschot aan wind

energie wordt hierbij in een regelbare belasting gedis

sipeerd). Gedurende de tijden dat het aanbod van wind
energie lager is dan het gewenste vermogen zal het aggre-

gaat in bedrijf zijn. De warmwaterbehoefte kan dan voor een

gedeelte via de koeling van het aggregaat gedekt worden.

Een andere mogelijkheid is het gebruik van de extra ener

gie voor processen welke niet aan een momentane vraag ge

bonden zijn maar gedurende een langere peri ode weI energie

vragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn

de koeling van levensmiddelen of irrigatie met behulp van

waterpompen enz •• Dergelijke processen werken hierbij met

een varierend energie-aanbod. De installatie zal hiervoor

speciaal moeten worden ingericht. Verder zal deze belas

ting het maximaal mogelijk windvermogen op moeten kunnen

nemen wanneer de autonome netbelasting laag is en er veel

wind is. Hierdoor zal de installatie in normale situaties

erg laag bezet zijn waardoor de installatie-kosten Minder

vlug terugverdiend worden. Di t kan opgevangen worden

door deze belasting, in de tijden dat het aggregaat inge

schakeld is, zodanig te sturen dat de kombinatie aggregaat/

extra belasting een optimaal rendement heeft. Deze optimale

regeling is sterk a£hankelijk van het soort proces dat ale

extra regelbare belasting gebruikt wordt. In dit verslag

wordt daarom aIleen het a1gemene geval beschouwd,waarbij" de

extra regelbare belasting aIleen het overschot aan wind

energie opneemt en geen elektrische energie van het diesel

aggregaat betrekt,zoa~s een rege~bare waterverwarming.
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0.3 KOPPELING VAN DE WINDTURBINE MET RET AUTONOME NET

Bij de koppeling van de wind turbine met het autonome net

geldt als uitgangspunt dat de windturbine bij iedere wind

snelheid de maximaal mogelijke ~oeveelheid energie uit de

wind moet kunnen onttrekken. Dit wQrdt bereikt bij een be

paalde verhouding tussen de tips~lheid van de wieken en de

windsnelhei~die vaak wordt aangeduid met de 'snellopend

heid'it. Dit betekent dat de mechanische hoeksnelheid van

de windturbine evenredig zal verlopen met de windsnelheid

In figuur 0.3 zijn de vermogenstoerenkrommen voor enkele

windsnelheden weergegeven. De stippellijn geeft de maxima

weer die bij verschillende windsnelheden op kunnen treden.

(Ili jlZlge~)

fig. 0.3 Vermogen~toerenkrommenbij verschillende wind

snelheden van een wind turbine (zie oak bij lage D).
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De door de wind turbine aangeboden mechanische energie met

varierende toerentallen moet nu omgezet worden in elektri

sche energie met de frekwentie en spanning van het autono

me net (50Hz respektievelijk 380V gekoppelde spanning).

Dat kan door de mechanische energie eerst om te zetten in

mechanische energie met een vast toerental. Hiermee kan dan

weer een aan het autonome net gekoppelde generator worden

aanGedreven die teven~ het door het autonome net gevraagde

blindvcrmogen moet leveren. IIet onderzoek naar dergelijke

toepassingen wordt op andere plaat~en gedaan.

De andere mogelijkheid is dat de windturbine ( meestal met

tussenkomst van een tandwielkast) een generator aandrijft.

De zo verkregen elektrische energie wordt dan met behulp

van een elektrische energie-omvormer aan het autonome net

geleverd.

Bij de keuze van de turbinegenerator geldt als uitgangspunt

dat de windturbine bij iedere windsnelheid optimaal wordt

belast. Hiervoor komen zowel een gelijkstroommachine als

een vreemd bekrachtigde synchrone machine in aanmerking.

Omdat een vreemd bekrachtigde synchrone machine voor deze

toepassing meer voordelen lijkt te hebben dan een gelijk

stroon:machine (met name qua onderhoud) is de eerstgenoemde

gekozen. De opgewekte wisselstroom (met variabele frekwen

tie) wardt met behulp van een gelijkstroomtussentrap en een

wis~elrichter aan het autonome net geleverd met een vaste

frek1ventie en minimaal mogelijk blindvermoge~

In figuur 0.4 i~ het principescherna van de zo verkregen

autonome windenergiecentrale weergegeven.

~et extra benodigde blindvermogen voar de wisselrichter

wurdt geleverd door de synchronc machine 5M2.
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£ig. 0.4 Autonome windenergiecentrale met een gelijkstroom

tussentrap.

Het overschot aan windenergie wordt in £ig. 0.4 a£genomen

via het autonome net. Oorspronkelijk was de extra regelbare

belasting aangesloten op de turbinegenerator (Ll). Ook is

het mogelijk om de extra regelbare belasting aan te sluiten

op de gelijkstroomtussentrap. De voor- en nadelen van deze

drie mogelijkheden worden besproken in bijlage A2.
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1.. DE ~lODELOPSTELLING VAN EEN AUTNOME WINDENERGIECENTRALE

1.1 HET VERMOGENSCIRCUIT EN HAAR REGELINGEN.

In het laboratorium van de vakgroep elektromechanika wordt

een autonome windenergiecentrale zoals afgebeeld in fig. 0.4
als voIgt nagebootst.

Windturbine Als windturbine wordt een gelijkstroommachine

gebruikt die me teen stuurbare gelijkrichter (mutator C,fi§ 1.1)

uit het lokale elektriciteitsnet wordt gevoed. De ontsteek

hoek van mutator C wordt zo geregeld dat de gelijkstroomma

chine b~ een bepaalde 'windsnelheid' (evenredig met de

spanning U ) een koppel~oerengedragvertoont gelijk aanv
het koppe~toerengedragdat bij een bestaande windturbine

in een windtunnel bij dezelfde windsnelheid werd gemeten,

(Bijlage D)

II

J

koppel

wenswaarde

generator

100A

PI

r-egelaar

U4C .utator-

stur;ng

l.okal.e
1--111-- net

mutator C

fig. 1.1 De gelijkstroommachine als 'windturbine'.

Een uitgebreide beschrijving van deze regeling is te vinden

in hoofdstuk 4 van (L1) dat als ~ijlage D is toegevoegd.
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· 35 A·
· 24 kVA·
· 0,8·· 1500 omw/min·
· 2·
· ster·
· 7 A·

Waar in het vervo1g 'windturbine' tussen aanhalingstekens

geschreven is, wordt de als windturbine gestuurde gelijk

stroommachine bedoeld. Het koppel dat afgegeven wordt bij

stilstand van de 'windturbine' is niet groot genoeg om de

'windturbine' uit zichzelf aan te laten lopen.

Daarom wordt de •windturbine , op gang gebracht door de

turbinegenerator (SM1) via een transformator aan het auto

nome net te koppelen. De veldwikkeling van SM1 wordt gedu

rende het (asynchrone) aanlopen via een weerstand kortge

sloten om hinderlijke koppelpulsaties te voorkomen.

Deze aanloopprocedure is ook beschreven in bijlage D.

~urbinegenerator Voor de synchrone machine SM1 is geno

men een Siemens-generator type F 1294-4 B3 P22. Enkele

gegevens van deze n~chine (~M-nummer 3060) zijn:

nominale lijnspanning : 400 V

nominale stroom

nominaal schijnbaar vermogen

arbeidsfactor
nominaal toerental

aantal poolparen

schakeling 3-fasenwikkeling

nominale bekrachtigingsstroom

De bekrachtigingsstroom wordt met behulp van een voedings

kast op een vaste waarde ingesteld. Volgens (L1) wordt de

optimale bekrachtiging reeds vrij goed benaderd door een

konstante waarde (bij lage toerentallen zou de bekrachti

gingsstroom groter moeten worden maar dat wordt beperkt

tot de nominale waarde van 7 A).

Elek:t.r~scheQmzetter., Deze is opgebouwd ui teen gelijk-

richter en een wisselrichter die met elkaar gekoppeld zijn

via een smoorspoel van 2~ mHo

Als gelijkrichter wordt een driefasendiodenbrug gebruikt.

Als wisselrichter wordt een driefasenthyristorbrug

gebruikt (mutator B). De sturing en ont-

steekhoekregeling van mutator B zijn nader beschreven in
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de hoofdstukken 2 en 3.

Extra regelbare belasting Hiervooris een driefasenthyris

torbrug gebruikt (mutator A) die belast wordt met een weer

stand (aldanniet in serie met een smoorspoel van 89 mH).
Mutator A is normaal volledig stuurbaar. Door de thyris

toren in een tak van mutator A met dioden te overbruggen

wordt een halfstuurbare' brug verkregen. De sturing van

de thyristoren is te vinden in hoofdstuk 2. De regeling

van de ontsteekhoek is te vinden in hoofdstuk 1.2. Het ge

drag van de mutator als regelbare belasting bij al dan

niet toepassen van een smoorspoel in de volledigstuurbare

en de ha.lt'stuurbare ui tvoering wordt beschreven in hoofd

stukken 4 en S.
Mutator A was in eerste ins tantie aangesloten op de tur

binegenerator (v66r de gelijkstroomtussentrap). In bijla

ge A2 wordt beschreven waarom de mutator A nu aangesloten

is op het autonome net.

]ieselaggregaat Als dieselmotor wordt een asynchrone ma

chine gebruikt welke rechtstreeks vanuit het lokale elek

triciteitsnet wordt gevoed. Door het asynchrone karakter

zal de slip van d.ze machine blj een verandering van belas

ting ook veranderen. De zo verkregen statiek zal niet ge

lijk zijn aan de statiek van een dieselmotor. Dit is niet

storend omdat de situatie waarbij zowel de wind turbine als

de dieselmotor energie levert nog niet wordt onderzocht.

De asynchrone machine wordt alleen gebruikt om het systeem

op te starten. Als generator wordt een synchrone machine

gebruikt (5M2). Het veld hiervan word t via een compound

regeling geregeld. Zodoende wordt de spanning van het

autonome net geregeld. Een uitgebreide beschrijving is te

vinden in hoofdstuk 7 van (L1). Verdere gegevens van deze

HEEY~-machine zijn:
type DGKG 660-4

nominale spanning 400 V

nominale stroom 29 A

nominaal schijnbaar vermogen 20kVA.
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arbeidsf'ac tor (cos 9' )
aantal poolparen

nominaal toerental

nominale f'rekwentie

nominale bekrachtigingsstroom

type compoundbekrachtiging

0,8

2

1500 omw/min

50 Hz

8 A

DGC 660-4

~utonome net belasting Als autonome net belasting worden

een aantal weerstanden en lampen gebruikt waarmee de vol

gende (symmetrische) belastingen kunnen worden nagebootst:

2 kW (I = 3A), 5,3 kW (8A) en 1 kW (1.5A).

Er zijn geen eenf'asebelastingen of' motorbelastingen

nagebootst.

Het uiteindelijke vermogenscircuit (en haar regelingen) is

af'gebeeld in f'iguur 1.2.
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fig. 1.2 Het vermogenscircuit van de laboratoriumopstel

ling van een autonome windenergiecentrale.
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1.2 DE VE~.OGENSFREKWENTIEREGELING

Voor het vermogenscircuit kan de volgende evenwichtsbe

trekking worden opgesteld (hierbij is de verandering per

tijdseenheid van de el-elttromaghetische energie in SH2 en in

de spoel v~n de galijkstroomverbinding verwaarloosd ~i~1.1):

P . d; Pb 1+ P + JW ddtm + P ~1.1)
w~n e v m wv

De termen in deze tie trekking stellen voor:

: de tijd

het vermogen dat nodig is om de synchrone ma

chine 5M2 een hoekversnelling duf/dt te geven.
m

Hierin zijn:

J : het massatraagheidsmoment van de rotor

van 5M2 en van de a~ynchrone machine.

de hoeksnelheid van de rotoras van SM2t.Lbt:
t

: het vermogen dat door de turbinegenerator aan

het autonome net wordt geleverd, te weten het

door de turbinegenerator opgewekte vermogen

verminderd met het elektrische vermogen dat ge

dissipeerd wordt in de gelijkrichter, in de

wisselrichter en in de gelijkstroomverbinding.

: het door de belasting aan het autonome net ont

trokken vermogen.

: het elektrische vermogen dat gedissipeerd wordt

in de synchrone machine SM2 ( te weten de ko

per- en ijzerverliezen in de stator en de rotor

plus de wrijvingsverliezen).

P v

P . d
w~n

P : het door de totale waterverwarmingsinstallatiewv
opgenomen vermogen, dat wil zeggen het vermogen

dat mutator A ingaat.

Voor een eenvoudige beschouwing wordt verondersteld dat

het door de belasting opgenomen vermogen (Pbel ) onafhanke

lijk is van de frekwentie van het autonome net en dat het

verliesvermogen (p ) en de spanning van het autonome netv
constant zijn.
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5tel dat de frekwentie van het autonome net f t 50 Hz is.au
Als nu P . dvergroot wordt, en/of Pb I verkleind wordt,

w~n e
terwijl P constant blijft, dan voIgt uit (1.1) dat

wv
JW dur/dt positief wordt. 5M2 zal gaan versnellen en dem m
frekwentie van het autonome net neemt toe. Evenzo zal de

frekwentie van het autonome net afnemen als P . d ver-
w~n

kleind wordt en/of Pbelvergroot wordt. We willen deze

frekwentie echter constant houden. Dit kan bereikt wor

den door P aan de hand van het frekwentieverschil te
wv

regelen (zie fig. 1.3).

U
f'meet

frekventie Uoc
t---I regelaar

8
1

mutator mas.sa
traagheid
H':J

f'rekventie
1...--------1 meting

Hp.

fig. 1.3 Het frekwentieregelschema.

De in figuur 1.3 aangegeven spanningen' zijn evenredig met

de Laplace-getransformeerde van de variatie in de bij de

betreffende spanningen aangegeven grootheden.

Verder is:

H1 De overdrachtsfunktie van de (te kiezen) regelaar.

HM De overdrachtsfunktie van de mutator met zijn stu-

ring en belasting.

H
J overdrachtsfunktie

-,
de massatraagheid 5M2.De van van

HF De overdrachtsfunktie van de meting van de autonome

net frekwentie.

Met behulp van de Laplace-getransformeerde grootheden

kan de overdrachtsfuru<tie van het systeem eenvoudig afge-
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leid worden:

Formule (1.3) ingevuld in ~ormule (1.2) levert:

HJ{Up . - Up - Up - ~.H1.U~ )
w~nd bel v wens

=

Formule (1.4) is ook te schrijven in de volgende vorm:

Up - Up - Up
wind bel v
~.H1

=

(1 .4)

Uit formule (1.5) is af te lezen dat verstoringen worden

uitgedempt door de term ~.H1 • De overdrachts~unktie van

de regelaar (H1 ) is' echter niet :vrij te kiezen. Aangezien

·H1 ook in.de noemer voorkomt bepaalt H1 mede de stabiliteit

van het systeem.

Door de noemer gelijk te stellen aan 0 wordt de zogenaamde

karakteristieke vergelijking verkregen (L13), waarmee de

stabiliteit bepaald kan worden:

In hoo~dstuk J van {L1} worden de volgende overdrachts~unk-

ties a~geleid:

~
1

met ~ = 20msec. (1 .7)= 1 + PKp
.- -.

HJ = l (1 .8)
P

KM 1 + Ii.
~

2= • ( 1.9)1 +P6' 1 + p~ met 0' = 2msec.

en ~ = L IRwv wv
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- 1 = 0

.De ver~terking3faktorK,. in forrrlule 1.9 \iordt in para-
.".

graaf ~.5.J vocr verschillende gelijkrichter3 bepaald.

V()or cen nadere be3chouwing van de regelaar II1 "ordt voar

K" for .. :ule (4.51) genomen· omda t hierl:i j de groots te ver

5'~erkinc::;faktor optreedt; K,,=-~s sine 2~. Deze farmule, met
.. 0

de formules (1.7),(1.8) en (1.9) ingevuld in de karakte

L"istieke vergelijking (1.6) levert:

:l.. ~So sinpl( 1 +~ H
P • 1 + PK; 1 + w· 1 + p~. 1

De regelaar Hl moet er voor zorgen dat in de stationaire

toestand f. - f gelijk wordt aan nul. Uit de regel-J.s wens
theorie (L1J) voIgt dat in een systeem met eindfout gelijk

aan nul de regelaar een integrerend element (~) moet bevat

ten. In de karakteristieke vergelijking wordt dan een tweede

pool bij p = -JJS k Om instabiliteiten te voorkomeri wordto
voor III een PI-regelaar bekozen met de volgende overdraehts-

funktie:

H
l

= K .l...±.E.!I (1 .11
1· P ~

Met de tijdkonstante van de PI~regelaar wordt nu de grootste

tijdkonstante in het ~ysteem (JJSo/~) gekompenseerd. In het

voorgaande afstudeenycrk (Ll) zijn Kl en""t'l bepaald bij een

systeem waarin de waterverwarming was aangesloten op de tur

bine generator. Hierdoor was in de karakteristieke vergelij

king ook de overdraehtsfunktie van de gelijkstroomverbinding

vertegen\{oordigd. De huidige door de Bonte experimenteel be

paalde waarden (11,7 voor Kl en11 = 820msee.) zullen weinig

veranderen omdat de pool met de grootste tijdkonstante niet

verandert.

Deze regeling reageert op frekwentieveranderingen met een

tijdkonstante in de buurt van een seeonde. De regeling komt

pas in aetie als er al een frekwentieafwijking gesignaleerd

wordt. De oorzaak van de frekwentieverandering ligt in een

verstoring van het vermogensevenwieht, de stoorterm in
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formule (1.5), ~p
\/lnd

, ,vurdt onGclijk aan nul.

Frekwenticafwijkingen kunnen beperkt worden door reeds een

rCGelaktie tc ~tarten indien zich een ver~toring voordoat.

Voor een nadere bepaling vun deze regelaktie wordt verce

1ijkinC (1.1) hcr::.cl1rcven in de vo1.;cncle vvrm:

dUl

Pwind - Pbel - Pv = Pwv + JWmdt
In formule (1.12) staat links van het gelijkteken de stoor

term. Aangezien P niet in eerste instantie door de verstowv
ring beinvloed wordt zal de verstoring gelijk zijn aan

dlLtn
J~m ~ • Dit vermogen wordt,samen met Pv opgenomen door

de synchrone machine SM2. Door nu het vermogen te meten

dat de synchrone machine opneemt (P SM2 ) en hiervan een vaste

wa·arde af te trekken die evenredig is met P (p I)' wordt
v v

de waarde van de vermogensverstoring verkregen. Hierbij is

dan de verandering in P verwaarloosd.het verliesvermogenv
P zal als funktie van de ontsteekhoek \"e1 kunnen veranderenv
maar deze vrij .k1eine veranderingen kunnen zander bezwaar

door de frekwentieregeling worden gekompen~eerd.

Door nu P evenveel te veranderen als de gemeten vermogens-
wv

verstoring wordt het vermogen dat de synchrone machine in

gaat weer gelijk aan Pv • Eventuele veranderingen in Pv moe

ten dan nog gekorrigeerd worden door de frekwentieregeling.

Voor de nadere bepaling van de bij deze regeling behorende

overdrachtsfunktie wordt in figuur' 1.4 het regelschema van

figuur 1.3~ uitgebreid met een vermogenaregeling, weergege

ven. In figuur 1.4 is voor de duidelijkheid de Laplace

getransformeerde van PVI,_w~ergegeven. Aangezien PVl een

konstante waarde heeft is Up gelijk aan nul. Deze waarde

komt daarom ook niet voor inv'de overdrachtsfunktie van de

vermogen~regcling. Omdat de tijdkonstante van de frekwentie

regeling veel groter is dz.n de tijdkonstante van de vermo~
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g ell'::; rege1inc kan de volccr:de verge Ii j~~ing ' .... orden afgel eid:

U
Pwv

Up - Up
,dnd bel

= 1 + _.1 _

Hp.H2·~

De karakteristieke vergelijking van de overdrachtsfunktie

,..ordt nu:

Volgens hoofdstuk J van (Ll) kan voor de overdrachtsfunktie

van de vermogensmeting, Hp ' de volgende vergelijking dienen:

met C -4 I= 5.10 V tv en Kp= 82msec.

verder wordt voor H2 weer een PI-regelaar genomen waarvan

de versterkingsfaktor X = -1 en de tijdkonstante ;=~p= 82msec.

zijn gekozen:

1 + pZ;
Hp = p 'li. (1 • 1 6 )

Opvallend hierbij is dat ~ gelijk is aan )'" deze waarde wordt

daarom nader onderzocht. In (Ll) wordt a£~eleid dat d~

vermogensregeling het snelst werkt indien met de PI-rege-

laar de pool met de grootste tijdkonstante wordt gekompen-

seerd. Aangezien de grootste tijdkonstante veroorzaakt

wordt door de meting van het vermogen dat de synchrone ma-

chine S?-12 in gaat, lijkt het zinvol om de grootte van de

tijdkonstante van de vermogensmeting Jp nader te onderzoeken.

De tijdkonstante ~p is nodig om de spanning, evenredig aan

het opgenomen vermogen, te ontdoen van de rimpel die op

treedt bij asymmetrische belasting. Ded8sbetreffende rimpel

heeft een frekwentie die gelijk is aan de dubbele waarde

van de autonome netfrekwentie. Indien de kantelfrekwentie

van de vermogensmeting lOx kleiner wordt genomen dan

de rimpelfrekwentie,lijkt de rimpel voldoende onderdrukt.
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De bij deze kantelfrekwentie horende tijdkonstante is gelijk

aan = 40msec. De tijdkonstante van de PI-regelaarkan nu

ook verkleind worden tot 40 msec.

De uiteindelijk verkregen schakeling voor de frekwentie

vermogensregeling is weergegeven in figuur 1.5 ••

De schakeling waarmee het vermogen P
SH2

wordt gemeten, als

mede de hierbij behorende afregelprocedure is te vinden in

bijlage F. De spanning evenredig aan de waarde van f.
1S

werd verkregen van de sturing vaIl mutator B.

In de frekw.ntie van het autonome net werden bij gebruik

van de schakeling van figuur 1.5 (in ,vindbedrij:G varia ties

gemeten van 0,1 -0,2 Hz bij schakelen van 5,JkW belasting.

Ook werden bij schakelen van belasting variaties in P . d
W1n

en in de dpanninc van hat autonome net gesignaleerd.

~en mOflolijke verklaring kan het volgende verschijn5el zijn:

Doordat P
b

1 verandert zal P ook veranderen, hierdoore wv
verandert ook het door de waterverwarming opgenomen blind-

vermogen. Door de verandering van de stroom door de syn_

chrone machine verandert de effectieve waarde van de auto

nome netspanning en hiermee de spanning op de gelijkstroom

vcrbinding. Deze spanningdverandering wordt met enige tijdvertra-

ging door de compoundregeling van 5H2 teruggeregeld.

In deze tijd kan het vermogen dat door de gelijkstroomver

binding geleverd wordt veranderen.

Verder is de vcrsterkingsfaktor van de overdrachtsfunktie

van mutator A afhankelijk van de ontsteekhoek. Aan de ran

den van het regelbereik daalt de versterkingsfaktor K
M

(§4.5.J) en hierdoor ook de snelheid van de regeling.

Ook kan de overgang van dieselbedrijf naar windbedrijf pro

blemen geven. Aangezien ..9-e .. wa terverlvarming aIleen vermogen

dat door de windturbine geleverd wordt mag opmemen, moet

ten tijde dat de frekwentie door het dieselaggregaat gere-
'"geld wordt het vermogen P gelijk zijn aan nul.

wv
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Hierdoor moet de frekwentie-wenswaarde van de vermogens

frekwentieregeling hoger zijn dan de waarde van de frekwen

tie die door de statiek van het dieselaggregaat gereali~

seerd wordt. Indien nu Pwind groter wordt dan Pbel , zal de

frekwentie toenemen totdat de vermogensfrekwentieregeling

in aktie komt. Tot dit tijdstip werd door de vermogens-fre

kwentieregeling een te lage frekwentie gesignaleerd.

hierdoor is de uitgangsspanning van de regelaar PIl gelijk

aan de negatieve voedingsspanning. Gedurende de tijd datde

ze uitgangsspanning stijgt tot de normale waarde van onge

veer OV, zal de frekwentie te hoog zijn.

De overgang van de statiek-frekwentieregeling naar de ver

mogens-frekwentieregeling gaat dan ook gepaard met een fre

kwentieschommeling van 1 ~.2 Hz gedurende enkele seconden.

Een oorzaak hiervan is dat de 'statiek' van de als diesel

motor gebruikte asynchrone machine zeer steil is. Het is

duidelijk dat de overgangsfase tussen twee regiemes nog

nader onderzoek behoeft. Verder is de vermogens-frekwentie

regeling naar het berekende 'recep~ van mijn voorganger in

gebouwd maar wegens tijdgebrek is de schakeling die soms

door stoorsignalen ontregeld werd niet meer gerenoveerd.
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2 DE MUTATOR

~.O INLEIDING

Als elektrische energieomzetter wordt een volledig stuur

bare driefasenbrugmutator gebruikt. In fig. 2.1 is hiervan

een schema getekend en zijn enkele grootheden gedefinieerd.

'+ ig

R
+

s~s
1------+-......+ UrR

T~
+

fig. 2.1 De volledig stuurbare driefasenbrugmutator.

Door middel van periodiek schakelen van de thyristoren kun

nen verbindingen tot stand gebracht worden tussen elk van

de wisselspanningsfasen en de gelijkspanningsklemmen. Tel

kens na 60 0 (elektrisch) wordt een thyristor ontstoken. De

thyristor krijgt hierbij een puIs aangeboden die 1200 lang

is. De volgorde is hierbij: T 1 - T6 - T
3

- T 2 - T
5

- T4•

In fig. 2.2 is dit schematisch aangegeven•.

fig. 2.2 De volgorde van de thyristorontsteekpulsen.

Men kan de mutator sturen door de ontsteekhoek ~ te vari

eren. De ontsteekhoek ~ is de hoek tussen de natuurlijke

ontsteekhoek van een thyristor (de hoek waarbij de thyris

tor in geleiding zou gaan wanneer aIle thyristoren een
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constante gate-stroom krijgen) en de hoek waarbij deze

thyristor ontstoken wordt. In fig. 2.3 is dit aangegeven
o 0 0voor thyristor T 1 bij waarden van ~van 0 ,90 en 180 •

0._0 0

lJRs -Um

a

u

b

u

c ---wt

Fig. 2.3 De ontsteekhoek ~ van T 1 voor gelijkrichten,

gemiddelde spanning nul en wisselrichten.

De dikgetrokken lijn stel to. hierin u voor. Hierbij is aan-
g

genomen dat de spanning over een thyristor in geleiding

nul is en dat de apmmu~atietijd verwaarloosbaar klein is.

De waarde ~ = 1800 is in werkelijkheid niet haalbaar van

wage de commutatietijd en de dOQftijd (kipgevaar). Daar i
g
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aItijd positief is, wordt de richting van de energiestroom

geIijkrichterbedrijf;

o ~ ~<90o; fig. 2.3a

~ = 900
; fig. 2.3b

Men kan hierbij onder-u •g

gemiddeide waarde van u = 0:g
gemiddeide waarde van u <0: wisselrichterbedrijf;

goo
90 < 0( <,180 ; fig. 2.3c

bepaaid door de polariteit van

scheiden:

gemiddeide ,.aarde van u ') 0:
g

2.1 DE MUTATORSTURING

De mutatorsturing heeft ais doel de thyristoren in de brug

op het gewenste moment te ontsteken. In de praktijk bete

kent dit datde sturing bij de gewenste hoek ~ (zie fig. 2.3)
oeen puIs met een Iengte van 120 af moet geven. Deze ont-

steekhoek ~ heeft ais re£erentie de netspanning. Bij eike

thyristor behoort een andere raferentiespanning. Voor da

ze spanning wordt vaak de zogenaamde commutatispanning

van de t~yristor genomen. In tabel 2.1 zijn de thyristo

ren en de bijbehorende commutatiespanningen vermeid.

thyristor commutatiespanning

u ST

Tabel 2.1 De commutatiespanningen van de thyristoren.

De ontsteekhoek~, de ontsteekpuls u t en de commutatiega e
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spanning voor T
1

zijn in fig. 2.4 aangegeven (vergelijk

fig. 2.3).

••I..

Ugatel1

fig. 2.4 De commutatiespanning en de ontsteekpuls van T
1

•

Een eenvoudige sturingsmethode is het individuele: fase

sturingssysteem. Hierbij heeft elke thyristor een eigen

ontsteekschakeling die uit de commutatiespanning van de

betreffende thyristor en de wenswaarde van de ontsteek

hoek het ontsteekmoment bepaalt. De ontsteekhoek kan

hiermee snel veranderd worden. (De sturing van mutator C

is volgens dit principe gebouwd.) Een mutato~ aangesloten

op een wisselspanningsnet veroorzaakt hogere harmonischen

in de netspanningen die de werking van dit systeem kunnen

verstoren(harmonische instabiliteit). Naarmate de kort

sluitimpedantie van een net groter is zal de grootte van

deze harmonischen en daarmee de verstoring van het ont

steeksysteem toenemen. De mutatoren A en,B zijn aange

sloten op het autonome net, waarvan de kortsluitimpedan

tie vrij groot is (deze wordt voornamelijk bepaald door

5M2). Verder kan de frekwentie van het autonome net va

rieren. Hierdoor komt een bepaald ontsteektijdstip niet

meer overeen met een 1:?epaalde o-nts-te·ekhoek. (bij een ho

gere frekwentie geeft een bepaalde tijdsvertraging een

grotere fasedraaiing). Om de zo ontstane problemen te

vermijden kan men een impulsfrekwentiesturingssysteem

toepassen. Bij dit systeem geeft een frekwentiegestuurde
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oscillator elke 60 0 een puIs af. Via een ringteller en

stuurlogica worden hiermee de thyristoren in de brug in

de juiste volgorde ontstoken, fig. 2.5.

oscillator

fig. 2.5 Het sturingssysteem.

ringteller
+

logica

Het integrerende karakter van dit systeem heeft een nade

lige invloed op de snelheid waarmee de ontsteekhoek ver

anderd kan worden. In het impulsfasesturingssysteem wordt

een oscillator gebruikt waarvan zowel de fase als de fre

kwentie zijn te varieren. Hiermee worden de nadelen van de

twee eerder genoemde systemen vermeden en de voordelen van

deze twee systemen verenigd. Voor de sturing van mutator

A en B wordt dan ook gebruik gemaakt van het impulsfase

sturingssysteem. De frekwentie van de gebruikte oscillator

zal hierbij nooit exact gelijk zijn aan zes keer de auto

nome net frekwentie. Dit wordt gekorrigeerd door de gerea

liseerde ontsteekhoek te meten en te vergelijken met de

gewenste ontsteekhoek. Zodoende werd voar de mutatorstu

ring een blokschema zoals weergegeven in fig. 2.6 opge

steld. (Een uitgebreide beschrijving van dit blokschema is

te vinden in paragraaf 2.3 van (L2) welke in bijlage E is

opgenomen). In dit schema worden de ontsteekpulsen via

een poortschakeling en impulsversterkers aan de thyristo

ren doorgegeven. De impulsversterkers vormen een galvani

sche scheiding tussen de mutatorsturing en de thyristo

rene Wanneer de poortschakeling een ontsteekpuls doorgeeft

(5 ="1") levert de bijbehorende impulsversterker de voor

de thyristor benodigde gate-stroom. (Deze impulsversterk

ers worden in de vakgroep Elektromechanica universeel toe

gepast). De realisering van de verschillende onderdelen

is beschreven in:
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paragraaf 2.4

paragraaf 2.5

paragraaf 2.6

betreffende het impulsfasesturingssysteem

betreffende de ontsteekhoekmeetschakeling

betreffende het filter voor de referent ie-

spanningen

paragraaf 2.6 van (L2) betreffende de ringteller + logica

paragraaf 2.8 van (L2) betreffende de frekwentiemeetscha-

keling

De bijbehorende schema's alsmede de paragraven 2.6 en 2.8

van (L2) zijn in bijlage E opgenomen.

i g~

~7'

+- I'"" Z -~
L~T1 ).T3 I. ~T5

u R

Us u
u T

g

tr tc= tr"2 - 2~ T2 I.~ 14 ~ T6 -spannings

filter

l:~ Ive ~IV4

,V3 -,~G.l~v:-I I
T "T .....

-uTR oURS oUST
S

poortsc/lakcIi ng

9 ,ontsteekhoek-
13.eetschakeIi ng 1,4 is

'f6

ringteller ~ logica

U- R! - All
lup1R S1

~

frekwenth.et- iapuisfaseeturingssyste••
schakeUng

u~.nl'1

fig. 2.6 Blokschema van de mutatorsturing
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2.2 DE COH~1UTATIE VAN DE STRO~lEN DOOR DE THYRISTOREN

Bij het tekenen van u voor ~ =00 , ~ =90 0 en ~ =1800 in
g

fig. 2.) is aangenomen dat de spanning over een thyistor

in geleiding nul is en dat de commutatietijd verwaarloos

baar klein is. De eerste veronderstelling is zeer redelijk.

De spanning over een thyristor in geleiding is namelijk in

de meeste gevallen zeer klein ten opzichte van de voedende

spanning. De veronderstelling dat de commutatietijd ver

waarloosbaar klein is, is echter in dit geval niet reeel.

Om de commutatieverschijnselen te bestuderen wordt de com

mntatie van de stroom ivan T5 naar T1 bekeken. De com-
g

mutatie van deze stroom van T6 naar T2, van T) naar T5,

van T2 naar T4, van T1 naar T) en van T4 naar T6 gebeurt

op dezelfde manier. In fig. 2.7 is de commutatiespanning

van T1 -~R getekend.

U

,7-~~ UgateTl

~t

(,( ,

~ -
Fig. 2.7 De commutatiespanning en de ontsteekhoek van Tl.

Hierbij is t=o gekozen op het moment dat -uTR met een po

sitieve helling door nul gaat. Dit moment is tevens de

referentie van de ontsteekhoek « voor Tl. Er wordt hier

een normale bedrijfstoestand verondersteld, zodat geldt:

00<~<1800. Het draaistroomnet wordt voorgesteld door

drie spanningsbronnen met spanningen:

(2 .1 )
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, A' I, .. t rr:) __ uA COS (IJrt_ 2.IT)u ST = u s~n\- - 3' VI' l)

u'TR = t1 sin(Wt - T!) = t1 cos (Wt+ ~)

(2.2)

en drie zelfinducties L zoals dat in fig. 2.8 is getekend.
c

+

Ug

-
-rL

T1 L~ u T1
+

T52~ I.e-
R

(
+

~U1RS -
I.e

( DJ,.R-
S

(
+

~u'ST +
I.e-

162iLl
~

Fig. 2.8 Een vereenvoudigde voorstelling van de combinatie

van de mutator en het draaistroomnet.

In het interval \X- rt'/J<wt <ex geleiden de thyristoren T5 en

T4 (zie ook fig. 2.2). Voor de spanning over Tl geldt gedu

rende dit interval: u T1 = -uTR • Bij de hoekWt=~ wordt Tl

ontstoken. Aangezien u T1 positief is op dat moment, zal

Tl in geleiding gaan. Vanaf dat moment tot het moment waar

op T5 dooft, zijn de thyristoren Tl, T5 en T4 in geleiding.

Fig. 2.9 geeft het vervangingsschema voor deze schakeling.

Bij de hoek ~ geldt voor de stroom door T5: i
TS

= i
g

en

voor de stroom door Tl: i
T1

= O. De commutatie is beeindigd

als de stroom door TS nul is geworden. Op dat moment dooft

TS. Dan geldt: i T1 = i g • Er wordt dan aangenomen dat de

zelfinductie in het gelijkstroomcircuit zo groot is dat de

verandering van i gedurende de commutatie verwaarloosbaarg
klein is. In de berekeniRg·wordt aangenomen dat i constant

g
is: i = I •g g
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s

+

s

~--"'_...I-_-"') +
T

I
+ g

Fig. 2.9 Vervangingsschema van fig. 2.8 als Tl, T5 en T4

geleiden.

Voor de schakeling in fig. 2.9 gelden de vergelijkingen:

I g = i T1 + iTS

I

diTl diT5
Lr(~ - dt) = -u' TR = U sin(~t)

Mtt de beginvoorwaarden:

i+S (~) = I
I g

i T1 (~) = 0

(2. 4)

(2. S)

(2 .6)

is de oplossing van (2.4) en (2.S) :

iTS(t) = --.L cos(wt) - ..JL cos( IX) + I
2WL 2U1L g

c 0

i T1 (t) = ..JL cos( oc) - ..JL cos(wt)2WL 2WL
c c

(2. 8 )

Deze oplossing is geldig tot het moment waarop iTS nul

wordt.

De commutatiespanning van Tl -uTR is blijkbaar de spanning

die ervoor zorgt dat de stroom i door TS overgenomen wordt
g

door Tl (zie (2.7». Dit verduidelijkt d~ naam commutatie-

spanning. Naarmate de commutatiespanning groter is, zal
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i
T5

en

voor QC

het commuta~ieproces sneller verlopen. De commutatie neemt

een tijd ~ in beslag. De hoek )J. wordt de overlappings

hoek genoemd. In fig. 2.10 is ter illus tratie voor een be-

paalde waarde van I , li, (JJ en L het verloop van de stromen
g c

i
T1

tijdens commutatie en de hoekp weergegeven

= 0
0

, ex = 90
0

en IX = 135
0

•

-

Fig. 2.10 Het verloop van de commutatie.

Wordt in aanmerking genomen dat de overlappingshoek het

verschil is tus:en de hoek Wt waarbij i
T5

nul wordt en de

ontsteekhoek ~ van T1, dan voIgt met (2.8):

cos(ce)- cos(.u+<x) =
2lA1L Ic g

i\

Bij de hoek Wt= 1800 wordt de spanning -uTR negatief.

Ais de commutatie dan nog niet begindigd is, veroorzaakt

de negatieve commutatiespanning -uTR dat i
T5

weer toe en

i T1 weer af zal nemen. Het gevolg is dat T1 zal doyen en

dat de stroom i weer volledig door T5 zal lopeno De com-
g

mutatie is mislukt en de mutator kipt (zie ook bijlage E).

In verband hiermee moet &rvoor gezorgd worden dat steeds

geldt: ex + .u <1800
• Deze voorwaarde is niet voldoende:

Nadat de commutatie beeindigd is, geldt voor de spanning

over thyristor T5: u
T5

= uTR • Bij de hoek Wt = 1800 wordt

deze spanning weer positie~. De thyristor T5 mag dan niet
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weer in geleiding gaan (kippen van de mutator). Om dit te

voorkomen moet de spanning over T5 na het beeindigen van

de commutatie minstens gedurende de hersteltijd van deze

thyristor t negatief zijn. In formulevorm luidt deze voor-
q

waarde:

c<.+)J. + tPt <. 180
0

q

In fig. 411 zijn deze hoeken nog eens aangegeven.

-

~......~-------.., u
~ gateTl

w~'"
ipl,.~~

~--

Fig.2.11 Diverse bij mutatorbedrijf van belang zijnde hoeken.

In fig.2.1l is nog de doofhoek ~ aangegeven. Dit is de hoek:

b = 180
0

- (0( + ,u)

De voorwaarde (2.11) kan nu ook gesteld worden als:

Wt < bq
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,2.3 HET DOOR DE MUTATOR OPGENOMEN BLINDVERMOGEN

Het door mutator B opgenomen blindvermogen is onder andere

afhankelijk van de ont~teekhoek~B' Dit wordt verklaard

aan de hand van figuur 2.12 voor de fase R. In deze figuur

staan de commutatiespanningen van thyristoren T1 en T2

respectievelijk -uTR en uTR en de fasespanning uR' De door

de mutator afgegeven stroom i R getekend als functie van de

hoek voor ~ =120 0 en voor ~ =150 0
•

u

t-----7~T_-----.,;~_¥----*~f----~:.....-+_,...,t

Fig.2.12 De fasestroom i R bij 0( =120 u en bij o
DC =150 •

In deze figuur is bovendien de eerste harmonische van deze

stroam geschetst (stippellijn).

Men kan eenvoudig inzien dat de eerste harmonische van i R
verder voorijlt op de fasespanning -uR naarmate de ont

steekhoek kleiner wordt·.. Bi t betekent dat het door de mu

tator opgenomen blindvermogen in wisselrichterbedrijf

groter wordt naarmate de ontsteekhoek kleiner wordt (LJ).

Om het opgenomen blindvermogen te beperken zal men dan

ook trachten de ontsteekhoek ~ zo groot mogelijk te maken.
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Als de stroom in de gelijkstroomverbinding klein is, is

ook de overlappingshoek ~ relatief klein (zie fig. ~lJ ).

Bij dezelfde ontsteekhoek ~ zal bij een grotere stroom

in de gelijkstroomverbinding volgens (2.10) ook de over

lappingshoek ~ groter zijn (zie fig. 2;14 )

Fig. 2.13 Relatief kleine stroom in de gelijkstroomverbin

ding •

. ~ .;;.;...180_0_......,:;~.....~ d. -t- ". -t-,d

Fig. 2.14 Relatief grote stroom in de gelijkstroomverbin

ding.

De doofhoek ~ is dan kleiner dan in het geval van fig. 2.13 •

Gaat de stroom in de gelijkstroomverbinding een bepaalde

waarde te boven, dan is 4 kleiner dan de hersteltijd t- q
van de thyristor (zie paragraaf 2.2). De mutator kipt.

Om het door de mutator opgenomen blindvermogen zo klein

mogelijk te houden, moet de ontsteekhoek ~ steeds a~nge

past worden aan de stroom in de gelijkstroomverbinding.

Dit laatste gebeurt bij een doofhoekregeling. Hierbij

wordt de doofhoek 6 op een bepaalde (kleine) waarde ge

houden. Men kan in theorie de doofhoek ~ eventueel zelfa

instellen op wt . Het opgenomen blindvermogen is dan
q

steeds minimaal.
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2.4.1 DE HEALI.:3ERING VAN HET DIPULSFA:;5ESTURINGSSYSTEEH

IIet impu15fasesturingssysteem is door Hoeijmakers (L2.§~)

met een schakeling volgens fig. 2.15 gerealiseord. In bij

lage E.l id de desbetreffende paragraaf opgenomen.

1- _

fig.2.15 Bet impulsfasesturingssysteem

l ,

~- - - - - - - - - - -"0(- - , --
r - - - - - - - - - -. - - _!'.If1S .,
I 1M _~1_,-----~~ --,
I

filter
r- - - - - - - - - - - -- ---T
( 27k

Uf__...L.__....,j__...,- ~r-r----L.,---l ...,.... ,
100k _I

U'9'! .~,yergeli.jker Uo(i~
. Ir - -fi.lter~

~1..

~1

IL.. _

r-- - - -
I
I

zaagtand

generator

u
p

Uo<, wel1:S - - - -

De uitgangsspanning van OA7 (ue ) heeft de vorm van een

zaagtand. De frekwentie van de zaagtand is evenredig met

de spanning ufo De spanning u f wordt betrokken van de fre

kwentiemeetschakeling. (§2.8 van L2).

De gemiddelde waarde van de zaagtandspanning is evenredig

met de spanning u~ • De spanning Q, wordt betrok-
~,wens ~,wens

ken van de ontsteekhoekregeling van de mutator. Voor muta-

tor A is deze beschreven in hoofdstuk 1 en voor mutator B

is deze regeling beschreven in hoofdstuk 3.

De totstandkoming van de schakeling voor de zaagtandgene

rator is weergegeven in §2.5 van (L1) •
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De uitgangsspanning u in fig. 2.15 wordt hoog gedurende 
p

de neergaandc flank van u C•

wordt vergeleken met de spanning

Verder is in figuur 2.15 te zien dat de spanning u~ ...... ,~s
Dit is in het verle-u c •

den gedaan omdat een verandering in u pas tot uitingex, lo/ens
komt bij de eerstvolgende puls van u •

. . p
Hierdoor treedt een vari~rende tijdvertraging op (fig. 2~6)

fig. 2.16 Een verandering van ~ tussen t 1 en t 2 geeft

hetzelfde resultaat.

Om nu de vergelijker GA5 toch onder aIle omstandigheden

dezelfde reaktie te laten geveu'wordt in plaats van de

spanning u~,wens de spanning U c met ~,is vergeleken.

Door voor u~ en U c dezelfde filterschakeing te nemen.... ,wens
wordt de reaktie van de vergelijker tot een minimum beperkt.

De vergelijker kompenseerd zodoende aIleen de stationaire

afwijking tussen u lX en u'" ., wens "", ~ S •
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2.4.2 lIET D:PULSFASESTlJRI:\"G.::i SYSTEB~: IN PHAKTIJK

IIet impulsfasesturingssysteem werd onder sommige oms tan

digheden en met name bij het schakelen van belasting in

het autonome net (L1) verstoord. Daarom werden onder andere

de hoogohmige verbindingen tussen de verschillende schake

lingen nader onderzocht.

Bij de metingen kwamen de volgende zaken aan het licht:

1 ) U bevat een stochastische komponent van 50mVv
2) de spanning U varieert als funk tie van de ontsteekhoekv
J) in U is de rimpel :in de voedingsspanning te herkennen

v
I.~ ) in u is bij bepaalde ontsteekhoeken een oscillatie ,,,aar

v
te nemen.

ad 1):

De stochastische komponent in U v werd veroorzaakt door de

gebruikte filters die twee (passiev~ RC-netwerken bevatten

gevolgd door een als 'emittervolger' geschakelde operatio

nele versterker (fig. 2.17).

U.
~

fig. 2.17 Ret gebruikte filter.

:: 2 2 u i
()Jo + Jp~ + P

Voor het filtergedeelte geldt de volgende overdrachtsfunktie:

W
2
o

De 'emittervolger' is gebruikt om een lage uitgangsimpe

dantie te bereiken zonder dat het filter belast wordt.

Hierdoor blijft de spanningsversterking ongeveer gelijk

aan 1, maar de vermogensversterking is weI zeer groot:
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P u
2

/R R.
...J:! u u ..,l;.
P, = 2 = R
u u,/R. u

u ~

~~e t R. .. 1m.10hm en R .. 1kOhm .ingevuld in (2.15) word t de
~ u

vermogensver~terking gelijk aan 10.000.

Stoorpul~en met een laag vermogen die op de ingangsklem

van de 'emittervolger' terecht komen ( die zeer hoogohmig

is) worden zodcende ook in vermogen versterkt.

Verder varieert de spanning op de ingangsklemmen met de

uitgangsspanning waardoor, ten opzichte van een operatio

nele versterker ...aarvan de ingangsklemrnen op aardpotenti

aal worden gehouden, meer hinder wordt ondervonden van

parasrtaire capaciteiten.

Het passieve filter is daarom vervangen door een actief

filter zoals weergegeven in figuur 2.18.

R4
jT B= 0

=r CS
+

~1 R
J

B=v2

u. '-1- -~
~ Uu p=-v2:r:C2 +V +

(3 = 0

fig. 2. 18 Een actief filter met bijbehorend polendiagram.

Voor dit filter wordt in (L12) de volgende overdrachtsfunk

tie afgeleid:

u
u

In

?
-H W'"o 0

= 2. 2 u i
Wo + ~plJ.b + p

(2.16) betekent:

(2.16)

H
0'

de vers terkincsfakto-r,.

{3 , de dempingsfaktor.

t.J.t' de kantelfrekwentie oX 21t

, ~ = Jfc2
2

2
en Wo =
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,
I ,

.0°
I

I

I

u\:>C, is, T6 : ;- - - ]
---llr---......----'-....' --;.__L....-4__-1--_-+__+-_-+__+-__----;~-+-

Uo(, is, T 1 i - -,
I • • ,

,
I

u~,is ,TJ I

I J

;--J
\ I I _L.-t---t--__--t---+--,,
I
I

I ~-J
'---+---4j---+----lr--.L'-11--1..-+---+--_-

I

I 'I
u tl ,is,T4' I

0=:;==~~~~~-+-----4-I--+---+------...--'-:--.----.-c=
J I

I I

I I
Uo<,-i-s- - - ",- __r - - - L_f - - - - -1. __- - - -- -t_J- - - - -t _-, --

fig. 2.19 De vorm van U c en de samenstelling van de vorm

van u ov • voor tX. = 15
0
(---) en~ = 45° (--).

""J.s
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Vit figuur 2.19 is af te leiden dat de rimpel in U~,i5

voor ~ en ~+ 60 0 gelijk zijn. Verder verschuift de opgaande

flank met~ en de neergaande flank staat stile

De rimpel in Uc blijft in vorm gelijk maar verschuift even

redig aan de verschuiving van de ontsteekhoek.

De onderlinge rnee- of tegenwerking van de be ide rimpels

kan voorkomen worden door een van be ide rimpels zeer klein

te maken (of beide rimpels natuurlijk). Dit kan door de

tijdkonstante van hetfilter sterk te vergroten, maar dan

wordt ook de reactie op een verandering in ~ vertraagd.,yens
Door voor Uc weer de spanning u te nemen wordt de

lX.,wens
rimpel in de zaagtand niet meer in u geintroduce8rd. Een

v
wisselwerking met U~,i5 is er dan ook niet meer.

Hierdoor wordt niet meer de dode tijd t 2-t 1 tussen een ver-

andering in u en Uc gekompenseerd (§2.41).o<,wens
Aangezien de meting van ~ gebaseerd is op het verkrijgen

van het gemiddelde van de zes ontsteekhoeken van de zes

thyristoren zal de filtering van Q. met een tijdkonstante
IX, ~s

van ongeveer T seconden moeten plaats vinden. t 2-t, is maxi-

maal T/6 5econden en lijkt dus weinig invloed op de totale

metine te hebben.

Bij deze heroverweging van de tijdkonstante voor de filte

van u_. bleek dat de tijdkonstante van de gerealiseerdeV', ~ s
filters eigenlijk aan de kleine kant is, onderlinge verschil-

len tussen de ontsteekhoeken van de verschillende thyristoren

worden niet voldoende. uitgedempt. Door deze variatie in Uv
wordt weer een as¥mmetrie in de zaagtandgenerator veroor

zaakt. De gebouwde filters, met de oorsprorucelijk berekende

tijdkonstanten zijn weergegeven in figuur 2.20.

~~
De rimpel

spanning,

gebracht.

in uv ' evenredig aan de rimpel aan de voedings

werd via de potentiometer P' in de schakeling

Dit is opgelost door de weerstand die op de loper

van P1 is aangesloten op te splitsen in twee weerstanden

De rimpeL wordt nu bij het knooppunt van de twee weerstanden
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fig. 2.20 Het verbeterde impuls£asesturingssysteem.
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afgevlakt met een condensator van O,lJlF. (fig. 2.20).

ad 4:
De oscillatie bij bcpnalde ontsteekhoeken werd veroorzaakt

door de manier van meten van de ontsteekhoek.

De ontsteekhoekmeetschakeling wordt behandeld in §2.5 •
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.Het gcbruik van een acticf filter biedt verder de mogelijk

held orr. de overdrachtsfunktie te verbeteren. De dempings

faktor ~ is bij een pa5~ief filter altijd groter dan of

gelijk aan 2 (L12).

Bij het eerst gebruikte filter was de dempingsfaktor gelijk

aan J (volgens (. ~~.lll».

Bij het actieve filter kan de dempingsfaktor met behulp van

C2 en Csinge s teld '-lorden. Voor ~ = 0 \,ord t het fil ter in

stabiel, voor (; =V2 wordt een zogenaamd Butterworthfii ter

verkregen dat bij goede stabiliteit een goede demping geeft.

De verhouding tussen S en Cs wordt dan:

Door (2.17) in (2.16) in te vullen wordt de overdrachts

funktie van een Butterworthfilter gevonden.

H( jW) =
H

o metW
o (2.18)

In de schakeling is voor C2 de waarde lpF gekozen, met

behulp van (2.17) wordt dan voor Cs de waarde 222nF bere

kend (praktische waarde wordt 220nF). Indien de kantelfre

kwentie gelijk wordt gehouden moet voor R de praktische

waarde van 10kOhm worden genomen.

Een bijkomend voordeel van het actieve filter is de inver

terende werking. Door dit filter zowel voor U w ' als
"",1S

uo<:,wens toe te passen kan de als invertor geschakelde OA6

vervallen. Hierbij moet ook de voedingsspanning voor Pl

van teken wisselen. Met behulp van bovenbeschreven aanpas

singen werd de stochastische komponent teruggebracht van

SOmV naar 10mV.

~~

De variatie in de spanning u in furu~tie van de ontsteekv
hoek bleek te worden veroorzaakt door de variatie in de

rimpels van de spanningen u~. en u~ • (fig. 2.19)
,1S ,wens
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2.5 DE CNT':;TLEKIIOSIGl~ET~';CIL,K.sLIXG

Leze schakeling gecft een spanning af die evenredig is

met de som van de zes ontsteekhoeken van de zes thyristoren.

IIiertoe v;ordt de ont::>teekhoel;: van iedere thyristor apart

gemeten. Leze ont~teekhoek kan in principe vari~ren tussen
o 0o en 180 • Om problemen aan de grenzen te voorkomen wordt

het meetbereik uitgebreidt en weI van _60 0 tot +240 0
•

Een meer gedetailleerde beschrijving van deze Meetmethode

is te vinden in ~2.7 van (L2) welke in bmjlage E.l is opge

nomen. Ret schema is voor ~~n thyristor, met bijbehorende

spanning-tijddiagrammen, weergegeven in figuur 2.21 •
In figuur 2.21 is te zien dat van de spanningen u

RS
en u

ST

de signalen RS en ST worden afgeleid. Deze signalen worden

ook gebruikt voor de frekwentiemeetschakeling (§2.8 van(L~))

IIet blijkt dat in de signalen R3 en ST (die het teken van

u RS en uST aangeven) ook ni~t gewenste tekenwisselingen van

u n -. en u~T bevatten welke ondanks beveiligingen in de rest
.l.\..:l ~

van de schakeling toch terug te vinden zijn in het uitgangs-

signaal. Daarom is een meetschakeling ontwikkeld die aIleen

gewenste tekenwisselingen van de spanningen uRS en uST door

laat.Uit figuur 2.22 blijkt dat met name de verstoringen

vlak na een ~ekenwis6eling kunnen doordringen tot het uit

gangssignaal.

Er is dU6 een schake ling nodig die met name vlak na een

tekenwisseling van de ingangsspanning ongevoelig is voor

verdere tekenwisselingen. Hierbij moet de eventuele fase

draaiing of tijdsvertraging beperkt blijven. (b.v. kleiner

dan 1
0

elektrisch of 0,05 msec)

Ret teken van een signaal kan bepaald worden met een me~

gekoppelde versterker, zoals in figuur 2.23 is weergegeven.
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£ig e 2.21 De principeschakeling van'de ontsteekhoekmeting

met bijbehorende spanning-tijddiagrammen.
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I

AS1t :
1 ----I I I,

o I 1,_ij;: I : I &lI1

Sf: - - : - -- --[--------LL
I I ~

ool- --i iL
I : ,e:;;t

1]
I I I

n:: :~
I ~Ql- -- ------ -------r 11

24QO-"i ~
fig. 2.22 Een verstoring in u ST die 'doorwerkt in Q.

fig. 2.23 Een meegekoppelde versterker.
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Indien voor de weerstanden in figuur 2.23 de waarde R

wordt genomen gelden de volgende formules:

u = ~u + {u.+ U 1.

U = J u
"' U

Verder geldt:

u = A(u - u )
u + -

me~ ~ de (zeer grote) versterkingsfaktor van de operatione

Ie versterker.

Formule (2.19) en (2.20) ingevuld in (2.21) lev~rt:

u = lA.u.u 1.

tussen u
+

voorkomen

~e spanning u wordt hierbij begrensd door de positieve
u

respektievelijk negatieve voedingsspanning indien u i groter

dan 0 respektievelijk kleiner dan 0 Volt is.

}let een sinusvormig ingangssignaal wordt zodoende het

spanningsdiagram van figuur 2.24 verkregen.

De optredende spanningen bij een stoorpuls zijn hierin ook

,veergegeven. In eerste in.::;~antiedringt volgens f'ormule

(2.19) een .::;toorpuls voor de helf't door in u+, maar als

door de ~toorpuls het teken van u orrklapt wordt zowel
u

u als u met de waarde ~.(2ub) verhoogd. Door nu te zor-
+ -

gen voor een voldoende Groot spanningsverschil

en u kan een ongewenste tekenwisseling van u
- u

worden. Dit extra spanningsverschil moet weI tegen de tijd

dat een Goede nuldoorgang gemeten moet worden weer nul zijn.

Een dergelijk eff'ekt kan gerealiseerd worden met een soort

relaxatieschakeling volgens f'iguur 2.25 .(tEen relaxatie

schakeling i~ een generator van niet-sinusvormige signalen

waarbij de intervaltijden bepaald worden door de oplaad- 

en/of' ontlaadtijden van condensatoren t .(L12»
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('I
I I
, I

I I

_J-u2 b

..
I'
':: :, .-------[;7

u -ul'
+ -I

b

uT
-- .,

u

u

f' ig. 2. 2L~ Spann~-tijddiagram van een meegekoppelde

versterker bij verstoord ingangssignaal.



- ..-....=Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

R)

d. ~
~r

du. Uu
~ V

r

y, -
I ~ -

..L R2 -It

blz.62 van

rapport nr. EM 82-) 1

fib. 2.25 Een meegekoppelde versterker met tijd~ver

traging in de teru~koppellus.

Voor de ~panning u_ wordt nu, bij een sprong in u de vol
u

gende uitdrukking gevonden:

(2.23)

IIierin is r de tijdkons tante van het terugkoppelnetwerk.

T =~RC

De tijdkon~tante van de relaxatieterm moet zo gekozen

worden dat de invloed na T/2 seconden uitgewerkt is.

e-T/2r~ 0,01 geeft voor de tijdkonstante T= T/10 •

Indien voor T 20msec. ~...ordt genornen \.ordt 7: gelijk aan 2msec.

Na 2msec. is de relaxatieterm nog 0,6) x de beginwaarde.

}let deze w~arde kan een nieuw spanning-tijddiagram volgens

figuur 2.26 worden getekend. De ongevoeligheid voor stoor

signalen is vlak na een nuldoorgang het grootst en neemt

af naarmate de volgende nuldoorgang nadert.

IIet schema van de komplete ontsteekhoekmeetschakeling is

weergegeven in figuur 2 •.~7~

De bovenbeschreven sccakeling is echter nog ~teeds gevoelig

voor vervorming van de meetspanning rond de nuldoorgang.

Wanneer het werkelijk optredende nulpunt niet samenvalt

met het nulpunt van de grondharmonische spanning, wordt
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fig. 2.26 Spanning-tijddiagram van de relaxatieschakeling.
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fig. 2.27 De verbeterde ~n~steekhoekmeet5chakeling.
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een onjuiste ontsteekhoek gemeten. Indien deze vervorming

door de eigen commutatiepieken wordt veroorzaakt kan dit

effect oscillaties veroorzaken (fig. 2.28).

t

fig. 2.28 Een commutatiepiek rond de nuldoorgang.

In figuur 2.28 zijn de volgende tijdstippen geintroduceerd:

tv = tijdstip van aanvang van de verstoring (varieert met~)

T = tijdstip waarop grondharmonisch nulpunt komtO,w

~,is = tijdstip waarop nulpunt bereikt wordt.

Stel dat door een verstoring de gemeten ontsteekhoek klei

ner is dan de gewenste ontsteekhoek. (Het nulpunt wordt te

laat gemeten, TO __ -TO ,dus het lijkt of de thyristor
,1..:> ,w

eerder in geleiding is gekomen.

Door het impulsfasesturingssysteem wordt de ontsteekhoek

vergroot. Op het moment dat t ~ TO wordt de ontsteekhoekv ,w
weer correct gemeten, maar blijkt ondertussen te groot te

zijn. Het impulsfasesturingssysteem zal de ontsteekhoek

weer gaan verkleinen totdat t ~ TO Bnzovoort.
v ,\of.

Dergelijke oscillaties kunnen voorkomen worden door met

behulp van een filter de spanning zo te behandelen dat een

reel..e nuldoorgang wordt gemeten, die niet door verstorin.;en

verschuift.

Ben methode hiervoor wordt beschreven in §2.6 •
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2.6 DE FILTETIING VAN DE REFERENTIESPANNINGEN

De .referentiespanningen die ~nder andere) nodig zijn voor

de meting van de ontsteekhoek worden betrokken van de

spanning van het autonome net. Door het gebruik van ver

mogenselektronica worden met name de nulpunten van deze

spanningen verschoven ten opzichte van de nulpunten van

de grondharmonische spanningen (fig. 2.28).

Ben methode van verbeteren van de referentiespanningen

door analoge filters te gebruiken stuit op het bezwaar

da t de fre};:\.;entie van de autonome netspanning niet konstant

i.:; ".aardoor de fa5edraaiing van de fil terschakeling niet

eenvoudig konstant gehouden kan worden.

Een andere methode is gebaseerd op de meting van de span

nigsafwijking, waarna deze afwijking weer met negatief

teken wordt toegevoegd aan de referentiespanning. Deze

methode lOordt ,.el eens aangeduid met 'aanvullen van het

ontbrekende'.

Spanningsafwijkingen worden meestal veroorzaakt doordat

een thyristor in geleiding komt. Hierdoor ontstaat een

periodiek inschakelverschijnsel. De stroom door

de thyristor zal snel toenemen totdat deze de belastings

stroom voert. Een andere thyristor zal doven en de 'kort

sluiting' tussen twee fasen is weer verbroken.

Voor een nadere bepaling van de spanningsafwijking wordt

figuur 2.8 opnieuw getekend:

+ 11

u'TR
+

machine S~12

fig. 2.29 Vervangingsschema voor een mutator gekoppeld aanSM~
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Het behulp van figuur 2.29 kan ,...orden afgeleid dat de

af"ijking van de (grond}harmonische wisselspanning die door

de synchrone machine S~12 geleverd word t benaderd kan worden

met de vergelijking:

din.= _ T _

"'c·d t

Indien het rechterlid bekend is, is ook de afwijking van

de grondharmonische spanning bekend.

De afgeleide van de stroom kan bepaald worden door een

spoeltje magnetisch te koppel en met de stroomgeleider.

Aan de open klemrnen van het spoeltje wordt dan de spanning

u
L

gemeten ,...aaryoor -de volgende vergelijkinggeldt:

~ = -
\' di.1. d t

IIierin is N &elijk aan de rnagnetische koppelfaktor.

De maximale stroomverandering treedt op indien de spanning

tussen de commuterende fasen rnaximaal is. Bij een commuta-

mH wordt de afgeleide in de

= lOOA/msec.

tiezelfinduktie van! 2,7
stroom maxirnaal u /2Lmax c
Indien de spanning u L op ongeveer 5V wordt

geeft formule (2.26) voor N een waarde van

verondersteld

5.10-5("~t)·

Bij deze rneetmethode worden de meetspoeltjes hoogOhmig

belast. Uit §2.4 is reeds de konklusie getrokken dat bij

toepassingen voor vermogenselektronica zoveel mogelijk

hoogOhmige verbindingen voorkomen moeten worden.

Verder zijn spoeltje~ duurder in aanschaf dan RC-netwerken.

Lrn deze redenen is een andere methode gekozen voor de be

paling van de afgeleide van de stroom.

duo
1

= - KL • d"tVoor uL geldt nu: u L

De spanning u L kan ook ~e~kregen worden door een spanning

evenredig aan de stroom te differentieren. Ben spanning,u.,
1.

is reeds ten behoeve van de vermogensmeting (bijlage F) in

de opstelling beschikbaar.
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Voor u. geldt (bijlage F):
~

u.
~

= !( .• i
~

Inet T~

.L\. •
~

Formule (2.28) ingevuld in formule (2.27) geeft:

K 0 "5 diu L = L· ,.:.. • dt

Voor KL wordt dan 0,2m~8C. gevonder..

Ben differentiator kan gerealiseerd \{orden met de volgende

5chakeling:

fig. 2.30 Principeschema van een differentiator.

Voor deze ~chakeling geldt de volgende overdrachtsfuw(tie:

(2.30)

De tijdl<:onstante TIdC d "ordt nu gelijk gesteld aan KL •

i-let de keuze van Rd = 10kOhm word t Cd = 20nF, een prak tische

waarde voor Cd is 22nF.

De versterkingsfaktor van een differentiator loopt op met

de frekwentie van het ingangssignaal. ilogere frekwenties,

die niet meer relevant zijn voor de meting, kunnen hier

door de schakeling in een ongewenste oscillatie brengen.

Daarom wordt de versterkYngsfaktor voor hogere frekwenties

beperkt door een extra condensator parallel aan de terug

koppelwe0r~tand. Ve uiteindelijk gerealiseerde differenti

ator i~, met bijbehorend amplitudediagram weergegeven in

l'iguur 2.31 •
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112.2nF
II

- -
10k

2ktt-nF
-,-...Ioo...I~~ _

Y

u
u

u.
l.

10_

/

/
/

7" -~=-----

/.

T en R gekoppeld

¢ gekoppeld metc
Aan het eind van

fig. 2.31 De gereali~eerde differentiator met bijbehorende

amplitudediagram.

De schakeling van fig 2.31 geeft een spanning af die qua

vorm niet te onder.:>cheiden is van de spanning die gemeten

wer~ over een onbelast spoeltje dat magnetisch met een

fasedraad was gekoppeld.

De uitgang;;;spanning vande_.::;chakeling van figuur 2.31 is

in tegenfase met de afwijking in de referentiespanning.

De som van de referen tie.;;panning en de _ui tgangsspanning

van de differentiator geeft een goede sinusvorm zonder

grote afwijkingen. Echter niet aIle afwijkingen in de

referentiespanning worden met het vervangingsschema in

figuur 2.29 zichtbaar. Door de magnetische koppeling van

de verschillende fasewikkelingen wordt bij een fluxver

andering tu~.;)en twee wikkelingen ook een verandering in

de omvatte flux van de derde wil~keling veroorzaakt.

Om dit te verduidelijken is het vervangingsschema van de

synchrone machine volgens figuur 2.32 opgesteld.

In figuur 2.32 is een mogelijk verloop van de flux geduren-

de commutatie tussen de fasen H en S getekend. Er is ver

ondcrsteld dat voor de comrnutatie een flux ¢ met de fasen
o

is en da.t .gedurende de cc;>mrnutatie de flux

de fa.;;en R en S aangroeit tot de waarde ¢ .
o

de com~utatie is de flux -0 gekoppeld met

de fa.:jen T en S.
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fig. 2. J2 ~'logelijk verloop van de flux gedurende de

commutatie van de fase R naar de fase S.

In 1iguur 2.J2 is de rotor symmetrisch getekend, in werke

lijkheid zal de magnetische koppeling tussen de verschil

lende wikkelingen ook van de stand van de rotor afhangen.

Indien na de commutatie ook nog de belastingsstroom een

andere waarde heeft dan voor de commutatie (b~j mutatoren

zonder smoorspoel, zie hoofdstuk 4) zal ook de flux ¢. na
o

de commutatie een andere waarde aan gaan nemen. Ook deze

fluxverandering zal spanningsvariaties aan de klemmen van

de ~ynchrone machine veroorzaken. Voor dit verschijnsel

gelden andere machineparameters dan gedurende commutatie.

Een nadere studie betrel'fende di t onder,.erp \¥ordt ten tijde

van dit afstudeerwerk gedaan in een promotiewerk van

Iloeijmal~ers, waarnaar daarom veniezen wordt voor nadere

beschrijving van bovengeschetste verschijnselen.

Voor de verbetering van de refe~entiespanningenis na de

aanvulling van de ontbrekende commutatiepieken nog steeds

e en fil terschakeling ge,,,ens t. IIiervoor word teen schake

linG gebruikt die normaal als integrator bekend staat.
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u.
~ R

u
u

u.
~

1

fig. 2.33 Een als filter gebruikte integrator.met bijbeho

rend amplitudediagram.

Een integrator geeft aan iedere harmonische ingangsspanning

een vaste fasedraaiing van 90 0
, echter de versterkingsfaktor

verloopt omgekeerd evenredig met de frekwentie. Hierdoor

worden hogere harmonische spanningsafwijkingen sterk gedempt.

Voor de grondharmonische' komponent

faktor ongeveer gelijk zijn aan 1,

Met f = 50 Hz en de keuze van R =o

moet de versterkings-
1

ofwel Wo = 2J'Cf0 = RC •
10 kOhm wordt C ~ 180nF.

De amplitude van de grondharmonische lcomponent wordt nu

bij dalende netfrekwentie meer_versterkt dan bij nominale

frekwentie. Lit effekt blijkt de afnemende spanning van

het autonome net bij dalende frekwentie precies te kompen

seren, hetgeen bij zeer lage frekwenties gunstig is omdat

ook dan de referentiespanningen betrouwbaar gemeten worden.

Door de fasedraaiing van 90 0 gaan de gemeten fasespanningen

over in lijnspanningen: (qua fase)

u R = ufsin(wt + ~), volgens (2.2) usin(Wt - ~) = u ST

Us = ufsin(wt - ~), volgens (2.3)

u T = uf5in(~ + ~),vOlgens (2.1)

tisin(lA1t -]t.) = uTR

uSln(Wt +~) = u RS

De uiteindelijk gerealiseerde schakeling voor de filtering

van de referentiespanningen is weergegeven in figuur 2.34.

Hierin is in de integrator ter voorkoming van offset naast

de condensator een weerstand van 1 MOhm opgenomen.
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Pl
20k

u
un lOOk

JJk

10k

Ht

180n

PJ

RS

fig. 2.J4 De schakeling voor de bepaling van de

referentiespanningen.
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2.7 HET VERVANGINGSSCHE~~ VAN DE ~ruTATOR

Uit (L2)(paragraa£ 2.10) volgt het in fig. 2.35 getekende

vervangingsschema van de mutator.

-

Fig. 2.35 Het vervangingsschema van de mutator.

Hierin zijn: a de amp1itude van de net1ijn~panning

de cirkel£rekwentie van de netspanning

de ontsteekhoek van de mutator

L de coi££icient van zel£inductie, die van be
c

1ang is voor de commutatie; deze wordt de

commutatie-zel£inductie genoemd -

R de schijnbare weerstand van de mutator (men

dient erop te letten dat dit *een 'echte l

weerstand is, omdat in de schijnbare weer

stand is,geen vermogen gedissipeerd kan

worden)

Ug de gemiddelde waarde van de spanning aan

de gelijkspanningszijde van de mutator

Bij het opstellen van dit vervangingsschema is veronderstel

dat de zel£inductie in het ge1ijkstroomcircuit zo groot

is dat de stroom daarin als een gelijkstroom beschouwd

kan worden.

_) De commutatiezel£inductie kan met (2.10) bepaald vorden
door te meten: de overlappingshoek

de ontsteekhoek
de amplitude van de l~nspanning d
de stroom in de gelijkstroomverbinding I g

L 'wordt grotendeels bepaald door de subtransi3nte re
a8tantie van de synchrone machine die met de mutator ver
bonden is (L1).



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Atdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.74 van

rapport nr. EM 82-31

3.0.

In dit hoofdstuk wordt de als

tator B besproken.

3. DE DRIEFASENBRUGMUTATOR ALS wISSELRICHTER

INLEIDING
I
!

wissel~ichter werkende mu-

I
I

De ontsteekhoek van mutator B word~ zodanig geregeld dat
,

het opgenomen blindvermogen minimaal is.

In hoofdstuk 2.3. is reeds gekonklud~erd dat de ontsteek

hoek~a nooit 1800 kan worden. Enige tijd nadat de commu

tatie is afgelopen dient de spanning over de dovende thy

tistor negatief te blijven.

De ontsteekhoek van mutator B wordt zo geregeld dat de op

tredende doofhoek een bepailde minimale waarde heeft.

Een beschrijving van deze regeling wordt gegeven in para

graaf 3.1.

Deze regeling werkt echter niet goed indien de mutator in

leemtebedrijf verkeert, de regaling van de ontsteekhoek

in leemtebedrijf wordt in paragraaf 3.2. besproken. Indien

ondanks de doofhoekregeling de mutator toch gaat kippen,

komt een kipdetektie in werking waardoor onder andere de

ontsteekhoek verkleind wordt en de mutator weer snel in

normaal bedrijf komt. Ook de kipdetektie werd verstoord

in leemtebedrijf. In paragraaf 3.3. wordt een detektieme

thode beschreven die in leemtebedrijf niet verstoord wordt.
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1.1 DE DOOFHOEKREGELING

Zoals in paragraaf 2.2 reeds is aangegeven, is de doofhoek

de hoek waarover de spanning over een thyristor na het do

ven van deze thyristor negatief is. In fig. 3.1 is als

voorbeeld de spanning over thyristor T1 getekend bij 0< =1500

en p = 150
• In deze figuur zijn bovendien de ontsteekim

pulsen van de thyristoren T1 tot en met T6 aangegeven.

I

I

.AJa1lP'"
I

I I I' I I I15 T1 I I 13 T5
I I

I I

12 14 161 I 12 T4
I I.0111 I I: -- -- - -- -- - -D'--__~-_-~~cut

Fig. 3.1 De spanning over thyristor T1, uT1 en het ver

loop van het signaal D1 als functie van de hoek.

Met behulp van een elektronische schakeling wordt uit uT1
het signaal D1 opgewekt dat bestaat uit impulsen met de

breedte van de doofhoek behorend bij thyristor T1.

De principeschakeling van'de opwekking van D1 wordt gegeven

in fig. 3.2. De bedoeling is dat D1 hoog wordt als uT1
negatief is en dat D1 laag is als uT1 positie,f is.

De spanning over eon thyristor in geleiding is positief.
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Deze spanning is echter zeer laag. Om te voorkomen dat de

uitgangsspanning van de operationele versterker in fig. 3.2

ten gevolge van zijn offset-spanning bij een geleidende

thyristor reeds negatief wordt, wordt uT1 niet vergeleken

met het nulniveau.

01

2~

--

lJTl.------1~>--_c-:J---r--.
[).-J.....-----fV -
-'-

Fig. 3.2 Het principe van het opwekken van het signaal D1.

Met behulp van de potentiometer wordt een kleine negatieve

spanning aan de niet-inverterende ingang van de operatio

nele versterker toegevoerd. De spanning over de thyristor

wordt met dit niveau vergeleken.

Als de ontsteekhoek ~ in een bepaald gebied ligt, kan de

spanning over de thyristoren gedurende een periode van de

netwisselspanning echter nog eens negatief worden (zie L2

bijlage 1). In dit geval mag Dl niet hoog worden. Met be

hulp van een poortschakeling wordt bereikt dat Dl aIleen

hocg kan worden als de thyristoren T3 en T6 een ontsteek

impuls krijgen aangeboden. De gebruikte schakeling is ge

tekend in fig. 3.3 •

":::....
Un - Y -

I).J 2~

--- -....
lV3 --- &
IV6

Het opwekken ~a~ het signaal D1.

De signalen IV3 en Iv6 zijn de signalen die toegevoerd wor

den aan de impulsversterkers IV3 en Iv6. IVi is de impuls

versterker behorend bij thyristor Ti (zie fig. 2.6).

D1 bestaat uit een impuls per periode van de netwisseling
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met een breedte die vrijwel gelijk is aan de doofhoek

behorend bij thyristor T1. Ten gevolge van de poortschake

ling volgens fig. J.J kan de impuls van D1 niet breder

worden dan 600
• Een doofhoek 0 die groter is dan 600 geeft

een impuls van 600 op de uitgang Dl. Aangezien men in de

praktijk nooit zo'n grote doofhoek wenst, is dit geen be-

zwaar.

Ten gevolge van de stoorsignalen op de spanningen over de

thyristoren kan de doofhoekmeting zoals die hierboven be

schreven is, verstoord worden. Als er namelijk een stoor

pulsje net rond de nuldoorgang van de spanning over een

thyristor ligt, dan zal de doofhoekmeting twee nuldoor

gangen vlak na elkaar detecteren (zie fig. J.4'b ~~.

U
T1

~~rJ~~t1~1500 V -
A

D1 D1

1 0 ,. 1 0 ,..
wt wt

C D

Fig. 3.4

a. De spanning over thyristor T1 bij ~ =1500
, bij verwaar

lozing van de commutatietijd van de thyristoren; geen

rimpel aanwezig.

b. De spanning over thYEi~tor T1 bij ~ =150
0

, bij verwaar

lozing van de commutatietijd van de thyristoren; de rim

pel valt hier rond de nuldoorgang.

c. De impuls met de breedte van de doofhoek behorend bij T1

d. De impuls met de breedte van de doofhoek behorend bij T1

en de impuls ten gevolge van" de rimpel.
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De tweede puIs, die in het algemeen veel korter is dan de

eerste, zal ook gezien worden als een doofhoek. Om dit te

voorkomen kan de in fig. J.J getekende schakeling uitge

breidworden tot de in fig. J.Sa getekende schakeling.

Aan het eind van de eerste puIs van Dl· (deze komt overeen

met de werkelijke doofhoek) zal nu de Q- uitgang van de

J-K-flip-flop laag worden (zie fig. J.5 b), zodat geen

pulsen meer doorgelaten kunnen worden, ook al krijgen TJ

en T6 een ontsteekpuls aangeboden (CD is laag). Als TJ

of T6 geen ontsteekpuls meer aangeboden krijgen, wordt

CD weer hoog en de J-K-flip-flop komt weer in zijn oor

spronkelijke toestand (Q=l). Doordat IVJ en/of Iv6 nu

laag zijn (CD is hoog) zal de uitgang DT via de negator

ook hoog blijven. De volgende puIs kan pas weer doorge

laten worden als TJ en T6 weer een ontsteekpuls aangeboden

krijgen, waarna het hierboven beschreven proces zich her

haalt.

In fig. J.~ b is ook de puIs (in Dl·) getekend die op

treedt (als 900<~< 1200 ) als de spanning over thyristor

T1 gedurende een peri ode van de netwisselspanning nog eens

negatief wordt, terwijl TJ en T6 niet beide een ontsteek

puIs aangeboden krijgen (CD is hoog). We zien dat ook

deze puIs niet wordt doorgelaten.

Voor iedere thyristor is een schakeling gemaakt zoals in

fig. J.5a getekend is. De uitgangen Dl tot en met D6 z~Jn

gekoppeld via een nand-poort zoals in fig. J.6, getekend

is. Voor het uitgangssignaal geldt:

Df.E2.D).E4.DS.D6 = Dl+D2+DJ+D4+DS+D6 = ~D
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•01

Iv3--------------------'
IvEl--------------------...I
Fig. 3. 5 a Opwekken van signaal Dl zonder stoorpulsen

•01 . IUl r-L-~

~o. 1-----
IVJ,.IVEl " ......------

CfI
o

o

o
I

IV3 LJ

e--

Fig.3.5b
)

Spanning- en tijddiagram bij fig. 3.5'a

'S CD Cp J Ie ~+, ~n+1D

H L ~ x x x H L
L~ H x x x L H
Ii H x x x H Fr
L L f '-L " L ~ ~
L L .r H L H L
L L .r L H L g
L L .r H H "0 Qnon

Fig. 3.5 c Waarhei~stabel van de J-K-flip-flop HEF 4027
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~D wordt toegevoerd aan de doofhoekvergelijker (zie fig.J.7

en J. 8 ). Hiermee wordt de gemeten doofhoek [,. verge-J.s
leken met de gewenste doofhoek 6 . Dit is een impulswens
die met een monostabiele multivibrator wordt opgewekt. De

breedte van deze impuls 6 kan geregeld worden met dewens
gelijkspanning U6 (via een potentiometer). Als de ge-wens
meten doofhoek groter is dan de gewenste doofhoek (6. >6 )J.s wens
zal uitgang A van de doofhoekvergelijker een impuls afge-

yen waarvan de breedte gelijk is aan 6. - b • Als deJ.s wens
gemeten doofhoek kleiner is dan de gewenste doofhoek

( 6. < 0 ) zal uitgang B van de doofhoekvergelijker eenJ.s wens
impuls afgeven waarvan de breedte gelijk is aan 6 -h.wens J.S

(voor een uitvoerige beschrijving van de doofhoekvergelij

ker zie L2 paragraaf 4.2).

De uitgangssignalen A en B worden toegevoerd aan een in

tegrator (OA1). Op de uitgang van deze integrator staat de

spanning U~B (dit is de stuurspanning van het impulsfase

sturingssysteem van mutator B). Het signaal B zorgt ervoor

dat Uoc.B (en dus O(B) verkleind wordt (zie ook fig. J."1;).

De integratietijdconstante wordt zodanig gekozen dat bij

een a.fwijking 6 - S. >0 de ontsteekhoek OL... meteen metwens J.S -']3

de waarde 6 - 0i verkleind wordt. Dit heeft tot ge-wens 5

volg dat de volgende thyristor die ontstoken wordt reeds

op een veilig moment ontstoken wordt. Het signaal A

(6. > 6 ) zorgt ervoor dat U~B (en dus ~B) vergrootJ.S wens
wordt (zie fig. J. a ). De integratietijd.constante is hier-

bij veel groter gekozen. Stel namelijk dat mutator B a

symmetrisch belast wordt. De doofhoek zal dan niet bij

aIle thyristoren hetzelfde zijn (de ontsteekhoek is weI

bij aIle thyristoren hetzelfde). Stel dat bij een bepaalde

thyristor een te grote d~o~hoek &geconstateerd zou wor

den en dat de volgende te ontsteken thyristor een kleine-

re doot'hoek zou hebben. Het snel vergroten van de ont

steekhoek ~B zou dan tot gevolg kunnen hebben dat de doof

hoek van de volgende thyristor te klein is. De mutator kipt.
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Door de keuze van de integratietijdconstanten zal de ont

steekhoek (U~B) zich zodanig instellen dat de kleinste

waa~de van de doofhoek die voorkomt ongeveer gelijk is

aan de gewenste waarde.

Het bovenstaande is echter aIleen geldig als de stroom in

de gelijkstroomverbinding niet te klein is. Is dat weI het

geval (leemtebedrijf) dan is geen goede doo£hoekdetectie

meer mogelijk en dus ook geen goede doo£hoekregeling. In

deze situatie zal de ontsteekhoek op een andere Manier ge

regeld moeten worden. Een regelmethode wordt beschreven

in paragraaf ).2.
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!

2. 2 DE ONTSTEEKHOEKREGELING BIJ LAGE STROOM IN DE

GELIJKSTROOMVERBINDING.

In leemtebedrijf werkt de ontsteekhoekregeling niet meer

omdat de doofhoekdetectie dan geen reeele waarden meer

geeft. De Bonte heeft hiervoor een oplossing aangedragen

waarbij de doofhoekregeling pas ingeschakeld wordt wan

neer de stroom in de gelijkstroomverbinding een minimale

waarde overschrijdt. Deze oplossing is te vinden in (L1)

paragraaf 2.6.4. De bijbehorende schakeling is weerge

geven in fig. 3.9 . Met deze schakeling wordt de ontsteek

hoek, indien de stoom I beneden een minimale waarde komt,
g

gelijk gehouden aan de laatst opgetreden ontsteekhoek met

behulp van een sample-hold circuit (SH),. Indien de gelijk

stroom gedurende langere tijd beneden de minimale waarde

blijft wordt de ontsteekhoek gelijk gemaakt aan een vaste

voorlopige waarde (u~ ). Dit was nodig omdat het sample-,v
hold circuit na enige tijd zal gaan verlopen. Hierbij

wordt dUs (de spanning evenredig aan) de ontsteekhoek ge

realiseerd door (afhankelijk van de gelijkstroom en de

tijd) te schakelen tussen bepaalde waarden.

Wat gebeurt er nu indien de gelijkstroom weer toeneemt

tot een waarde groter dan de minimale waarde I .:
g,m1n

Indien de voorlopige waarde van de ontsteekhoek te groot

was zal de doofhoek te klein zijn. Het gevaar bestaat dat

de wisselrichter gaat kippen en de doofhoekregeling zal .

de ontsteekhoek snel verkleinen. De voorlopige waarde moet

dus bij voorkeur kleiner dan of gelijk aan de bij I i
gJm n

optredende optimale ontsteekhoek (met minimale doofhoek)

zijn.

Indien de voorlopige waarde'V te klein was, zal de doofhoek

regeling een te grote doofhoek signaleren. De ontsteekhoek

wordt groter tot dat de gewenste doofhoek bereikt wordt.

Echter bij het groter worden van de ontsteekhoek wordt ook

de spanning u aan de wisselspartningszijde {in abs~luteg
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fig. 3.9 Beveiliging van de doofhoekregeling bij lage

stroom in de gelijkstroomverbinding.
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bekr. ge1.ijk

richter mutator a

B

leemtevrij bedrijf: ~SM1 = u g =-b cos o(B

fig. 3.10 Het verband tussen de autonome netspanning en de

spanning u SM1 in leemtevrij bedrijf.
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waarde; u g = ft u· cos.IX B)' . van de gelijkstroomverbinding

groter. Hierdoor zal de stroom in de gelijkstroomverbin

ding weer dalen. De gelijkstroom kan zodoende lager worden

dan I . waardoor de waarde van ontsteekhoek weer kon-g,mJ.n
stant gehouden wordt met de sample-hold schakeling. Na

enige tijd wordt ove~'geschakeld op de voorlopige waarde

van de ontsteekhoek. De gelijkspanning aan de wisselrich

ter zal dalen en de stroom neemt weer toe, enzovoort.

Het ia dus belangrijk bij deze methode dat de voorlopige

waarde van de ontsteekhoek vrij nauwkeurig gelijk wordt

genomen aan de bij I . door de doofhoekregeling gewens-g,mJ.n
te ontsteekhoek. Uit paragraaf2.2 voIgt dan dat bij een

bepaalde ~oorlopig~ ontsteekhoek en een bepaalde (optimale)

doofhoek ook een bepaalde overlappingshoek hoort (J.S).
Deze overlappingshoek is echter niet konstant. Met name

onder invloed van de op het autonome net aangesloten ge

lijkrichter kan de overlappingshoek sterk varieren (zie

paragraaf 5.1). Verder kan de commutatiezelfinduktie van

het autonome net veranderen (b.v. bij gebruik van conden

satoren voor spanningsverbetering), waardoor de overlap

pingshoek verandert.

Daarom is gezocht naar een regeling voor de ontsteekhoek

waarbij de overgang van leemte naar leemtevrij bedrijf en

vice versa vloeiend ( dus zonder sprongen in de ontsteek

hoek) verloopt. Hiertoe wordt eerst de wisselwerking tus

sen de wisselrichter en de turbinegenerator beschreven:

( fi g. J. 1 0) •

De spanning op de gelijkstroomverbinding wordt bepaald

door de ontsteekhoek van de wisselrichter en de grootte

van de autonome net spanning: u g= ft u· cos O(.B • In leemte

vrij bedrijf wordt dan de gelijkgerichte spanning van de

turbinegenerator gelijk aan ~ uSM1 (bij verwaarlozing van

commutatie-verschijnselen en spanningsverlies op de gelijk

stroomverbinding) ofweI uSM1 =-u cos ~B • De spanning uSM1
wordt echter ook bepaald door de volgende vergelijking ~1):
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..
aS~l1 =evc9SS~:l - WLsiS:-:l

met; C = constant..
1> = top ....'uarde van de flux in de rotor van S~l1

L = de sta torzel finduktic van S}!l
s

i - top\'a"'rde ,raIl c1e &"a"'estroo"',. ;n S~f.lS~.11-· .... ~ .I. ~ - ,.,.......
Er Gcldt dU::i;-UCOSOL = we ¢<:'\'1 -lPL_iS\:l in lcemtevrij-

D "")_1 S "'&

bedrijf. Bij afnemendc W zal deze vergelijl~ing gelden tot-

dat iS~:l belij~~ "ordt aan nul. Om dat te ....oorkomen zal de

linkerterm vanaf een bepuald toerental oo~ moeten worden ver

kleind. Dat is mogelijk door de ontstcekhoek CXB zo te ver-

leinen dat i s'll = i-:-\11 .• Zodoende 'vGrdt de '",is::;elrichter_ '-'_ ,m~n

in leemtevrijbedrijf gehouden maar vraagt weI meer blindver-

mogen. Er wordt hierbij ecllter nog steeds re~el vermogen

gelevard. De verkleining van de ont::3teekhoek kan doorgaan

totdat de verhouding tussen geleverd reeel vermogen en ge

vraagd blindvermogen te laag wordt. De ontsteekhoek wordt

bij dit minimum begrensd en eventuele fouten in de doof

hoekdetektie hebben door de minimumbegrenzer geen invloed.

De boven beschrev.en regelmethode wordt gerealiseerd met

behulp van de sch~keling volgens fig. J.ll. In deze scha

keling wordt de uitgangsspanning van de integrator opge

bouwd rond DA8 begrensd door OA6 en OA7. Indien u~,B klei

ner is dan de spanning op de inverterende ingang van OA7,

komt D8 in geleiding en CJ wordt snel opgeladen. De span

ningsdeler bepaalt dus de minimale waarde van de ontsteek

hoek. Tussen de twee uiterste waarden wordt de ontsteek

hoek verder als voIgt geregeld:

Indien de gemeten doofhoek te groot is zal D5 in geleiding

zijn. CJ wordt opgeladen met een stroam gelijk aan ua/R3'
de spanning u~,B neemt ~a~gzaam toe.

Indien de gemeten doofhoek te klein is zal D6 in geleiding

zijn. CJ wordt ontladen met een stroom gelijk aan ~/R3' de

c=pannine ut)( B neemt snel af.,
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Indien"I kleiner is dan de met PJ inge~telde wanrde zal-
g

D9 in gelciding zijn. CJ wordt ontladen met een stroom gelijk

uan uR/nS• Deze wuarde is groter dan de waarde uR/R
J

•

Indien uI groter is dan de ingestelde waarde wordt de
g

re6elinG van de ont~teekhoek overgelaten aan de doofhoek-

regaling.

Indian de kipdetektie een kip detekteert wordt met behulp

van Dl0 en R7 de condensator CJ zeer snel ontladen.

schakeling wordt de spanninG evenredig aan I direkt
g

de \,J'isselstroomkomponent invergeleken metuI .• Doordatg,ml.n
I g varieert als funktie van de frekwenties van u S}l1 en u aut
word t ,..aarschi jnli jk een rus tigere regeling verkregen wan

neer u I cerst wordt gefilterd.
g

In deze

De waarden van I . en Uo< B . kunnen nu vrij gekozen,¥orde~g,ml.n , ,ml.n
Biertoe wordt weer figuur O.J genomen, waarin de gestippelde

kromme de maximale vermogens bij de verschillende windsnel

heden voorsteld. In figuur J.12 is een lijn getekend die

bij benadcring verkregen ,.ordt bij regeling naar minimale

doofhoek. Deze lijn wordt aangeduid met 'minimaal blindver

mogen' en is door de Bonte berekend voor het geval dat de

spanning u konstant is.
g

In figuur J.12 is tevens een lijn weergegeven die verkregen

wordt bij konstante stroom in de gelijkstroomverbinding,

aangeduid met I = C. (Deze waarde wordt dus ingesteld metg
p~) De waarde voor de minimale ontsteekhoek ~ wordt inge-

steld met de weerstandsdeler R8/R8+R9, en kan bijvoorbeeld

gelijk worden genomen aan de wnarde van de ontsteekhoek bij

de minimale windsnelheid waarbij nog energie wordt geleverd.
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l.3 DE KIPDETEKTIE VAN DE MUTAT0R

In paragraaf 2.2 is reeds aangegeven dat als aan voorwaar

de (J.1J)(Wt (6) niet voldaan is de commutatie zal mis-
q

lukken. Het gevolg is dat de mutator kipt.

Het kippen van de mutator kan worden veroorzaakt door het

te laat optreden van een ontsteekpuls. Dit kan onder ande

re het gevolg zijn van het plotseling verhogen van de fre

kwentie, of het plotseling verhogen van de stroom in de

gelijkstroomverbinding. Ook kan het niet optreden van een

ontsteekpuls een oorzaak zijn van kippen.

Het gevolg van het kippen van de mutator is dat de spanning

aan de gelijkspanningszijde van de mutator nul wordt. Hier

door zal de stroom in de gelijkstroomverbinding snel toe

nemen, terwijl er geen vermogensoverdracht van de gelijk

stroom- naar de wisselstroomzijde mogelijk is (voor een

uitvoerige beschrijving van het kipverschijnsel verwijs ik

u naar (LJ) en voor een beknopte beschrijving naar bijlage

E).

Het kippen kan worden opgeheven door de ontsteekhoek van

mutator B te verkleinen. Dit wordt gerealiseerd door een

schakeling die constateert dat de commutatie mislukt is

en vervolgens de ontsteekhoek ~B van mutator B verkleint.

Hierdoor kan de mutator in ongeveer een periodetijd weer

in normaal bedrijf gebracht worden.

Door bovendien nog een van de thyristoren buiten het nor

male patroon om vervroegd te ontsteken kan de mutator al

in ongeveer een halve periodetijd in normaal bedrijf te

ruggebracht worden. De schakelingen waarmee dit gereali

seerd wordt, worden bes~h~even in bijlage E. De schake

ling welke het kippen van de mutator detekteert, is gege

ven in fig. J.13.

Het kippen wordt hierbij gedetekteerd door de spanning

over de gedoofde thyristor te vergelijken met een bepaalde
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I

I
I
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fig. 3.14a Spanningsvormen bij een geslaagde commutatie.

fig. 3.1~b Spanningsvormen bij een mislukte commutatie.

waarde. Wanneer de referentiespanning u RS de waarde u ref,l

bereikt en ~1 is groter dan een zekere waarde (uref,2)

dan is de commutatie gelukt (fig. 3.W.a).

Deze detektie kan verstoord worden door onder andere de

commutatie pieken in de autonome net spanning (veroorzaakt

door de gelijkrichter). Bij een commutatie tussen de fase

R en T van de gelijkrichter kan de spanning u RS negatief

worden. De detektie reageert alsof de wisselrichter kipt.
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Dit kan verholpen worden door de spanning over de thyris-

tor te meten die zojuist werd ontstoken. In normaal bedrijf

zal deze spanning (omdat de thyristor in geleiding is)

vrij konstant en ongeveer gelijk aan nul zijn. Indien de

mutator kipt komt deze thyristor weer uit geleiding en u
T

zal sterk_negatief worden. Dit is voor T3 in fig. J.14b

weergegeven. De zo geschetste nieuwe detektiemethode kan

eenvoudig met de reeds gebouwde schakeling gerealiseerd

worden. De referentiespanning u f 1 wordt negatief doorre •
Plop de negatieve voedingsspanning aan te sluiten. De

spanningen over de verschillende thyristoren worden nu

1200 (elektrisch) eerder met deze waarde vergeleken (u
T3

i.p.v. u T1 ' uTSi.p.v. u T3 enz •• De schakeling volgens

fig. 3.13 wordt zodoende veranderd in de schakeling vol

gens fig. 3.] 5.
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4 DE DRIEFASENBRUGMUTATOR ALS EXTRA REGELBARE BELASTING

~. 0 INLEIDING

In de modelopstelling van een autonome windenergiecentrale

~ordt met behulp van een mu~ator (zoals besch~even in hoofd

s tuk 2) het over::>chot aan ,.indenergie afgenomen.

Le mutator wordt hierbij belast met een wecrstand waarin de

elektrische energie wordt omgezet in warmte. De grondhar

monische komponent in de (uit het autonome net opgenomen)

fasestroom zal door de mutator, als funktie van de ont

steekhoek, in fase verschoven worden ten opzichte van de

fasespanning. De mutator zal daarom (ondanks het re~le ka

rakter van de belasting) blindvermogen uit het autonome net

opnemen~2~). Door de thyristoren met een even nummer

(figuur 2.1) te vervangen door dioden wordt deze fasever

schuiving Minder groot en dus ook het opgenomen blindver-

mogen kleiner (i,LJ). Een dergelijke schakeling wordt half

stuurbare(brug)mutator genoemd. Naast een verlaging in

het opgenomen blindvermogen zal ook de aanschafprijs la

ger worden omdat dioden goedkoper zijn dan thyristoren en

geen stuurschakeling nodig hebben. Een halfstuurbare muta

tor heeft weI als nadeel dat de fasestroom veel meer ho

gere harmonische komponenten bevat. Om meer inzicht te

krijgen in de grootte van het opgenomen blindvermogen en

de opgewekte hogere harmonische stromen worden de volledig

stuurbare brugmutator en de halfstuurbare brugmutator voor

deze grootheden in dit hoofdstuk nader onderzocht. Bij mu

tatoren wordt vaak een smoorspoel in serie met de belas

ting opgenomen om ervoor te zorgen dat de belastingstroom

zonder leemten vloeit~ Dit wordt onder andere gedaan omdat

een belastingsstroom me~ leemten meer hogere harmonische

stromen in het net injekteert. Om inzicht te verkrijgen

in de invloed van het gebruik van een smoorspoel op de

hogere harmonische komponenten in de fasestroom worden de

berekeningen aan de volledig- en halfstuurbare mutator

~ok voor de belasting kan een grote rimpel hinderlijk zijn.
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uitgevoerd bij belasting met een ohmse weerstand en bij

belasting met een ohmse weerstand in serie met een on

eindig grote smoorspoel. Waar in deze berekeningen wordt

gesproken over een smoorspoel wordt verondersteld dat deze

oneindig groot is. Verder wordt aangenomen dat de voeden

de netspanning sinusvormig is en niet vervormd wordt door

de gelijkrichte~ de kommutatietijden worden hierdoor ge

lijk aan nul vcrondersteld.

Ook wordt aangenomen dat het reele vermogen dat uit het

net wordt opgenomen (YJUI,co~'P,) gelijk is aan het ver

mogen dat door de belastingsweerstand wordt gedissipeerd

(I 2R). (Geen verliezen in de mutator of in de (eventueel)g
gebruikte smoorspoel.) Hierdoor geldt:

Hierin is U: de effektieve waarde van de gekoppelde spanning

I,: de effektieve waarde van de grondharmoni

sche van de fasestroom

I : de effektieve waarde van de stroom aan de
g

gelijkstroomzijde van de mutator

R: de ohmse weerstand van de belasting

Pl: de faseverschuiving tussen de grondharmo

nische komponent in de fasestroom en de

fasespanning.

Verder is Uf : de effektieve waarde van de fasespanning

I: de effektieve waarde van de fasestroom

~: de topwaarde van de gekoppelde spanning

Verder wordt er uit het autonome net opgenomenl

het schijnbare vermogen:

s = VJm:

het grondharmonische schijnbare vermogen:
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het grondharmonische blindvermogen:

Q =v'JUI 1 sin ~ = 51 sin flt

of' met (4.1) en (4.3>'::

(4.4)

De h0t,;·erlw.rn;onische -.;trolTien in de f'asestrool•. leveren geen

bijdrage tot het re~le vermogen P en kunnen daarom worden

opgevat al::; (onge\ienste) blindstromen.(u is immers enkel

voudig harmonisch verondersteld), Deze stromen leveren weI

cen bijdrage aan het totaal opgenomen schijnbare vermogen s.
lJit hogerharllloni.=;ch bIindvermogen D is gelijk aan het vek

tori~le ver5cl1iI tus.;:ien S en 51 (L6):

(4.6 »

Het vermogen D geef't aIleen een indruk van de grootte van

de vektoriele som van de hogere harmonische komponenten.

De individuele harmonische komponenten in de f'asestroom

kunnen met behulp van de f'ouriertransf'ormatie berekend

worden. De f'asestroom kan dan geschreven worden als een

som van deze harmonische komponenten:

• • •
..

+i. sin\;I1:wt+9b.);+ • •

.. /2 2' ~
waarbij 0= 1,2,3 •• , \t= Vail..+bn en 1'n.= arctan{bt)

Hierin is:

1t

on. = kfi (Wt) cos (n:wt )d(wt)- "

-It

en:

n:
% = -k!i(wt)sin(n.wt)d(wt)

..n.

(4.7a)
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(.4.8:0)

Voor de berekening van de verschillende vermogens dienen

de effektieve waarden van de fasestroom i (wt) en van de stroom

aan de gelijkstroomzijde van de mutator i (wt) bekend te
g

zijn. Indien de mutator met een ohmse weerstand wordt be-

last geldt voor i (Wt): i (wt)= u (Wt)/Rg g g
Voor I~ geldt dan:

2lt (wt) 2

I g= ~J~gR ) d (wt»)
o

(4.• 9 )d(wt)

Indien de mutato r met een ohmse weerstand i.n serie met een grote

smoorspoel wordt belast, wordt ig(Wt) gelijk aan I g :

U j2J'C u (wt)g,gem 1 g
R - 2Jt --lOl....R--

o

Omdat commutatiever~chijn~elenverwaarloosd zijn is

eenvoudig af te

stroom i (wt):g
geIdt: (fig. 4.1)

o

iR:(t.Ot)= -ig(wt)

iR(wt)= 0

Voor bijvoorbeeld de stroom in faee R

() ()
2~

i R wt = i g c,ut voor 0( <wt<Ot~

21C
voor a(+T<'v.rt<OC,,+ JC.

voor OC'+:rt..( UJt<. O(+¥

voor lX+¥-<.wt<~2It

de effektieve waarde van de fasestroom

Ieiden uit de effektieve waarde van de

Hieruit voIgt dat gedurende een periode van 2~radialen

ii(wt)= i~(~) voor ~~radialen

ii(wt)= 0 voor ~radialen

(4.10)

I

d(Wt)=4'Ig

Aangezien ig(Wt) periodiek is met perioden van ~radialen

/ 2ft I

wordt nu: I R d~llii(wt) d(wt)
Q
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i

'. .
• I f, l _' :'.-: t r.) u ;'

bare gelijkrichter met (---) en zander (--)

zeer grate smoorspael

Vcrder wordt hier Gede~inieerd:

U = usin(wt + ~)us J

u ST = usin(wt - '3)
u TH = US in (wt - 7't- :

(4.11a)

(4.11b)

(4.11c)
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4.1 DE VOLLEDIG 5TUDRBARE BHUG BBLAST MET EEN WEERSTAND

IN SERlE MET EEN SPOEL. (fig. 4.2).

De spanning U over de belasting is periodiek met een peri-
T ( 2Jt) g n. ( )ode '6 T= W • Voor ~< fAIt < 0<. + J wordt u g wt = u RS met (4. 1la.):

ug(wt) : tl cos (wt- If).
De gelijkstroom I wordt dan (met behulp van (4.9»:

g

sx+ ~

I = ;;ill I cO;(Wt- 6)d(wt)g JtR
Q(

;;ill
cx+t!:.

~I = sin(Wt- ~)J at. 3 = cos 0( (4.12)g ltR 7tR

omdat U gelijk is aan de spanning over de weerstand R
g, gem . 0 L. 0( L.90o

kan deze niet ncgatief worden, (4.12) geldt dus voorO - - •

De effectieve waarde van de fasestroom wordt nu (met (4.10»:

I - /2 I _ J6tl-v'j' g- J'CR cos .~ (4.13)

De harmonische komponenten van de fasestroom worden:

A • I 2 2' .
in· =V~ + b. (met (4.7a en b) en flog. 4.2):.n n

!
-~ J+~1 3 1 3

a n= 1t -Igcos(n:wt)d(wt)+ it IgCOS~l wt)d(wt)

rx-ll. 0(

n 2~

b n= ;!=igSinp,wt )d(wt)+ k{;;'in(lt;wt)d (wt)
I:X.-n.

Di t geeft voor n = 5, 7, 11,. 13, •• (berekening is in bij-

lage (Bl) toegevoegd):

i = 2V3 I
!1 nrt g

ofwel (met behulp van (4.12):

(4.14)
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Rwv

+

u
g

'14

+ -...-....,;;;.-'-1-----1-----4

f'ig 4.2 a

fig

-+
~ n. wi:

ex = 3d'-=ug

= .!~

UorR -uST ~S -~R ,uST -~S u-rR

fig

0( = 80"

fig 4.2 De volledigstuurbare mutator belast met een weerstand

en een smoorspoel in serie.
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0< = S cos X
o

Voor de effektieve waarde van de grondharmonische stroom

wordt k=1 ingevuld in (4.14):

De hogere harmonische komponenten zijn (in procenten van

de maximale grondharmonische fasestroom) uitgezet in

fig. 4.3 voor een ontsteekhoek van 0 0 en 600
•

Voor de berekening van 9. worden (4.12) en (4.15) in (4.1)

ingevuld. Hieruit voIgt:

cos 0( = cos ~1

met als oplossing: 0<.=9'1 of ()(=-P1

Bij een grotere ontsteekhoek zal de grondharmonische fase

stroom meer gaan naijIen op de fasespanning, dus:

1J1= +tX. (4.16)

Voor het schijnbare vermogen 5 wordt (4.13) ingevuld in

(4.2):

~2
s= J1'R cos

Waarbij voor he~2maximaal

bare vermogen 1£ de term

311
2

So= TrR

door de mutator opgenomen schijn

S wordt geintroduceerd:
o

(4.18)

Voor het schijnbare grondharmonische vermogen S1 met

(4.3), (4.15) en (4.18):

5 1= ~ • Socos ~ (4.19)

Voor het reeele vermogen P wordt (4.13) ingevuld in

( 4 • 1) en (4. 18) :

P= ~ Socos
2 ~ (4.20)

Voor het grondharmonisch bIindvermogen Q worden (4.16)

en (4.19) ingevuld in (4.4):

Q=~ Socos ~ sin ~ = ~ Sosin(2~) (4.21)
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,
3

I I I I I
5 7 9 11 13 15 1 7 19 21 23 25

fig. 4.3, Hogere harmonische stromen in procenten van I 1max
bij de volledigstuurbare bruggelijkrichter belast

met een weerstand en een smoorspoel in serie.

= ontsteekhoek 0 0
•

= ontsteekhoek 600
•
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I .

0.9

0.8

0.7

0.6

o.s

0.)

0.2

O. I

o

5(0 )

fig. 4.4: 5,51, P, Q en DaIs funktie van de ontsteekhoek~

(genormeerd op 5( 0» bij de v olledigstuurbare gelijk

richter die belast wordt met een weerstand in serie

met een grote smoorspoel •.
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(4.ZZ)

Voor D worden (4.17) en (4.19) ingevuld in (4.6):

D= I s ~cos 2 <X - (~ ) 2 5~cos Z ()( •= j 1 - (i) Z' 50cos C(

De berekende vermogens z1Jn uitgezet in fig. 4.4 met de

ontsteekhoek als parameter en genormeerd op S (4.18).o
Ret vermogen D en het vermogen 51 blijken in een vaste

verhouding tot het bij een bepaalde ontsteekhoek opge

nomen schijnbare vermogen te staan.
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4.2 VOLLEDIG ST~uRBARE BRUG BELAST MET EEN WEERS~AND

(ZONDER SMOORSPOEL) (fig. 4.5)

Bij deze schakeling zal de stroom zonder onderbreking door

de weerstand vloeien bij een ontsteekhoek tussen 00 en 600 •

Dit wordt leemtevrij bedrijf genoemd (fig. 4.5b).

Voor een ontsteekhoek tussen 600 en 1200 zal de stroom pe-

riodiek gelijk worden aan nul~ de gelijkrichter werkt in

leemte bedrijf (fig. 4.5c). Aangezien er voor een ontsteek

hoek tot 1200 een stroom door de weerstand vloeit kan de be

lasting tussen ~=Oo en~=1200 vermogen opnemen. De spanning

over de belasting is periodiek met periode t (T= ~).
u (wt)

De stroom i (Wt) is gelijk aan i .
g - wv

Voor leemtevrij-bedrijf wordt de spanning (u ) tussen ~ eng
tl(+~ gelijk aan u RS (fig. 4.5b). Met behulp van (4.8), en

(4.11a) wordt voor I verkregen:g

~J ~+~1 cos (2O()' (4.23a)

gelijk aan U cos(Wt-~) en

nul (fig. 4.5c).

De stroom I wordt dan:
g

Voor leemte-bedrijf wordt de spanning u
g

2]( X
van T tot 0<+'3

27C
tussen ex. en T
is u gelijk aan

g

(4.24a)

De effectieve fasestroo~wordt nu (met behulp van 4.10 en

4.23):

voor oO<oc<600 (leemtevrij bedrijf):

1= IF I - J1+.Q.' cos (2lX)' -Rll3 g- 3 21C
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U
TR

T1

ST

T5

Rwv

T6

fig

-:U
g

.. _. :i
R

u TR

:: U
g 0'.= 90P

:: i R
fig 4.5 De volledigstuurbare mutator belast met een weer

stand (zonder smoorspoel).
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Voor 600<0«1200 (leemte-bedrijf'):

I= (4.24b)

De harmonische komponenten van de f'asestroom worden nUt

(met 4.7a en b):

voor O°<.tK < 600 (leemtevrij -bedrijf') :

a=n

b n =

1 rTf.
R)_ i(wt)cos(n~)d(~)

-rt.

1tk1 i (wt) sin( nwt )d(wt)
-Tt

met (f'ig. 4.Sb):

U
RS

i(wt)= R
2Jt

voor oc - n <wt -<'0(- J

en <. wt ~ Cl<. + r::
J

-u
i (Wt)= ~R

2]1. J'L
voor 0(- J <wt<c( - J

i(Wt)= 0

en

voor 0< - n: <I.Pt '< 0(.J

en 0( + i <wt -< tX.+ T(.

Met behulp van (4.11a) en (4.11c) wordt in bijlage B2 de

volgende ef'f'ektieve waarde van de grondharmonische f'ase

stroom berekend:

(4.25a)

Voor de hogere harmonische f'asestromen wordt een verge

lijking gevonden waarin de ontsteekhoek niet meer voor-

komt ~ :
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voor n= 5 + 6lt: (k.:: 0, 1, 2, ) •••• )

.. l a--L
I n.= 1"( • R n-1

voor n= 7 + 6k:

(4.26a)

voor 6oo<<x < 1 200 (leemte-bedrijf):

i(wt) wordt nu (met fig. 4.5c) :

i (wt)=
u RS voor t<-n < Wt <- 1::

R J

0< <: wt < 2n.
en

J

i (Wt) =
-uTR voor ~- 2.rr <. wt <.. 0

R J

en <X+ ZI< wt <.7L
J

i (wt) = 0 elders

Met de berekening uit bijlage B2 vinden we:

(4.25b)

voor nl:2k en nl:J k n as, 7, 1 1, 1 J, 1 7, 1 9 •••

2VJ' 11
2 ·1tR

n -1
(4.26b)

De hogere harmonische komponenten z1Jn (in procenten van

de maximale grondharmonische fasestroom) uitgezet in

fig. 4.6 voor een ontsteekhoek van 0 0 en 600
•
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24

I n .• 100r%- 22
I 1 ,max

20

3 5 25 --+
n

fig. 4.6 Hogere harmonische stromen in procenten van I 1max
bij de volledigstuurbare bruggelijkrichter belast

met een weerstand (zonder smoorspoel).

= ont1il'teekhoek 0°.
----- = ontsteekhoek 600

•
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De gevonden vergelijkingen voor de stromen worden weer in

gevuld in de diverse vermogensvergelijkingen:

voor 0 0< 0( « 60 0 (leemtevrij-bedrijf):

(4.24a) ingevuld in (4.2)

s=jrl- + rcfi COS(2Q<.)' s
18 12 0

(4.25a) ingevuld in (4.3)

levert:

levert:

(4.27a)

(4.23a) ingevuld in (4.1) levert:

(4.28a) en (4.29a) ingevuld in (4.5) levert:

(4.28a)

(4.29a)

Het hoger harmonisch blindvermogen D wordt nu met (4.27a)

en (4.28a) ingevuld in (4.6):

Evenals de diverse hogere harmonische komponenten in de

fasestroom is ook het hoger harmonisch blindvermogen on

afhankelijk van de ontsteekhoek.

voor 600 <0« 1200 (leemte-bedrijf):

(.4.24b) ingevuld in (4.2) levert:

j •
rt (n. or: 1 • ( 7t) )s= J J - 2' - 4' s 1n 2 ex - 3 So (4.27b)

(4.23a) ingevuld

Sl = 1< ~ - ~ + ~

in(4.3) lev:ert:

2
cos(2tl< + ~» + tcos

4
(o( - ~) So (4.28b)
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(4.2Jb) ingevuld in (4.1) levert:

p= ( ~ - ~ + tCOS(2~ + ~))So

(4.28b) en (4.29b) ingevuld in (4.5) levert:

1 2( It)Q= '2 cos ac - '6 So

Voor het hoger harmonisch bl~ndvermogen D met (4.27b)

en (4.28b) ingevuld in (4.6):
,

(4.29b)

(4.JOb)

De verschillende vermogens zijn, genormeerd op het maxi

maal door de gelijkrichter op te nemen vermogen ( 4.17b)

S(o)=j~: + ~~iso= 1,001 So ' uitgezet in fig. 4.7.
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15

fig. 4.7: S, 51, P, Q en DaIs funktie van de ontsteekhoek ~

(genormeerd op 5( 0» bij de v olledigstuurbare gelijk

richter die belast wordt met een weerstand.
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4.J DE HALFSTUURBARE BRUG BELAST MET EEN WEERSTAND

IN SERlE MET EEN SF-OEL (fig. 4.8)

Uit fig. 4.8 blijkt dat de fasestroom voor 0°<0' < 60°

(fig. 4.8b) en voor 60 0
{0' <180° (fig. 4.8c) een verschil

lende vorm heeft. Daarom worden de berekeningen voor deze

intervallen uitgevoerd.

0°./..J<600: IV "H-<.1"t. i ('oot)'''''' voor ... <""" J s u g tAl = uRS

n wt 21C.. (t)voor J< ~~ ~s UgW = -uTR

De effektieve waarde van de gelijkstroom wordt dan (met

behulp van 4.9):

!!:'

I g= {llUR(f~os(wt - ~)d(wt)
«.

~ 2{ cx,)= 7!R cos 2'

l
+~

+ n. :os(wt - ~d(wt»
1"

(4.J2a)

60°< ~ <. 180°: vQor -.t( <. wt < n:

voor J"t <CA1t ~ \X +!f:
is ug(wt) = -uTR

is U (wt) = 0g

De effektieve waarde van de gelijkstroom wordt nu ( met

behulp van 4.9):

I g = l:R [:OS(wt - ~)d(wt)= ~ cos2(~) (4.J2b)

De formule is dus in beide intervallen identiek.

De effektieve waarde van de fasestroom wordt nu ~met 4.10l:

voor<x)600: (fig. 4.8c) geldt (4.10) niet meer, de stroom

I g gaat in vrijloop in het intervallt<wt<.~+ 2;.
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i g +

fig 4.8a TJ 5
u g

Rwv
u
'TR

...

2 4 6

fig

JO
O

oc:=-=ug
---- ='jP-R

UorR -uST ~S -uTR u ST -~s UorR

---=
I'

~= 90

fig 4.8 De halfstuurbare mutator belast met een weerstand

in serie met een smoorspoel.
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De stroom I wordt nu in het interval '\)(:< wt.( 11

w'ecr door h:t net geleverd. (I ~"';kJttI2 d(wt)' )
~ g

(4.33b)

Voor de harmonische stromen geldt nu met gebruik van

(4.32) (berekening in bijlage B3):

.. 6.t'j 3 Ol ..
I - cos (-) ~

1- n2 2 R (4.34)

voor kF3-voud en oneven:

.. 6V5' (nCX) 2(0<:)11
In= nrC- cos 2"" cos 2' R

voor nF3-voud en even:

.. 6 vr . (.,.:,«) 2(OC) 11I ~ s ~ n .~..... cos --
n 'nrt 2 2 R

Rieruit is af te lezen dat de

( 4. 35a))

.even harmonischen maxi-

maal zijn voor<X=18cf/n (0: =2+ 1-1-19 en"dat deze voor n=4 + 4k

'to~ 0 afnemen. De even harmoTInschen zijn 0 voor ~ = O~

De

En

tweede harmonische is ~1Sin(OC)

wordt maximaal voor ~ = 3 :

2 ..
cos (~J~

i
2

= 3.9
2

11 = 0,325 i
1

(0)
,max 8 r( R

De hogere harmonische komponenten zijn, genormeerd op de

maximale grondharmonische komponent, uitgezet in fig. 4.9
0 6 0voor C{ = 0 en 0<. = o.

Ret grondharmonische schijnbare vermogen wordt nu met be

hulp van (4.34) in (4.3)..;. '.

Ret reele vermogen wordt nu met behulp van (4.32):



-.• =Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.118 van

rapport nr. EM 82-31

11 ':I~

g.-

n

fig. 4.9 Hogere harmonische stromen in procenten van I 1max
bij de halfstuurbare bruggelijkrichter belast

met een weerstand en een

= ontsteekhoek 0 0

_____ = ontsteekhoek 600

smoorspoel in serie.

o
o = ontsteekhoek 90
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p= 1 5 cos4(~)
]( 0 2 (4.37)

«(4.32) en (4.34) ingevuld in (4.') levert: cos!,= cos~,

met het gegeven dat I, meer zal naijlen op u£ bij een

grotere ontsteekhoek wordt " gelijk aan + ~ • 5amen met

(4.34) ingevuld in (4.4) wordt het grondharmonisch blind-

vermogen:

Q - ~ 5 cos 2 (2!..) s1·n AI, - 21t 0 L 2 '" (4.38 )

(4.39a)

Het schijnbaar opgenomen vermogen is evenredig met I, daar

om worden voor 5 zowel als voor D verschillende formules

gevonden voor 00<0<. <. 600 en 600~ ex <. '80
0

•

voor 0 0, IX S 600 :

(4.33a) ingevuld in (4.2) levert:

5= Socos2(~)

(4.33b)

5= ./, -

(4.36) en (4.39a) ingevuld in (4.6) levert:

J, 2'
D= , - ( ~ cos(~» • Socos2(~)

6 00
voor 0 <,,0<. S '80 :

ingevuld in (4.2) levert:

,JtJ .. 2 2 /1 ~i 2
~ .!:!- cos (OC) - - 5 cos (2i)
Tt Jl. R 2 - 2 2Jt 0 2

(4.36) en (4.39b) ingevuld in (4.6) levert:

D=J1 _~ _ -2.... cos2(~}15 cos2(~}
2 2~ n2 2 0 2

(4.40a)

(.4.39b)

(4.40b)

De verschillende vermogens zijn, genormeerd op het maxi- 2
maal door de gelijkrichter op te nemen vermogen 5(0)= i~
uitgezet in fig. 4.10.
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0.8

0.7

0.6

0.4

o

fig. 4.10: 5. 51. p. Q en D als funktie van de ontsteekhoek~

(genormeerd op 5(0» bij de halfstuurbare gelijk

richter die belast wordt met een weerstand in serie

met een grote smoorspoel.
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4.4 DE HALFSTUURBARE BHUG BELAST HET EEN \{EERSTAND

lZONDER SMOORSPOEL) (fig. 4.11)

Bij deze schakeling kunnen twee gevallen onderscheiden

° 6 ° ( )worden, een ontsteekhoek tussen 0 en 0 leemtevrijbedrijf

en tussen 60° en 180° (lci:'mtebcdrUf) :

~(wt < Tt.

n
J

< wt <Ql + 2
J
1t • u (, lit ) u• g IJV =- TR

I wordt nu met behulp van ( 4 .8) en (4. 11a en c):g

I =).::L 11
2

l! h+W I

f - !)d(Wt)
J 2

(~ cos
2

(wt + .!!:' cos (wt - ~)d(Wt))
g 21t R2

J

U g (wt) = -uTR

It. <wt <. IX +2.J: U g (Wt ) = 0

Met behulp van (4.10) wordt de effektieve fasestroom:

voor o0<. IX < 60°:

/1 J1 2 i 11
I- - + ~ cos l)(. -- J 2n R

voor 60°< 0(. < 180°:

I= /( 1- ;) + d7C. sin (2~:; b~

(4.41a)

(4.41b)

(4~42a)

(4.42b)
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f'ig.4.11a 'J.
g +

1 T5

i R u g

~R 'Rs
Rwv..

'ST
t' -

2 4 n6

f'ig.· 4.11b

-:"u
g

----: :L
R

f'ig. 4.11c

= u,g
: .1.R

90"ci=

f':Lg. 4.11 De half'stuurbare mutator belast met een weerstand

(zonder smoorspoel).
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De berekening van de harmonische stromen levert: (bijlage li4)

o 0
voor 0 < OC § 60 :

h (i5. ..L) 2 ' U
I 1= "3 + n + 4ri!- cos 0<. ~

6 00voor 0 4-1)( < 180 :

voor n .~J-voud, even:

(4.4Ja)

(4.4Jb)

(4.44)

voor n I:J -voud, oneven:

J I·22 2 ~
I n 1~ sin (~)+cos (C)()-an. sin(lX)sin(n~)-2 cos(O')cos(ntX) .

...:!i.. ~
n.2_1 rtH

De hogere harmonische komponenten zijn, genormeerd op de

maximale grondharmonische komponent, in £ig. 4.12 uitge-
o 6 0zet voor een ontsteekhoek tX = 0 en ex = o.

06 0voor 0 < 0( < 0 :

met behu1p van (4.42a) ingevuld in (4.2):

met behulp van (4.4Ja) i~gevuld in (4.J):

(4.45a)

j ~ !J£.
36 + 12 (4.46:a)
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halfstuurbare gelijk-

wordt met een weerstand.

bij de

harmonische stroman in pro-

97

fig. 4.12: Hogere

centen van I 1 ,max
richter die belast

5
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met behulp van (4.41a) ingevuld in (4.1):

met behulp van (4.46a) en (4.47a) ingevuld in (4.5):

Q= j-LL
2
(1- cos 20() cos2.c I u

2
=::fi S sin (2 cx)

16 n. R 81t. 0
(4.48a)

met behulp van (4.45a)

6 00,:yoor 0 <'~<'180 :

en (4.46a) ingevuld in (4.6):

(4.49a)

met behulp van (4.42b) ingevuld in (4.2):

s=/ ~( rt4~ + k
,

sin(20<) S
0

met behulp van (4.43b) ingevuld in (4.3):

j( I

S - ~ )2+ ~-€i sin(2~)+
sin:~ S1- 16 0

met behulp van (4.41b) ingevuld in (4.1):

(4.45b)

(4.46b)

met behulp van (4.46b) en (4.47b) ingevuld in (4.5):

Q= JsinfO<) - ~ sin2(2~) I t So = t So sin 0( (4.48b)

met behulp van (4.45b) ~n J4.46b) ingevuld in (4.6):

(4.49b)

De diverse vermogens zijn, genormeerd op het maximaal door

de gelijkrichter op te nemen vermogen, uitgezet in fig. 4.13.
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0.8

0.6

0.4

0.1

o

fig. 4.13: 5, 51, P, Q en D als funktie van de ontsteekhoek

(genormeerd op 5(0» bij de half'stuuroare gelijk

richter die belast wordt met een weerstand.
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4. 5 VERGELIJKI~<G VAN VEIL-::CHILLENIJE TYPEN GELIJIGUCIITEHS

VeOR DE VERHOGENSHEGSLING VAN VlmWAHNINGS\iEERSTANDEN.

!I .5.0 IXLEILING

In deze paragraaf worden de volgende typen gelijkrichters

met elkaar vergeleken:

-de volledigstuurbare gelijkrichter met gebruik van een

grote smoorspoel.(VBL).

-de volledigstuurbare gelijkrichter zonder gebruik van een

grote smoorspoel, (VBR),

-de halfstuur~are gelijkrichter met gebruik van een grote

smoorspoel. (IIBL).

-de halfstuurbare gelijkrichter zonder gebruik van een

grote smoorspoel,(UBR).

Hierbij ko~en de volgende aspecten aan de orde:

-de grootte van de verschillende opgenomen vermogens (§4.5.1),
-de grootte van de hogere harmonische stromen in het

autonome net (§4.5.2),
-de commut~tieverschijnselenbij verschillende belastingen

(§4.5.4),
-onderlinge verschillen in het regelgedrag.
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4.5.1 V;;[{GCLIJIGXG ,rAN DE VE:L:;CIfILLEXU: OPGEl'\CKt'>~;- V:Sl~?-lCGEXS

Voar de vergelijking van de verschillende opgenomen ver

mogens zijn de maxim~le waarden van het schijnbare vermo

gen S, het reele vermagen P, het grondharmonisch blindver

mogen Q en het ho~orharmoni5ch blindvermogen D in een

tabel samengevat. De vermogens zijn ge~~ven in eenhcden s .
o

s
o

, waarin Q de topwaarde van de lijnspanning.

Verder i~ aan de tabel een kolom toegevoegd waarin is weer

gegeven hoe groot het opgenomen 5chijnbare vermogen wordt

in het middeh van het regelbereik (p = tp ), hieruit ismax
af te leiden hoe bij een bepaald opgenomen vermogen de

fasestraom van het type schakeling afhangt.

Verder is aancegeven bij welke ontsteekhoek het desbetref

fende maximum optrcedt.

type

schakeling

5max
p

max Dmax

VBL 5- 1 5 - ..2 s- "/1-( '1tf ~o= 0,7151t - 21t (5~ 0 0 0
§4.1 0,955 5 0,4785 0,297 5

0° 0° °0 0°
0(=45

0
0(= Q<.= ° 0<.= 451 C;/..= °

VBR Vr(- 11 (t+1) 5
0
= '-1 ~ r l' 0,715."i'8 + 12 5 0= _ 5~ (f 16 so= 0

§4.2 1 ,001
~o 0,957 50 0,4335 I 0,29 4 5

00 °
0(= 0° 0<.= 0° eX= 45 00~CX~600 -0

~= 53

9i1HBL 5 1 5 = / ll' 0,695
0 1C 0 167(. 5~ 1-41(.2 5

0
=

°
§4.3 0,955 50 °,31 S 0,56 5

0°
°0 °

IX= 0<.= 0
0

0(= 601 ~= 60 0
0(= 6Ef

V:? ~I ~ IHBH ](1l£. ~ <" (b' + )5
0
= O,25 S

ffi
(~r-a So· 0,70518+ 1 2 ~o= 0

§4.4 1 ,001 S 0,957 S 0,477 5
0 0

904 cx= 60~C)(, = 0
0 0(= 0 0 0(= 0<.= 85'

tabel 4.1 De maximale vermogens bij verschillende schakelingen
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Cit tabel 4.1 blijkt dat het maximaal opgenomen 3chijnbare

vermogen S nauweliJ'ks wordt beinvloed door het typemax
schakeling. Ook het opgenomerl maximale reile vermogen ver-

undcrt bijna niet.

JIet grondharmonisch blindvermogen is weI afhankelijk van

het type gelijkrichter:

Q A 0 65x Q
max,BEL 'max,VBL Qmax, HD1{ - 0, 58x Qmax, VEn •

Verder geeft het gebruik van een smoorspoel een vergroting

van het opgenomen grondharmoni:;che blindvermogen:

Q A 1 10 Q Q A 1 24 Qmax,VEL ,x max,VDrt max,lIEL ,x ·max,HER •

Tecenover het dalende grondharmonische blindvermogen staat

een stijging van het hogerharmonisch blindvermogen.

Het opgenomen schijnbare vermogen S, bij een bepaalde waar

de van het opgenomen reile vermogen P verandert bLjna niet,

getuige de laatste kolom van tabel 4.1 •
IIet opgenomen schijnbare vermogen wordt berekend volgens

formule ~.2), de effektieve waarde van de fasestroom in

het autonome net wordt dus ook nagenoeg onafhankelijk van

de gekozen schakeling.

De keuze van het type schakeling wordt daarom voornamelijk

bepaald door de voor het autonome net meest gunstige samen

stelling van het blindvermogen.

Met name de extra verliezen in de aan het autonome net ge

koppelde synchrone machine ..:3N2 zullen voor hogerharmonisch

te leveren blindvermogen groter zijn dan voor grondharmo

nisch blindvermogen.

Een nam.keurige bepaling van de verliezen in 3M2 heeft niet

plaats kunnen vinden. De stroomtransformatoren die ten be

hoeve van de vermogensmeting gebruikt zijn bleken een extra

vervorming aan de fasest~oom toe te voegen. Hierdoor was

het gemeten vermogen niet nauwl<eurig genoeg om verschillen

tussen twee typen gelijkrichters te kunnen bepalen. Voor

de vermogensfrekwentieregeling is di t nie:t zo erg omdat kleine

afwijkingen door de frekwentieregeling worden gekompenseerd

(§1.2).
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Zodoende kon naust de meting van de hogere harmonische

stromen (met een LE~:-tran~:fo5hunt) niet n:eteen het opgeno

men vermogen \.orden gemeten. Voor het in~talleren en a:fre

gelen van een andere verrnogcnsmeter en het doen van een

nicuwe mect5erie was (jammergenoeg) in het tijdsbe~tek van

dit a:fstudeQrwerk goen tijd meer.

Betre:ffende tubel 4.1 moet nog opge~erkt worden dat de

~aarde van het maximual hogerharmonisch blindvermogen D_ max

bij de halfstuurbare gelijkrichter bedriegelijk kan werken.

Indion een weer~tand zonder ~moorspoel wordt ~ebruikt

daalt weI het totale hogerharmonische blindvermogen, maar

zoals uit §4.5.2 zal blijken kan de tweede harmoni5che een

5tuk groter '.... orden dan bij 5moorspoel toepassing.
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!!.. 5. 2 VE~{G]'~LrJKrXG VAX DE IIOGEIUIAm:OXr":';CHE ~3TRO)'EN

Ter vergelijking van de hogerharmonische ko~ponenten in

de fsaestroom blj de verschillende typen gelijkrichters

zijn doze voor enkele relevante ont5teekhoeken in tabel 4.2

naast elkaar cezet. De waarden in tabel 4.2 zijn berekend

bij verwaarlozing van commutaticver.schijn.selen en zijn

uitcedrulct in procenten van de maximale grondharmonische

:fase::>troom.

VEL VB'{
lIBL IIB~-{ VEL VEn

o 0 6 0 0
oC = 0 ~ = 0 0( = 0 0( = 60getal

')..
4

5

7

8

10

1 1

1 3

14
16

17

19

20

22

23

25

20

14, J

9,3.

7,7

5,9
5,3

4, t~

4,0

22,6
1 1 ,3

9, 1

6,5

5,7

4,5

4,1
3,6

10

7,2

l~ ,7

3,8

3,9

2,6

2,2
2,0

22,6
1 1 ,3

9,1

6,5

4,1
3,6

BEL

0(= 600

32,5

16,3
13,0

9,3

8,1

6,5

5,9
5,0

4,6
4,1
3,8
3,4
3,2

3,0

2,8

2,6

HER

D(= 600

45,4

9,1

1 1 ,3

5,7

6,5

4, 1

4,5

3,3
3,5

2,6
2,8

2,3

2,4

2,0

2,1

1 ,8

BEL HEH

0<..= 90
0

ol= 90
0

25,0 37,3

o 13,8
7,1 8,7

5,1 8,7

o 6,4
5,0 5,1

3,2 4,4

2,6 4,4

3,6 3,6
o 3,1

2,1 2,9

1,9 2,9

o 2,5

2,3 2,3
1,5 2,2

1,4 2,2

tabel 4.2 Hogerharmonische stromen in %van i1(~=00)

Uit tabel 4.2 blijkt da~-de hogerharmonische komponenten

bij de volledigstuurbare gelijkrichter voor belasting met

of zonder smoorspoel ongeveer dezelfde waarden geeft.

AIleen worden ze bij smoorspoeltoepassing kleiner bij gro

ter wordende ontsteekhoek an blijven ze bij gebruik van

een volledigstuurbare gelijkrichter zonder smoorspoel de
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eer~te 60
0

gelijk. Verder valt op dat is,VBR = t,tJx is,VSL

en dat i7,VD~ = 0,8x i 7 ,VDL •

Detreffende de halfstuurbare gelijkrichter valt op dat de

even harmonischen ,-an de zelfde grootte orde zijn ais hun

nabijgelcgen oneven harmonischen. i2,nm/900) =O,8x i, ,HB,~{96')

Ook opvallend is de zeer gote tweede harrnonische, die ook

n0C" :lterk afhankelijk blijkt te zijn van het al of niet

toepassen van een smoorspoel:

i 2 ,Imn,(600) = 1,4x i 2 ,HBL(600), i2,I-IBr/900) =, ,Sx i2,HDL(900).

Bij het gebruik van een halfstuurbare gelijkrichter zal ,

tegenover een besparing op thyristoren de meerkosten voor

een smoorspoel staan.
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i.5.3 IillT REGELGELR~G

In de vermogensfrekwcntieregeling van de autonome wind

energiecentrale (§1.2) komt onder andere de overdrachts

funktie van de gelijkrichter, I~" voar. Deze overdrachts

funktie kan op&e~plitst worden in twee delen:

a) een versterking~faktorKM die de vcrandering in het

opccnomen rc~le vcrmogen per radiaal weergeeft,

b) cen tijdfunktie die het gedrag van de gelijkrichter

bij een verandering in de ont5teekhoek weergeeft.

em te onderzoeken of de keuze van het type gelijkrichter

van invloed is voor het regelgedrag worden beide delen van l~..
voor de verschillende gelijkrichters bepaald.

ad a:

De versterkingsfaktor KH is gelijk aan de helling van de

P(~)-krommen die voor de verschillende gelijkrichters in

dit hoofdstuk bepaald zijn:

K~< =.",
dP (0()

dO<. (4.50)

(4.51 )

Voar de bepaling van KM wardt telkens de desbetreffende

formule voor P ingevuld in (4.50):

(4.20} d?-SoCOs
2oc

KM,VBL = d~ = -tSosin(2~)

K'1 VB1'.. J. t \

60 0 :(4.29a)

d (~ +'tcas(2 oc.) ) So
= d = - ~.S sin(2<:x.)

"- 0
(4 ~2a)

(1~.37)

K =M,IIBL

K~l t VBR =

120
0

:(4.29b)

d (13:. - c:s. + +-cos (20l-+~) ) S
324 0 0

do(

1 40(
dn.S cos ?o _

d~

=- ~ (1 ".+ 5 in ( 2~ + ~) ) So (4..52b)

(4.53)
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60 0
: ( 'I • I.~ 7a)

d (f +~c 0 s 1x )So

dOl
( 4 .54a)

l' c" ITDi) -• ~, _ J.\.

60° ~O(~ 180o:(II.I~7b)

d (Tt-OC 2.., «,.v)-
\~+ 8"'1n\_..... '-:;'0

dO(

,.,
1 .....NS= - i:s~n v"". 0

De verschillende gevonden versterkingsfaktoren z~Jn, ais

funktie van de ontsteekhoek, uitgezet in figuur 4.14.

In deze figuur valt op dat de versterkingsfaktor voor HBR

een knik vertoond.

VerdeI' wordt voor iedere schakeling de maximale versterkings

faktor bepaald. Door het maximum te vergelijken met een

gemiddelde versterkingsfaktor kan een indruk verkregen

\,orden van de variatie in de versterkingsfaktor.

De gemiddelde versterkincsfaktor wordt hier gedefinieerd

als het maximaal regelbaar re...eel vermogen gedeeld door het

interval waarover geregeld wordt. (tabel 4.3)

type

schakeling

VBL

vnn

HBL

llBn

KH,max

0,955 S
o

_15. s _
2 • 0

0,866 S
o

-~.S -... 0-

0,5 So

K K~1
grI!1 r-gem

6 ~-i2. So= 2

0,608 S 1 ,57
0

-~.So=
T(2

3"3
0,456 So 1 ,9

-~ s = J.flII,
1t.2. 0 :8 .

0,304 So 2,0'4

-~ S =
Tf..2

-rr;2. 0 b
0,304 5 1 ,645

0

tabel [1.3 De maximale versterkingsfaktoren.
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rit tabcl ~.J voIgt dat de gemiddelde ver~terking5faktor .

bij VEL 2x zo groot is ais bij EDL of HBR, dit '-la~ te ver

\\uchten omdat bij hetzelfde te regelen vermogen het regel

interval ook 2x kleiner is. De maximaal ·optredende verster

kingsfaktor is bij VBL in verhouding tot de gemiddelde ver

",terking.:>faktor het laagst, de vermogensfunktie benadert

dan het meest een lineaire funktie.

ad b: net dynami~ch regelgedrag.

De keuze van het type gelijkrichter heeft ook gevolgen

voor het dynamisch regelgedrag. Cit hoofdstuk 2 blijkt

dat veranderingen.in de ontsteekhoek pas bij de eerstvol

gende ont~teekpuls gerealiseerd worden. De regelsnelheid

is dus omgekeerd evenredig met het aantal ontsteekpulsen

per tijdseenheid.

De spanning aan de gelijkstroornzijde wordt:

u (t) = u + Au (t- 6)g go g (4.55)

In forrnule (4.55)is:

u = de spanning aan de gelijkstroomzijde voor de vergo
andering in de ont~teekhoek,

dU = de verandering in de spanning aan de gelijkstroomg
zijde ten gevolge van een verandering in de ontsteek-

hoek,

u = de spanning aan de gelijkstroomzijde van de gelijkg
richter,

~ = tijd tussen een verandering in de ontsteekhoek en

de eerstvolgende ontsteekpuls.

Ben verandering in de ont~teekhoekwenswaardeheeft dus na

6 seconde een verandering in u tot gevolg. Vanaf dat tijd-
g

~tip kan de belastingsstroom aan de gelijkstroomzijde van

de gelijkrichter veranderen, afhankelijk van de belasting.

Vanaf het tijdstip t =6 geldt voor i de volgende uitdruk-
g

king:
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i (t) = i + Ai (1 _ e-(t-6)/~)
g go g (4.-56)

In formule (4.56) is:

i = de stroom aan de gelijlc:>troomzijde voor de vergo
andering in de ontsteekhoek,

Ai = de verandering in de 3troom aan de Gelijkstroomzijdeg
ten gevolge van een verandering in de ontsteekhoek,

i
g

~

= de stroom aan de gelijkstroomzijrle van de gelijkricht~~

= de tiJ'dkonstante van de belasting, L IR .
\.;v \.;v

verandering in het opgenomen vermogen kan nu gevonden

worden door u (t) met i (t) te vermenigvuldigen.g g

p (t) = u i + Au (t-6")i +.Ai (l_e-(t-cJ)/~) + 2 e ordever-
wv go go g go g

schij{l1'3ea.(4.57)

met behulp van u = Hi ,AU = Ani en p (t)=p +,A,p(t):go go g g wv go

In (4.58) is het tweede orde verschijnsel verwaarloosd.

Na uitdemping van het overgangsverschijnsel wordt~p~

~p = 24U u Ing go
Formule (4.59) ingevuld in formule(4.58) geeft:

~p(t) = ~Ap(t-6) + {AP(1_e-(t-6)/a) (4.60)

Het verloop van p in de tijd is in figuur 4.15 weergegeven.

lIet zal duidelijk zijn dat betreffende de regelsnelheid van

de gelijkrichter de voorkeur uitgaat naar een volledigstuur

bare gelijkrichter, belast met een weerstand zonder smoor

,o;poel.
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fig. 4.15 Verloop van spanning, stroom en vermogen bij

een v~randering van de ontsteekhoek.
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~e beschrijving van de commutatieverschijn~elenin §2.2

i~ aIleen Celdig indien de ~troom aun de gelijk~troomzij

de cecurende de commututie niet vcrancert (stroon:bronka

ra~ter). Indien de bela~tinG zuiver Chms is wordt de span

nig aan de gelijk~trcGm~ijde momentaan g~lijk aan het pro-

d uk t van de s troom i en de bela:::> tine,:H"eer.:. tand R.
g

Cmdat de bclo.sting~stroom i ten gcvolgc van de zelfinduk
g

tie in de ~ynchrone machine niet sprongsgewijs ko.n vero.n-

deren zal de spanning U ook niet me~r sprongsgewijs ver-
b

lopen. Voor de bepaling van de nieuwe spanningsvorro wordt

weer uitgegaan van figuur 2.9 , maar nu aan de gelijkstroom

zijde bela~t mct cen weerstand:

1.
+ g

R
s

+

s

--"'-----' +

fig 4.16 Vervangingsschema voor de gelijkrichter, belast

met een weerstand, bij cmmmutatie van T
5

naar T 1 •

Bij de aanvang van de commutatie was u g gelijk aan -uST' •

No. de cornmutatie \,ordt u
g

gelijk aan U nS ' • De sprong in

u e is dus gelijk aan uns ' - (-uST ,) = - u TR ' ( de 'commuta

tiespanninc').

Voor de bepaling van de ver~chillende spannings- en stroom

vormen wardt een vervangingsschema opgesteld waarin _

de 3panningsbron -uT~~' aam~eziE; is. Gedurende de commuta tie

ver3chijn~elen wordt de wisselspannig konstant' verondersteld.
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fig. 4.17 Vervangingssch2ma voor de bepaling van de over

gangsverschUnselen bij commutatie van T
S

naar T
1

•

Net behulp van Kirchofvergelijkingen kan nu de groatte van

de diverse stromen bepauld worden:

-di di 4L =..2. L + Ri 4 (4.61 )cT dt =
cS~

t

of,.el: -i S i 4
n f i 4dt (4.62)= + L c

0

Hierbij wordt een verandering in u ST verwaarloosd en

zijn de aungegeven stromen gelijk aan een verandering

ten opzichte van de desbetreffende aanvangswaarde.

In formule (4.61) is i 4 de verandering ten opzichte van de

aanvangs\.aardc -uST/R. p~z~ aanvangswaarde gecft een spannings

val over de weerstund R gelijk aan -uST • Als deze aGnvangs

spanning verdisconteerd wordt in de vorm van een spannings

bron wordt aan het eind ook de verandering in u gevonden en.g
lean het volgende vervangingsschema worden opgesteld:
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+

L
eR

+

]. ,

u·
C

r.lct

fig. 'l.' 8 :

Cp t = n i~ de intecraal in het reehterlid van (4.62) nog

gelijk aan 0, clU.::;-di
5

(O) =di 4 (0) en eli, (0) =-2eli
5

(0).

Cp t = 0 \,,-ordt dan gevonden voor 0.i,:

2UTH=-JL e
(4.6J)

(4.64)

De ~teilheid waarmee de stroom in de dovende thyristor

afneemt i5 du~ lager dan bij gebruik van een smoorspoel

(~2.2). Cmdat de thyri~tor in het geval van weerstands

belastinb vlak voor de eommutatie een lagere stroom zal

voeren dan bij gebruik van een smoorspoel blijft de eom

mutatietijd ongeveer gelijk.

(VDL: i e = ~eos~, VBL: i e = ~eos(~+~) )

Vanaf heL moment dat
uST

R dooft T5, en geldt:

di, = eli 4 ( 4.65 )
Bet verdere verloop wordt dan bepaald door de vergelijking:

di,
-uTR , = R i 4 + 2L e , d~ (4.66)
De in deze formule aangegeven zelfinduktie L , is niet

e
meer gelijk aan de waarde L , zoal5 reeds in §2.6 werd op-e
gemerkt, maar met (4.66)-k~nnen de overgangsversehijnselen

qua vorm weI afgeleid worden. De uiteindelijk verkregen

~panning u is weergegeven in figuur 4.'9. Hierin is voorg
de volledigheid ook de spannin~svorm bij gebruik van een

smoorspoel opgenomen.



o
~ = l~5

gelijkricl:ter met enkel Ohmse belastinc;

fig. 4.19 Spanningsvb~m aan de gelijkstroomzijde van de gelijkrichter

-III
III
}>
~a:

(\) n
:5" :T

10 ::3

a. t/)

(\) n.., :T
(\) (I)

1D :I:'"- 0..,
0 CO- (I)(I)
0 t/)
~ n
:::J :TiD· 0
'" 2-
< f!!
III ::3

'" 0-10.., :T
0 0(\) <u (I)
(I) ::3
CD
'"-..,0
3
(I)
0
:J
III
:::Jo·
III

.., a-ll! r;U
U ...
0 +:'"
~ I\)
:::J
=-' <

~
III
:::J

(Xl
I\)

I
\".)...



-.• = Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

biz. 143 van

rapport nr. EM 82-31

1 TuEPASSING VAN STU~RBARE GELIJKRICHTERS IN ZWAKKE

AUTONO HE NETTEN

j.O INLEIDING

In dit hoofdstuk worden enkele gevolgen van het toepassen

van een stuurbare gelijkrichter als extra regelbare belas

ting in een zwak autonoom net beschouwd. Hierbij komen met

name de volgende aspekten aan de orde:

- vorm en grootte van de stroom die de synchrone machine

(5M2 ) levert.

- grootte van de hogere harmonische komponenten in deze

stroom.

- invloed van de commutatie verschijnselen van de gelijk

richter op de werking van de wisselrichter.

Verder wordt als uitgangspunt genomen dat het aan het au

tonome net geleverde windvermogen volledig door de extra

regelbare belasting wordt opgenomen:

P . d= P
w~n wv

(De autonome net belasting wordt gelijk gesteld aan nul

omdat verwacht wordt dat eventuele gevolgen in deze situa

tie het grootst mogelijk effekt zullen hebben). Verder

worden voor het gemak de verliezen verwaarloosd.

Het autonome net kan nu met het volgende vereenvoudigde

vervangingsschema worden weergegeven: (fig. 5.1)

Bij de beschouwingen zijn de fasespanningen enkelvGudig

harmonisch verondersteld, met een vaste frekwentie.

In §5.1 en §5.2 zijn oOk de commutatieverschijnselen

verwaarloosd.
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i i
-+

gB gA

T2 T4 T6 TJ T5

u
iwR

u
gB gA

---+ "1' ~
p

wind
p

wv
+

+
Tl TJ T5 2 T4 T6

Fig. 5.1 Vervangingsschema voor het autonome net bij wis

seIrichter-geIijkrichter bedrijf.

i =
gA

u =
gB

L = de commutatiezelfinduktie van de synchrone machine SM4
c
~\ Sf, Tt = f'a.se spanningen in de synchrone machine SN2

i = de stroom aan de geIijkstroomzijde van de wisselrichter.
gB

de stroom aan de geIijkstroomzijde van de geIijkrichter.

de spanning aan de geIijkstroomzijde van de wissel

richter.

u = de spanning aan de geIijkstroomzijde van de geIijk
gA

richter.

i WR= de stroom aan de wisselstroomzijde van de wisselrichte~

i
GR

= de stroom aan d~ wisselstroomzijde van de gelijkrichter.

i SM2= de stroom die de synchrone machine levert.

u T T = lijpspanning van het autonome net.RS,S , R
P . d= het aan het autonome net geleverde windvermogen.
w~n

P = het door de extra regelbare belasting opgenomen ver-wv
mogen.

In dit hoofdstuk wordt verder de waarde van de ontsteek

hoek van de wisselrichter konstant genomen en weI 1500
•
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5.1 VuRH EN GHGliTTE VAN DE 5TH-GuM DIE .~12 LEVERT

De vorm en grootte van de .5troom die de synchrone machi

ne moet leveren in wisselrichter/gelijkrichterbedrijf

,.'o.rd t bcpaald door de SOlll ,-an de s troornvormen die door

de wis~elrichter en de gelij~richter worden opgewekt.

(Iud i en ge en onderlinge beinvlof':ding plaa t::; vind t. )

Deze .,; troolilvormen ,..orden voor he t gemnk blokvormig ver

ondersteld (grote smoorspoelen aan de gelijkstroomzijde

van de beide mutatoren). Ook comn:utatieverschijnselen wor

den verwaarloo~d.

In normanl bedrijf van de opstelling wordt de ont.5.teekhoek

van de Gelijl>:richter door de vermogensfrek,..entieregeling

inge3teld. In dit geval wordt de ontsteekhoek van de gelijk

richter op een bepaalde waarde in~esteld waarna de 'wind

turbine' zo wordt afgeregeld dat vergelijking (5.1) geldt.

De bij vermoGen3evenwicht behorende stroom in de gelijk

stroomtus.5entrap kan als voIgt berekend worden:

De vorm van i WR is in principe gelijk aan de vorm van i GR
bij de volledigstuurbare gelijkrichter. De wisselrichter

wordt ontstoken bij ~B= 1500
• Bij ontsteken van T1 wordt

i WR gelijk aan -i • De grootte van i wordt bepaald door
gB gB

de voorwaarde (5.1), ,vaarbij in di t geval P gegeven is.
wv

Voor VBL wordt P met behulp van (4.20):wv

P = 2..
wv Jt2

A2 2u ()(
R cos A

Voor HBL wordt P met behulp van (4.37):wv

Voor P . d geldt nu:
w~n

(5. 4 )

P . d=
w~n

I = - aQ cos ~B
gB ,..

(5.5)
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(5.6)

Voor de bepaling van I bij de volledigstuurbare gelijk
gB

richter worden (5.3) en (5.5) in (5.1) ingevuld:

I = 2{J.g cos2~A
gB n:. R

met behulp van

Voor de bepaling van I bij de half'stuurbare gelijk
gB

richter worden (5.4) en (5.5) in (5.1) ingevuld:

(5.8)

met behulp van (4.32), I =2 g cos2 (~)
gA n·R 2

De waarden van I en I zijn (onder de voorwaarde (5.1))
gA gB

als f'unktie van de ontsteekhoek in een tabel bijeen gezet

voar de volledigstuurbare en de half'stuurbare gelijk

richter: (genormeerd op I g (~=t1 = i.*)
A.

VBL

HBL

0
0( = 30

0
0( = 45

0
D( = 60

0
90

0
c::x=0 0(=

I 1 ,0 0,866 0,71 0,5 0
gA

I 1 ,15 0,866 0,58 0,29 0
gB

I 1 ,0 0,933 0,85 0,75 0,5
gA

I 1 ,15 1 ,01 - .. 0,84 0,65 0,29
gB

tabel 5.1. De stromen aan de gelijkstrooIDzijde van de mu

tatoren als f'unktie van O(gelijkrichter , genor

meerd op I ~~J= ,t.*.
gA
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Uit tabel 5.1 voIgt dat de fasestroom die de wisselrichter

bij ~A= 0 0 aan het autonome net levert (IWR )' 15% hoger is

dan de fasestroom naar de gelijkrichter (IGR ). Voor het

commuteren van deze stroom van de stroomvoerende fase naar

de opvolgende fase wordt de door SM2 opgewekte spanning

gebruikt. Bij de keuze van 5M2 moet dus met deze hogere

fasestroom rekening gehouden worden.

Verder is uit tabel 5.1 af te lezen dat de stromen die bij

de VBL (tl<=30 0
) optreden, bij de HBL (0(~45°) voorkomen (in

feite bij HBL (CX=4.3°) en da t deze stromen bij VBL( 60°) en

HBL(900 ) ook aan elkaar gelijk zijn. Bij overeenkomende

grootte van I wordt hetzelfde reele vermogen crvergedra-
gB

gen.

Ter vergelijking van de hierbij optredende stroomvormen

van i SM2 zijn de stroomvormen van i WR en i GR voor de ver

schillende ontsteekhoeken in een grafiek uitgezet.

Voor de v01ledigstuurbare gelijkrichter is in fig. 5.2a,

b, c en d de vorm van de stroom door 5M2 gekonstrueerd

voor 0(= 0 0 , 30°, 450 en 60°. Voor de halfstuurbare gelijk

richter is in fig. 5.3a, b, c en d de vorm van de stroom

door SM2 gekonstrueerd voor <X =30 0 , 45°, 600 en 90° (voor

~= 0
0

wordt weer fig. 5.2a verkregen).

Voor de vergelijking bij gelijk reeel vermogen kunnen nu

5.2b en 5.3b respektievelijk 5.2d en 5.3d met elkaar ver

geleken worden.

Hierbij valt op dat de stroomvorm bij de VBL een regel

matig patroon vertoont dat een sinusvorm vrij goed bena

derd, terwijl bij de HBL de stroom van ~=3000 tot ~=3300

altijd gelijk is aan nul (rond de topwaarde van de grond

harmonische komponent).

Verder treedt bij beide gelijkrichters een stroompiek op

bij 0<. >30° en weI van Wt=150 0 tot wt= oc +120°. Deze stroom

piek treedt bij de volledigstuurbare gelijkrichter ook op

van wt=3300 tot ~=<X +300°. De grootte van deze piek is

maximaal I (300 ) + I (300 ), ofwel met tabel 5.1 voor
gA gB
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fig. 5.2 Konstruktie van de vorm van de stroom die de synchrone

machine levert bij gebruik van een volledigstuurbare brug.
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£ig. 5.3 Konstruktie van de vorm van-de stroom die de synchrone

machine levert bij gebruik van een hal£stuurbare brug.
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VBL: 1.73 I (0) en voor HBL: 1.94 I (0). Bij de half-
gA. gA

stuurbare gelijkrichter is deze piek dus het grootst.

Eventuele overstroombeveiligingen mogen niet bij deze piek

en aanspreken.

Met behulp van de figuren 5.2 en 5.3 kunnen de effektieve

waarden van i SM2 ook eenvoudig bepaald worden:

VBL(~=300): I SM2=0,85 IGR(O)

VBL(0<=60
o

): I SM2=O,5 8 IGR(O)

HBL(IX=45°): I SM2=O,8 IGR(O)

HBL(~=90o): I SM2=O,49 IGR(O)

Hieruit voIgt dat de effektieve waarde van de stroom door

de synchrone machine bij een halfstuurbare gelijkrichter

lager wordt dan bij een volledigstuurbare gelijkrichter.

De verliezen in de synchrone machine worden behalve door

de effektieve waarde van de stroom ook door het aandeel

hogere harmonische stromen bepaald ( hogere harmonische

stromen geven meer verliezen in de demperwikkeling). Een

lagere effektieve waarde betekent daarom niet een lagere

waarde van .de verliezen in de synchrone machine.
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5.2 DE HOGERE HAH.~l()NI:3CHE :3THO}IEX TEN GEVOLGE VAN DE

KO}IBINATIE VAK E£N WISSELRICHTER MET EEN GELIJKRICHTER

Voor de realisatie van de gelijkrichter en de wisselrichter

wordt gebruik gemaakt van een mutator. De mutator kan hier

bij gezien worden als een stroombron voor hogere harmo

nische stromen. Bij de kombinatie van meerdere mutatoren

kunnen de hogere harmonische stromen van verschillende mu

tatoren elkaar versterken dan weI verzwakken. Om hier in

zicht in te verkrijgen moet de fasestroomvan de verschil

lende mutatoren bekend zijn. Uit de berekening van de fase

hoek van een harmonische stroom wordt echter een vrij in

gewikkelde formule gevonden die bij vergelijking met an

dere fasehoeken weinig inzicht verschaft. Daarom wordt

hier enkel een kwalitatieve beschouwing gegeven en weI

voor de mutatoren met een smoorspoel aancre.gelijkstroomzljde~

Kombinatie met een volledigstuurbare gelijkrichter

De hogere harmonische stromen die een volledig stuurbare

mutator met een smoorspoel opwekt, staan in een vaste ver

houding tot de stroom aan de gelijkstroomzijde van de mu

tator. Verder verandert de fasehoek evenredig aan de ont

steekhoek omdat de vorm van de stroom bij een ontsteek

hoekverandering gehandhaafd blijft:
..

i n = incos(nwt + Pn + nOll

waarb i j ~ = ~"1 I g (§ 4 • 1 )

nische bij 0< =0.

(5.10)

de
en Po = fasehoek van n harmo-

Bij een kombinatie van twee (volledigstuurbare) mutatoren

A en B, wordt nu in:

(,5.11 )

In het autonome net is mutator Been wisselrichter met kon

stante ontsteekhoek en mutator A een gelijkrichter met een

~waarbij commutatieverschijnselen zijn verwaarloosd •
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variabele ontsteekhoek waarbij i een funk tie van de ont
gA

s teekhoek is: i = 1 (1:(=0 )cos'~ •
gA gA

Verder wordt verondersteld dat de gelijkstroom door de

wisselrichter i maximaal is waardoor de hierbij opge
gB

wekte hogere harmonischen ook maximaal zijn. Voor de har-

monische stromen door de synchrone machine (i ) moeten
rtsM2

de harmonische stromen van de beide mutatoren opgeteld

worden:

...
i. = (i cos Oi..A cos (tioAIt + 9,n +
n5~I2 n A

(5.12)...
nC<A)+in '

B
cos(.nwt + Pn + n~)

\aarbij de harmonischen i en i ten opzichte van elkaar
n A n B

verschoven zijn met een hoek n!O(B-OCA). Bij een verschil ge

lijk aan een veelvoud van J60o worden de topwaarden bij el

kaar op~eteld. Bij een verschil gelijk aan 1800 plus een

veelvoud van J6cf worden de tnpwaarden van elkaar afgetrok

ken.

Het verloop van de amplitude voor de 5 e en 7e
harmonische

wordt in fig. 5.4 weergegeven:

i
n A

-- =

_.. _~=

...
i 5 (0')

5M2

fig. 5.4 De amplitude van de hogere harmonische stromen.

Voor de 5e harmonische wordt de amplitude maximaal voor

O(A= CXB- :k~Oo = 1500
- k.72° (78 0

, 6 0
) en minimaal voor
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Voor de 7 e harmonische wordt de amplitude maximaal voor

~A= _4 0
, 47

0
en minimaal voor «A= 21 0 , 730 • Voor een ont

steekhoek ~= 0 0 zullen de vijfde en de zevende harmo

nische dU5 sterk vertegenwQordigd zijn. De vijfde harmo

nische wordt rond 420 het laagst wat midden in het regel

bereik ligt en dus zeer gunstig is. De zevende harmoni

sche wordt echter bij 0<= 470 echter weer vrij groote Aan

gezien de hogere harmonische stromen iedere 3~OO een maxi

mum vertonen zullen deze in het regelbereik (-0~~A<900)

ook minstens een keer maximaal worden.

Bij de halfstuurbare gelijkrichter worden ook even har

monische stromen opgewekt. Deze zullen volledig door de

synchrone machine lopeno De oneven harmonische stromen

worden (4. 35a) :

Voor de vijfde harmonische wordt i k gelijk aan:

.. ~ (~ 2 IX
is = 5TC cos 2)I (O)cos ('2)

GR gA

Deze funktie is nul voor ~ = 360 en wordt weer maximaal
voor<:x. = 72 0 • - ---- -

Voor ~= 360 wordt de Se harmonische komponent in de stroom

door de synchrone machine gelijk aan de Se harmonische kom

ponent die de wis5elrichter opwekt.

Voor de Se harmonische komponent in de stroom door de syn

chrone machine bij ~ = 720 is ook ~S van de gelijkrichter

faseatroom.van belang. Deze waarde is niet uitgerekend maar

zal bij een varierende ontsteekhoek ook varieren. Zodoende

zullen de Se harmonische iitromen in de synchrone machine

bij een halfstuurbare gelijkrichter zowel groter als kleiner

kunnen worden dar. bij een volledigstuurbare gelijkrichter.

Nader onderzoek hiernaar lijkt wenselijk.
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~.J BEINVLOEDING VAN DE WERKING VAN DE WIS~ELRICHTER.

De ontsteekhoekregeling van de w2sselrichter zorgt er

voor ( bij voldoende aanbod van windenergie) dat de wis

selrichter met een konstante doof'hoek werkt (.hoof'dstuk J).

Deze regeling kan op de volgende manieren worden verstoord

(naast de reeds in hoof'dstuk J beschreven verstoringen):

- De overlappingshoek p kan plotseling groter worden waar

door de doof'hoek 0 te klein is.

- De doof'hoekmeting kan verstoord worden.

reze ver~toringen trcden op indien een commutatietijdstip

van de gelijl<ric~tcr ( utator A) vlak naast een commutatie

tijdstip van de wis~elrichter (mutator B) valt.

Bij aanname van een ontsteekhoek ~= 1500
, een overlappings

hoek ).1B= 20 0 en een doof'hoel<. b= 10
0
zijn de ontste'3khoeken tl(A

wanrop een mogelijke verstoring kan plants vinden met een

graf'iek te bepalen;

E---r------.----L
t
---------4~c<g

f'ig. 5.5 Bepaling van de ontsteekhoeken~Avan een volledig

stuurbare gelijkrichter.waarbij verstoring van de

werking van de wisselrichter op kan treden.
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Uit fig. 5.5 blijkt dat er bij gebruik van een volledig

stuurbare gelijkrichter gelijktijdige commutatie plaats-

vindt voor 30°< (>(A <. 50° en 90°< cxA < 110° en dat bij

50°< l)( A < 60° en 110°-< IXA <. 120° de meting van de doofhoek

samenvalt met een commutatie.

fig. 5.6 Gelijktijdige commutatie tijdstippen bij een

halfstuurbare gelijkrichter en een wisselrichter.

Uit fig. 5.6 blijkt dat er bij gebruik van een half stuur

bare brug ook nog gelijktijdige commutatie plaats vindt

bij 1500{IXA < 170° en dat de doofhoekmeting samenvalt met

een commutatie voor 170°< OI:A -<.. 180°. Verder is de beinvloe

ding hierbij voor de commutatie tussen even genummerde

thyristoren telkens anders dan voor de commutatie tussen

oneven genummerde th}ris·toren van de wisselrichter.

De bcinvloeding van de oneven thyristoren vin~t plaats bij

30° ~ ~\ ~ 50° en de beinvloeding van de even genummerde

thyristoren vindt pla~ts bij 90° ~ ~ ~ 110°. Deze beinvloe

ding is in beide gcvallen verschillend:en wordt op de volgen

de paginate beschreven.
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D~~IX\'L01~LIXG V_U: DE O!\EVE~ Gj~:"T~·;=-:E.RI;E THYHISTOREN

Voor een beschouwing van de beinvloed£ng van de commutatie

bij 30
0< O'A <50

0 wordt fig. 5.1 opnieuw getekend voor het

geval dat Wt= ~A. Bij de gelijkrichter zijn T5,Tl en T4 in

geleiding, bij de wisselrichter zijn T2,T3 en T5 in geleiding.

+

R
u u

gB gA

T
i T3

'LJ
+

/

U'tR -uST

Fig. 5.7 Vervangingsschema voor gelijktijdige commutatie

bij 30
0< 0<A<. 50

0
met bijbehorende spanningen.

Door de driefasenkortsluiting neemt de stroom in T3 snel-

ct:L T3 Us uS'LI.
1er at': (dt =~ (~) waardoor ~ kleiner wordt. De ont-'

c c
steekhoek ~B zal langzaam vergroot worden. Indien de ont-

steekhoek~A nu ook verandert kan plotseling weer de oude

situatie ontstaan (grotere ~) waardoor de wisselrichter

kan kippen.

~ndien IgA,B gedurende commutatie konstant blijt't
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BEI~;VLo.cLJn':G VAX LE EVEN TIIYRI STetL}: VAl' DE ' ...I3SELRICIITETI

Voor een besclJouwing van de beinvloeding van de comn-,utatie

bij 90
0 <~A < 1100 wordt fig. 5.1 opnieuw getekend voor het

geval dat bij de gelijkrichterT1,T5 en T4 in geleiding zijn

en bij de wisselrichter T2,T4 en T5~(fig. 5.8)

i

+

R

S

T

+

fig. 5.8 Vervangingsschema voor gelijktijdige commutatie

bij 900 < ~A~ 1100
, met bijbehorende spanningen.

In dit geval wordt door _de. driefasenkortsluiting de stroom

in thyristor T2 weer groter want Us is nu positief, dus
d;lT2 Us

de stroom neemt weer toe (~ = ~). Het is duidelijk dat

de overlappingshoek ~B hierdoor stgrk vergroot zal worden

(afhankelijk van de grootte van P
A

). Bij de volledigstuur'-
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bare gelijkrichter is P A in het beschouwende interval voor

~A gelijk aan nuI(leemte bedrijf). Bij de halfstuurbare

brug is P A niet gelijk aan nul en treedt dit negatieve _

effekt aIleen op bij het doyen van T2. T4~en Tb van de wi~

selrichter • Naast de verstoring wordt dus ook nog een asym

metrie geintroduceerd. Door dit negatieve effekt zal de

doofhoek in normale gevallen groter moeten worden genomen

hetgeen betekent dat bij hetzelfde windvermogen meer blind

vermogen door de synchrone machine geleverd moet worden.

~einvloeding van de doofhoekmeting.

In het interval 500 <. Q(A <.60 0 wordt bij commutatie van de

gelijkrichter de negatieve spanning over de zojuist gedoof

de thyristor in de wisselrichter extra negatief. De meting

van de doofhoek wordt hierdoor niet verstoord indien de

commutatie voor de nuldoorgang van de gekoppelde spanning

beEHndigd is (~A + P A <60
0

). Indien I:XA + PA> 60
0

wordt

de doofhoek ~+ p _60 0 groter. Hierdoor wordt de ontsteek

hoek groter waardoor bij het terugkeren van de normale si

tuatie weer een te kleine doofhoek ontstaat, de wissel

richter kan hierdoor kippen. Om dit tegen te gaan moet de

minimale doofhoek vergroot worden met de overlappingshoek

}lA·

In het interval 1100< txA <. 1200 wordt biJ commutatie van de

gelijkrichter de spanning over de zojuist gedoofde thy

ristor in de wisselrichter positief. Hierdoor kan de

thyristor weer in geleiding komen en daarom wordt de geme

ten doofhoek terecht door deze stoorpuls bepaald (uT2=uRS+

~TR)' Echter hierdoor wordt bij een kleiner wordende ~A

ook ~B kleiner. uT2 wordt gedurende commutatie negatief

vanaf 150
0

(uRS = - ~TR)-' .Zodoende kan dus de ontsteek

hoek ~B verkleind worden tot 150
0

_ PB-~B waardoor bij ge

lijkblijvend windvermogen door de synchrone machine weder

om grote stromen en blindvermogens geleverd moeten worden.
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Rcsumerend kan betreffende toepa~~ing van een volledig

stuurbare dan weI half~tuurbare gelijkrichter in een net,

{;evoed door een ,.is:Jelrichter hot volgende gekonkludeerd

,,' orcl en:

- Indien cen volledigstuurbare gelijkrichter wordt vervangen

doer cen hulfstuurbare gelijkrichter wordt de stroom door

de syncl1rone machine (di e als synchrone condensa tor ,>'ord t

Gebruikt) in effectieve waarde lager maar momentaan hoger.

Tevcns neemt het aandeel hogerharmonische komponenten in

de fasestroom toe. De gevolgen hiervan voor met name de

verhoogde verliezen in de synchrone machine zijn nog niet

onderzocht.

- De wisselwerking tussen de harmonischen van de wissel

ric:1.ter en die van de gelijl~richter is bij de halfstuur

bare gelijkrichter slechter dan bij de volledigstuurbare

gelijkric:lter • Voor een nadere bepaling van de ,.i:35el

'verking is met name nader onderzoek naar de fasehoek van

de 5e harmonische van de halfstuurbare gelijkrichter nodig;.

- Een stuurbare gelijkrichter beinvloedt de kommutatietijd

van de wisselrichter. Indien de ontsteekhoek van de gelijk

richter 60 0 lager is dan die van de ~isselrichter wordt

de commutatie sterk vertraagd waardoor de wisselrichter

kan kippen. Tevens wordt in deze situatie de doofhoekme

ting onbetrouwbaar.

Indien de ontsteekhoek van de gelijl(richter 1200 lager

is dan die van de wisselrichter wordt de commutatie van

de wisselrichter versneld. Door de doofhoekregeling wordt

de ontsteekhoel( vergroot, bij het terugkeren naar de nor

male situatie kan de ~n~steekhoek te groot zijn geworden

waardoor de wisselrichter kipt.
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6 METINGEN EN VERGELIJKING MET BEREKENINGEN

6.0 INLEIDING

Het is een goede gewoonte om theoretische berekeningen

(zoals in hoofdstuk 4 en 5) met behulp van metingen te

verifieren, zo ook hiero

De meting van diverse berekende grootheden bij gebruik

van verschillende so orten regelbare belasting bleek echter

niet geheel probleemloos te verlopen.

De eerste problemen kwamen aan de oppervl~~te toen de ge

lijkrichter werd aangesloten op het autonome net. De ver

vorming van de autonome netspanning die hierdoor optrad

bleek de stabiele werking van de sturing van mutator B te

verstoren. Er was daarom eerst enige tijd nodig om deze

s turing te verbeteren (zie hoofdstuk 3). Om de met"ingen

verder onafhankelijk van de ontsteekhoeksturing van muta

tor B te houden werd de desbetreffende ontsteekhoek op een
ovaste waarde van! 150 afgeregeld.

Verder bleek na enige tijd dat de voor de meting van de

stroom door 5M2 gebruikte stroomtransformatoren bij nomi~

nale stroom verzadigingsverschijnselen vertoonden.

Hierdoor werd met name de derde harmonische van de fase

stroom verkeerd gemeten. De meting van de hogere harmoni

sche stromen zijn daarna met behulp van een LEM transfo

shunt gedaan. Mede doordat slechts een transfo-shunt op

korte termijn ter beschikking stond zijn de metingen van

de verliezen in 5M2 bij gebruik van verschillende gelijk

richters niet meer gerealiseerd.

Ook kwam aan het licht dat de gebruikte synchrone machine

5M2 overbe~ast werd. De nominalerasestroom is 29A. Volgens

hoofdstw~ 4 mag dan de stroom in de gelijkstroomverbinding

maximaal 1,5.29A = 35,5A worden (formule 4.10). Bij een

gelijkspanning van :500V wordt dan een vermogen van 17,75kW

aan het autonome net geleverd.

Hierdoor verandert ook het maximaal door de extra regelba-
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re belasting op te nemen vermogen in 17,75kW.

De weerstarrl'van deze belasting wordt dan 17750/ (ta,)2 =

15 Ohm.

Vermeldenswaardig is nog dat zelfs aan de andere kant van

het laboratorium apparatuur verstoord werd indien de vol

ledige opstelling in gebruik was. Dit werd vermoedelijk

veroorzaakt door de vervuiling van het lokale net door

mutator C, die de s~room.voor. de als wind~urbine gebruik

te gelijkstroommachine verzorgt.
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6.1 r-1ETING VAN HET OPGENOHEN VEID10GEN ALS FUNKTIE VAN

DE ONTSTEEKHOEK

Voor de meting van het opgenomen vermogen als funktie van

de ontsteekhoek bij de verschillende gelijkrichters werd

gebruikt gemaakt van een x-y schrijver.

Op de x-ingang werd een spanning aangesloten die evenredig

is met de ontsteekhoek (u~)t en instelbaar is.

Op de y-ingang werd een spanning aangesloten die betrokken

werd van de vermogensmeetschakeling welke normaal gebruikt

w'ordt voor de vermogensregeling. (Deze schakeling is be

schreven in bijlage F.)

Het door de gelijkrichter gevraagde vermogen werd geleverd

door de synchrone machine SH2. In figuur 6.1 is bovenbe

schreven meetopstelling weergegeven.

~
p
vv

y x-y
rec.

x

fig. 6.1 Meting van het opgenomen vermogen als funktie

van de ontsteekhoek.

D~ als gelijkrichter gebruikte mutator A werd hierbij be

last met sen weerstand van 17 Ohm, al of niet in serie met

een smoorspoel van 89 mH. Een halfstuurbare gelijkrichter

werd nagebootst door parallel aan de thyristoren in een

brughelft dioden te schakelen. Hierbij werden de pulskas

ten van de betreffende thyristoren uitgeschakeld. Bij de

halfstuurbare variant werd tevens een vrijloopdiode aan de

gelijkstroomzijde van de mutator aangesloten. Het schakel

schema van mutator A is weergegeven in fi~ 6.2 '.
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~-

Rwv

fig. 6.2 Schakelschema van mutator bij bij simulatie van

een halfstuurbare gelijkrichter. Tevens is de

belasting met/zonder smoorspoel te schakelen.

Resultaten van de verrichtte metingen zijn weergegeven in

figuur 6.3 voor de volledigstuurbare gelijkrichter en in

figuur 6.4 voor de halfstuurbare gelijkrichter.

In beide figuren is opvallend dat het opgenomen vermogen

daalt bij het gebruik van een smoorspoel. Behalve dat de

weerstand van de spoel een gedeelte van de opgenomen

energie in warmte omzet die niet benut wordt, veroorzaakt

de betreffende \-Ieerstand een daling van het opneembare ver

mogen volgens de volgende vergelijking:

P wv,L

Verder wordt een lager vermogen afgenomen dan de theore

tisch berekende waarde van 15,5 kW (bij 170hm).

Deze daling kan voor een groot deel verklaard worden door
.-

de verwaarlozing van het kommutatieverschijnsel. In hoofd-

stuk 2 van (L2) wordt afgeleid dat bij gebruik van een

grote smoorspoel de invloed van het kommutatieverschijnsel

verdisconteerd kan worden in een schijnbare inwendige

weerstand in de spanningsbron ter grootte van ~·Lc.
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fig. 6.3 Het door de vo~ledigstuurbare bruggelijkrichter opgenomen

vermogen ala funktie van de ontateekhoek

12 kW

7

6

~j
J

2

zonder smoorspoel

fig. 6.4 Het door de hal.fatuurbare bruggelijkrichter opgenomen

vermogen als funktie van de ontateekhoek.
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Aangezien deze schijnbare weer5tand ongeveer 1,5 Ohm

bedraagt zal het totaal opgenomen vermogen dalen (met be-
• 1 7

hulp van formule (6.1» tot ~.15,5kW = 14,2kW.

De gevonden waarde van 13,8kW is hiermee binnen 3% ver

klaard. ( De verliezen in toevoerdraden)-

De vorm van de gevonden karakteristieken komt goed o~ereen

met de in hoofdstuk 4 berekende karakteristieken.

WeI is opvallend dat in aIle gevallen gedurende de eerste

15 0 een horizontaal verloop wordt gevondan. In dit interval

verandert weI de overlappingshoek aanzienlijk. Bij~= 0

wordt de overlappingshoek gelijk aan 23 0
•

Verder valt nog op dat de karakteristiek van de volledig

stuurbare gelijkrichter, zonder gebruik van een smoorspoel,

op de grens tussen leemtebedrijf en leemtevrijbedrijf een

rimpel vertoont. Het bleek dat door asymmetrie in het sys

teem de grens tussen leemtebedrijf en leemtevrijbedrijf

voor verschillende thyristoren lOa 20 eerder of later be

reikt werd. Mogelijke oorzaken hiervan kunnen zijn een

asymmetrie in de autonome netspanningen, asymmetrie in de

ontsteekpulsopwekking of verschillende vertragingstijden

in de impulsversterkers. De werkelijke oorzaak is niet

nader onderzocht.
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§..2 ROGERE H.\R~10NISCHE STRONEN OPGmmKT DOOR VERSClIIL

LENDE TYPEK GELIJKlUCHTERS

6.2.0 IN"LEIDING

In deze paragraaf worden de berekende hogere harmonische

komponenten in de fasestroom (hoofdstuk 4) geverifieerd

met metincen.

Bij de berekeningen is het kommutatieverschijnsel verwaar

loosd. Doordat de kommutatie niet oneindig snel plaats

vindt, zullen de flanken in de fasestroom een eindige

steilheid vertonen. Ret zal duidelijk zijn dat bij een be

paalde effektieve waarde van de fasestroom de steilheid van

de flank omgekeerd evenredig aan de kommutatietijd zal

zijn (~~t.~ is konstant).

In een signaal met minder steile flanken zullen de harmo~

nische komponenten, naarmate het ranggetal toeneemt ook

lager vertegenwoordigd zijn. In fig. 6.5a (overgenomen uit

L8) is aangegeven hoe groot deze reduktie van hoger harmo

nische stromen, bij verschillende ranggetallen en een be~

paalde ontsteekhoek ongeveer bedraagt.

Tevens is in fig. 6.5b (L8) een beeld gegeven van de onder

linge verhoudingen tussen de hoger harmonische komponenten

indien een smoorspoel wordt gebruikt met een eindige waarde.

In fig. 6.5b zijn de verschillende stromen genormeerd op

de grondharmonische stroom op de leemtegrens, IlL' weer

gegeven en weI voor verschillende waarden van I welke
g

laatste genormeerd is op I g op de grens van leemte, Ig,LEEMTE.
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fig. 6.5a
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fig. 6.5b

Zu••mllMln.etzung •• Oberschwlngung••pelltnlm. bel a
• 110· unci Betrleb Oberhelb del' lilckgrellH. (Volgen. M6ltgen. SIe·
IMn.)

fig. 6.5 Korrektiefaktoren op de berekeningen bij

kommutatie (a) en eindige smoorspoel (b).
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6.2.1 DE ~EETOPSTELLING

De metingen zijn gedaan met behulp van een spectrumanaly

ser van het type HP J582A. Hiermee werd het frekwentiespec

trum van het a~ngeboden signaal continue, met een band

breedte van J6,JHz, geanalyseerd.

Net behulp van een tracer werden de pieken van de harmoni

sche komponenten numeriek afgelezen in procenten van I1(~=cP)

De waarde van I1~=~werd hiertoe voor metingen bij ont-
o

steekhoeken # 0 opgeslagen in een geheugen.

De diverse typen gelijkrichters werden weer gerealiseerd

zoals aangegeven in fig. 6.2 en werden gevoed door de syn

chrone machine 5M2.

Hat signaal voor de spectrumanalyser werd gemeten met een

LE~l-transfoshunt. Een schema van de meetopstelling is weer

gegeven in figuur 6.6 •

IllUtator A

spectrum

~__...J anal.yser

fig. 6.6 Opstelling voor de meting van de hogere harmo

nische komponenten.
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6.2.2 DE MEETRESULTATEN

In figuur 6.7 zijn de meetvesultaten weergegeven voor

een volledigstuurbare en een halfstuurbare gelijkrichter

belast met een weerstand in serie met een smoorspoel bij

0(= 0 0
• In deze situatie is de overlappingshoekp ongeveer

23 0
, waardoor de harmonischen zoals uit figuur 6.Sa reeds

was af te leiden fors worden gereduceerd.

Verder valt op dat er een derde harmonische komponent ge

meten wordt die niet verwacht werd. Deze komponent kan

veroorzaakt worden door een asymmetrie in de machine bij

grote belasting en bepaalde vorm van de fasestroom.

Bij dezelfde belasting, echter zonder smoorspoel, wordt

een lagere komponent gevonden (fig. 6.8). Dit doet ver

moeden dat door ~en grote blokvormige belastingsstroom

verschijnselen veroorzaakt worden die per fase verschillen.

Ui t figuur 6.8 voIgt verder da t voor <x. = 0 0 het wegla ten

van de smoorspoel geen noemenswaardige veranderingen geeft

aan opgewekte harmonische stromen, zij het dat de Se ster

ker en de 7 e juist zwakker vertegenwoordiga is.

In de figuren 6.9 en 6.10 zijn de meetresultaten weergege

yen voor de volledig stuurbare gelijkrichter bij IX = 60 0
•

Aangezien de overlappingshoek hier nog maar SO bedraagt

worden de harmonischen met hoger ranggetal veel minder ge

reduceerd, ondanks een lagere theoretische waarde voor de

gelijkrichter met smoorspoel wordt een grotere waarde ge

meten dan bij 0< = 0 0
• In figuur 6.9 is verder af te lezen

dat de harmonischen (zoals fig. 6.Sb reeds deed vermoeden)

meer worden onderdrukt bij ranggetal 6k+1 en minder worden

onderdrukt bij ranggetal 6k-1.

Opvallend is verder dat ~e·harmonischenmet ranggetal gro

ter dan 10 nagenoeg gelijk zijn bij al of niet toepassen

van een smoorspoel.Volgens de berekeningen zouden deze bij

gebruik van een smoorspoel lager moeten worden, zonder

smoorspoel worden ze echter meer gedempt.
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en hal.fstuurbare

.fig. 6.7 Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek gelijk

aan 0 0 bij de volledigstuurbare

gelijkrichter belast met een weerstand in serie met

een smoorspoel.

Berekend:-------

Gemeten: -------
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fig. 6.8 Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek gelijk

aan 0 0 bij de volledigstuurbare en halfstuurbare

gelijkrichter.belast met een weerstand.

Berekend:

Gemeten: --------
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fig. 6.9 Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek van 600

bij de volledigstuurbare gelijkrichter be last met een

weerstand en een smoorspoel in serie.

Berekend:-------

Gemeten: -------

= 0.5 I 1 ),max
= O.42I 1 ,max

I _ I I I I I I

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ~
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fig.6.10 Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek van 60°

bij de volledigstuurbare gelijkrichter belast met een

weerstand.

Berekend:---

Gemeten: ------

(I 1
(I 1

= 0.5 I 1 ,max~

= 0.J8I 1 ),max
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In figuur 6.11 en 6.12 z~Jn de meetresultaten weergegeven

bij de halfstuurbare gelijkrichter voor Of,= 60 0
•

Hierbij geven de oneven-harmonischen een zelfde beeld als

bij de volledig stuurbare gelijkrichtcr. De grote uitzon

dering is de 5° harmonische, deze is om nog onduidelijke

redenen veel lager geworden dan berekend. Verder valt af

to lezen dat de even harmonischen op dezelfde manier gere

duceerd worden als de oneven harmonischen. De tweede har

monische blijkt hierbij bij gebruik van een smoorspoel iets

lager uit te vallen terwijl in figuur 6.12 (zonder smoor

spoel) de berekende waarde goed benaderd wordt.

Bij de halfstuurbare gelijkrichters zijn ook metingen ge

daan bij 0(=90 0
• Deze metingen zijn weergegeven in de figu-

ren 6.13 en 6.14. Cpvallend hierbij is dat de metingen bij

smoorspoeltoepassing hoger uitvallen dan berekend. Voor

hogere ranggetallen zou dat veroorzaakt kunnen worden door

afwijkingen van de gewenste ontsteekhoek van 90
0

• De 4e en

8 e zouden echter bij 90 0 gelijk moeten worden aan O.

Indien geen smoorspoel wordt gebruikt worden de berekenin

gen weer goed door de metingen gedekt (fig. 6.14)
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fig. 6.11 Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek van 600

bij de halfstuurbare bruggelijkrichter belast met ee~

weerstand in serie met een smoorspoel.

Berekend:----

Gemeten: -----
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46

£'ig.6.12 Hogere harmonische stromen bij een

ontsteekhoek van 600 bij de hal£'-

stuurbare gelijkrichter belast met
40

een weerstand.
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Geme:ten: -----
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Berekend:--

Gemeten:

serie met een smoorspoel.

(I, = 0.35 I"max)

(I 1 = 0.28 I"max)

Hogere harmonische stromen bij een ontsteekhoek van 900

bij de halfstuurbare gelijkrichter belast met een

weerstand in

fig.6.13
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= 0.49
= 0.40

stuurbare gelijkrichter balast met

een weerstand

Berekend.:---·· .
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.£. J HETING VAN DE GPGE.iEKTE IU.m·l0NISCHE STRmlEK IN

\H.:5 ~ELHI CHTEH-GELIJKHI CHTERBEDHIJF •

In deze situatie worden zowel door de wisselrichter als

de gelijkrichter hogere harmonische stromen in het auto

nome net geinjecteerd. De vectoriele som van deze harmo

nische komponenten wordt voor het grootste deel opgenomen

door de synchrone machine 3M2. Indien de harmonische kom

ponenten dus met elkaar in fase zijn kan de betreffende

harmonische stroom door de synchrone machine zeer groot

worden ten opzichte van de grondharmonische komponent.

am de verschillen tussen de verschillende gelijkrichters,

in samenspel met de wisselrichter, te bepalen is de opstel

ling volgens figuur 6.15 gerealiseerd. De synchrone macaine

levert aIleen blindvermogen en de 'windturbine is zo afgere

geld dat de gelijkrichter het opgewekte vermogen zonder

verdere autonome-netbelasting bij 1:)(,.= GO precies kan opne'"

men. H-+-........::........
I-I---~"=-I 2 kW

........,...

mutator A

mutator
sturing

mutator BgeliJk
richter'vind

turbine'

p - p - p
WV - WV,O bel-

spectrum

analyser

fig. 6.15 Opstelling voor de meting van de harmonische

stromen bij wisselrichter-gelijkrichterbedrijf.
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Om de verschillen tussen de verschillende gelijkrichters

te kunnen bepalen zijn de hogere harmonische komponenten

voor ieder type gemeten bij een belasting van ~kW en een

belasting van S,JkW.

De meetresultaten zijn per type in een grafiek uitgezet

waarbij de resul taten bij :!~W gestippeld zijn en de resul

taten. bij 5k1f me.t getrokken lijnen zijn weergegeven:

In figuur 6.16 voor de volledigstuurbare gelijkrichter

met smoorspoel.

In figuur 6.17 voor de volledigstuurbare gelijkrichter

zonder smoorspoel.

In figuur 6.18 voor de halfstuurbare gelijkrichter

met smoorspoel.

In figuur 6.19 voor de halfstuurbare gelijkrichter

zonder smoorspoel.

Uit figuur 6.16 blijkt (zoals reeds uit figuur 5.4 was af

te lezen) dat de 7 e harmonische komponent groter kan wor~

den dan de Se harmonische komponent. De harmonischen met

hoger ranggetal verschillen sterk omdat ze soms in tegen

fase zijn en soms in fase hetgeen sterk afhankelijk is van

de grootte van de ontsteekhoek.

Indien geen smoorspoel wordt gebruikt blijkt de situatie

voor de volledigstuurbare gelijkrichter een stuk gunstiger

te worden. De Se en 7 e harmonische zijn blijkbaar van de

gelijkrichter meer in tegenfase met de wisselrichter. De

1 l e harmonische is echter in figuur 6.17 nog weI sterk ver

tegenwoordigd.

De halfstuurbare gelijkrichter werkt bij dezelfde autonome

net belasting met een grotere ontsteekhoek. Klaarblijkelijk

raken de Se en 7 e harmonische van de gelijkrichter meer in

fase met de wisselrichter ( fig.6.l8 en 6.19). Verder zijn

de even harmonischen in.iexs mindere mate, maar nog steeds

nadrukkel~jk, aanwezig.

Het weglaten van de smoorspoel heeft hierbij in ieder geval

voor de 2 e harmonische behoorlijke konsekwenties.

Betreffende de wisselwerking tussen de harmonischen van

wisselrichter en gelijkrichter levert de volledigstuurbare

gelijkrichter z&nder smoorspoel het beste resultaat.
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rig. 6.16 Hogere harmonische stromen door 5M2 bij wisselrichter

gelijkrichterbedrijf bij de volledigstuurbare gelijk

richter met smoorspoel.
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fig. 6.17 Hogere harmonische stromen door 5M2 bij wisselrichter

gelijkrichterbedrijf bij de volledigstuurbare gelijk

richter zonder smoorspoel.
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fig. 6.18 Hogere harmonische stromen door SM2 bij wisselrichter

gelijkrichterbedrijf bij de halfstuurbare gelijkrich

ter met smoorspoel.
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fig. 6.19 Hogere harmonische stromen door 5M2 bij wisselrichter

gelijkrichterbedrijf bij de halfstuurbare gelijkrich

ter z6nder smoorspoel.
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7 KCNKLUSIES EN AANBEVELINGEN

Als eerste konklusie kan gesteld worden dat in dit af

:tudecrwerk uiteindelijk drie deelproblemen van een

autonoce windenergiecentrale aan de orde zijn geweest:

a) Onderzoek naar verschillende typen gelijkrichters als

extra regelbare belasting in een autonome windenergie

centrale.

b) Onderzoek naar de sturing van mutatoren, die aangeslo

ten zijn op een driefasennet met hoge kortsluitimpedan-

tie.

c) Onderzoek naar de vermogens-frekwentieregeling van een

autonome windenergiecentrale.

ad a):

Hierbij is gebleken dat het gebruik van een halfstuurbare

gelijkrichter ten opzichte van een volledigstuurbare ge

lijkrichter meer nadelen dan voordelen met zich meebrengt:

- De verhoging van het aandeel hogere harmonische stromen

is fors, met name de tweede en vierde harmonische zijn

zeer sterk vertegenwoordigd en zullen extra verliezen
-

en netvervuiling introduceren.

- Indien een volledigstuurbare gelijkrichter wordt vervangen

door een halfstuurbare gelijkrichter wordt de stroom door

de synchrone machine (die als synchrone condensator wordt

gebruikt) in effectieve waarde lager maar momentaan hoger.

Tevens neemt het aandeel hogerharmonische komponenten in

de fase~troom toe. De gevolgen hiervan voor met name de

verhoogde verliezen in de synchrone machine zijn nog niet

onderzocht.

- De wisselwerking tussen de harmonischen van de wissel

richter en die van de gelijkrichter is bij de halfstuur

bare gelijkrichter slechter dan bij de volledigstuurbare

gelijkricllter • Voor cen nadere bepaling van de \vissel

werking is met name nader onderzoek naar de fasehoek van

de Se harmonische van de halfstuurbare gelijkrichterno41~
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- Een ~tuurbare gelijkrichter betnvloedt de kommutatietijd

van de wisselrichter. Indien de ontsteekhoek van de gelijk

richter 60 0 lager is dan die van de ~isselrichter wordt

de commutatie sterk vertraagd waardoor de wisselrichter

kan kippen. Tevens wordt in deze situatie de doofhoekme

ting onbetrouwbaar.

Indien de ontsteekhoel<: van de gelijkrichter 120
0 lager

is dan die van de wisselrichter wordt de commutatie van

de wisselrichter versneld. Door de doofhoekregeling wordt

de ontsteekhoek vergroot, bij het terugkeren naar de nor

male situatie kan de ontsteekhoek te groot zijrt geworden

waardoor de wisselrichter kipt.

Verder kan gekonkludeerd \.jorden da t aen weers±and zonder serie

smoorspoel meer positieve dan negatieve gevolgen heeft:

Geen extra verliezen in de spoelweerstand.

- Geen aanschafkosten voor een spoel.

Detere wisselwerking met de hogere harmonischen van de

wisselrichter.

(iets) Hinder opgenomen grondharmonisch blindvermogen.

- Grotere regelsnelheid.

Een nadeel is echter weI dat de netvervuiling iets groter

wordt. Omdat bij de kommutatie tussen twee thyristoren

ook de momentane belasting5s~roomverandert is een

periodiek inschakelverschijnsel waarneembaar.

Dit verscbijnsel lijkt echter niet op te wegen tegen de

voornoemde voordelen bij het weglaten van de smoorspoel.

De beste keuze voor de toepassing als extra regelbare be

lasting lijkt dan oak de volledigstuurbare gelijkrichter

zonder smoorspoel te zijn, hoewel meer onderzoek naar met

name spanningsvervorming gewenst is.
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ad b):

Het onderzoek naar de sturing van mutatoren, aangesloten

op een net met hoge kortsluitimpedantie, bleek zich ( na

een aanloopfase van storingzoeken) toe te spitsen op het

vcrkrijgen van voldoende gezuiverde referentiespanningen.

Een probleem hierbij was dat de £asedraaiing voor verschil

lende frekwenties beperkt moest blijven. In eerste instan

tie is bij de verbetering van de referentiespanningen de

methode van 'aanvullen van het ontbrekende deel' gevolgd.

Dit aanvullen lukt echter niet eenvoudig voor iedere be

lastingssituatie en daarom is hierna nog een integrator

(met vaste fasedraaiing,~OO) opgenomen waarmee de laatste

discontinmiteiten uit de referentiespanningen werden ge

haald.

De stuurschakelingen van de mutatoren A en B zijn echter

nog niet volledig op deze verbeterde referentiespanningen

afgestemd. 80ms zijn nog Re-filters aanwezig en met name

de ontsteekhoekmeetschakelingen kunnen een stuk eenvoudi

ger ,..orden.

Wat de ~turing van de wisselrichter betreft moet opgemerkt

worden dat de nieuwe methode van kipdetektie weliswaar

geen 5toringen meer heeft veroorzaakt maar zich ook nog

niet in een werkelijke kipsituatie bewezen heeft.

Algemeen kan betreffende de in de opstelling aam"ezige

stuurschakelingen van de mutatoren A en B aanbevolen wor~

den dat ze volledig herbouwd worden op een beperkt aantal

printen. Mede doordat in de loop der tijd onderdelen aan

de schakelingen zijn toegevoegd of uit bedrijf zijn ge

nomen is de bedrading verre van optimaal.

Met name bij toepassingen voor vermogenselektronica moet

er voor gewaakt worden dat verb~ndingsdradenniet met een

hoogohmige impedantie worden afgesloten.
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De vermogens-frekwentieregeling, zoals deze door de Bonte

werd uitgerekenct is weI ingebouwd maar nog niet optimaal.

In de berekeningen werd onder andere verondersteld dat

variaties in P . d en Pb I niet gecorreleerd zijn.
,,,~n e

Het bleek echter dat bij verandering in P b look P . d eene w~n

rewctie vertoonde. Dit kan als voIgt verklaard worden:

Doordat Pbel verandert zal P'ni aangepast worden. Hierdoor

verandert ook het door de gel~krichter opgenomen grondhar

monische blindvermogen. Lit h'kei't tot gevolg dat de auto

nome netspanning zal veranderen hetgeen weer gekompenseerd

wordt door de compoundregeling van 5M2. Gedurende deze

tijd 'zie~ de gelijkstroomverbinding een andere gelijkspan

ning. De ~troom in de gelijkstroomverbinding zal in eerste

instantie kon~tant blijven waardoor geleverde vermogen weI

zal veranderen (p . d ~ U .I ).
w~n g g

De verandering in het door de gelijkrichter opgenomen

grondharmonische blindvermogen is niet evenredig met de

verandering in het opgenomen reele vermogen. Q, is maxi

maal voor ()( = 45 0 en neemt verder voor zowal grotere als

kleinere ontsteekhoeken ai'. IIet uiteindelijke gevolg voor

de vermogensregeling zal in ieder geval nader onderzocht

moeten ,,,orden.

Verder is het zinvol om het gedrag van de gelijkstroommad~i-

.ne als I ,dndturbine' te verbeteren. ?-1et de huidige rege

ling is het mogelijk om het door de gelijkstroommachine

geleverde koppel zeer snel te veranderen door de spanning,

evenredig aan de gewenste windsnelheid snel te veranderen.

Een snelle verandering in de windsnelheid wordt echter in

werkelijkheid voor een gedeelte uitgedempt door de massa

traagheid van de versnellende windturbine. Een eers~e-orde

simulatie van deze massatraagheid kan eenvoudig gesimuleerd

worden door de spanning die de hecrsende windsnelheid ver

tegenwoordigd via een laagdoorlaatfi~ternaar de regeling

van de gelijkstroommachine te voeren.
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A.l TOEPASSING VAN EEN ENERGIERESERVOIR IN EEN AUTONOME

WINDENEHGIECENTRALE

In dit afstudeerverslag wordt een autonome windenergiecen

trale besproken waarin een extra regelbare belasting is

opgenomen om het overschot aan windenergie op te nemen.

Deze regelbare belasting kan aIleen vermogen opnemen.

Indien het gevraagde autonome net-vermogen groter wordt dan

het geleverde vermogen door de wind, zal het tekort worden

aangevuld met rotatieenergie uit de synchrone machine (8M2).

De frekwentie van het autonome net zal hierdoor afnemen.

Indien een dergelijke situatie zich dreigt voor te doen

zal ter voorkoming van variaties in de frekwentie tijdig

het dieselaggregaat moeten worden opgestart. Het aggregaat

wordt nu als draaiende reserve gebruikt en zal re~atief

veel brandstof verbruiken voor weinig geleverd vermogen.

Verder komt het aggregaat in onbelaste toestand trager op

temperatuur hetgeen slecht is voor de levensduur.

Voor zowel het brandstofverbruik als de levensduur van het

aggregaat is het daarom beter indien in het autonome net

een energiereservoir wordt opgenomen.

Doordat een energiereservoir ook energie kan terug leveren

zal het vermogensevenwicht niet in gevaar komen als het

vermogen P . d momentaan lager wordt dan Pb 1. Het ver-
w~n e

schil (p . d- Pb 1= P t ) wordt geleverd door het re-
w~n e ex ra

servoir. Het reservoir zal echter leeg raken als P . d-. w~n

Pbel voor langere tijd negatief is, het agg~egaat za1 dan

opgestart moeten worden. Vanwege de aanwezigheid van het

reservoir kan het dieselaggregaat op het optimale werk

punt worden ingesteld. Het reservoir wordt hierbij met

elektrische energie, die door het dieselaggregaat wordt

opgewekt, bijgevuld. Het dieselaggregaat kan weer afge

schakeld worden als het reservoir weer voldoende gevuld

is of als ondertussen P . d -Pb 1 weer positief
w~n ,gem e ,gem

is geworden. Bij deze regeling wordt de vermogensbalans

onder aIle omstandigheden met behulp van het energie-
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reservoir in evenwicht gehouden.

In het overlappingsgebied van windregieme naar aggregaat

regieme hoeft er niet overgeschakeld te worden naar de

brandstof/frekwentieregeling van het aggregaat, hetgeen

overgangsverschijnselen voorkomt. De brandstoftoevoer van

het aggregaat kan op een vaste, optiwale waarde worden af~

gesteld.

Wanneer over langere tijd het geleverde windvermogen groter

is dan het afgenomen belastingsvermogen zal het reservoir

vol kunnen lopen. Dit kan voorkomen worden door een extra

belasting bij te schakelen. Ook is het mogelijk om het

reservoir van een 'overloop te voorzien waardoor een gedeelte

van de windenergie onbehut blijft.

Het energiereservoir zal in de boven beschreven regelmethode

het aantal draaiuren van het aggregaat beperken en het ren

dement van het aggregaat gedurende de draaiuren verhogen.

Het is hierbij weI van belang dat het rendement van een

cyclus (= opslaan, bewaren en weer afgeven van de energie

door het reservoir) voldoende hoog is. Het rendementsverlies

van het reservoir moet immers opwegen tegen de brandstofbe-

sparing.

Bij de keuze van het soort energiereservoir komen met name

de volgende aspekten naar voren:

- Het rendement waarmee de cyclus van opslaan, bewaren

en weer afgeven van elektrische energie wordt doorlopen.

- De hoeveelheid energie die het reservoir op moet kunnen

slaan.

- Het vermogen dat het reservoir momentaan moet kunnen

opslaan respektievelijk afgeven.

Als energiereservoir zij~ (onder andere) de volgende moge

lijkheden bekend:

- accu's: Het rendement is 50-60%, hebben regelmatig on

derhoud nodig en gaan een beperkt aantal cycli mee.

Lage prijs per kW en hoge prijs per kWh (toepassing

noodstroom-voorziening).
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spaarbekken: Ret rendement is 70-80%, bij energie over- 

schot wordt water opgepompt en bij energie tekort vloeit

water door een waterturbine weer terug. Relatief lage

kosten per kWh (afhankelijk van lokale omstandigheden)

maar hoge kosten per kW (toepassing dag/week opslag).

- waterstof-elektrolyse!cellen: rendement ca. 40%, over

schot aan energie wordt gebruikt voor elektrolyse van

water en tekorten kunnen worden aangevuld met energie

uit waterstofcellen. Prijs per kWh relatief heel laag

maar hogere kosten per geinstalleerde kW dan bij een

spaarbekken (toepassing seizoen opslag~ in ontwikkeling).

~liegwiel: Ret rendement is 80-90%, energie overschot

wordt omgezet in kinetische energie, bij energie tekort

wordt de kinetische energie weer omgezet in elektrische

energie. Relatief lage kosten per kWh en lage per kW

(toepassing korte termijn opslagjin ontwikkeling).

VQnwege de toepa~5ing van een reservoir in kombinatie met

windenergie en een dieselaggregaat (grote vermogensfluk

tuaties in enkele minuten), lijkt het gebruik van een

vliegwiel de voorlceur te hebben. Het onderzoel-c naar de

toepassing van een vliegwiel in een autonoom systeem is

dQn ook in volle gang.
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A.2 PLAATS VAN OPNAME VAN HET OVERSCHOT AAN WINDENERGIE

De extra regelbare belasting kan in het autonome systeem

op meerdere plaatsen aangesloten worden:

a. direkt aan de turbinegenerator (fi g. A.2.1)

b. op de gelijkstroomverbinding (fig. A.2.2)

c. op het autonome net (fig. A.2.3)

ad a:

buffer
synchr. '-
machine

.+J
Q)

turbinel---.&--_-II~~_ ~I= :::~~ ~o
generat I 1/= V""-'

=o
.+J
~
ItS

fig. A.2.1 Opname van het overschot aan windenergie direkt

aan de turbinegenerator.

nadelen:

- Het door de vermogenselektronika opgenomen blindvermogen

moet door de turbinegenrator geleverd worden.

- Door de vermogenselektronika wordt een extra rimpel in

de gelijkstroom van de gelijkstroomverbinding opgewekt"

hetgeen storend kan zijn voor de wisselrichter.

- Het overschotvermogen moet bij de Molen worden ge,bruikt

of met eigen leidingen getransporteerd worden naar

de gebruiker.

- De sturing van de vermogenselektronika zal in deze situ

atie bij sterk wisselende frekwentie van de voedende

spanning moeten werken.

'yoordelen:

- De gelijkstroomverbinding hoeft aIleen het gevraagde

(autonome net) vermogen te leveren waardoor de verlie

zen lager zullen zijn.
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Doordat het overschotvermogen v66r de wisselrichter

wordt afgenomen zal de regeling van de wisselrichter

aIleen bij variaties in de autonome net belasting in

aktie komen, of in geval van storingen.

Bij het uitvallen van de wisselrichter kan de windmolen

toch in bedrijf blijven.

De autonome netspanning wordt aIleen door de wisselrich

ter vervormd.

ad b.

turbint::l---I
genera

buffer

synchr.
machine

fig •. A.2.2 Opname van het overschotvermogen bij de

gelijkstroomtussentrap.

nadelen:

Het 6verschotvermogen moet afgenomen worden met een

chopper-schakeling welke storingsgevoeliger is dan een

mutator.

Het schakelen van de chopper beinvloedt de werking van

de wisselrichter (bij een slimme sturing kan de invloed

van de chopper misschien ook positief zijn».

- Het vermogen moet bij de gelijkstroomverbinding gebruikt

worden of hiervandaan met aparte leidingen getranspor

teerd worden naar de gebruiker.

De gelijkstroomverbin~i~g heeft een stroombron karakter.

Het aansluiten van een chopper (met een spann1ngsbron

karakter) op de verbinding zal extra voorzieningen vra

gen (gebruik van een condensatorbatterij).

voordelen:

zie ad a. (behalve -de verliezenin de diodenbrug)
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ad c:

synchr.
machinel--I----

turbine_I/"'..// _ = /+----1
generat / = / "'-I. 1----

buffer

fig_ A.2.3. Opname van het overschot aan vermogen bij het

autonome net.

- Bij asymmetrische belasting van hetautonomenet en maxi

maal leverbaar windvermogen kan de stroom in een fase

van de synchrone machine (SM2) te hoog worden.

- De mutE..tor zal commutatiepieken op de autonome netspan

ning geven en hogere harmonische stromen in het net in

jecteren.

- De mutator kan~ij een bepaalde ontsteekhoek) de wer

king van een wisselrichter nadelig beinvloeden.

'yoordelen:

- Het overschot aan vermogen kan via het autonome net ge

transporteerd worden.

- Doordat de gelijkstroomverbinding het totale door de

windmolen geleverde vermogen moet verwerken zal de wis

selrichter minder in leemtebedrijf werken.

- Doordat de gelijkrichter en de wisselrichter dezelfde

referentiespanningen voor de sturing nodig hebben kan

de sturing vereenvoudigd worden.

- Door de modulaire opbouw van het autonome net kunnen

eenvoudiger meerdere windturbines parallel geschakeld

worden.
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B I3EREKEN"ING VAN DE llAHNONISCIIE KO~<PONEXTEN IN DE

F.\SE.:iTROm.: BIJ VERSCHILLENDE TYPE~ GELIJKRICIITEHS

E.G INLEIL:ING

In deze bijla~e worden de berekeningen uitgevoerd van de

formules van de harmonische komponenten in de fasestroom,

zoals die gegeven zijn in hoofdstuk 4.

Hiertoe worden telkens met behulp van de betreffende fi

guur de benodigde Iourierintegralen bepaald.

Indien de fasestroom blokvormig is kunnen de grondharmo

nische komponent en de hogere harmonische komponenten in

dezelfde berekening bepaald worden.

Indian de fasestroom opgebouwd is uit gedeelten van een

grondharmonische sinusvorm dient de berekening van de

grondharmonische komponent en de hogere harmonische kom

ponenten gescheiden plaats te vinden. Cmdat hierbij tel

kens dezelfde integralen voor verschillende gebieden ge

bruikt worden, kan onnodig rekenwerk bespaard worden door

de betreffende integralen eerst in een hanteerbare vorm

te gieten.
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1"ig

B 1 BEHEKENING VA~ DE IUm10NI SClIE KOHPONENTEN IN DE

FASESTHOO}l BIJ EEX VCLLI;DIGSTUURBARE GELIJKRICHTER

DELA3T }lET EEN ~mEnSTAND IN SEInE }!ET EEN GROTE

S}10CnSPGEL (formule 4.14)

-:.ug

-- - =i~

11
0(= 30

~ +2~
~ I a -j a 3'

an = *fiR(wt)cos(nwt)d(wt) = -; {J- cos (nwt)d(wt) + Jcos(nwt)d(wt)}

-~ a-~ a

I ~_! 2~'"" a+- I -
a = ~{-sin(nwt) I 3 + sin (nwt) I 3} =~ {2(sin(a+2~)- sin a)}

n ~ ~ 3
a-~ a

I U'3
a = ~ 4cos(a+ ~)s~ = ----·I cos(a+ ~)

n n~ 3 3 n~ g 3

~

~ I a- '3
bn = ~ fiR(wt)sin(nwt)d(wt) = ~ {f-sin(nwt)d(wt)

a-~

2~
a+ 

3
+ fsin(nwt)d(wt)}

a

~ 2~
I a- - a+ - I

b = ~ {cos (nwt) I 3_ cos (nwt) I 3}= ~ {2(cos(a--3~)+ cosa)}
n n~ n~

a-~ a

I U3 .
~ ~ ~ ~b = 4cos(a-:)cos(- -) =--'I cos(a--

6
)

n n~ b 6 n~ g
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B2 BEREKENING VAX DE IIAmlONISCHE KGl<PONENTEN IN DE FASE

STROm·l BIJ BEN VOLLEDIGSTUURBARE GELIJKRICHTER BELAS-r

HET EEN 'IEEHSTAND (ZONDEH. SHOORSPGEL)

De berekening van de harmonische komponenten wordt opge

splitst in de berekening van de grondharmonische komponent

en de berekening van de hogere harmonische komponenten.

Deze berekeningen ,..orden verder weer opgespli tst.ill een

leemtevrij interval en een leemte interval.

B2.1a Berekening van de grondharmonische komponent in leem

tevrij gebied (formule 4.25a).

-:u
g

.... =i
R

2".
a+ 3

+ fsinlwtlcosCwt)dlwt)
".

a + 3"
2".

a+'"3

+ fsinl2wt)dCwt)}
".

a+ 3
sin C2wtiJ ) d Cwt)

a

".
a+ '3

+ fsinCwt+ y)coSlwt)dlwt)

".
a+ 3

+ f lSini" +

a

".
a- 3

+ fs1nC2wt)dCwt)
2".

a- -
3

".
a- '3

+ fsinlwt)cosCwt)dCwt)
2".

a- 3"

sin C2wt+I) ) d Cwt)

2".
11 a- 3

a
1

.. - U (s!=-3'" +2".R

a-'"

2".
a- 3"

11 f ".a
1

.. ".R ( sinCwt+ '3)cosCwt)dCwt)

a-'"

11 a- 2". a- !. a+ !. a+ 2".

a
1

.. 4".R (C 13wt - cos l2wt+I) l I 3 - cos l2wt) [ ~".+ C13wt - cos l2wt+I) I 3 -cos C2wtl [ ".
3

a-'" '_'. a- 3 a a+ 3

11 ". ". ". 2". 4".
a

1
.. 4;;a U3C~) + 2cosl2a) + 2cosl2a+ 3) - 2cosl2a- 3) + 2cosl2a- 3) }

11 13". ".".. ". 1311". ".
a

1
.. iiR ("""2'3 + cosC2a+ 6)co~ - s1.l\(2a)sin3 } .. "iirR (3 + cosC2a+ 6) - sinl2a)

a '"
1311 (!. + 2". 1311 ". ".". 11 ( 1 3 2 ".}

1 2".R 3 s1n(2a+3') -sinl2a)}"'2ifi(3+2cosl2a+3)s!n3 "'R' 273 +y,;eosla+)i
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2lra 3
b 1 2 lr~ <fsin (wt+ f) sin (wtl d (wtl

a-lr

lr
a- r

+ ISin(wtlsin(wt)d(wt)
2lr

a- -
3

lr
a+ r

+ fsin(wt+ flSin(wtld(wtl

a

2lr
a+ ""3

+ fSin(wt)sin(wt)d(wt)}
lr

a+ r
2lra-

0. 3 lr lr
b 1 2 2lrR {f (coS) - cos (2wt+ r) l d(wtl

a-lr

lr
a- "3

+ f(1-cos(2wtld(wtl
2lra--

3

lr
a+ -

3 lr lr
+ f(cosr- cos(2wt+ rlld(wt)

a

2lr
a+ ""3

+ f(1-cos(2wtl)d(wt)}
lr

a+ -
3

2lr
0. lr la-3

b 1 z 4lrR {(wt - sin(2wt~l) + (2wt -
a-lr

lra- -
sin(2wt)l I 2~ +

a- -
3

lr
a~

(wt - sin (2wt+fl l I + (2wt -
a

2lr
a+ -

sin (2wt)) I 3}
lr

a+ -
3

a lr lr 2lr lr lr lr 211 2lr
b

1
24,;R {r + sin(2al + s1n(2a~) +""3 + 2sin(2a~) + r + sin(2a) + sin(2a~) +""3 + 2sin(2a+ 3l }

b 1 2 2~R {lr + sin(2a) + Sin(2a+I) + sin(2a+I) + sin (2a+
2'i) }

0. { . 1T 1r 1r 'n' a {r-: lr lr }
b 1 2 2lrR lr + 2s:LJ1(2a-';lco~ + 2sin(2a"7)cos6" } 2 2lrR lr + Y)(sin(2a-.;) + sin( 2a+r))

1
- 1.2 2 a 1 3 lr 9 2 lr 1 3 11 9 2 lr }-2
I 1 " a 1 + b 1 2 R {'i + ~in(2a~) + W sin (2a~)+ 12 + 2ir<:os(2a~) + 4if2cos (2a~)

- a1 9 3 lr - lr 10.193 1
I 1 .. R {"3 + 4lr 2+ 2iT(cos(2a~l + 13sin (2a+Jl l }2 .. R {r + W+ ~os(2a) }2

B2.1b Berekening van de grondharmonische komponent in

leemte gebied (formule 4.25b).

fig
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IT 2lT
Voor 3" li ali 3 :

IT 0 2lT
Q IT - 3" 3 IT

ill S 4ifR{ (lOt - sin (2lOt+'j") ) I + (2lOt - sin(2wt» I 2lT + (lOt - sin(2lOt+
3

» I + (2lOt - s1n(2lOt» I IT

a-lT a- 3" a a~

il S ~ {2(-~.'!. -a) + 291="3
lT

+ 2Sin(2a+-
3
lT ) + 4(l! -a) + 2sin(2 +2lT) }

1 4lTR 3 3 a 3"

Q { 13 IT IT Q 3a 13 13
ill .. 2lTR 211 - 3a + 2 + s1n(2a~)coss } .. i {1 - 2lT + 4'it + 2jiCos(2a)

- !. 0 211 IT

h 1 .. 4~R {(l3lOt - COs(2Olt~)1 3 - cos (2Olt) I 2lT + (,!jOlt - cos (2Olt"1) l 1
3 - cos(2Olt) I IT

a-lT a- 3" a a+'j"

• ·0 - 211 IT IT 2lT
b l .. 41fR (2r'3 (-:r -a) - 2coSJ + 2cos (2a~) - 2 + 2cos (2a+ 3")

b
1

.. ...!... (u'3 (~1f. -a) 3 4 (2 IT I IT} Q,Ij ((-!. -~) - ,Ij - ~in (2a)4lTR 3 - + cos a~ coSS .. R 3 2lT 411 2lT

== (al + b 2 o 3a 2 13 3a 13 3a 3 3
+ 4~2C092(2a)1

1
.. - ((1- -) + -(1--) + """"iT(1- 2if)cos(2al + 16lT2+ Wcos(2a) +1 1 R 2lT 2lT 2lT

+ .!.(1- 3a)2 _ 13 (1- ~) .!.(1- ~) sin(2a) 9 313
+ 2 291n2 (2a)

1

3 2lT 211 2lT 11 2lT + 16,;"2+ ~ln(2al 4lT
}2

Berekening van de hogere harmonische komponenten

in de fasestroo~.

Omdat zowel voor leemtebedrijf als leemtevrijbedrijf dezelf-

de integralen moeten worden uitgerekend maar met verschil

lende grenzen, worden eerst de integralen vereenvoudigd

voordat de grenzen ingevuld worden. De vereenvoudigde inte

gralen worden ook gebruikt bij berekeningen aan de halfstuur

bare gelijkrichter.

Voor de vereenvoudiging worden de te integreren inte~allen

opgesplitst in een, 'linkerdeel' (L) waarbij over de stroom 
u

RS
~ gelntegreerd wordt en een'rechterdeel' (R) waarbij over

wv -uTRde stroom~ gelntegreerd ~ordt.

\YV
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UJ Tr UJ 1 Tr 1 Tra
nL

= -;;R sin(wt + 3")cos(nwt)d(/.lJt} ~ -;;R {?in«n+l}wt + 3"} - ?in«n-llwt - 3"} }d(wt)

a = -.£ {~os«n-l)wt _!o) - ~Os«n+l)wt + !o3}}1
n

L
2TrR n-l 3 n+l

U {1 Tr Tr 1 Tr Tr
a
nL

= 2TrR n:T(cos (nwt) cos (wt + 3") + sin (nwt) sin (wt + 3"» - n+l (cos (nwt) cos (wt + 3") - sin (nwt) sin (wt + 3"» } \

U 1 { IT Tra = 2R'-- 2cos (nwt) cos (wt + -3) + 2nsin (nwt) sin (wt + -3) } I
nL Tr n Z-l

aJ aJl 1a = -R sin(wt)cos(nwt)d(wt) = - {=2in( (n+l)wt) - =2in( (n-l)wt) }d(wt)
~ Tr d

all
a = -2R {~1os«n-l}wt) - ~1os«n+l)wt)}1n

R
Tr n- n+

a = 2~R (n~l (cos (nwt) cos (wt) + sin(nwt)sin(wt» - n~l(COS(nwt)COS(wt) - sin(nwt)sin(wt»}In
R

a a Q 1 -- {2cos(nwt)cos(wt) + 2nsin(nwt) sin (wt) }I
n R T;R n Z_l

b = ~ J sin(wt + !o3)Sin(nwt)d(wt) = --£ J{ =2
1

os«n-l)wt _!o) - =2
1

os«n+l)wt + -3
Tr

}}d(wt)
~ Tr d 3

b =~ {....!.:-sin«n-l)wt _!o) - ....!.:-sin«n+l)wt + !o)}1
n

L
2TrR n-l 3 n+l 3

Q {1 . Tr Tr 1 Tr Tr I
b = 2TrR n_l(un(nwt)cos(wt + 3") - cos(nwt)sin(wt + Ji) - n+l(sin(nwt)coS(wt + 3") + cos(nwt)sin(wt + 3"»}

n
L

11 1 Tr Tr I
b = 2TrR'-;-1 {2sin(nwt)cos(wt + 3") - 2ncos(nwt)sin(wt + 3")}

nL n _

b =--£ J sin(wt)sin(nwt)d(wt) = --£ J{ =2
1

os«n-l}wt) - =2
1

os«n+l)wt) }d(wt)
n

R
TrR TrR

11 1 1
b = -2R {---:-5

1
in«n-l)wt) - ---:-5

1
in«n+l)wt)}!

n
R

Tr n- n+

11 1 1 ,
b

nR
a 2TrR {n:T(sin(nwt)coS(wt) - cos(nwt» - n+l (sin(nwt)cos(wt) + cos(nwt)sin(wt»}

Q 1 Ib = 2R.---- {2sin (nwt) cos (wt) - 2ncos (owt) sin (wt) }
nR Tr n Z_l

a a
n

2Tr
a- -

a I 3 +
~ a-Tr

11 1 2Tr" Tr 2" "" 2" 2,.an a -;;R'---;-1 {cos (n(a
J

» cos (a3') + cos(n(a~»cos(a~) + cos(n(a J»cos(a3') + cos(n(a+ 3»cos(a+ 3)
n -

2" '-" '. 2Tr 2Tr Tr "
- cos(n(a-Tr) )cos(a-

3
) - cos(na)cos(a+ 3") - c~s(n(aJ) )cos(a3 ) - cos(n(a+ Ji )cos(a+ 3")
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a ~ ~._t_ {cos(a- !o){cos(n(a- ~») « "» (") 2" }n "R n
2
_t 3 3 + cos n a- 3 - cos n(a+ 3) - cos(n(a+ 3»

2" 2" "- cos(a- 3) {cos(n(a-,,» + cos(n(a- 3» - cos(na) - cos(n(a+ 3)) }

+ nsin(a- I) {sin(n(a- 2;» + sin(n(a- I» - sin(n(a+ I») - sin(n(a+ 2;))}

_ nsin(a- 2;) {sin(n(a-,,») + sin(n(a- 2;) "sin (na) - sin(n(a+ 3»}

a D ~._t_ {cos(a- !o){2co~os(n(a- !o») - 2coh
6
" os(n(a+ 2!..2»}

n "R n2_t 3 6 2

- cos (a- 2"){2co~os(n(a- 5"ll - 2cosn
6
"cos(n(a+ -6"»}

3 6 6

- nsin (a- 2") {2co~in(n (a- ~) - 2COS.n
6
" sin (n (a+ -6"») }

3 6 6

2co~
.,~. 6 {cos(a- !o).-2sin(na)sin.:!!!. _ cos(a- 2").-2Sin(n(a- !o))sin-n"

an "R n 2-t 3 2 3 3 2

" -n". 2" "-n"+ n{sin (a3") • 2cos (na)si~ - SJ.n (a- 3)' 2cos (n (a- 3» sin-
2
- }

n" n"
Q 4co~. s1n2" 2

a D {cos (a- !o3) sin (na) - cos (a- -!o) sin (n (a- !o»
n Iii' n 2 _t 3 3

- n{sin(a- I)cos(na) - sin(a- 2;)cos(n(a- I»)}}

2" " " 2"a- - a- - a+ - a+ -
b • b I 3 + b I ~ + b I 3 + b I 3
•n nL a-" nR a- -!o nL a ~ a+ 2!..

3 3

. 2" " 2" 2" " "- un(n(a-"llcos(a- 3) - sin(na)cos(a+ 3) - sin(n(a- 3llcos(a- 3) - sin(n(a+ 3llcos(a+ 3)

2" " " 2" " " 2" 2"- n{cos(n(a3 »sin(a- '3) + cos(n(a+ 3»sin(a+ 3") + cos(n(a- 3))sin(a- 3) + cos(n(a~llSin(a+-r)}

2" " 2" 2" " "+ n cos (n(a-"ll sin (a- "3) + cos(na)sin(a+ 3) + cos(n(a- 3) sin (a- 3) + cos(n(a+ 3»)sin(a+ 3 ll

Q t " 2"." " 2" }b D -.-- {cos(a- -){sin(n(a- -) - sJ.n(n(a+ -3) + sin(n(a- -3)) - sin(n(a+ -3ll
n "R n 2-t 3 3

2" 2""- cos(a- "3){sin(n(a-"ll - sin(na) + sin(n(a- 3» - sin(n(a+ ~)}

" 2" " " 2" }- nsin (a- 3) {cos (n (a- 3») - cos (n (a+ 3») + cos (n (a- 3») - cos (n (a+ Ji)

2" 2""+ nsin(a- Ji{cos(n(a-"ll - cos(na) + cos(n(a- 3 ll - cos(n(a+ 3»}

b • ~._t_ {cos (a- !o){2cos(n(a-!!)sin-n" + 2cos(n(a+ -6"))Sin-~" }
n "R n 2_t 3 6 2

- cos (a- 2") {2cos(n(a-!) sin.:!!!. + 2cos(n(a- -6"») sin-n
2

" }
3 2 2

" "-n,, "-n" }- nsin (a- 3) {-2ain (n (aGllSi~ - 2sin (n (a~) ) sin-f'"

+ nsin (a- 211') {-2sin (n (a- !o) sin-nll' - 2sin (n (il- -611')) sin-n
2

11' }
3 2 2
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n
Q 2sin'2 If nlf 2lf If nlf

b ~ R'--- {-cos (a- 3") .2cos(na)cos-;;- + cos (a- -3) .2cos(n(a- -3)cos-::-
6n If n2_1 0

If nlf 2lf. If nlf
- n{sin(a- 3"} .2sin(na}co~ - sin(a- 3"} .2sm(n(a- 3"}cos6 } }

. nlf nlf
40s~o~ 2lf If If

b • R {cos (a- 3") cos (n (a- 3"» - cos (a- 3") cos (na)
n If. (n 2 _1)

+ n{sin(a- 2;)Sin(n(a- I» - sin(a- I)sin(na)} }

If If . 2lf If
- 2cos(a- 3")sin(na) .n{sin(a- 3")cos(na) - un(a- 3")cos(n(a- 3"»}

If If 2lf If
+ 2cos(a- 3")cos(na).n{sin(a- 3")sin(na) - sin(a- "J)sin(n(a- 3"»}

2lf. If If 2lf If+ 2cos(a- 3")S1.n(n(a- 3"» .n{sin(a- 3")cos(na) - sin (a-
3

) cos (n (aJ ))}

2lf If If 2lf If
- 2cos(a- 3"lcos(n(a- 3"».n{sin(a- 3") sin (na) - sin(a- 3")sin(n(a- 3"»}

1
2 If 2lf If If l!. If J2'-2n l"sin(a- "3} cos (na) sin (a- 3"}cos(n(a-"3}} + sin(a- 3") sin(na} sin (a- 3}sin(n(a- I}}}

If 2lf If If }
- 2cos(a- 3"}cos(a- 3"}'{ sin(na}sin(n(a-"3) + cos(na)cos(n(a- "3))

If 2lf If If }
+ 2ncos (a- "3) sin (a- 3") •{ sin (na) cos (n (a- "3}) - cos (na) sin (n (a-Jl)

+ 2ncos(a- 2;1 sin (a- ~.{ cos(na)sin(n(a- I}) - sin(na)cos(n(a ;ll}
1

- 2n2sin(a- I} sin (a- 2;1.{ cos(na)cos(n(a- I} + sin(na)sin(n(a ;»}J2'

If 2" nlf
2cos(a- "3}cos(a- 3} c0SJ"

nlf nlf
• 40 c07in2" l1 1 If
I - -.1 I - + sin2a + n 2 (2' + cos 2a) ,- cosq(coSJ + cos(2a -If}}
n lfR n<-1 2

_ '. 1

. nlf If 2 nlf If 'J2'+ nsUt'"""j'". -2Sin) - n cOSJ"(coSJ - cos(2a - If)}

n" n" 1
• 411 c07in2" (1 1 1 nil' 1 ]2'
I I, 1l-2 + sin2a - cO~3(-2 - cos (2a) - I3nsin

n
; + n~{2' + cos

2
a - cOS"-j"(2' + cos (2a»}

n • ;;R n--1

In • 0 Yeor n - 2k en n -3k , k • 1, 2, 3, ••
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Voor n S. 7. 11. 13. 17. 19. ••

1

I- - _Q. 2{3 l_l + 2 1 1 '" n1l 2 1 2 1 1 1"2- sin a - -4 + =2os (2al - • 3nsin-3 + n {-2 + cos a - -4 - ~2os (2a) })
n 1IR n 2 _1 2

S. 11. 17. 23.
Q 2{3 ,'J

1)
3Q 1

Voor n = .... I
n = irR' n 2 -1

2·(n + = 1TR"n:T

7. 13. 19. 25.
a 2{3 {3

1)
3Q 1Voor n s .... I = ;R'n2 _1 2·(n - = 'iii'ii+i"n

a
n

11a-"3
a I + a In

La
_

1I
n
Ra

11

+ a I 11
nR a +

3

+ cosOcosO + cosn1lcos1I + n{sin-n~Sino + Sin2n~Sin1l + sinosino

211 11 211 211 11 11 }
+ sinn1lsin1l} - {cos(n(a-1I) )cos(a- ""3) + cosnacos(a+ 3) + cos(n(a3 ) )cos(a--=tJ + cos (n(a"'J! )cos(a"'J!

- n{sin(n(a-1I}) sin (a- 2;) + sin(n(a+ ~})Sin(a+ ~) + sinnasin(a+ 3-) + sin(n(a-~})sin(a- 2;l}

Q 1 t -n1l 2n1l 211 211 11a =-.-- cos---::- - cos-y + cosO - cosn1l - cos (a- ""3){cos (n (a-1I)) - cosna + cos (n (a-"3» - cos (n (a+7l
3

)}
n 1IR n'-t 3

211 { 211!o) ) }- nsin(a- ""3) sin(n(a-1I» - sinna + sin(n(a- ""3» - sin(n(a+ 3

a Q 1 (-2Si~in-n1l _ 2si~in-n1l _ cos(a- 211) {-2sin(n(a- !o) )su;-nlr - 2sin(n(a- ~ )s~
n = 1TR'--;-t 6 2 2 2 3 2 2 6 2

n -

211 11 -n1l 11 -n1l
- nsin (a- Ji {lcos (n (a- 2» st.n--==t + 2cos (n (a- 6"}) st.n--==t }

n1l
2Q sin-Z ( n1l . n1l 211 Ir 11

an =-.--- lsi.n'6 + s~ - cos (a- ""3) {sin(n(a- 21) + sin(n(a- 6')}
IrR n 2 _t

21r 11 11 J+ nsin (a- ""3) {cos (n (a- 2» + cos (n (a- 6"» }

. n1l
213 s~ ( n1l -n1l 211 11 -n1l 211 11 -nlr J

a = R'--- l2S1.nJ'=0~ - cos(a- ""3) .2sin(n(a- Jl )CO~ + nsin(a- ""3) .2cos(n(a- "3) )co~
n 11 n'-l
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b .. b ,
n n

L

lra--
3

+
a - lr

b 11 1 [i -nlr 2nlr {-nlr 2nlr .
n .. ni'--~-- s ~osO + si~oslr + sinOcosO + sinnlrCOSlr - n cos~inO + CO~1nlr + cosO sinO

n -1

+ cosnlrsinlr} - {sin (n (a-lr) ) cos (a- 2lr) + sinnacos (a+ !o) + sin (n (a- 2lr) cos (a- 2lr) + sin (n (a+-
3
lr ) ) cos (a+-

3
1f
)}

3 3 3 3

{ ( ( 2lr». 2lr lr!o) 2lr lr } ]+ n cos n a-"'3 S1n (a-"'3) + cos (n (a+ 3") sin (a+ 3 + cos (n (a-lr) ) sin (a-"'3) + cosnasin (a+ 3")

11 1 [ nlr . 2nlr 2lr 2lr lr
b = --.---- -sin-=- - s~3 - cos (a- -3) {sin (n(a-lr) ) - sinna + sin(n(a- --) - sin(n(a+ -3»)}

n lrR n 2_1 3 3

. 2lr {2lr lr J+ nS1n(a-"'3) cos(n(a- "'3») - cos(n(a+ 3"ll + cos(n(a-lf)) - cosna}

11 1 [ . nlr rlr 2lr lr -nlr lr -nlr }
b .. -.---- -2s~o~ - cos (a- "'3) {2cos (n (a- '2)) sin---

2
+ 2cos (n (a- "6» sin---

2n 1rR n 2 -1

+ nsin(a- 2;H-2Sin(n(a- ~llsin-n; - 2sin(n(a- Illsin-n; } 1
. nlr

211 S1.n--z[2 lr 2 lr Jb .. -.-- -co~6 + cos(a- 3lr){cos(n(a- -2
lr

) + cos(n(a- -6»)}+ nsin(a- ....:'!.Hsin(n(a- -) + s1n(n(a- -2
lr
»)}

n lrR n2_1 3 6

n
211 sin 2 l nlr 2lr lr nlr 2lr. lr nlr 'J

b .. -.-- -co~6 ~ cos(a- --3).2cos(n(a- -3»co~6 + nsin(a- --3)·2S1.n(n(a- 3"))co~
n lrR 2 1

n -

n'Tl' n'Tl'
411 si~o~ {_ .!. + 2lr !o) ) . 2lr lr }

bn .. ni" n
2

_ 1 2 cos(a- "'3)cos(n(a- 3 + nS1.n(a- "'3)sin(n(a- 3")

I = 0 voor n .. 2k en n .. 3k , k .. 1, 2, 3, 4 •••
n

Voor n • 5, 7, 11, 13, 17, 19, .•. :

2lr. 2lr 2 2 2lr
- 2nsin (a- "'3) S1n (n (a- "'3» + n sin (a- "'3)}
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B3 Berekening van de harmonische komponcnten van de

fasestroom bij de halfstuurbare gelijkrichter z

belast met een weerstand in scrie met een grote

smoorspoel.

VaIn-lege de verandering in de VOrIn van de fases troom bij 900

wordt de berekening opgesplitst in twee delen, deze bereke

ningen eeven echter het zelfde resultaat.

-:u
g

----:. i
R

lr 2lr

I - 3" a-r
a s ~ {}-cosCnwtldCwtl + fcosCnwtldlwtl }

n III -11 11 a 211
- a+-

a s ~ { -sinCnwtl I 3 + sin (nwt) I 3}
n nll -11 a

I . -nll 211
a .. ~ {-Sl.n- + sinC-nlll + sinCnCa+ -l l

n nll 3 3
- sinna }

':lOO
0(= oJ

11
I -3"

b • ~ {J-sinCnwtldCwtl +
n 11

-lr

211 211
a-r I _.!. a+-
fsinCnwtld(wtl} .. ~ {cosCnwtl I 3 _ cosCnwtl I 3}

nlra -11 a

I -nll 211
b

n
.. ~ '=os--::- - cos (-nlll - cos Cn (a+ -l l + cosna }

nll 3 3

2I - 0-

I ~I • nllll 2 2nll 2 2nll 2 11In" an + bn .. nll tS:Ln-J sin -3 + cos -3 + sin CnCa+ ')ll

2nll 11 2nll 11
+ 2sl.n)5inCnCa+ '))) - 2c0s---r=0sCnCa+ '))

_ 2I .!. 4I
In .. ""i1!1 sinql {2 - 2cosCnCa+1I» } 2 .""i1!1 sin7incICa-lIl II

+ cos2 Cn Ca+ I' l

Jt
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Voor n ~ 3k, k .. 0, 1, 2, 3, 4

~ 2I3I n 213 I
I .. ----!il sin (-(a-lI» I .. ----!il sin~os~ - ccsna2Si~21

n nll 2 nll 2 2

fig 4.8c

::T

213 I nal.. -.I cos-
2nll q

213 I' na.. -.1 sUl-
2

1
mr q

til

~= 90

voor n ~ 2k

voor n ~ 2k +

I
.. ....3. {-sin-nll + sin (n (a- 4

3
11» + sinnll - sina } .

nll 3

11
'3:i a ;Ii 11

11
I - 11

a .. ....3. {-sinhwt) I 3 + sin (nwt) I
n nll 411a- a

I 3
....3. { . nll 411 }an .. nll sJ.IlJ + sinnll - sinna + sin (n (a- 3"»

I" { 21111" -n1l" 211 2nll }
.. ~ 2sin----y::oS'"""""""j'" - cos (n (a- 3"» sin-3

I 2nll nll 211
an .. ;;.2SiIl'"""""J {coS) - cos(n(a- 3"»}

I n1l" 411"
.. ....3. {cos-=- - cos(n(a- -» - cosn1l" +cosna }

n1l" 3 3

11
I -

b .. ....3. {cos (nwt) I 3 -
n nll 411"a-

I 3
b .. ....3. {-2s~in -n1l" _

n nll 3 3

11"
cos(nwt) I

a

211" 2nll I 2n1l" mr
2sin (n (a- -» sin-} .. ....3.. 2sin--::- { sin- -

3 3 n1l" 3 3
211

sin(n(a- 3"»}

I 2 2 211" 2 211"
I .. .,ta + b .. ....3..12s~31{sin2n~ + cos 2n1l

3
+ sin (n (a- -3» + cos (n (a- -3»

n n n nll j

1
n1l" -

2co~os(n(a-1I»}2

• I 2n1l" 1
I .. ....3..12S~31{2 - 2cos(n(a-1I»}2 analooq aan 0 :i a :i ~n n1l" 3
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B4 Berekening van de harmonische komponenten in de fase-·

stroom bij de half~tuurbare gelijkrichter, belast met

een weerstand (zonder smoorspoel)

Hierbij worden weer de grondharmonische komponent ( formu

le 4.43), een de hogere harmonische komponenten apart uit

gerekend. Hierbij zij opgemerkt dat de hogere harmonische

komponenten alle~n zijn berekend voor ontsteekhoeken groter

dan 60 0 (formule 4.44)

B4.1 Berekening van de grondharmonische komponent in de

fasestroom.

211a--
a • ~ {t3wt _ cos(2wt + 2!.)1 3_

1 41fR 3 -1f

11 11 21f

cos(2wt) ,- 3
21f

+ /iwt -cos (2wt) [3 _ cos (2wt) ,a: -r
a-"3 a 3"

d 11 11 211 21f ". 1f 11 11 211
&1· 41fR {/i(a+ 3) + cos2a +coSJ - c0'"3"" + cost) + 2a) + .3 (3"a) + 1 + cos(2a+ J+ + cos(2a+ 3) +c0'"3""}

d 211 1 1 11 21f 1}
a 1 .4iiR {73 + 1 +cos2a + "2 + "2 + 2cos(2a+ Jl + cos(2a+ ) -"2

d 211 3 1f 11 • 1f 3d {21f 1 1f }
&1 • 41fR {73 + "2 + 2cos(2a+ 3) coSJ + 2cos(2a+ 3)} = 4iiR m + "2 + cos(2a+ 3)

21f 11 11
11 11 la-"3 - 3" " I)b

1
.4'iii { wt - sin(2wt + 3) + 2t.1t - 1I~(2t.1t) I 21f + wt -sin(2wt+ Jl +

- a-3 a

2"a+-r
2wt - sin (2wt) I

"3

b • ~ ( a""!' - sin(2a-,,) + sin!. - 2(a-2!.) + S~3 + Sin(~32a) + ~3" + sin(2a+ ~3 + 2(a..,.!.3)
1 4"R 3 3 3

d 2" " "4,, 2" }b
1

• 4"R {""3 + sin2a + 3sin) + 2sin( 2a+r) + ""3 + sin(2a+ ""3)

2"+ Sin( 2a+J1
2" 1+ sin)
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1
311 (

2CSin( 2a1) +
z 11' c~ 2C 11' Z 11' ]2:I

1 = 411'R l C
Z

+ sin (2a") + 3' + ~os (2a") + cos (2a")

1 1
311

llc
Z

+
11' 2C 11' p' 311 l4 Z 4C 4C 4C )2I

1 ~ 411'R 2Csin (2a") + 7jCos (2a") + 1 =4irR JC + ~os2a + 73 - 73 +

1 1
311

l {~-
,-

( 411' 2 1611' 2 }21 }2 BC 2 J2 311I
1 ~ 411'R + ~os a = 411'R { 373 + 1 - l} + {373 + 4} cos a

1. 11 ( 1 {/3 9} " J2I
1 ~ Ii l3' + - + -- cos a

11' 411'2

fig.4.11c

90°01.=

11'
11 3 11' 11 11' 11'

a
1

= 411'R { I3wt - cos(2wt 1)1 411' - cos(2wt)I }= 411'R {13(11'-a) - cOS-3 + cos(2a3 ) -1+cos2a}
a- 3' a

11'

11 11' 13b 1 • m {wt - sin(wt") 411' +
a- 3'

11' 11 11' 11'
2wt - sin (2wt) I }~ - {11'-a + sin- + sin (2a-JI + 2 (11'-<1) + sin2a}

a 411'R 3

I
1

= :;~ l3(11'-a)2 + 13(11'-a) + 213(11'-a)sJ.n(2a' ~I + t + sin(2a ~I +sin2 (2a ~I +

1

+ (11'-a)~ - 13 (11'-a) + 2(11'-a)COs(2a+ + ~ - I3cos(2a ~I + COS 2 (2a+ J2
1 1

i
1

~ :;~ l4 (11'-a) 2 + 4 (11'-a) cos (2a ;1 + 1 - 2cos2a + 1f~ ~ (11'-a) 2 + (11'-a) sin2a + sin"a. )2
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B4.2 Berekening van de hogere harmonische. komponenten

in de fasestroom bij een ontsteekhoek groter dan 600
•

Hiervoor \iorden ,veer de vereenvoudigde integralen ui t B2

gebruikt waarbij de grenzen van fig. 4.8c gebruikt worden.

-mr -mr 4" 4"
z{co~osO + nsi~inO -cos(n(a~)cos(a-,,) - nSin(n(a-:3»sin(a-,,)

Q 1
+ cosn"cos" + nsinn"sin1l' -cosnacosa -nsinnasina } 2i'--

" n 2_1

_1_ {ccs-n ; + cosa(cos(n(a 4;» _ cosna) _ cosn" + nsina(sin(n(a 4;» - sinna)}
n 2_1

1 -2n1l' n1l'. 2" -2n" 2" . -2n"
n 2-1 {-2Sin----ysin3"- 2un(n(a- J-l)sinJ cosa + 2ncos (n (a-:3) )S1~ina

si~
___3 {s~ + sin(n(a- 2

3
"»cosa - ncos(n(a- 2;»Sina

n 2-1 3

11'
- 3" +

4"a--
3

-n" -n" 4" 4".{sin~osO - nco~inO - sin(n(a~o8(a-1I') + nco8(n(a--r)sin(a-,,)

Q t
+ sinn"cos" - ncosn1l'sin1l' -sinnacoSQ + ncosnallina } 211'R'-;-1

n -

b "'...£.... _1_ {si~ _ sinn1l' +cosa(sin(n(a- 4
3
11'» - sinna) - nsina(cos(n(a- 4

3
11'» - cosna)}

n 2"R n2~1 3

Si~
-Q 3 n1l' 211' 2"

b '" -2-. ---=:.J:co~3+ cosacos (n (a
3

» + nsinasin (n (a
3

) )
n lI'R n 2_ 1

2n"
& 211 sin) l n" 2" 2" 211'I '" -.--- 1 + n 2sin"a + cos2a + 2ncO~inaSin(n(a3» + 2nsinasin(n(a3 ) )cos(n(a

3
»cosa

n "R n 2_ 1

n1l' 2" 211' 2" n1l' . 2"+ 2co~os(n(a---3»cosa - 2nsin(n(a---
3
)cosacos(n(a-:3»sina + 2si~~n(n(a-:3»cosa

1
n1l' 2" J2- 2nsi~inaCOs(n(a---3)

Voor n ~ 3k, k = 1, 2, 3, ••

I '" __~3~Q~_ {t + n 2sin2a + cos"a + 2nsinall1nn(a-1I') + 2cosacosn(a-1I')}
n "R(n"-1)
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Bijlage C Mutator C.

In deze bijlage zijn de schema's van de voor de sturing van

mutator C gebruikte sch.akelingen samengevat. De eturing van

IllUtator C is volgens een ander principe opgebouvd dan die van

mutator A en B. Omciat de werking van deze sturing echter niet

essentieel is Toor de werking van het het autonoom systeem

(IIIUtator C vordt alleen gebruikt voor de simulatie van de wind

turbine), wordt deze eturing in dit verelag niet beschrevea.

Mocht u toch geinterresseerd zijn in deze beschrijving, dan Tervijs

ik U Baar (L1S).

In deze bijlage vorcit ook .en overzichtsschema geg.Ten van

lIIUtator C met zijn stuurcircuit.(!ig•. C-1).
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t1, i t.A 1& P De windturbine

0 .. 0 Inleiding

Daar we het autonome net hoofdzakelijk willen voeden met een wind

turbine, zullen we enig inzicht in het gedrag van deze windturbine

moeten hebben. Hiertoe zullen in dit hoofdstuk de koppeltoerenkrom

me en de vermogenstoerenkromme van een windturbine beschreven worden.

Hierbij, wordt uitgegaan van windtunnelproeven met een schaalmodel I'

. van de windturbine van Lagerwey en Van der Loenhorst. Aan de hand

van deze ge~evens worden de karakterist~eken gegeven voor een turbine

generator die bij een windsnelheid van 15 m/s een verrnogen van 24 kW

kan leveren.

Ook wordt in dit hoofdstuk beschreven hoe de windturbine belast

moet worden, om het maximale rendement van de turbine te verkrijgen.

In paragraaf O~. wordt beschreven hoe de windturbine via een

elektrische as, ook bij relatief lage windsnelheden, kan aanlopen.
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(L2) :

'IT [m/s]

'\) [kg/ms]

~ ijcg/m3]

R [m1

It [rad/s1

M [NmJ

4/.,. De karakteristieken van de windturbine.

De eigenschappen van de windturbine kunnen met behulp van de

volgende grootheden beschreven worden

- ongestoorde snelheid van de lucht

- dynamische viscositeit van de lucht

- diehtheid van de lucht

~ straal van de rotor

- hoeksnelheid van de rotor

- koppel aan de as

(voor V en p worden de volgende getalwaarden gebruikt (L12):

bij 1,033 ata en 200 C geldt "IJ = 1,5.10-5 kg/ms e~ ~ = 1,2 kg/m3).

Voor het koppel aan de as van de windturbine geldt:

(1).1)

Hierin is C = C (>. ,R ); dit is de koppelcoefficient, metm m e

de snellopendheid ~ =~
v

en het getal van Reynolds R - ~ !!e - \- ~

In het gebiad waarin de windturbines werken is de koppelcoefficient

Cm nauwelijks afhankelijk van Re , zodat we in het vervolg nemen:

Cm = Cm(). ).

Het vermogen dat aan de as van de windturbine wordt afgegeven,

kan nu gedefinieerd worden als:

p = tepP 71 R
2".3= M.n. (,0.4)

Hierin is C de dimensieloze vermogenscoefficient: Uit ("-1) enp
(O.4) voIgt: C = A C •p m

In fig.1:).1. zijn de C -}. - en de C -}. -krommen getekend voor een
p m

schaalmodel (R = 0,9 m) van de windturbine van La~erwey en Van der

Loenhorst, zoals die in een windtunnel gemeten zijn.

Omdat naar aIle waarschijnlijkheid het autonome systeem gebruikt

zal worden met een windturbine van Lagerwey en Van der Loenhorst,

zal in het vervolg met deze karakteristieken gewerkt worden.

Daar de windturbine bij"lage windsnelheden (kleiner dan 6 Mis)

weinig vermogen levert ('~~der dan de verliezen in de hale

installatie) en bij hoge windsnelheden (groter dan 15 m/s) stil

gezet moet worden om beschadiging te voorkomen, zullen in het

vervolg aIleen windsnelheden tussen 6 en "15 m/s beschouwd worden.

In het laboratorium hebben we de beschikking over een 4-polige
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synchrone generator van 24 kVA (zie f..l,) PIt-t! 6.6). De berekeningen

en simulatie zullen daarom uitgevoerd worden voor een windturbine

waarbij, bij een windsnelheid van 15 m/s en een generatorhoek

snelheid «(.J m) van 50 Tf rad/s. door de turbinegenerator een elek

trisch vermogen van 24 kW afgegeven wordt. De generatorhoeksnelheid

kan door middel van een versnellingsbak zodanig aan;epast worden

dat de 'l'ermogenscoefficient C in het hierboven beschreven geval
p

maximaal is.

In fig.0.2 zijn de door de turbinegenerator afgegeven vermogens

toerenkrommen bij verschillende windsnelheden getekend. Deze krommen

zijn afgeleid van rie in fig •• 1 getekende Cp- A -kromm,6.
waarbij genormeerd is op de hierboven beschreven situatie.

Hierbij is tevens verondersteld dat het rendement ~ van de

generator en de overbrenging constant is. ~et (~.4) voIgt dan

voor het maximale vermogen dat door de turbinegenerator afgegeven

kOJ1 worden:

(j;)~5)

O'i t fig. .1 voIgt dat C - maximaal is als· ~ =).. t ~ ?
p op

Voor de optimale hoeksnelheid van de as v-an de windturb~ne

als functie van de windsnelheid geldt dan .n. opt = Aopt-!"/R.· Vopr

de optimale hoeks~e1heid van de as van de turbinegen~rator als

fWlctie van de windsnelheid voIgt hierui t: W t =.n ...n =mop op ..
= A tvu/R(waarbij n de overzetverhouding is van de versnellingsop
bak). De ~irkelfrekwentie van de door de turbinegenerator afgegeven

spanning (,) is gelijk aan pw , waarbij p het aantal poolparenm
is van de turbinegenerator (in ons geval p=2). Voor (~.5) kan ~u

geschreven worden:

p = Cw 3 (D,,6)max opt

waarbij

l1C t~77 R
2

pmax

ep Aopt,.n/R)3

We kunnen de constante C e~nvoudig bepalen door ervan uit te 'gaa~ dat

als we de generator zo goed mogelijk willen benutten, het afgegeven

vermogen P maximaal moet zijn als Co) nominaal is. In het vooraf

gaande is beschreven dat bij een windsnelheid van 15 mls een

vermogen van 24 kW door de turbinegenerator afgegeven moet kunnen
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CO,S)

I

I,
i

worden. De nominale cirkelfrekwentie van de door de generator

afgegeven spanning is gelijk aan 100 ~ radls, zodat dan met (Q~6)

voor de constante C geschreven kan worden:
p

C _ max =
- (w )3

nom
De optimale belastingskromme P = Cw 3 is voor de hierboven berekende

waarde van C in !ig.D.2 gestreept getekend.
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~.~. Het aanlo~en van de w1ndturbine

Ui t de in fig. .1 getekende em -)., - kromme van de wind-

turbine blijkt dat de windturbine nagenoeg geen aanloopkoppel

levert. Dit heeft tot gevolg dat de windturbine aIleen bij hoge

windsnelheden uit zichzelf aanloopt. Bij lagere windsnelheden zal

de windturbine echter eerst aangedreven moeten worden om hem op

een dusdanig toerental, n (v), te brengen dat hij voldoende vermogeno
kan leveren om de mechanische verliezen van de turbine, de over-

brenging en de generator (p hi het mechanische verlieskoppel'is
mec

eonstant verondersteld) te compenseren (zie fig.~3).

p

Fig.D.3. De instelpunten van een onbelaste windturbine

Als de windsnelheid voldoende groot is, is ~et door de wind

turbine geleverde vermogen groter dan het verliesvermogen P h'mec
ala n >no(v). De windturbine zal dan . -in onbelaste toeatand-

versnellen, totdat het tweede snijpunt van de vermogenatoerenkromme

met de lijn van P h bereikt wordt. Dan is eeu stabiel evenwichtmec
bereikt (n =~1(v».

Ala de turbinegenerator SM1 uitgerust is met een demperwikkeling

dan kan de generator ook ala motor met een asynchroon karakter

gebruikt worden (de demperwikkelingen fungeren dan ala kortsluit

kooi). De bekrachtigingswikkeling mag tijdens het aanlopen niet met

gelijkstroom gevoed worden, omdat de hierdoor opgewekte koppela en

stromen zouden storen. Ve~de~ is tijdens het aanlopen noch de open

noch de kortgesloten toestand gewenst; de eerste wegens overspanning

in deze wikkeling, de laatste wegens een ongunstige invloed op het

aanloopkoppel. Uaarom zal de bekrachtigingswikkeling tijdens het

aanlopen over een weerstand gesloten worden.
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ue als motor werkende 5M1 kan gevoed worden door de met het

autonome net gekoppelde synchrone machine 5M2 (zie fig.1.f) als

generator te gebruiken. Deze machine wordt dan aangedreven door

de dieselmotor. Hiertoe moe ten 5M1 en 5M2 elektrisch

met elkaar verbonden worden.

Als 5M1 (als motor) rechtstreeks gekoppeld wordt met 5M2 (als

generator) zullen de aanloopstromen van 5M1 groot zijn. Hierdoor

kan het toerental van 5M2 sterk teruglopen, zodat de frekwentie

van het autonome net, dat nu via 5M2 door de dieselmotor gevoed

wordt, zal dalen. De aanloopstromen kunnen met 'en van de volgende

middelen beperkt worden: - aanloopweerstanden

- aanloopspoelen

- aanlooptransformator

Daar in het laboratorium alleen een aanlooptransformator'beschik

baar is, zal deze mogelijkheid gebruikt worden (de aanlooptraESfor

mator heeft een wikkelverhouding van 8,6:1; hiermee worden. de aan-./

loopstromen Tan 5M1., beperk1: tot ca. 75 A/fase).

In fig. .4 is schematisch aangegeven hoe de windturbine kan

aanlopen en hoe de windturbine in normaal bedrij! gebracht kan

worden (hierin is in plaats van een dieselmotor een asynchrone

motor gebruikt, omdat geen dieselmotor beschikbaar is). De Tolgende

schakelhandelingen moeten hierbij verricht worden, in onderstaande

volgorde (hierbij gaan we ervan uit dat, op het moment dat we de

windturbine willen laten aanlopen, het autonome net gevoed wordt

door de dieselmotor):
Aanlopen: -1- belasting van de t~rbinegenerator afschakelen (R3)

bekrachtiging van de turbinegenerator afschakelen en

de bekrachtigingswikkeling over een weerstand

sluiten (R1;'deze is opgebouwd nit R1'en R1")

-2- elektrische as inschakelen (R2)

Als het toerental van de windturbine groter is dan n (v) kan deo
windturbine in normaal bedrijf gebracht worden:

-3- elektrische as uitschakelen (R2)

-4- kortsluitweerstand uitschakelen en bekrachtiging van

5M1 inscha~elen (R1)

-5- belasting van de turbinegenerator inschakelen (R3)

Ala de windsnelheid zo groot is dat het maximale vermogen dat door

de windturbine bij die windsnelh~id geleverd kan worden gToter is dan

het tota1.e verliesvermogen plus het door de belasting va~ het '-autc:!nomE
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net gevraagde vermogen dan kan:

-6- de asynchrone machine (diesel) afgeschakeld worden (R4)
In fig.4.4·is tevens het schema gegeven van de magneetschakelaars,

hulprelais en handbediende schakelaars, waarmee bovenstaande I

schakelhandelingen verricht kunnen worden.

In fig. .5 is het bij fig. .4 behorende toestandsdiagram getekend.

Hierbij is aangenomen dat de windsnelheid v constant is en zo groot

is, dat het vermogen dat door de windturbine geleverd kan worden

groter is dan het door de belasting van het autonome net

gevraagde vermogen plus het totale verliesvermogen. Bij fig.~6

is ervan uitgegaan dat op t = to het hele systeem in rust is, dat

wil zeggen dat alle machines stilstaan.

Op t = t1 wordt de asynchrone motor (diesel) gestart. De :frekwen

tie van het autonome net gaat dan van 0 naar 50 Hz. Als:f t= 50 H~. au
kan de gewenste belasting ingeschakeld worden (met de schakelaars

56j, met j =1,2,--,i). Het autonome net wordt nu gevoed door de

asynchrone motor AM. Nu kan ook de windturbine gestart worden.

Hiertoe wordt op t = t3 (met 51) de elektrische as ingeachakeld

(en de bekrachtigingswikkeling over een weerstand gesloten). De door

5M1 aangedreven windturbine loopt aan. Ala het toerental van 5M1

(nSM1 ) groter is dan no(v) (dit is het toerental waarbij de wind.

turbine de mechanische verliezen kan compenseren) kan de elektrische

as uitgeachakeld worden ( t = t4). De turbine loopt verder zelf aan.

Nu kan ook de belaating van 8M1 ingeachakeld worden met 53 en 55

(t = t5). Hierbij moet er echter voor gezorgd worden dat de open

spanning van 5M1 kleiner is dan de spanning in belaste

toestand; dit kan bijvoorbeeld gedaan worden door de bekrachtiging

van 5M1 pas in te schakelen ala 53 en 55 gealoten zijn.

Als het door de windturbine geleverde vermogen groter

is dan het door het autonome net gevraagde vermo~en, kan de asynchrone

motor (diesel) uitgeachakeld worden (t = t6). Het toerental van

de windturbine zal zich daarna zOdanig instellen dat n = n t(v).op
Verder zien we in fig. -5 nog dat de frekwentie van het autonome

net na t =t2 een schommelin~ yertoont als er geschakeld wordt. Dit

komt door de traagheid van·-de· toerenregeling van de dieaelmotor

(als t2 < t < t5) en door de traagheid van de frekwentieregeling

(aJ.s t >t5) •

Het aanlopen van de windturbine gebeurt nu nog door middel van
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handbediening, maar bij de uiteindelijke autonome windenergie

centrale zal dit automatisch moeten geschieden.
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03.1 De reseling van het door de ll:elijkstroommachine af5'elZ"even

vermogen.

Om het elektrisch gedeelte van de autonome windenergiecentrale

te kunnen beproeven, zal in eerate instantie voor de windturbine

een geeimuleerde windturbine gebruikt worden (daar waar we duide

lijk onderacheid moeten maken tussen de werkelijke en de gesimu

leerde windturbine, zal in het vervolg de gesimuleerde windturbine

geschreven worden als "windturbine'?

De windtubine plus versnellingsbak wordt gesimuleerd met een

gelijkstroommachine die via een atuurbare gelijkrichter (mutator C)

gevoed wordt uit het draaistroomnet (zie fig.P1).

c

Fig.:J.).:?-. Een mutatorgevoede gelijkstroommachine.

De mutator wordt zodanig geregeld dat het door de gelijkstroom

machine afgegeven koppel ala functie van het toerental en de vind

snelheid, overeenkomt met het door de te simuleren windturbine

afgegeven koppel ala functie van het toerental en de windsnelheid

(zie paragraaf ~,).

_) Deze mutator is niet hetzelfde uitgevoerd als de in hoofdstuk 2

beschreven mutator. Voor de opbouw van mutator C zie bijlage t~
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de gemiddelde waarde van de ankerstroom

de hoeksnelheid van de rotoras (W = nn., met.n. is
m

de hoeksnelheid van de turbineas en n is de over-

I a
W

m

Als de bekracntigingsstroom If constant is en als de anker

reactie verwaarloosd wordt, geldt voor een onafhankelijk bekrach

tigde gelijkstroommachine voor het elektromechanische vermogen:

P = cI <,." (".~\em a m
Hierin is:

zetverhouding van de versnellingsbak)

c constante

aan:

geldt voor het aan de as afgegeven
(0 It»vermogen: P = P = cI ~m em a m

Het door de gelijkstroommachine afgegeven koppel is gelijk

Voor de constante c geldt c =UO/~m' waarbij Uo de open anker

spanning is van de gelijkstroommachine. Voor de gebruikte gelijk

stroommachine is c bepaald door bij een constant toerental •

(950 omw/min) de open spanning te meten. Deze is gelijk aan 155V,

dus c~1,6 Vs/rad.

Als de ijzerverliezen in de rotor en de mechanische verliezen

verwaarlooad worden, dan

(Q. ,l)M = Pm
'-Jm

Ui t (J).,o' en (fJ .11) voIgt dat het afgegeven k..0ppel evenredig is

met de ankerstroom: M = cI (JO U)
a

Het door de geIijkatroommachine afgegeven koppel kan geregeld

worden door de werkeIijke waarde van de ankeratroom r . tea J.8
vergelijken met de gewenste waarde I • Door het verschil vana wens
deze twee waarden via een PI-regelaar toe te voeren aan de mutator-

sturing (Uell C), zal de mutator zieh zodanig insteIIen dat I a i8

gelijk wordt aan I (zie fig.Q 8.).a wens .-
De ankerstroom I wordt gemeten met een trasfo-shunt (Labo 100A).a

Deze heeft een overzetverhouding 1:1000 en ia afgealoten met een

weerstand van 100.A, zodat geIdt: UI is = 0,1 I a (V) (0 ./~"

De wenswaarde van I kan worden ingeateld met potentiometer P1.a
In fig. ))~ is het schema getekend van de elektronisehe scha-

keling waarmee de opteller en de PI-regelaar gerealiseerd worden.

UI . wordt via een inverter (OA4) toegevoerd aan de als optellerJ.s
geschakelde OA2. UI wordt ook toegevoerd aan de onteller. Dewens .
ui tgangsspanning van OA2 is dUB gelijk aan UI . - Ur • Di tJ.s wens
signaal wordt toegevoerd aan de ala PI-regelaar geschakelde OA5.
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Deze PI-regelaar is experimenteel zodanig afgeregeld dat het

regelsysteem geen inslingerverschijnselen geeft, terwijl de

If

]

+

PI
,.gel•• ,

I..

U"'C mut.to,_

.tu'lng

c

Fig.1).B. Mutatorgevoede gelijkstroommachine met koppelregeling.

regelsnelheid zo groot mogelijk is (L13). De PI-regelaar heeft een

tijdconstante ~ =10 ms en een versterkingsfactor K = 0,37. Het

uitgangssignaal van OA5 wordt via een inverter (0A6) toegevoerd

aan de mutatorsturing (Uol C).

De als minimum- en maximumbegrenzers geschakelde 0A7 en 8 zorgen

ervoor dat U~ C begrensd wordt op 6,5 <:::" U0( C < 12, 9Y, zodat de

80 0ontsteekhoek d... C begrensd "'ordt op 5 < t:I.. C < 120 • Omdat mutator

C als gelijkrichter moet werken zou het voldoende zijn om de ont

steekhoek tussen 0 0 en 90 0 te houden. Om de gelijkstoommachine snel

te kunnen laten stoppen kan mutator C even in wisselrichterbedrijf

gebracht worden (ac. C ') 900
) , waardoor de in de zelfinducties van

de gelijkstroomverbinding opgeslagen energie anel afgevoerd kan

...orden. Daar de ankerspanning van de gelijkstroommachine niet

groter mag worden dan 220 !, ~oet de ontsteekhoek ~ C groter

blijven dan 580 (deze waarde is experimenteel bepaald).

Met de schakelaar S kan de mutator in- of uitgeschakeld ...orden.

Als de inverterende ingang van de als comparator geschakelde OA9

kleiner is dan de halve voedingsspanning, zal de uitgangsspanning
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Van OA9 ongeveer gelijk zijn aan de positieve voedingsspanning (+15V),

zodat de uitgangsspanning van OA5 altijd -15V wordt (de verster

kingsfactor veor di t signaal is namelijk 27 keer zo groot als de

versterkingsfactor voor het uitgangssignaal van OA2). Hierdoor

zal U~ C +15V willen ~orden, maar ten gevolge van' de maximumbegren

zer OA8 werdt Ud.. e= 12,9V. De ontsteekhoek ole wordt dan 120 0
,

waardoor de mutator in wisselrichterbedrijf staat.

Als de inverterende ingang van OA9 groter dan de halve voedings

spanning is, staat op de uitgang van OA9 -15V. Deze spanning

wordt door de diode D1 geblokkeerd, zodat aan de PI-regelaar alleen

Ur . - U
I

toegevoerd wordt. De mutator is in normaal bedrijf.
~s wens
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I:e ~.~De gelijkstroommachine als "windturbine".

Om het door de gelijkstroommachine geleverde koppel hetzelfde

gedrag te laten vertonen als het door de windturbine geleverde

koppel, wordt de potentiometer P1, waarmee de wenswaarde van de

ankerstroom ingesteld wordt.(zie fig.~~', vervangen door een

koppelvenswaardegenerator (zie !ig$JJ()).

I Y
g

_

I
I

I• J ;
I r"vi_ I

I gene..ator' :

koppel-

••nsw.a..de

generator'

----------------

PI
...gel..r'

100A

U"c .vtatOP'-
stVP';ng

I
!
i
I

I
/,
I
I

I
I:
I

I
I· .
i

I
I

Fig. 10 'D. de gelijkstroommachine als "windturbine".

In !ig.D.n is het blokschema van de koppelvensvaardegenerator gete

kend. In (L14) vordt de ve~ki~g beschreven.

Bet ingangssignaal van de koppelvensvaardegenerator, Uv,is even

redig met de vindsnelheid en kan worden ingesteld met een potentio

meter (o! eventueel met een vindsnelheidsmeter o~ een ruisgenerarator,

zodat ook vindvlagen gesimuleerd kunnen vorden).
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U
M

Fig.D.II. Blokschema van de koppelwel;LSVaardegenerator.

Het ingangssignaal Uw is evenredig met het to~rental van de

"windturbine" en wordt opgewekt met een aan de rotoras gekoppelde

tachogenerator. Deze tachogenerator geeft bij 1500 omw/min

een spanning af van 50V. Dit is echter een gelijkspanning met een

rimpel. Daarom zal de door de tachogenerator afgegeven spanning

via een verzwakker er een filter toegevoerd worden aan de

koppelwensvaardegenerator (zie fig~~).

UCo)

taoho
..-aerator

PS
2011.

150"1.

1k

Fig.~.b. Verwerking van de-d~or de tachogenerator a!gegeven spanning.

Dit signaal wordt tevens gebruikt om de gelijkatroommachine tegen

een te hoog toerental te beveiligen. Ala cr~ groter wordt dan de

met p4 ingeatelde waarde, dan valt relais R af, waardoor de in de
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gelijkstroomverbinding opgenomen magneetschakelaar (zie fig~.JP)

geopend wordt. De gelijkstroommachine stopt.

Het uitgangssignaal van de koppelwenswaardegenerator, U , is gelijk
m

aan U = K C (A ) u2 (en U = 10V; zie figa.13'.m m v 112 max
Dit signaal wordt via een verzwakker toegevoerd aan de stroomrege-

ling (zie fig .. f). 8 en 0.16). Met deze verzwakker wordt het ui tgangs

signaal van de koppelwensvaardegenerator (maat voor het koppel)

aangepast aan de ingang van de stroomregeling (maat voor de anker

stroom).

Omdat de ankerstroom niet groter mag Jorden dan 83A (vanvege

de gebruikte thyristoren in mutator C), zal de maximale waarde

van UI i 8,5V zijn. Dus ook UI mag ma.:z:imaal 8,5V zijn.s vens
Daarom vordt Um via een verzwakker ~oegevoerd aan de in fig. 04
getekende schakeling (zie ook fig.~'~. Hiermee is het mogelijk

om het verloop van het koppel van de gelijkstroomlDachine (en dus

ook het vermogen) als tunc tie van het toerental gelijk te maken

aan het koppel van een vindturbine (vermogen) als tunctie van het

t
toerental, als ook het IDassatraagheidsmoment van de bewegende

delen is aangepast.

De instelling van de koppelregeling moet zodanig gebeuren dat

als Uv=10V, bij een toerental van 1500 omv/min het aan de as van

de gelijkstroommachine afgegeven vermogen gelijk is aan 24/\ kV,

vaarbij ~ het gemiddelde rendement is van de door de gelijkstroom

machine aangedreven synchrone machine (zie ook .f/.PItI 8.3).
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bijlage E Sturing van de mut~toren A en B

/
In deze bijlage wordt de principewerking van de sturing

van de mutatoren A en A beschreven. Hiertoe zijn de des

J3treffende hoofdstukken uit (L1) overgenomen in E.1

Tevens is de uitoreiding van de sturing van de in

wissslrichterbedrijf Q8stuurda mutator 8 uit (L2) over-

Ij (3 it 0 f:l :? n • i n E. 2 •

Ten sliJt.:.o zijn ...:i;:; :J8r;::["11isc.cr~c sc:hak21in,GI1 voor de

bei·je :ilutatornn CJo;pno"nn in '.:.:1
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varieren. Hiermee worden de nadelen van de twee'eerder
genoemde systemen vermeden en de voordelen van deze twee
systemen·verenigd. Van A~~~~eren heeft in zijn modelopstel
ling van een hoogspanningsgelijkstroomverbinding dan ook
gebruik gemaakt van het impulsfasesturingssysteem.

Uitvoerige behandelingen van de genoemde systemen kan
men vinden in (L1), (L2), (L3) en (14).

2.3 Het impulsfasesturingssysteem

Het impulsfasesturingssysteem werkt met eeti oscillator
die 6 pulsen opwekt gedurende 1 periode van de wissel
spanning. Deze pulsen worden doorgegeven aan een ringteller
die zes verschillende toestanden kent die achtereenvolgens
worden doorlopen. Een logische schakeling bepaalt uit de
stand van deze ringteller de gate-signalen voor de thyris
toren zodanig dat deze pulsen in de juiste volgorde aan
de thyristoren doorgegeven worden en dat zij 1200 lang.
zijn (zie fig. 2.5).

oscillator

Fig 2.5. Het sturingssysteem.

ringteller
+

logica

De gebruikte oscillator is een zaagtandgenerator. De
zaagtand wordt opgewelct door het met constante stroom
op- en met constante stroom ontladen van een condensator C.
Voor de spanning over deze condensator C geldt dan:

I c
Uc = rr-t + constante (2.1)

Hierin is I c de (constante) laadstroom van de condensator.
De condensator wordt opgeladen met I o=I 1 (I1~O)'en
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vervolgens ontladen met I c=I 2 (I2 <:O). Hierna herhaait
zich dit proces periodiek. In fig. 2.6 is een schakeling
geschetst die als zaagtandgenerator kan dienen.

U", IC
Fig. 2.6. De zaagtandoscillator.

De werking van deze schakeling is als voIgt: In het
begin is de condensator C ongeladen (uc=O). De condensator
wordt nu lineair opgeladen tot Uc de waarde ~+AU bereikt.
Op dat moment krijgt de Schmitt-trigger (een spannings
vergelijker met hysteresis) aan de uitgang een andere
waarde. De elektronische schakelaar klapt hierdoor om,
waardoor de condensator ontladen word~ met 1 2 • Deze ont
lading gaat door tot het moment waarop UC~-4U geldt. Op
dit moment krijgt de uitgang van de Schmitt-trigger weer
zijn oorspronkelijke waarde, klapt de elektronische
schakelaar om en begint de oplading van de condensator
tot uc~+Au. Dit is een periodiek verschijnsel zoals in

ul

T iT T
~

t

T
Fig. 2.7. Het verloop van llo(, Uc en up als functie van

de tijd.
fig. 2.7 is aangegeven. In deze figuur is bovendien het
verloop van up getekend.
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(2.2)T = c2iu + C2Au
p 1 L2

Deze periodetijd moet t-deel van de periodetijd van de
wisselspanning Tn zijn. Tp kan men varieren door I 1 en I 2
te varieren. Worden I 1 en I 2 evenredig met een stuur-
spanning uf volgens: _

Vergroot men nu u~ (bijvoorbeeld op tijdstip t 1 in fig.
2.7), dan zal het tijdsinterval tussen het einde van de
vorige puIs en het begin van de volgende puIs vergroot
worden. Het duurt dan namelijk langer voordat u =ll«+4U. c
bereikt wordt. De tijdsintervallen tussen het einde van
de vorige puIs en het begin van de volgende puIs van de
daarop volgende pulsen zijn weer even groot (T) als in

het begin. De pulsen zijn dus in fase verschoven ten
opzichte van de beginsituatie. Dit verklaart de naam
impulsfasesturing. Een verlaging van u~geeft het tegen
gestelde resultaat. In fig. 2.7 wordt Uat, op tijdstip t 2
verlaagd.

De periodetijd van de zaagtandoscillator (bij constante
uo<) is:

I 1 = K1u f

I 2 = K2u f

(2.3a)

(2.3b)

dan geldt voor de frequentie van de zaagtandoscillator:

11)2C.ciu(1L + Ie
1 2

(2.4)

Er is nu een oscillator ontstaan met twee stuuringangen,
namelijk een fasesturingsingang (u~) en een frequentie
sturingsingang (uf)~_ D~ frequentiesturingsingang wordt
gestuurd door een frequentie-spanningsomzetter, zodat:
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Hierin stelt f n de netfrequentie voor. Door de keuze van
K1 , K2 en K3 kan men zorgen dat de pulsfrequentie f zes-
maal de netfrequentie f n is. p

In fig. 2.8 is de nu ontstane schakeling geschetst.

bestaand
net

Fig. 2.8. _De.. zaagtandoscillator bij gebruik van
twee ingangen.

Deze schakeling kan in principe werken. In werkelijkheid
z1Jn de componenten echter niet ideaal, waardoor de puls
frequentie niet exact zesmaal de netfrequentie is. Om
dit te corrigeren en om de werkelijk optredende ontsteek
hoek overeen te laten komen met de door ~ ingestelde
wenswaarde is er een ontsteekhoekregeling aangebracht
(zie fig. 2.9).

Omdat de ~-meetschakelinggeen ideale gelijkspanning
afgeeft, moet er een~ilter toegepast worden. Bij een
verandering van de ontsteekhoek zal deze verandering ten
gevolge van het filter vertraagd toegevoegd worden aan de

vergelijker~wens-~s. Om ervoor te zorgen dat de uitgang
van de vergelijker in normale situaties nul is, moet ook
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beslaand
net

o(wens vertraagd aan de vergelijker doorgegeven worden. Om

dit te bereiken wordto(wens via een zelfde filter
toegevoegd aan de vergelijker. Men zou verwachten dat

~wens ontleend zou worden aan ~. Dit wordt echter niet /
gedaan. Wordt namelijk bijvoorbeeld op t 1 uo(v~rhoogd

(zie fig. 2.10), dan gebeurt gedurende een bepaalde tijd

Fig. 2.10. Verhoging van uo(op verschillende tijdstippen
kan hetzelfde resultaat geven.

niets. ~ had ook op tijdstip t 2 (zie fig. 2.10) verhoogd
kunnen worden. Het effect zou dan hetzelfde geweest zijn;
er is geen verschil in pulsgedrag bij verhoging van u~op
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t 1 of t 2 (in fig. 2.10). We l~en t 2-t 1 als een dode tijd
kenmerken. Om de verschillende waarden van de dode tijd

te doen resulteren in een zelfde effect, wordt~wens

ontleend aan de condensatorspanning u~. De gemiddelde
waarde van Uc in het stationaire geval is gelijk aan ~.

Het grote voordeel van deze stuurschakeling is dat de
pulsopwekking praktisch niet verstoord wordt door
vervormingen van de netvnsselspanning. De zaagtandoscilla
tor wordt namelijk niet rechtstreeks door de netspanning
beinvloed. Een tijdelijke f~ut in bijvoorbeeld ~~n van
de fasespanningen beinvloedt weliswaar de ~-meting momen
taan, maar door de tijdconstanten in het filter wordt de
invloed van deze fout uitgefilterd. De ontsteking van de
thyristoren wordt dus nauwelijks verstoord. Een voorwaarde
hiervoor is natuurlijk dat de tijdconstanten in de filters
groot genoeg gekozen worden.

2.4 Grenzen aan de ontsteekhoekinstelling

Tijdens het bedrijf van de mutator moet de ontsteek
hoek 0( begrensd worden volgens 00 ~ 0«1800

• Verhoging
van Uot met 4Uo( heeft tot gevolg dat de spanning over de
condensator C met 4Uo(. extra verhoogd moet worden. Hiervoor
is de tijd nodig (met (2.3a) en (2.4»:

De vergroting van d.. in graden is dus:

(2.6)

4:1 uo( 0
= K K /0360

1 3
(2.8)
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Door de keuze van K1, K
3

en C wordt dus het verband 
tussen de vergroting van de ontsteekhoek .10( en de vergro
ting van de stuurspanning Uo(, vastgelegd. Dit is een lineair
verband dat onafhankelijk is van de frequentie.

Het plotseling vergroten van u~tijaens het opladen van
de condensator C geeft geen probl~men. Wordt echter ~
vergroot tijdens het ontladen van C, dan is het resultaat
dat de ontsteekhoek niet met de gewenste waarde wordt
vergroot (zie fig. 2.11). De zo ontstane fout zal vervol-

van C.Fig. 2.11b. Verhoging van ~tijdens

---r-
Fig. 2.11a. Verhoging van u()(tijdens opladen van C.

ut

gens worden gecorrigeerd door de (trage) ontsteekhoek

regeling.
Door te voorkomen dat UO( snel vergroot wordt, kan de

beinvloeding door de ontsteekhoekregeling beperkt worden.
De werking van de ontsteekhoekregeling is nihil wanneer ~

de helling bij het ontladen van C vele malen steiler is
dan de helling van de verhoging van Uo(. Om de ontsteek
hoekverandering snel te maken moet dus de ontlaadtijd
van de condensator C zeer klein gemaakt _worden. Dus K2
in (2.3b) moet groot zijn.

Voor het verkleinen van de ontsteekhoek is het eveneens
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nodig dat u 0< langzaam in de tij d verandert ten opzichte
van de ontlaadtijd van C. Neem bijvoorbeeld aan dat men

o .
op tijdstip t 1 de ontsteekhoek met 120 wil verkleinen.
Dit betekent dat er twee pulsen overg~slagen moeten wordel
(zie fig. 2.12a en 2.12b). Bij het impulsfasesturings
systeem is dit echter niet mogelijk.

• ~ l:J 0.1 0 El ~
b up'I CJ 0 0 G a

~ t

C Upll .[J [LG,-"_El 0~·=r-
d Upt ~,...., r-.., r-'"1

Fig. 2.12a. Pulsverloop zonder verkleining van ~.

Fig. 2.12b. Gewenste resultaat voor t.> t 1 bij verkleining
van u~ op tijdstip t 1.

Fig. 2.12c. Verkregen resultaat met schakeling volgens
"fig. 2.9 bij verkleining van Uo'op tijdstip t

Fig. 2.12d. Mogelijk te bereiken resultaat bij snelle
verkleining van Uo(.

Zou men bij de schakeling volgens fig. 2.9 u~plotselin,

verlagen, dan verloopt de condensatorspanning Uc en de
pulsspanning u zoals in fig. 2.13a is aangegeven ( zie
ook fig. 2.12C). De gewenste faseverschuiving van het
ontsteekmoment wordt niet bereikt. ~s zal dan ook groter
zijn dan~ • Dit heeft tot gevolg dat de(trage). '"Wens
ontsteekhoekregeling deze fout moet corrigeren.

De ontsteekhoek kan sneller verkleind worden door een
aantal pulsjes snel achter elkaar te laten volgen ( zie
fig. 2.12d). Dit kan men bereiken door de helling bij
het ontladen van de condensator veel steiler te maken dan
de helling bij de verlaging van uo«zie fig. 2.13b).
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Fig. 2.13. Ret verloop van up en Uc als functie van de
tijd bij plotselinge (2.13a) en bij langzame
(2.13b) variatie van ~.

Ret verband tussen u~ en de ontsteekhoek wordt bepaald
door de oplaadtijd van de condensator C. Verandert Uo<

echter tijdens het ontladen van C, dan zal de ontlaadtijd
dit verband verstoren. Dit is nog een reden om de ontlaad
tijd klein te maken.
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2.5 Realisering van het impulsfasesturingssysteem

Voor de sturing is in eerste instantie gebruik gemaakt
van de schakeling zoals die door Van Angeren (zie (L1»
is gemaakt. De schakeling van de impulsfasesturing is
gegeven in fig. 2.14. Centraal in deze schakeling staat

I Uat_
I
I____I

-----.,-
I

r-------

I I
I
I IL _

I
_ ... - I

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

I
I

I
IL __

r---- - -- - - - - - - -,
---+------. I

I
r

r---------,
I

I I

I I

I I
I I
~ - - ---. _._- ...

r- - -

I.- - - - - - - - - - -- -

Fig. 2.14. Het eerst gebruikte impulsfasesturingssysteem

de condensator C. Deze condensator wordt opgeladen door
de spanningsgestuurde stroombron opgebouwd uit T2 en
OA6 (vergelijk fig. 2.9). Met behulp van OA6 worden
tevens de signalen afkomstig van de vergelijker ~is met
~ens en de potenti6me~er P3 opgeteld. Met P3 wordt de
oplaadtijd van de condensator C bepaald als de uitgangs
spanning van OA5 nul is. Hiermee wordt de zaagtandoscil
lator afgeregeld op 300 Hz. Deze mutatorsturing werkt
al~een goed bij een netfrequentie van ongeveer 50 Hz.
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De ontsteekhoekregeling kan dan namelijk de frequentie
afwijking corrigeren. Via het filter (OA3 en OA4) wordt
de rimpel op de condensatorspanning U c verzwakt. Hierdoor
wordt ~wens gevonden. Deze waarde wordt door middel van
OA5 vergeleken met ~. • De potentiometer P1 is aanwezig

1S .
om het verschil in nulniveau bij ~wens en ~is te compen-

serene Bij ~is~wens geldt namelijk niet dat u«1s~wens.

OA1 en OA2 vormen de hoofdelementen van de Schmitt-trigger
die de pulsen afgeeft aan de ringteller (up) en die het
ontlaadcircuit (T1) schakelt. Indien contact a open is,
wordt T,\ via OA.? in geleiding gehouden waardoor U c vrijwel
nul blijft. Door het sluiten van contact a wordt T3 uit
geleiding gebracht. Hierdoor kan de oscillator starten.

Bij autonoom bedrijf is de constantheid van de frequentie
niet gegarandeerd. Ret is dan ook noodzakelijk om een
frequentie-spanningsomzetter toe te passen die de
spanningsgestuurde stroombron stuurt (zie fig. 2.9).
Hierbij kan men het beste een lineaire spanningsgestuurde
stroombron toepassen. Voor het laden van een condensator
is een integrator zoals die in fig. 2M 15 is getekend een
eenvoudige ·oplossing. Deze schakeling werkt tevens als

r" Ax
Ux----t ....,-_I. f

I

~ :

Fig. 2.15. De gebruikte integrator.

opteller. Voor de laadstroom van de condensator C geldt
namelijk:

....... - -r
x

De inverterende ingang is hierbij een virtueel aardpunt.
In fig. 2.16 is de gevdjzigde schakeling getekend met

OA? als integratorversterker. De condensator wordt
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Fig. 2.16. Het impulsfasesturingssysteem na een eerste
wij ziging.

ontladen door T1. Deze transistor wordt door de Schmitt
trigger gestuurd via OA8. Met behulp van P2 kan de
oplaadtijd van C aangepast worden aan u f • Men kan met
behulp van P2 (regeling van K1,.in (2.3a» bijvoorbeeld
bewerkstelligen dat bij u f =-5V (en biJ een uitgangsspannin
van OA6 van OV) de frequentie van de zaagtandoscillator
300 Hz bedraagt. Het laag houden van de condensatorspannin
Uc met behulp van T3, OA7 en het contact a bleek niet
nodig te zijn.

Een nadeel van deze schakeling (fig. 2.16) is dat de
ontlaadtijd van de condensator niet afhankelijk is van de
frequentie van het wisselspanningsnet. Om dit bezwaar te
elimineren kan men de condensator ontladen door de gein
verteerde spanning -uf via de weerstand R toe te voeren
aan de inverterende ingang van de integratorversterker. '
Een schakeling die ~olgens dit principe werkt is in
fig. 2.17 getekend. Om te zorgen dat de ontlaadtijd vele
malen kleiner is dan de oplaadtijd, moet R vele malen
kleiner zijn dan de weerstand van de potentiometer P2.
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Fig. 2.17. Het impulsfasesturingssysteem na een tweede
wijziging.

Het ontladen van de condensator wordt weer gestuurd
door de Schmitt-trigger. Tijdens opladen van de conden
sator C is de uitgangsspanning van OA2 negatief. De diode
D1 staat hierdoor in sperrichting. De operationele
versterker OAg zal zich nu zodanig instellen dat de spanning
op de inverterende en op de niet-inverterende ingang aan
elkaar gelijk worden. De spanning op de inverterende
ingang is 0 V, dus de spanning op de niet-inverterende
ingang en op de uitgang van OAB zal 0 V zijn. Door de
weerstand R loopt dus geen stroom. Wordt nu de uigangs
spanning van OA2 positief, dan zal D1 in geleiding gaan.
De inverterende ingang van OA9 wordt dan positief. D2 zal
hierdoor sperren en-de'werking van de inverterende ver- 
sterker niet meer beinvloeden. De uitgangsspanning van
OAg zal dan -uf worden. De condensator C zal dan via R
ontladen worden. De condensator in de tegenkoppeling van
OA9 is nodig om de combinatie van de versterkers OAB en
OA9 stabiel te houden.
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2.6 De logische schake ling

De logische schakeling ( llringteller + logica" in
fig. 2.9) is op een kleine verandering na gelijk aan
de door Van Angeren gebouwde schake ling. In fig. 2.18 is
het schema getekend. De verandering betreft het ~tarten

van de ringteller.

T4

-T3

T2

T1

Fig. 2.18. De logische schakeling.
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De uit drie JK~flipflops bestaande ringteller moet,
voordat de pulsen afkomstig van de Schmitt-trigger (u in

p
fig. 2.9) doorgegeven worden aan de Cp-ingangen van de
flip flops, in een bepaalde toestand gepracht worden. Dit
wordt verwezenlijkt door de CD-ingangen van de flipflops
laag te houden totdat de pulsen doorgelaten worden naar
Cp-ingangen. Voorheen werd dit gedaan door een aparte
schakelaar. Deze schake1h~~eling kan achterwege blijven
bij de schakeling volgens fig. 2.18.

Direct na het inschakelen~van de voedingsspanning zal
de condensator C ontladen zijn, zodat de CD-ingangen van
de flipflops laag zijn en de pulsen (up) niet doorgegeven
worden aan de Cp-ingangen van de flipflops. De condensator
C wordt langzaam opgeladen via de ingang van de poort
waarmee de condensator is verbonden. Na enige tijd (onge
veer een seconde) is de condensator zover opgeladen dat
de CD-ingangen van de flipflops hoog worden en dat de
pulsen (up) doorgestuurd worden naar de Cp-ingangen van de
flipflops. Het gevolg is dat de ringteller begint op een
moment dat de inschakelverschijnsele~van de voedings
spanningen voldoende zijn uitgedempt en dat de ringteller
in de gewenste begintoestand is.

De uitgangssignalen TT tot en met !b worden, nadat zij

door ee? negator gevoerd zijn, doorgegeven aan de.thyris:o
ren via een poortschakeling ten behoeve van het in- en uit
schakelen van de mutatoren en de beveiliging van het vermo
genscircuit. Deze schakeling wordt besproken in hoofdstuk 8.

In tabel 2.2 zijn als illustratie de uitgangssignalen
van de flipflops (A, B en C) en de signalen ¥T tot en
met Tb weergegeven voor de begintoestand en na de eerste
tot en met de zevende nuls (u ).

'- .- p
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A B C T1 T2 fj T4 'T5" Tb

begin 0 0 0 0 1 1 0 1 1

na 1e 1 0 0 0 1 1 1 . 1 0puIs

na 2e 1 1 0 1 1 0 1 1 0puIs

na 3e 1 1 1 1 0 0 1 1 1puIs •
na 4e 0 1 1 1 0 1 1 0 1puIs

na 5e 0 0 1 1 1 1 0 0 1puIs

na 6e 0 0 0 0 1 1 0 1 1puIs

na 7e 1 0 0 0 1 1 1 1 0puIs

enz.

Tabel 2.2. De verschillende toestanden van de
ringteller en van de uitgangen van'
de schakeling in fig. 2.18.
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2.7 De ontsteekhoekmeting

Het principe van de ontsteekhoekmeetschakeling zoals
die door Van Angeren is gebouwd wordt verklaard aan de. .

hand van de schakeling in fig. 2.19 en de spanning-tijd-
diagrammen in fig. 2.20. In deze figuren"is als voorbeeld
de meting van de ontsteekhoek ~ voor thyristor T1 nader
bekeken.

+

ff------~

-UTA

Sea

Fig. 2.19. De principesch~~eling voor de meting van
de ontsteekhoek van T1.

De commutatiespanning van T1 -uTR wordt naar een
comparator gevoerd. Deze comparator zorgt ervoor dat
Tn' hoog (=1) wordt voor -uTR,:> 0 en dat T'R laag (=0)
wordt voor -uTR~O. De combinatie van de weerstand en de
diode dient alleen om ervoor te zorgen dat de spanning
op de Cn-ingang van de flipflop niet lager kan worden
dan ongeveer -0,6 V (de doorlaatspanning van de diode).
Als de Cn-ingang laag is (TI{=O) is de Q-uitgang van de
flipflop ook laag (Q=O). Is de Cn-ingang hoog (T'R=1),
dan werkt de flipflop als een normale JK-flipflop. Bij
de eerst volgende neergaande flank op de Cp-ingang zal
dan Q hoog worden. Q blijft hoog totdat Cn weer laag
wordt. In fig. 2.20 kan men zien dat Q gedurende de
hoek 180o-O(hoog bli"jft.

Als logisch "hoog" overeenkomt met een, spanning Uo en
logisch "laag" overeenkomt met een spanning nul, geldt
voor de gemiddelde spanning op de Q-uitgang van de
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flipflop uQav het verband zoals dat in fig. 2.21 is
getekend.

ul
UgateT1

un-
Im:u

t»t-

n:1
I
t

I
.1

of :
. ~I

I

'1-- -- --I Io •
1ad'-o<. • -wt

Fig. 2.20. De spanning-tijddiagrammen bij fig. 2.19.
'.,»

'"<.

de gemiddelde spanning

de flipflop ~av en

1rY:f

Het verband tussen
op de Q-uitgang van
de ontsteekhoek 0<.

Fig. 2.21.

Bij normaal bedrijf ligt de ontsteekhoek ~in het
bereik 0< 0<<180 0

• Werkt de mutator in gelijkrichter
bedrijf met een zeer kleine ontsteekhoek, dan kan het
bij schakelhandelingen voorkomen dat O<tijdelijk negat?-ef
wordt. Zoals in fig. 2.21 te zien is, geeft de meetscha~



TedaRische Hogeschool Eindhoven

Atdeting der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz-25-5 van E1

rapport nr. EM 82-31

keling dan uQav=O af. Dit komt overeen met ~=1800. Da
regeling wordt hierdoor verstoord. lets dergelijks
treedt ook op in wisselrichterbedrijf bij waarden van 0(

die dicht bij 1800 liggen. Hier kan tijdelijk gelden
~>1800. Dit wordt geconstateerd als ~~1800, zodat ook
hier de regeling verstoord wordt.

Om deze problemen te voorkomen is het meetbereik van
de ontsteekhoekmeting uitgebreid tot -600<0«2400 zoals
in fig. 2.22 is aangegeven. Deze uitbreiding kan gereali-

-600 o 180> 24cP 3cicP~3ftP
-600 0 ~

De gemiddelde uitgangsspanning van de
ontsteekhoekschakeling met uitgebreid
meetbereik als functie van de ontsteekhoek~.

Fig. 2.22.

seerd worden door de CD-ingang van de flipflop 600

eerder hoog te maken en 600 later laag te maken dan in

fig. 2.19 wordt gedaan. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de spanning die 600 voorijlt op -uTR (uRS ) en de
spanning die 600 naijlt op -uTR (uST ). In fig. 2.23 is
de principeschakeling getekend en in fig. 2.24 zijn
spanning-tijddiagrammen behorend bij deze schakeling
getekend. as is hoog voor uRS~O en laag voor uRS<O.
Voor uS~O is ST hoog en voor uST<:O is ST laag.
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~s

Fig. 2.23. De principeschakeling van de ontsteekhoek
meting met uitgebreid meetbereik.

Elke thyristor heeft een eigen ontsteekhoekmeetschake
ling. De uitgangen van de afzonderlijke meetschakelingen
worden bij elkaar opgeteld met behulp van een operationele
versterker. De uitgangsspanning van deze versterker is
dan het resultaat van zes metingen gedurende "n periode
van de netwisselspanning. Nadat deze uitgangsspanning
gefilterd is, ontstaat de spanning ~is' die gebruikt
wordt in de ontsteekhoekregeling van het impulsfase
sturi~gssysteem. Ret zo ontstane schema is getekend in
fig. 2.25.
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Fig. 2.24. De spanning-tijddiagrammen bij fig. 2.23.
-
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Tl .......---------+-+-+----iCp
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T.J..---------++-t-H-t-----j

Fig. 2.25. De gebruikte schakeling voor het meten
van de ontsteekhoek.
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2.8 De fre~uentiemeting

Men kan de fre~uentie van een periodieke wisselspannDng
bepalen door bij elke nuldoorgang van die spanning een puIs
te genereren met een bepaalde hoogte en een bepaalde •
breedte. Er ontstaat zo een reeks pulserr waarvan de
gelijkspanningscomponent een maat is voor de frequentie.

In fig. 2.26 is de spanning u(t) getekend waarvan de
fre~uentie f (periodetijd T) bepaald moet worden. In
deze figuur zijn ook de gegenereerde pulsen met hoogte U o
en breedte Tp getekend. Indien per perio~e twee nuldoor
gangen optreden, heeft de spanning van de rij pulsen uT(t)

uj

~lt. J =;"i"Tp••• T
.{

Fig. 2.26. De te onderzoeken spanning u en de gegene
reerde pulsen (uT) als functie van de tijd.

als gemiddelde waarde:

(2.10)

Men moet weI bedenken dat de pulsen elkaar niet mogen
overlappen. Dit betekent dat 2T ~T moet gelden of:p

1
f<2r

p
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Er is dus een maximum in de mogelijk te meten frequehtie.
De spanning uT(t) bestaat behalve uit de gelijkspan

ningscomponent uTo nog uit een reeks hogere harmonisohen
met frequenties die een geheel veelvoud van 2f zijn.
Aangezien het meetsignaal een vrij goede gelijkspanning
moet zijn, zullen deze hogere harmonisohen uitgefilterd
moeten worden. Dit filter heeft tevens tot gevolg dat de
frequentiemeting trager wordt.

In normale bedrijfsomstandigheden zullen de extra tijd
oonstantan in dit filter ge~n problemen geven. Bit
sohakelhandelingen kan de frequentie eohter weleens snel
veranderen. Als dan de uitgangsspanning van de frequentie,
meter u f relatief traag verandert, krijgen de spannings
gestuurde stroombronnen in fig. 2.9 niet het goede s~ur

signaal. De ontsteekhoek zal dan niet meer de gewenste
waarde hebben. De ontsteekhoekregeling is ook traag,
zodat deze niet snel kan oorrigeren. Met name wanneer
O<bijna 1800 is kan dit aanleiding geven tot kippen van
de mutator (zie voor het kipversphijnsel paragraaf 4.4).
Wordt in dit geval namelijk een grote belasting uitge
sohakeld, dan kan de frequentie even ~ets toenemen
voordat de vermogensregeling kan ingrijpen. De waarde van
uf zal in deze korte tijd niet veranderen. De thyristoren
zullen dan echter nog op het oorspronkelijk gewenste
tijdstip ontstoken worden. Bij deze (kort durende)
verkleining van de periodetijd kunnen de thyristoren dan
bij een hoek ~ ontstoken worden die groter is 'dan 1800

•

Dit heeft het kippen van de mutator tot gevolg.
Deze situatie kan in de meeste gevallen voorkomen

worden door de tijdconstanten in het filter van uf te
verkleinen. De spanning uf moet echter weI een vrij goede
gelijkspanning zijn. ·Hiervoor kan men zorgen door gebrui~

te maken van meer pulsen gedurende ~~n periode van de
netwisselspanning.

Voor de meting van de frequentie van het draaistroomne1
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z1Jn in totaal zes nuldoorgangen gedurende ~~n periode
beschikbaar. Er kan nu een schakeling gemaakt worden
waarbij zes pulsen per periode gegenereerd worden. De
hogere harmonischen in uT(t) hebben nu frequenties die
een geheel veelvoud van 6f zijn. De tijdconstanten in

het filter kunnen hierdoor verkleind worden, zodat de
frequentiemeting sneller kan worden.

De gebruikte schakeling is getekend in fig. 2.27. In
fig. 2.28 zijn de spanning-tijddiagrammen getekend voor
verschillende punten in dez~ schakeling. De ingevoerde

Fi~ 2.27 De gebruikte frequentiemeetschakeling

signalen ~, 5' en ~ zijn afkomstig van de ontsteekhoek
meetschakeling (fig. 2.25). De poorten 1, 2, 3 en 4
zorgen er met behulp van ~, ~ en TR voor dat op punt D
in fig. 2.27 een blokvormig signaal met periodetijd T/3
staat. De pUlsverko~ter,bestaande uit de poorten 5 en 6,
zorgt ervoor dat op punt E 3 korte pulsj,es per periode
staan. Nadat het signaal op D genegeerd is, zorgt de puls
verkorter bestaande uit de poorten 7 en 8 ervoor dat er
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op punt F 3 korte pulsjes per periode staan. Het gevolg
is dat op de uitgang van poort 9 zes pulsjes per periode
staan.

(2.12)
6T

= -~ = -6T U fz. p z

De pulsjes sturen de monostabiele multivibrator die
pulsen van een nauwkeurig bepaalde breedte maakt. De
spanning uT(t) moet bestaan uit pulsen met een goed
gedefinieerde grootte van de spanning. Op het moment dat
H laag is, moet de spanning uT(t) nul zijn. Voor de
uitgang van de monostabiele multivibrator is aan deze
voorwaarde niet voldaan. Met enkele kunstgrepen is aan
deze voorwaarde weI te voldoen.

De uitgangsspanning van de monostabiele multivibrator
wordt met behulp van OA1 vergeleken met ongeveer de halve
voedingsspanning (+7,5 V). De uitgangsspanning van OA1 is
ongeveer +15 V als H laag is en ongeveer -15 V als H hoog
is. Door de keuze van de weerstanden R1 en R2 zijn de
stromen door de diodes D1 en D2 aan elkaar gelijk als
de uitgangsspanning van OA1 ongeveer +15 V is (H=O). Dit
heeft-tot gevolg dat (als D1 en D2 identieke diodes zijn)
de spanning uT nul is. lis de ui t gang.sspanning van OA1
ongeveer -15 V is (H=1) zal uT=-uz gelden. Hierin is U z
de (positieve) zenerspanning van de zenerdiode Z.

Vervolgens wordt de spanning u T gefilterd. Het resultaat
is dat u f een vrij goede gelijkspanning is, waarvoor
geldt:

Deze spanning u
f

wordt gebruikt om de zaagtandoscillator

in fig. 2.17 te sturen.
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2.9. De poortschakeling

De poortschakeling is gegeven in fig.2.29. Als het signaal SA

hoog is (S=1) zullen de thyristorontsteekpulsen, uadat zij

door een negetor gevoerd zijn, doorgegeven vorden aan de betreffende

impulsTersterkers (IV). Ret zijn impulsversterkers die bij de vak

groep elektro.echanica uniTerseel gebruikt vorden. De uitgangen

Tan de poortschakeling zijn met IV1 tot en met Iv6 aangegeven.

Als SAlaag is (5=0) vorden de ontsteekpulsen niet doorgelaten naar

de impulsversterkers. Ret signaal SA is afkomstig van de schakelaar

vaarmee de mutator in- en,uitgeschakeld kan vorden.

H109

Fig.2.29. De poortschakeling.·

De in fig.2.29 getekende poortschakeling is de poortschakeling

zoals die voor mutator A gebruikt vordt. De voor mutator B gebruikte

poortschakeling is iets'anders uitgevoerd (zie bijlage 4 en (L1».
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4.3 Het kippen van de mutator

In paragraaf 2.9 is reeds aangegeven dat als aan de
voorwaarde (2.25) ~tq;>6) niet voldaan is, de commutatie
zal mislukken. Het gevolg is dat de mutator kipt. Het
verschijnsel kippen zal hier beknopt behandeld worden. In
(L5) wordt dit verschijnsel uitvoerig behandeld.

Het kippen van een mutator kan verschillende oorzaken
hebben. Het niet of te laat optreden van een ontsteek
impuls van een thyristor, h~t plotseling verhogen van de
frequentie en het plotseling verhogen van de stroom in
de gelijkstroomverbinding zijn enkele voorbeelden. Het
laatste voorbeeld wordt hier beschouwd.

In deze paragraaf wordt het kippen van de mutator
onderzocht bij een fout in de commutatie van de stroom
van thyristor T1 naar thyristor T3. Als voorbeeld is
gewerkt met een ontsteekhoek ~=1600. De stroom in de
gelijkstroomverbinding heeft een overlappingshoekjU=100

tot gevolg. Het verloop van de spanning aan gelijkspan
ningszijde van de mutator u B is in fig. 4.10 aangegeven

g -
met de dik getrokken lijn. In deze figuur is bovendien
aangegeven wanneer de diverse thyristoren een ontsteek
impuls krijgen aangeboden.

Stel dat op het tijdstip t 1 de stroom in de gelijk
stroomverbinding zodanig wordt vergroot dat de overlap
pingshoekjU groter wordt dan 200 • De commutatie van
thyristor T1 naar thyristor T3 zal dan mislukken. Tot
het moment waarop T2 ontstoken wordt (t3 ), blijven T1
en T6 in geleiding. Voor t 2<t<:t3 geldt: ugB=-uTR.

Op het tijdstip t
3

wordt T2 ontstoken. De spanning over
T2 (uTR ) was positief, dus T2 zal in geleiding gaan. Van"
t

3
tot t 4 geleiden de thyristoreh T1 en T2. Hierdoor

geldt: ug=O.
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a

b

Fig. 4.10. De spanning aan gelijkspanningszijde van de
mutator ugB bij een fout in de commutatie
van thyristor T1 naar thyristor T3.

Op het tijdstip t 4 wordt T5 ontstoken. De spanning
over T5 (uTR ) is negatief. T5 zal dus niet in geleiding
gaan. In het tijdinterval van t 4 tot ~6 blijven T1 en
T2 in geleiding (ug=O).

Thyristor T4 wordt op het tijdstip t 6 ontstoken. De
spanning over deze thyristor (uRS ) was positief. De
stroom in de gelijkstroomverbinding i g zal beginnen met
de commutatie van T2 naar T4.

Als in het tijdinterval van t 1 tot t 6 de ontsteekhoek
van mutator A ~A gelijk is gebleven, zal de stroom in
de gelijkstroomverbinding toenemen. Dit is eenvoudig te
zien in een vervangingsschema waarin mutator A wordt
voorgesteld als in fig. 2.34. Dit vervangingsschema is
getekend in fig. 4.1:!.• .In normale bedrijfsomstandigheden
is COSolA positief (0<o(A<'90o ). Het feit dat ugB in het
tijdinterval van t 2 tot t 6 minder negatief is, heeft tot
gevolg dat de stroom in de gelijkstroomverbinding i g toe
zal nemen.
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+ 19

UgA

Fig. 4.11. Een vervangingsschema van de gelijkstroom
verbinding.

De commutatie van T1 naar T3 was mislukt door een te
grote overlappingshoekjU. Als de ontsteekhoek van mutator
B ~B niet verkleind is, zal.de commutatie van T2 naar T4
ook niet lukken. De stroom in de gelijkstroomverbinding
is namelijk niet kleiner geworden. De overlappingshoek
is dus ook niet kleiner geworden, zodat de commutatie
niet voor het tijdstip t a be§indigd is. De spanning ugB
zal verder nul blijven, waardoor geen vermogensoverdracht
via de gelijkstroomverbinding meer mogelijk is. Dit is
het geval a in fig. 4.10.

In het tijdinterval t 2 tot t 6 kan de stroom in de
gelijkstroomverbinding op een kleinere waarde dan de
waarde op t 2 gebracht worden. Dit kan gedaan worden door
de ontsteekhoek van mutator Ate, beinvloeden. Het is dan
mogelijk dat de commutatie van T2 naar T4 weI lukt en dat
de spanning over T2 na de commutatie gedurende minstens
de hersteltijd van de thyristor t q negatief is. Na het
tijdstip t a zullen dan de thyristoren T4 en T1 geleiden.
Het normale wisselrichterbedrijf wordt weer hersteld (zie
fig. 4.10b).

Het is echter niet realistisch om de stroom in de
gelijkstroomverbinding te verlagen. De verhoging van deze
stroom op het tijdstip t 1 is in de meeste gevallen het
gevolg van een verandering van de wenswaarde van deze
stroom (uIwens). Deze wenswaarde wordt gegeven door de
vermogensregeling.

Hetzelfde resultaat (hat geleiden van T1 en T4) kan ook
bereikt worden door de ontsteekhoek van mutator B ~B te
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verkleinen. Dit heeft namelijk tot gevolg dat er meer
tijd voor de commutatie van T2 naar T4 beschikbaar is.

Als op het tijdstip t 5 thyristor T4 (in fig. 4.10: 50}

vervroegd ontstoken wordt en de commutatie op het tijdstiI
t 7 beeindigd is, geleiden van t 7 tot t g de thyristaren
T1 en T4. Voor de spanning aan gelijkspanningszijde van
mutator B geldt dan: ugB=URS • Mutator B werkt na een
korte verstoring normaal verder. De ontsteekhoek~B is
alleen verkleind.

Aangezien thyristor T1 ni9t dooft, werkt de doofhoek
regeling niet. De monostabiele multivibrator die de
impuls met de 'breedte van de doofhoekwenswaarde bwens
opwekt wordt namelijk niet gestart. De ontsteekhoek moet
via een andere weg verkleind worden. Dit kan gedaan
worden met een speciale schakeling die constateert dat
de commutatie mislukt is en vervolgens de ontsteekhoek
van mutator B verkleint.

Als de commutatie van thyristor T1 naar thyristor T3
mislukt, zal T1, nadat uRS positief geworden is (t2 in
fig. 4.10), nog in geleiding zijn. He: feit dat uRS
positief geworden is,kan men constateren door uRS te
vergelijken met het nulniveau. Is de commutatie gelukt,
dan zal voor de spanning over T1 tijdens het in geleiding
zijn van T3 gelden: u T1 =uRS •

Als de commutatie mislukt is, zal bij uRS=>O de spannin~

over de in geleiding zijnde thyristor T1 u T1 een zeer
lage positieve waarde hebben. Noem deze waarde uTgel • Een
fout bij de commutatie van T1 naar T3 kan geconstateerd

worden door uT1 te vergelijken met uTgel als URS~UTgel

en thyristor T3 een ontsteekimpuls krijgt. Dit principe
wordt toegepast in de schakeling in fig. 4.12.

In deze schakeling moet de potentiometer P1 ingesteld
worden op een waarde u 1 die iets groter ,is dan de spannin~

over een thyristor in geleiding (u1:>uTgel). Dit heeft
tot gevolg dat A hoog is als u T1 <:u1• Als u T1<:u1 en ~
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A

K1

1V3.......---------~

Fig. 4.12. Schakeling om een fout bij de commutatie van
thyristor T1 naar thyristor T3 te constateren.

uRS <:u1, hoeft er geen commutatiefout te zijn. Is echter
uRS.>u1 terwijl T3 een ontsteekimpuls krijgt en uT1 <:u1,' .
dan is er weI een commutatiefout opgetreden. Om problemen
ten gevolge van de offset-spanningen van de operationele
versterkers of ten gevolge van het niet precies instellen
van de potentiometers P1 en P2 te voorkomen, wordt de
potentiometer P2 niet exact op de waarde u 1 ingesteld.
Hiervoor wordt een iets hogere waarde gekozen .~

-:-:. "
(u2> 11:1> uTgel )· Het signaal IV3 is het signaal dat
toegevoerd wordt aan de impulsversterker IV3 (zie fig. ~"

4.18). In normale bedrijfsomstandigheden is K1=O. In
geval van een fout in de commutatie van T1 naar T3 wordt
K1 hoog (K1=1).

Voor elk van de thyristoren is een schakeling volgens
fig. 4.12 gemaakt. Deze schakelingen zijn gecombineerd
tot ~~n schakeling met als uitgang het signaal K. Treedt
er een commutatiefout op, dan zal K hoog worden. Deze
schakeling is getekend in fig. 4.13.

De spanningen -uRS ' -uST en -uTR worden in deze schake~

ling gebruikt nadat'-zij gefilterd zijn. Ten gevolge van"
de commutatie treden namelijk op de netspanning spannings
trillingen op met een hoge frequentie (~2kHz). Deze snel ge
dempte spanningen zouden de vergelijkingen van u 2 met de net-



Fig. 4.13. De detectie van het kippen van de mutator.
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spanningen kunnen verstoren. Met het RO-netwerkJe worden
deze slingeringen voldoende onderdrukt. Voor de grond
harmonische van de netwisselspanning (normaal 50 Hz)
heeft dit echter weI een kleine faseverschuiving tot
gevolg (4,50 bij 50Hz). Deze faseverschuiving heeft voor
de werking van de schakeling echter_geen' nadelige gevolgen.

Als ergens een commutatiefout optreedt, zal K hoog
worden. Het signaal K wordt gebruikt om de ontsteekhoek
~B te verkleinen. Om dit te bereiken is de doofhoekregeling,
zoals die in fig. 4.8 is gegeven, uitgebreid. De nieuwe
schakeling is getekend in fig. 4.14.

Als K hoog wordt, zal de uitgang van de impulsverkorter,
die bestaat uit de poorten 8 en 9, gedurende bepaalde
tijd TK laag zijn. Deze tijd TK wordt bepaald door de
oapaciteit van de condensator 04. De uitgangsspanning van
OA10 zal in dit tijdinterval u+:::::.15 V zijn. De condensator
03 hierdoor voor een deel ontladen. De spanning u~ zal
hierdoor dalen, zodat de gewenste ontsteekhoekverkleining
optreedt.

Voor de resulterende verandering van u~ geldt dan:

De minimumbegrenzer (OA7) is uitgebreid met de potentio
meter P4. Als uris groter is dan de met potentiometer P3
ingestelde waarde (de normale bedrijfstoestand), staat
diode D10 in sperrichting. Bij de schakeling volgens
fig. 4.8 geldt dan u 2=0. In de schakeling volgens fig.
4.14 houdt u 2 een positieve waarde u 20 • Deze waarde u 20
kan men, nadat potentiometer P2 is ingesteld, instellen
met potentiometer P4. Hiermee wordt bereikt dat u~in
geen geval kleiner kart worden dan u 20 • De ontsteekhoek
is dus naar beneden begrensd.

Dit bleek nodig te zijn in het geval van twee of meer
malen direct na elkaar kippen van de mutator in een
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storingssituatie. De ontsteekhoek wordt dan twee keer of
nog vaker fors verkleind. De vergroting van de ontsteek
hoek (zie paragraaf 4.2) verloopt daarentegen zeer lang
zaam. De mutator kan dan in gelijkric~terbedrijfraken,
waardoor er geen vermogensoverdracht via de gelijkstroom
verbinding kan plaatsvinden. Door de trage vergroting van
de ontsteekhoek ~B wordt de vermogensoverdracht sleehts
langzaam hersteld. Het vermogensevenwicht is hierdoor
gedurende vrij lange tijd verstoord.
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4.4 De vangschakeling

Hoewel de mutator met de in de in de vorige paragraaf
beschreven schakeling na het kippen weer normaal in
bedrijf is, is ten gevolge van de vergroting van u deg
stroom in de gelijkstroomverbinding (sterk) toegenomen.
In (L5) wordt een methode aangegeven om deze stroomtoe
name te beperken. Bovendien wordt met deze methode bereikt
dat het kipverschijnsel sneller beeindigd wordt.

Bij de in (L5) beschreven~methode wordt gebruik gemaakt
van een zogenaamde vangschakeling. Nadat een commutatie
fout is geconstateerd, wordt de ontsteekhoek verkleind en
wordt bovendien ~~n van de thyristoren in de mutator
buiten het normale patroon om vervroegd ontstoken. Het
resultaat hiervan wordt beschouwd voor een fout bij de
commutatie van thyristor T1 naar thyristor T3. Dit wordt
gedaan aan de hand van fig. 4.15. Hierin stelt de dik
getrokken lijn u gB voor (vergelijk fig. 4.'0). In deze
figuur is bovendien aangegeven wanneer de thyristoren
een ontsteekimpuls krijgen.

In het voorbeeld in fig. 4.15 ~',. was de ontsteekhoek
~B oorspronkelijk 1600 • De stroom in de gelijkstroom
verbinding was zodanig dat de overlappingshoekjU 100 was.
Op het tijdstip t, wordt de stroom in de gelijkstroom
verbinding zodanig vergroot dat~ groter dan 200 wordt.
het gevolg is dat de commutatie van T1 naar T3 niet
slaagt. De thyristoren T1 en T6 blijven in geleiding

(ug=-uTR-)·
Stel dat de schakeling in fig. 4.'3 op het tijdstip t 3

de commutatiefout constateert. Hierdoor wordt K1 en dus
ook K,hoog. De verhoging van K heeft tot gevolg dat de
ontsteekhoek ~B (vig de schakeling in fig. 4.14) ver
kleind wordt (in de tekening met 50).

De vangschakeling zorgt ervoor dat tegelijk met
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TS LCD ontsteekpatlroon
T2

T52
T1 Trv? T5 2 T1 ?

T4 2 T2 ? T4 • ? T6
geleidingspatroon

Fig. 4.15. De spanning aan gelijkspanningszijde van de
mutator u gB bij een fout in de commutatie van
thyristor T1 naar thyristor T3 en bij
toepassing van de vangschakeling.

thyristor T2 thyristor T5 vervroegd ontstoken wordt. Dit
gebeurt op tijdstip t 4 in fig. 4.15. De spanningen over
T2 en over T5 waren beide positief (uT2=uTR:>0 en
u T5 =uTR:>0). De thyristoren T2 en T~ zullen in geleiding

gaan.
In fig. 4.15 is aangenomen dat de commutaties van T1

naar T5 en van T6 naar T2 op het tijdstip t 5 be~indigd

worden. In het tijdinterval van t 4 tot t 5 is dan ug=O.
Vanaf het tijdstip t 5 gelei~en de thyristoren T2 en T5.
Hierdoor geldt: ug=UTR•

Op het tijdstip t 6 wordt thyristor T4 ontstoken. De
mutator is dan weer op de normale wijze in bedrijf. Bij
vergelijking van fig. 4.10 met fig. 4.15 kan men zien dat
de normale bedrijfstoestand met de vangschakeling 1200

eerder bereikt wordt dan zonder vangschakeling. De span-o
ning ug is in het geval van fig. 4.15 gedurende een kortere

tijd dan in het geval van fig. 4.10 minder negatief. De
stroom in de gelijkstroomverbinding zal bij het gebruik van
een vangschakeling dan ook veal minder toeaemen dan wanneer
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geen vangschakeling toegepast wordt.
In fig. 4.16 is de schakeling getekend die zorgt voor

het vervroegd ontsteken van thyristor T5. De signalen T2

;:.. s=r=G,--O---.. 1"5'

Fig. 4.16. Vangschakeling voor fout in commutatie van
thyristor T1 naar thyristor T3.

en T5 z~Jn afkomstig van "ringteller+logica" (zie fig. ":
2.18). Bij normaal bedrijf is IT=1 en T;T=~. Bij een
fout in de commutatie van T1 naar T3 wordt: n laag. Als
vervolgens T2 ontstoken wordt doordat T2 laag wordt, zal
ook T;T laag worden. De thyristoren T2 en T5 worden dan
op hetzelfde moment ontstoken.

Voor elk van de thyristoren is een schakeling als_fig.
4.16 gemaakt. Deze schakelingen zijn gecombineerd tot
~~n schakeling, die gegeven wordt in fig. 4.17. De
uitgangen van deze schakeling (IV1 tot en met IV6) zijn
verbonden ~et.. de impulsversterkers voor de thyristoren.
De signalen SB1 en SB2 zijn afkomstig van de schakeling
die het in- en uitschakelen en de beveiliging van de
mutatoren verzorgt (zie hoofdstuk 8). Tijdens normale
bedrijfsomstandigheden zijn SB1 en SB2 hoog. Omdat de
EN-poorten uitgevoerd zijn met een open collectoruitgang,
zijn uitwendig aangebrachte collectorweerstanden nood
zakelijk.
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Fig.E3~3. De logische schakeling bij mutator A.
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Fig.E3-4. De poortschakeling bij mutator A.
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Bijlage F De varmogensfrekwGntieragaling

In deze bijlage is het princioe en de praktischa reali

satie van de meting van een asymmetrisch varmogen, zoals
deze is beschrevan in (L1) opgenomen.

Deze ver~og8nsmGting is nodig voor de vermogensfrekwentie
rejoling. Tavens is een beschrijving van de gsbruikte
v3rm8nigvuldiger oogenoffisn.

Hat benotliyd9 frGku8nti8si~nQQl u~rdt verkregen van de in

bij latje E1 beschri~ven fr'3i<u·-::n+:.i8fileting.

Veor de vol18digheid is de uiteindelijk verkregen schake

ling voor de vermogensfre~uentieregelin9weergegeven.
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~1_ Metin~ van het belastinGsvermogen

(F.' )

(F.5 )

(F.6 )

behorende

PR(t) = uR(t) iR(t) =
PS(t) = uS(t) is(t) =
PT(t) = uT(t). iT(t) =

In de voorgaande paragraaf is reeds aangegeven dat voor de meting

van het belastingsvermogen een driefasenvermogensmeter gebruikt

moet worden,omdat ook asymmetrische belasting van het autonome

net mogelijk is.

Om het systeem geschikt te maken voor zowel drie fasen met nul

leider als zonder nulleider,is gekozen voor de "drie-wattmeter

methode" ,dat wil zeggen dat per fase het vermogen gemeten wordt.

De som van deze dria metingen is gelijk aan het totale vermogen.

Het principe van deze meting is aangegeven in fig. F l

Het vermogen per fase wordt bepaald door het product van de

fasespanning en -stroom.Om het rekenwerk te vereenvoudigen zullen

we de hogere harmonischen verwaarlozen.Er geldt dan voor fasespan

ningen en -stromen:
·w t 1uR(t) - Re i UR e J = uRcoswt

us(t) = Re [ 11s e jr, ejt.) t 1=Qscos«(",) t + ~ s)

.y '~t

UTe t) = Re [ 11T e J -,. e J ) =QTcos(w t + ~ T)

iR(t) = Re {1R e- j1a ejwt,= tRcos(wt -1 R)

is(t) = Re r t s e H y, - ~s) e j wt l = 1Scos("" t + ~ S - '1 S)

iT(t-) = Re i t T ej("tT - 1,.) e j w t 1= tTcos(<A t + ~T --1 T)

In fig. F2 is het bij de formules (F.l tot en met (F. 6 )

vectordiagram getekend. ,
Voor de momentane vermogens geldt:

tdRt R(cOS1 R + cos(2lAt -1R»

ttlS!S(cos, S + cos(2~ t + 21s -1 s»

*T1T(cOS ~ T + cos(2laJ t + 2~T -1 T»

Bij symmetrische.belasting is:

11R = 11S = 11T = U

!R = 1S = I T = 1

1R ='fs =1T ='i
~S = 2~T = 4l}/3

01'.10)

(F. 11 )

<F. 1 2)

<F. 1 J)

Voor het vermogen bij symmetrische belasting is dus:

Ptot = ~ (t) + IS (t) + PT(t) = i alcos 1
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Bij a3ymmetrische belasting geldt, a13 we aannemen dat :

aR = t1 5 = aT =t1:

Ptot(t)= *(1RcOSiR+ 15c0515+ 1TcoS1T+ t Rcos(2Wt -1R) +

+ 15cos(2Wt + 2~5-15) + t Tcos(2wt + 2~T-1T)) (F.15)

Ui t (F. 1 5) volgt da t het gemiddelde vermogen bi j asymmetri3che

belasting gelijk is aan:

Ptot (t) = ta (tRC08! R+ 15c08 "$ 5+ tTCOS) T) (F. 1 6)
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Fig. F1 Principe Tan de drievattmeterschakeling.

Fig. F2 Vectordiagram Tan de tasespanningen Tan het a~ton••e

net en de ta.estromen naar 4. belasting Tan het autono•• net.
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(F.18)

(F.1 ~

F2 Praktische realisatie van de driewattmeterschakeling

Daar de opstelling geschikt moet zijn om 24 kW aan een autonoom

systeem te leveren bij 380!220V,moet de driefasenvermogensmeter

een meetbereik hebben van 0 tot 24 kW.

De driefasenvermogensmeter is opgebouwd rond drie vermenigvuld1gers

waarmee signalen die evenredig zijn met de respectievelijke fase

spanningen en stromen met elkaar vermenigvuldigd worden (zie fig.

).De fasespanningen worden met behulp van drie spanningstrans

formatoren van ,220V prima1r - 15V sekundair (Tr 1,2,3) gemeten

tussen de respectievelijke fasen en de nulleider van de synchrone

generator.De fasestromen worden met behulp van drie stroomtrans

formatoren van 1 :80 (Tr 4,5,6) gemeten in de respectievelijke fasen

van het autonome net.Deze stroomtransformat~renzijn sekundair

afgesloten met weerstanden van 20n. (zie fig. F1 ).

Voor de fase R zal nu de werking van de vermogensmeter besproken

worden aan de hand van fig. F2. Ten gevolge van de spanningstrans

formator TR1 geldt Uu -2~6 UR (V) (F.l?)
R

en ten gevolge van de stroomtransformator TR4 geldt:

IS 1=EO x 20= 1+ IS

en UI worden via de potentiometers P11,respectiev~lijkP12R

toegevoerd aan de X- respectievelijk Y-ingang van de analoge
p

vermenigvuldiger AD533 (voor de werking en afregeling hiervan zie

bijlage 5).Op de uitgang van deze vermenigvuldiger staat dan

C,C2UU Ur ,waarbij C2 bepaald wordt door P12,die afgeregeld wordt
R R

bij de atregelprocedure van de vermenigvuldiger,en C1 wordt bepaald

door P'1.
De relais,die over de voedingsspanning staan,zorgen ervoor dat

de ingangen van de vermenigvuldigers OV zijn als de voedingsspanning

wegvaltjde vermenigvuldigers zouden anders kapot kunnen gaaB~

De ui tgangen van de drie._ve.rmenigvuldigers worden aan de ala

opteller geachakelde OA1 toegevoerd.Om het voor de verwerking juiste

teken te krijgen,wordt het signaal met de ala inverter geschakelde

OA2 gefnverteerd.Op de uitgang van OA2 staat nu:,
U'uit =3 (C1C2UURUIR + c3c4uUsuIs + c5c6UUTUIT)
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De potentiometers P1,2,6,7,11,12 zijn zodanig afgeregeld dat ook

geldt: C1C2 = C
3

C4 = C
5

C6 = C (F .20)

Met (F. 17) , (F. 1 8) en (F. 20) kan voor (F. 1~ geschreven worden:

U' 1 C 12 1 (. , ,) C.(· , • )uit =3 220 ~ UR1 R + Ug1 g + UT1 T = UR1 R + Ug1 g + UT1 T
IF.21 )

Bij symmetrische belasting zal U' 't alleen uit een gelijkspannings-
U1

component bestaan,maar bij asymmetrische belaeting zal ook een

wisselspanningscomponent met de dubbele netfrekwentie optreden.

Omdat we alleen gefnteresseerd zijn in het gemiddelde vermogen

wordt U' 't nog gefilterd.Het gefilterde uitgangssignaal U 't dat
U1 . U1 ,

evenredig is met het door de belasting opgenomen vermogen,wordt

toegevoerd aan de in hoofdstuk 3 beschreven vermoge~sregeling.

De constante C' (zie (F~21)) moet,terwijl de eis van IF.20)

blijft gelden,me~ p1,6 en 11 zodanig afgeregeld worden dat

U 't =10 V als Pb 1 = 20 kW. Voor de stationaire toestand kan
U1 e -4

due ook geschreven worden: UUit = 5.10 Pbel (V) CF.22)
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