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The answer my friend

is blowin' in the wind

the answer is blowin' in the wind.

Bob Dylan
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Samenvatting

In dit afstudeerverslag wordt een autonome windenergiecentrale

beschreven. Hierbij wordt via een omzetter een autonoom draai

stroomnet gevoed door een synchrone machine (SM1) die door een

windturbine wordt aangedreven. In de omzetter wordt een driefa

sendiodenbrug, een driefasenbrugmutator en een synchrone machine

(5M2) gebruikt. Deze laatste synchrone machine levert het blind

vermogen voor het draaistroomnet en de als wisselrichter werkende

mutator, waarbij dit laatste overigens steeds klein wordt gehou

den door de regeling van de doofhoek.

Het door de windturbine geleverde vermogen zal in het algemeen

niet in overeenstemmenig zijn met het door het autonome net

gevraagde vermogen. Een overschot aan vermogen wordt gedissipeerd

in weerstanden waarmee bijvoorbeeld water verwarmd kan worden.

Een tekort aan vermogen moet aangevuld worden door de synchrone

machine 8M2 die in dat geval door een dieselmotor aangedreven

moet worden. In dit stadium van het onderzoek is er echter van

uitgegaan dat het door de windturbine geleverde vermogen altijd

groter is dan het door het autonome net gevraagde vermogen.

Met een vermogens-frekwentieregeling wordt door variatie van

het in de verwarmingsweerstanden gedissipeerde vermogen - hiertoe

is een tweede mutator voorzien - voor vermogensevenwicht gezorgd,

zodat er een constante frekwentie in het autonome net optreedt.

Aan de sturing van deze mutator, evenals aan die van de eerder

genoemde mutator in de omzetter wordt in dit verslag aandacht

besteed.

Men kan de windturbine optimaal belasten door de bekrachti

gingsstroom van de turbinegenerator te regelen als functie van

het toerental. Uit berekeningen volgt echter dat, bij een juiste

keuze van de overbrenging tussen de windturbine en de generator,

een constante bekrachtigingsstroom nagenoeg een optimaal werk

gebied van de windturbine tot gevolg kan hebben.

De autonome windenergiecentrale is nagebootst met een proef

opstelling, waarbij de windturbine gesimuleerd wordt met een, via

een derde mutator gevoede, gelijkstroommachine. Deze mutator wordt

zodanig geregeld dat het gedrag van de gelijkstroommachine over

eenkomt met dat van een windturbine.
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Summary

In this report an autonomous wind energy power system is described.

By means of a converter an autonomous three phase grid is supplied

by a synchronous machine (SM1), driven by a wind turbine. The

converter consists of a three phase diode bridge, a synchronous

machine (SM2) and a three phase machine commutated current fed

bridge inverter. The synchronous machine SM2 supplies the reactive

power needed by the load of the autonomous grid and the inverter.

By means of the extinction angle control the reactive power needed

by the inverter is kept as small as possible.

Mostly the power supplied by the wind turbine does not fit with

the power needed by the autonomous grid. The surplus of power is

dissipated in resistances, with which for example water can be

heated. The shortage of power has to be supplied by the synchronous

machine SM2, driven by a diesel engine.

In this stade of the research however, it is assumed that the

power supplied by the wind turbine is always greater than the

power needed by the autonomous grid.

The power frequency control takes care of the power balance

of the system by variation of the dissipated power in the heating

resistances. Hereto a second bridge inverter is used. By means of

the power balance the frequency of the autonomous grid can be kept

constant.

The steering system of both inverters are described in this report

The windturbine can be loaded optimally by controlling the

field current of the turbine generator as a function of the angular

speed. From calculations however follows that the power supplied by

the wind turbine is next to optimum at a constant field current,

when the chaise of the gearbox between the wind turbine and the

generator is well made.

The autonomous wind energy power system is simulated in an

experimental set-up. Hereto the wind turbine is simulated by an

inverter fed direct current machine. This third inverter is

controlled in that way that the behaviour of the DC machine

corresponds with the behaviour of a wind turbine.
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De belangrijkste gebruikte symbolen

6ymbool

A

AM

c

c(t)

C

Cm
C

p
D

f

faut
F

f
F

r
F

s
G

GM

i

i

i
a

i
g

If
I

g
IV

J

K

L

Lc
L a
L wv

If···l
M

n

OA

omschrijving

constante

asynchrone machine

constante

stapresponsie

constante

koppelcoefficient

vermogenscoefficient

diode

frekwentie

frekwentie van de autonome netspanning

de m.b.a. ten gevolge van de rotorstroom

de resulterende m.b.s.

de m.b.s. ten gevolge van de statorstroom

tachogenerator

gelijkstroommachine

stroom

de amplitude van de stroom

ankerstroom

de stroom in de gelijkstroomverbinding

veldstroom

gemiddelde waarde van i g
impulsversterker

massatraagheidsmoment

constante

zelfinductie

zelfinductie, van belang zijnde voor de commutatie

spreidingszelfinductie

zelfinductie van de waterverwarmingsinstallatie

de Laplacegetransformeerde van •••

koppel

toerental

overzetverhouding

operationele versterker
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symbool

p

P

Paut
P
bel

P..
~Jzer

Pkoper
Pmech
P
over

Pvent
P l'ver ~es

P . d
w~n

P ., ,
wr~Jv1ng

Pwv

r

R

Re

Rwv
5

8

SH

8M1

8M2

t

t
q

omschrijving

vermogen

Laplace-variabele

poolpaartal

gemiddeld vermogen

potentiometer

het vermogen dat de diodenbrug ingaat

het door de belasting van het autonome net gevraagde

vermogen

ijzerverliezen

koperverliezen

mechanische verliezen

overschot aan vermogen

ventilatieverliezen

verliesvermogen

het door de turbinegenerator geleverde vermogen

wrijvingsverliezen

het door de w~terverwarmingsinstalla,ieopgenomen ver

mogen

relaiscontact

weerstand

straal van de rotor van de windturbine

relaisspoel

getal van Reynolds

reele deel

de weerstand van de waterverwarmingsinstallatie

verzadigingsfactor

schakelaar

schijnbaar vermogen

sample-hold circuit

de synchrone machine die door de windturbine wordt

aangedreven

de synchrone machine die met het autonome net meedraait

(synchrone condensator)

tijd

hersteltijd van de thyristor
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symbool

T

TR

u

ua
u g
u gate
u

p
U

f
U

g
Uhyst
Um

UPaut
UPbel
UPover

UPverlies

UPwind
UPwv
U

v

v

',IV

omschrijving

thyristor

periodetij d

transformator

spanning

de amplitude van de spanning

ankerspanning

de spanning aan de gelijkspanningszijde van de mutator

de ontsteekpuls aan de gate van de thyristor

poolradspanning

het uitgangssignaal van de frekwentiemeetschakeling

de gemiddelde waarde van u
g

hysteresisspanning

het signaal dat evenredig is met de grootte van het

koppel M

het signaal dat evenredig is met de grootte van P
aut

het signaal dat evenredig is met de grootte van Pbel

het signaal dat evenredig is met de grootte van Pover
het signaal dat evenredig is met de grootte van Pverlies
het signaal dat evenredig is met de grootte van Pwind
het signaal dat evenredig is met de grootte van P

',IT

het signaal dat evenredig is met de grootte van de wind-

snelheid v

de spanning op de fasesturingsingang van het impuls

fasesturingssysteem

het signaal dat evenredig is met de grootte van W

windsnelheid

waterverwarming

de ontsteekhoek van de mutator

tij dconstante

tijdconstante

fasehoek

doofhoek

poolhoek

tijdconstante

rendement

snellopendheid



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

biz. 6 van

rapport nr.

symbool

)..1')..2

1\

}-L

),)

omschrijving

machine constant en

permeantie

overlappingshoek

dynamische viscositeit van lucht

dichtheid van lucht

tijdconstante

tijdconstante

fasehoek

cirkelfrekwentie van de wisselspanning

hoeksnelheid van de rotor van een machine

hoeksnelheid van de rotor van de windturbine

Veel gebruikte indices

index

a

A

b

bel

B

c

c
em

is

m

max

min

nom

o
opt

R

S

T

tot

uit

wens

omschri.jving

het anker betreffende

mutator A betreffende

belasting

belasting

mutator B betreffende

commutatie

mutator C betreffende

elektromechanisch

de werkelijke waarde

mechanisch

gemeten waarde

maximaal

minimaal

nominaal

nullast

optimaal

fase R betreffende

fase S betreffende

fase T betreffende

totaal

uitgang

de gewenste waarde
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Enige opmerkingen betreffende de schakelingen.

Alle spanningen die in de schakelingen vermeld zijn, zijn

gemeten tussen het betrokken punt en .1.
De gebruikte voedingsspanningen voor de stuurelektronica

zijn +15 V en -15 V ten opzichte van JL. Op yael plaataen wordt

in plaats van +15 V een +-teken en in plaats van -15 V een --teken

gepla.atst.

Tenzij anders vermeld is zijn de volgende gerntegreerde schakelin

gen gebruikt:

operationele versterker

nand-poorten

of-poorten

JIC-flipflops

negatoren

sample-hold-circuits

dioden

elektronische schakelaars

nand-poort met 3 ingangen

nand-poort met 4 ingangen

nand-poort met 8 ingangen

uA 741 of uA 4741

FZH 111 of REF 4011

FZH 291

H 111 of REF 4027

H 112 of HEF 4049

SHM-LM-2

1N 4148

REF 4016

FZH 191 of HEF 4023

H109

HEF 741s30
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Inleiding

Veelal is het uit economische overwegingen niet mogelijk om

afgelegen plaatsen aan te sluiten op een bestaand elektriciteitsnet.

Indien men toch over elektrische energie wil beschikken,zal men

zelf voor de opwekking van elektriciteit moeten zorgen.In het

algemeen zal wissel- of draaistroom hiervoor gewenst zijn,omdat

de meeste huishoudelijke en industriele elektrische apparaten

hiervoor gemaakt worden.

In windrijke gebieden wordt het gezien de sterke stijging van

de brandstofprijs,steeds aantrekkelijker om met behulp van een

wind turbine (ook wel eens windmolen genoemd) elektrische energie

op te wekken in plaats van met of naast de tot nu toegebruikte

brandstofmotor.

Met een windturbine kan een deel van de in de lucht aanwezige

kinetische energie worden omgezet in een vorm van mechanische

energie (roterende as) die we gemakkelijk kunnen gebruiken.Deze

mechanische energie kan met een omzetter omgezet worden in de

gewenste vorm van elektrische energie (zie fig.0.1.).

••ehaniach.
energie

Q
6

win4-
turbine

lo.zetterl~ __
I I elektriBeh•

energie

Fig. 0.1. Windturbine met omzetter

Het door de wind aangeboden vermogen is evenredig met de derde

macht van de windsnelheid v.Als we aannemen dat de verliezen 1n de

omzetter verwaarloosbaar klein zijn en dat de regeling van de

omzetter zodanig is,dat de windturbine zo wordt belast dat steeds

de maximale energie aan de wind onttrokken wordt,dan is ook het

door de omzetter afgegeven vermogen evenredig met v3 •

Het afgegeven elektrische vermogen moet in evenwicht zijn met het

door de belasting opgenomen vermogen.Noch de energieinhoud van de

wind,noch het door de belasting opgenomen vermogen zijn constant.
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Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de door de wind

turbine te leveren energie,kunnen we een energiereservoir gebruiken,

waarin bij overschot aan windenergie (veel wind of weinig belasting)

energie opgeslagen kan worden,en waarmee bij een tekort aan wind

energie (windstille periodes of veel belasting) energie geleverd

kan worden (zie fig.O.Z.).

Q
6

\
energie- \

rel5erToir

Fig.O.Z. Windturbine met omzetter en energiereservoir

Dit energiereservoir kan op verschillende manieren uitgevoerd worden:

-Accu'sjdeze zijn duur en eisen veel onderhoud,terwijl het rendement

laag is (ca.60%).Dit systeem is alleen geschikt bij hele kleine

vermogens (ca. 100 W. bij continu verbruik).

-Spaarbekkens;bij energieoverschot wor0t water opgepompt en oij

~ne~g~etekort stroomt het water via een waterturbineterug.Het

rendement is matig (ca.70%) en de investeringskosten zijn hoog.

Alleen bij grote installaties is dit systeem aantrekkelijk,omdat

de andere mogelijkheden dan nog minder geschikt zijn.

-Vliegwiel;het energieoverschot wordt in de vorm van kinetische

energie in een vliegwiel opgeslagen en bij een tekort aan wind

energie kan de in het vliegwiel opgeslagen kinetische energie weer

omgezet worden in elektrische energie.Dit systeem is nog in een

beginstadium.

-Waterstofgas;het overschot aan energie wordt gebruikt om via

elektrolyse waterstof en zuurstof te produceren,waarmee bij tekort

aan energie weer elektrische energie opgewekt kan worden.Ook van

dit systeem is de praktische toepasbaarheid nog in een beginstadium.

-Waterverwarmingjhet overschot aan energie wordt gebruikt om water

te verwarmen ten behoeve van ruimteverwarming of heetwater

voorziening.Een nadeel van dit systeem is dat de opgeslagen

energie niet gebruikt kan worden om het tekort aan elektrische

energie aan te vullen.Dit systeem zal daarom altijd in combinatie



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

biz. 10 van

rapport nr.

met bijvoorbeeld een dieselmotor gebruikt moeten worden,om bij

tekort aan windenergie toch verzekerd te zijn van elektrische

energie.Het grote voordeel van dit systeem is dat het eenvoudig

en goedkoop is,bij een hoog rendement.

In windrijke gebieden waar op afgelegen plaatsen met een diesel

aggregaat elektriciteit wordt opgewekt,kan men veel brandstof

besparen door het systeem uit te brei den met een windturbinesysteem.

Bovendien kan men het overschot aan energie gebruiken om water te

verwarmen Czie fig.0.3).

belasting
gen.rator~ ~

Fig.0.3. Windturbinesysteem met waterverwarming

Als omzetter lijkt een synchrone generator erg bruikbaar.Deze

heeft echter wel als nadeel dat de frekwentie van de opgewekte

spanning varieert met de windsnelheid.Dit probleem is op te lossen

door een gelijkstroomtussentrap toe te voegen Czie fig.0.4.).

Hierbij wordt de door de turbinegenerator opgewekte spanning gelijk

gericht.Vervolgens wordt de gelijkstroom via een wisselrichter in

het plaatselijke elektriciteitsnet Cautonoom net) gevoed bij de

juiste netspanning en frekwentie¥.Czie ook 11).

belasting
generator

Wi158elrichtergelijkrichtergenerator

Fig.0.4.Windturbinesysteem met gelijkstroomtussentrap

~)In dit verslag zal naar Westeuropese normen uitgegaan worden

van 380 V,50 Hz.
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Om zoveel mogelijk brandstof te besparen zal dit systeem

zodani 6 geregeld moeten worden dat het dieselaggregaat alleen het

tekort aan het door de windturbine geleverde vermogen aanvult,en

dat de waterverwarmingsinstallatie alleen het overschot aan het

door de windturbine geleverde vermogen opneemt,plus de warmte die

door het koelwater van de dieselmotor afgegeven wordt.Men moet

er echter wel voor zorgen dat het dieselaggregaat niet gebruikt

wordt om de waterverwarmingsinstallatie te voeden.De door de

dieselmotor aangegedreven synchrone generator moet wel continu

met het autonome net verbonden zijn,omdat deze tevens zorgt voor

het driefasig spanningssysteem dat nodig is voor de commutatie

van de thyristoren van de ~isselrichter;ook moet deze generator

zorgen voor de blindstroomvoorziening van de wisselrichter en

het autonome net.

Een mogelijke opzet van een autonome windenergiecentrale volgens

het hierboven beschreven systeem is geschetst in fig.O.5.Hierbij

wordt het overschot aan vermogen wat gebruikt wordt om water te

verwarmen,direct na de turbinegenerator afgenomen.Het is ook

mogelijk om dit af te nemen van de gelijkstroomverbinding ( met

behulp van een chopper) of van het autonome net (met behulp van

een mutator).De voor- en nadelen van deze drie mogelijkheden

worden beschreven in paragraaf 1.4.Uit fig.O.5. zienwe dat het

door de turbinegenerator afgegeven vermogen (P . d) vergeleken
w~n

wordt met het door de belasting opgenomen vermogen (P
bel

) plus

de verliezen (p l' ).Als P . d) Pb 1 + P l' ,dan wordtver ~es w~n e ver ~es

er vermogen opgenomen door de waterverwarmingsinstallatie en als

P . d < P
b

1 + P l' d&n moet er vermogen door de dieselmotor
w~n e ver ~es'

worden afgegeven.

Deze vermogenssturing wordt nog gecorrigeerd door een frekwentie

regeling;dit is een fijn-r~geling.~ls de frekwentie van de

spanning van het autonome net te laag is,wordt het door de water

verwarminGsinstallatie opgenomen v~rmo3~n v~rkl~ind,respectievelijk

het door de dieselmotor afg·.~g :even vermogen vergr'oot, en als de

frekwent~e van de spann~ns van het autonome ~et te h.o~ is,wordt

het door de ',Ia t '=' ... v C.l. ':farmLl -:s~nstallat~e opgenom<;ll vel'magen vergl'OOt,

respectievelijk het door de dieselmotor afgegeven vermogen

verkleind.
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Hoofdstuk 1 Het vermogenscircuit en de regelingen.

1.1. Het vermogenscircuit

In fig.O.5 is een mogelijke oplossing geschetst voor een

autonome windenergiecentrale. Hierin zijn twee vermogenssturingen

te onderscheiden:

- De sturing van de waterverwarmingsinstallatie

- De sturing van de dieselmotor

Voorlopig zal alleen de sturing van de waterverwarmingsinstallatie

bekeken worden. De regeling van de dieselmotor zal nog niet

beschouwd worden. In een later stadium zal een extra regeling

er vOOr moeten zorgen dat de samenwerking tussen de windturbine

en de dieselmotor zodanig geschiedt dat de windturbine optimaal

belast wordt waardoor zo weinig mogelijk brandstof voor de diesel

motor nodig is.

In deze fase van het onderzoek zal de dieselmotor met de hand

"bediend worden.

In fig.1.1 is een autonome windenergiecentrale geschetst,

waarbij alleen de waterverwarmingsinstallatie automatisch geregeld

wordt.
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1.2. De vermogens-frekwentieregeling

Voor het vermogenscircuit kan de volgende evenwichtsbetrekking

worden opgesteld (hierbij is de verandering van de elektro

magnetische veldenergie verwaarloosd):

dw m
P . d= Pb 1 + Pl' + J W d + PW1n ever 1es m t wv

De termen in deze betrekking stellen voor:

P .
w1nd

P
bel

: het vermogen dat door de turbinegenerator wordt geleverd

: het door de belasting aan het autonome net onttrokken

: het vermogen dat nodig is om de synchrone machine 8M2

een hoekversnelling d w /dt te geven. Hierin zijn:m
J : het massatraagheidsmoment van de rotor van 8M2

W : de hoeksnelheid van de rotoras van 8M2
m

t : de tijd

: het door de totale waterverwarmingsinstallatie opgeno

men verrnogen, dat wil zeggen het vermogen dat

mutator A ingaat

Voor een eenvoudige beschouwing wordt verondersteld dat het door

P
wv

vermogen

P l' : het elektrische vermogen dat gedissipeerd wordt in dever 1es
gelijkrichter, in de wisselrichter B, in de gelijk-

strgomverbinding en in de synchrone machine 8M2

(te weten de koper- en ijzerverliezen in de stator en

de rotor plus de wrijvingsverliezen)

de belasting opgenomen vermogen (P
bel

)

frekwentie van het autonome net en dat

en de spanning van het autonome

onafhankelijk is van de

het verliesvermogen (p l' )ver 1es
net constant zijn.

Bij een bepaald belastingsvermogen wordt met het toegevoerde

vermogen (p . d- P ) de grootte van de haekversnelling d Lv /dtW1n wv m
bepaald. Bij een bepaald aanbod van windvermogen kan het toege-

nu P . d vergroot wordt, en/ofW1n
constant blijft, dan volgt uit

wordt. SM2 zal gaan versnellen

voerde vermogen geregeld worden door P te regelen.wv
Stel dat de frekwentie van het autonome net f t 50 Hz is. Als

au
P
bel

verkleind wordt, terwijl Pwv
( 1 • 1) da t J W d lU / dt pos i ti e fm m
en de frekwentie van het autonome

net neemt toe. Evenzo zal de frekwentie van het autonome net

afnemen als Pwind verkleind wordt en/of P
be1

vergroot wordt.
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We willen deze frekwentie echter constant houden. Dit kan bereikt

worden door P aan de hand van het frekwentieverschil te regelen
wv

(zie fig.1.2).

Fig.1.2. De frekwentieregeling.

Als de frekwentie te hoog is, wordt P vergroot totdat het
wv

frekwentieverschil (f. - f ) weer nul is en als de frekwentie
~s wens

te laag is, wordt P verkleind totdat het frekwentieverschil
wv

weer nul is. Deze regeling is echter traag, omdat deze pas in kan

grijpen als er al een frekwentieverschil aanwezig is.

De regeling kan sneller gemaakt worden door niet aIleen aan de

hand van het frekwentieverschil te regelen, maar tevens aan de

hand van het vermogensevenwicht. Een verstoring van het vermogens

evenwicht heeft namelijk tot gevolg dat de frekwentie gaat veran~

deren (zie (1.1)).

Hiertoe kan de frekwentieregeling als voIgt uitgebreid worden.

Het door de turbinegenerator geleverde vermogen P . d en het door
w~n

de belasting van het autonome net gevraagde vermogen Pbel worden

gemeten.. Het verliesvermo5en P I" wordt in eerste instantie
ver ~es

constant verondersteld. uit (1.1) voIgt dat in stationaire toestand

\.d w Idt = 0) geldt: P = P. - P - P "m wv w~nd bel verl~es
(1.2)
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snel gebeurt zal f t nauwelijks veranderen.
au

am dit te bereiken zal uit het verschil tussen

Als bij f t= 50 Hz een storing in het vermogensevenwicht optreedtau
(verandering van P . den/of Pb 1)' dan wordt P zodanig geregeld

w~n e wv
dat het vermogensevenwicht van (1.2) weer hersteld wordt. Als dit

P . d en
w~n

Pb 1+ P 1· de ontsteekhoek van mutator A, ~A' bepaald moetenever J.es
worden.(zie fig.1.1). In hoofdstuk 3 zal echter blijken dat P

wv
niet rechtevenredig is met ~ A' waardoor deze vermogenssturing erg

moeilijk nauwkeur~g te maken is; H~e~door zal de f:ekwentieaf~ijking

toch groot kunnen :worden•.Het ~a]> dan lang duren 'voordat deze door

de (trage) frekwe~tieregeling.geco~rigeerdis.

Als we deze vermogenssturing vervangen dGar een snelle vermogens

re~eling (die veel nauwkeuriger is dan een sturing), dan zal de

frekwentieafwijking kleiner worden, zodat deze in kortere tijd

door de frekwentieregeling gecorrigeerd kan worden. Een mogelijke

oplossing hiertoe is getekend in fig.1.3.

In fig.1.4a is het bij fig.1.1 behorende regelschema getekend

en in fig.1.4b is het bij fig.1.3 behorende regelschema getekend.

In fig.1.4b zien we dat eerst UPbel en UPverlies van UPwind afge

trokken worien (Up is de spanning waarvan de grootte evenredig

is met p). Dit geeft Up • Daarna wordt van Up nog eens U
Pwover over v

afgetrokken. Deze twee stappen kunnen ook worden samengenomen,

zoals in fig.1.4c is aangegeven.

Voor het vermogensregelcircuit zijn drie meetpunten nodig,

namelijk P . d' P en P
b

1. ~e kunnen dit nog reduceren door
w~n wv e

niet P . d en P te meten, maar het vermogen dat de diodenbrug
w~n wv

ingaat, P t. Hiervoor geldt: P t- P . d- P (1.3)au au w~n wv
Het in fig.1.4c getekende regelschema gaat dan over in het in

fig.1.4d getekende regelschema. Met (1.1) en (1.3) volgt voor de

vermogensbalans:
d w

P _ P _ P _ JW m
aut bel verlies- m dt

In fig.1.5 is het vermogensschema getekend waarbij het in

fig.1.4d getekende regelschema hoort.

In hoofdstuk 3 wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de

regelcircuits.
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1.3. De vermogensmeting

1.3.1. Inleiding

In de voorafgaande paragraaf is reeds aangegeven dat het vermogen

op twee punten gemeten moet worden,namelijk het vermogen dat de

diodenbrug ingaat P t,en het vermogen dat naar de belasting van
au

het autonome net gaat P
bel

•

Ret vermogen dat naar de belasting van het autonome net gaat

moet met een driefasenvermogensmeter gemeten worden,omdat ook

asymmetrische belasting van het autonome net mogelijk is.Ret ver

mogen dat de diodenbrug ingaat kan in principe met een eenfasever

mogensmeter gemeten worden,omdat de diodenbrug altijd een

symmetrische belasting vormt.Bij een eenfasevermogensmeting (hierbij

worden de spanning en de stroom van een fase met elkaar vermenig

vUldigd) zal aan de uitgang van de meetschakeling naast een gelijk

spanningscomponent ook een wisselspanningscomponent met een dubbele

netfrekwentie ontstaan.Omdat voor de regeling alleen een gelijk

spanningscomponent gewenst is,zal de wisselspanningscomponent

uitgefilterd moeten worden.Dit vereist echter een filter met een

grote tijdconstante,waardoor de meting traag wordt.Daarom zal het

vermogen dat de diodenbrug ingaat niet gemeten worden met een

eenfasevermogensmeter,maar met twee vermogensmeters die samen een

Aronschakeling vormen.

In de volgende paragrafen zullen de metingen van P
aut

en P
bel

beschreven worden.
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1.3.2. Meting van het belastingsvermogen

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 drie metingen is gelijk aan het totale vermogen.

Het principe van deze meting is aangegeven in fig.1.6.

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-

met (1.11) behorende

ningen en -stromen:
r lWtJ AuR(t) = Re I UR e U = uRcoswt

• Y 'lJ t
uS(t) = Re [ Us e J

at e J \ =aScos(w t + ~ S)

. ~ 'w t
uTe t) = Re f UT e J

T e J ) =uTcos(W t + ~ T)

'1 . wt
iR(t) = Re [ l.R e- J

II e J I = iRcos(w t -1 R)

i s ( t ) = Re [ i S e j (y, - ~S) e j ~ t J = i Scos ( Y.I t + ~ S - 1s)

iT(t) = Re tiT ej('(T -iT') ejwtl = iTcoS(CAt + ~T - TT)

In fig.1.7 is het bij de formules (1.6) tot en

vectordiagram getekend.

Voor de momentane vermogens geldt:

PR(t) = uR(t) iR(t) = tuRiR(cos1R + cos(2LOt -1R))

ps(t) = us(t) is(t) = ttlsis(cos, S + cos(2l.tJt + 2Ks -1 s))

PT(t) = uT(t) iT(t) = tt1T1T(cos'fT + cos(2Wt + 2~T -1T))

Bij symmetrische belasting is:

a R = as = aT = U

1R = is = iT = i

~R=1s=1T=~

~ S = 2 ~ T = 4 Tj /3

Voor het vermogen bij symmetrische belasting is dus:

Ptot = PR (t) + Ps (t) + PT(t) = ~ lUcos1

(1.6)

(1.7)

(1.8)

(1.9)

(1.10)

(1.11)

(1.12)

(1.13)

(1.14)

(1.15)

(1.16)

(1.17)

(1:18)
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Bij asymmetrische belasting geldt, als we aannemen dat

a R = a s = aT = u:
Ptot(t)= tuCiRcos lR+ iscos1s+ iTcos~T+ i Rcos(2LJt -~R) +

+ i s cos(2tut + 2~s-~s) + i Tcos(2wt + 2~T-~T»

Uit (1.20) volgt dat het gemiddelde vermogen bij asymmetrische

belasting gelijk is aan:

Ptot(t) = *CiRcosl R+ iScos 1s+ iTcos ~T)

C1.20)

C1.21)
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(1.24)

1.3.3. 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 vermenigvuldigers

waarmee signalen die evenredig zijn met de respectievelijke fase

spanningen en stromen met elkaar vermenigvuldigd worden (zie fig.

1.8.).De fasespanningen worden met behulp van drie spanningstrans

formatoren van 220V primair - 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 stroomtransformato'ren zijn sekundair

afgesloten met weerstanden van 20tl (zie fig. 1.6.).

Voor de fase R zal nu de werking van de vermogensmeter besproken

worden aan de hand van fig.1.8. Ten gevolge van de spanningstrans-
15 (formator TR1 geldt Uu -220 UR (V) 1.22)

R
en ten gevolge van de stroomtransformator TR4 geldt:

IS 1
= '80 x 20= Ij:' IS

en U
I

worden via de potentiometers P11,respectievelijk P12
R

toegevoerd aan de X- respectievelijk Y-ingang van de analo5e

vermenigvuldiger AD533 (voor de werking en afregeling hiervan zie

bijlage 5).Op de uitgang van deze vermenigvuldiger staat dan

C1C2UU U
I

,waarbij C
2

bepaald wordt door P
12

,die afgeregeld wordt
R R

bij de afregelprocedure van de vermenigvuldiger,en C1 wordt bepaald

door P11 •

De relais,die over de voedingsspanning staan,zorgen ervoor dat

de ingangen van de vermenigvuldigers OV zijn als de voedingsspanning

wegvalt;de vermenigvuldigers zouden anders kapot kunnen gaaa.

De uitgangen van de drie vermenigvuldigers worden aan de ala

opteller geachakelde OA1 toegevoerd.Om het voor de verwerking juiate

teken te krijgen,wordt het signaal met de ala inverter geschakelde

OA2 gernverteerd.Op de uitgang van OA2 staat nu:
1

U'uit = 3 (C1C2UURUIR + c3c4uUSUIS + c5c6UuTUIT)



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

biz. 26 van

rapport nr.

De potentiometers P1,2,6,7,11,12 zijn zodanig afgeregeld dat ook

(1.25)

voor (1.24) geschreven worden:

+ uTi T) = C'(uRiR + uSi S + uTiT)

(1.26)
Bij symmetrische belasting zal U' 't aIleen uit een gelijkspannings

U~

component bestaan,maar bij asymmetrische belasting zal ook een

wisselspanningscomponent met de dubbele netfrekwentie optreden.

Omdat we aIleen geinteresseerd zijn in het gemiddelde vermogen

wordt U'uit nog gefilterd.Het gefilterde uitgangssignaal Uuit , dat

evenredig is met het door de belasting opgenomen vermogen,wordt

toegevoerd aan de in hoofdstuk 3 beschreven vermogensregeling.

De constante C' (zie (1.26)) moet,terwijl de eis van (1.25)

blijft gelden,met P1,6 en 11 zodanig afgeregeld worden dat

Uuit =10 V als P
bel

= 20 kW. Voor de stationaire toestand kan

dus ook geschreven worden: U
uit

= 5.10-4Pbel (V) (1.27)
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(1.28)

( 77 ) ( 2
3
n ) ) =cos wt - 2 cos wt +

(1.32)

1.3.4. Meting van het vermogen naar het autonome net

In paragraaf 1.3.1 is reeds aangegeven dat voor de meting van het

vermogan dat de diodenbrug ingaat, P +' gebruik gemaakt kan worden
au"

van een "twee-wattmeterschakeling" volgens de methode van Aron. Het

principe van deze meting is weergegeven in fig.1.9.

Daar de diodenbrug altijd een symmetrische belasting vormt, kan

voor de benodigde spanningen en stromen geschreven worden:

[
" j -\ j""t? T7

uRS(t) = Re u RS eel = tiRScos(wt + "b)
n

-j 2 . w t 1 n
uST(t) = Re f tiST e e J I = ftSTcos( Wt - 2)

iR(t) = Re f i R e- jt e
jwt 1 = !Rcos(w t -i ) (1.30)

j( 277 -1)
iT(t) = Ref 1

T
e 3 e

jwt I = iTcos(wt + 2
3
T/ -f) (1.31)

In fig.1.10 is het bij de formules (1.28) tot en met (1.31)

behorende vectordiagram getekend.

We rekenen hierbij alleen met de grondharmonische componenten

van de spanningen en stromen.

Uit hoofdstuk 3 zal blijken dat de diodenbrug geen faseverschui

ving geeft tussen de grondharmonische component van de fasespanning

en - stroom- (als de commutatiehoek verwaarloosd wordt en het leemte

bedrijf buiten beschouwing gelaten wordt), zodat we r =0 mogen

nemen.

Ten gevolge van de symmetrische belasting geldt ook:

i R = iT = i

ft RS = ft ST = 13ft

Uitgaande van de formules (1.28) tot en met (1.31 ) kan met het

bovenstaande voor het vermogen geschreven worden:

p(t) = uRS(t)iR(t) - uST(t)iT(t) =

= '8ui(cos(wt + ~)coswt 

= V3' tiicosJt = ~i = P



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

blz.29 van

rapport nr.

TR3

TR4

'R
R--~---i------",,-----------1=.~;-;d-------,

1>5
s-----~--_rJ.....-+----+-f__----_+------...,

[sr
T-------1~---J----1r---t-+-_t_-_f::=d_+-------J

Fig.1.9. Principe van de teewattmeterachakeling.

·11
'" -~ "L'
U!>T e

Fi~.1.10. Vectordiagram Tan 5paAni~gen .n stromen Toor de diodeabrag.
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1.3.5. Praktische realisatie van de tweewattmeterschakeling

De tweewattmeterschakeling is opgebouwd rond twee vermenigvuldigers

(AD 533,zie bijlage 5),waarmee de signalen die evenredig zijn

met de gekoppelde spanning en en lijnstromen met elkaar vermenig

vuldigd worden (zie fig.1.11).

De gekoppelde spanningen worden met behulp van twee spannings~

transformatoren van 380 V primair - 15 V sekundair gemeten tussen

worden met twee transfo-shunts (Labo

twee fasen.Voor de sekundaire spanning
15

UU= 380 U (V)

De lijnstromen

Uu kan geschreven worden:

(1.33)

100A)

gemeten in de overeenkomstige fasen.Deze transfo-shunts hebben een._

overzetverhouding van 1 :1000 en daar ze afgesloten worden met een

weerstand van 100 II kan voor de uitgangsspanning geschreven worden:
100

Ur = 1000 r = 0,1 r (V) (1.34)

Uu en Uu worden viaP1 respectievelijk P2 toegevoerd aan een
RS ST

analoge vermenigvuldiger(zie fig. 1.11).Op de uitgang van deze

vermenigvuldiger staat dan C
1

C
2

U
U

Ur ,waarbij C
2

bepaald wordt
RS R

door P2 die volgens de afregelprocedure van de AD533 (zie bijlage 5)

afgeregeld moet worden,C
1

wordt bepaald door P1,die zodanig

afgeregeld wordt dat de gemiddelde uitgangsspanning van de ver

menigvuldiger gelijk is aan 6 V als P t =20 kW.Evenzo staat op de
au

uitgang van de tweede vermenigvuldiger een spanning die gelijk is

aan -C
6

C
7

Uu Ur .Het min-teken hierbij is het gevolg van de
ST T

inverter OA1 .C
7

wordt bepaald door P7,die volgens de afregelproce-

dure van de AD533 ~tgeregeld wordt,C
6

wordt bepaald door P6,die

zodanig afgeregeld wordt dat er geldt C
1

C
2

= C
6

C
7

= C.

De uitgangsspanningen van de vermenigvuldigers worden met

behulp van OA2 opgeteld.Op de uitgang hiervan staat:

-C'C(UU Ur - Uu Ur ) (1.35)
RS R ST T

waarbij C' bepaald wordt door P11.

Bij de berekening van het vermogen (paragraaf 1.3.4.) is alleen

uitgegaan van de grondharmonische componenten van spanning en en

stromen.Ten gevolge van de hogere harmonische componenten zal op

de uitgang van OA2 nog een rimpel ontstaan.Daarom moet het uit

gangssignaal van OA2 nog gefilterd worden.

P11 wordt zodanig afgeregeld dat de uitgangsspanning van deze
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tweewattmeterschakeling gelijk is aan 10 V ala P t =20 kW.au
Hieruit voIgt dat we voor de stationaire toestand kunnen schrijven:

-4 (U "t = 5.10 P V)
u~ aut
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1.4. De verwerking van het extra vermogen

In paragraaf 1.1. is reeds aangegeven dat het overschot aan

vermogen gebruikt kan worden om water te verwarmen of waterstof-

gas te produceren.We zullen echter aIleen de mogelijkheid van

waterverwarming beschouwen,omdat de praktische toepassingen van

waterstofgas nu nog gering zijn.De W(ater) V(erwarmings) inatallatie

kan gesimuleerd worden door een weerstand met een geringe zelf

inductie.Gebruik makend van vermogenselektronica zijn er drie reele

mogelijkheden om de wv-installatie te voeden.Hieronder zullen

deze met elkaar vergeleken worden:

-a- De wv-installatie wordt via een driefasenbrugmutator rechtstreeks

gevoed door de turbinegenerator.Voordelen van deze oplossing

zijn(ten opzichte van de twee andere oplossingen):

-De verliezen zijn het kleinstjhet extra vermogen geeft geen

verliezen in de diodenbrug,in de gelijkstroomverbinding en

in de wisselrichter B.

-De grootte van de stroom in de gelijkstroomverbinding is

aIleen afhankelijk van het door het autonome net gevraagde

vermogen,en onafhankelijk van het (sterk fluctuerende) door

de wind geleverde vermogenjdit heeft als voordeel dat de

sturing van de wisselrichter (zie bijlage 1) aIleen hoeft in

te grijpen bij verandering van de belasting van het autonome

net,waardoor een rustiger regelgedrag verkregen wordt.

-Mocht het autonome net uitvallen ten gevolge van een storing

in de diodenbrug,in de gelijkstroomverbinding of in de wissel

richter,dan kan de windturbine nog afgeremd worden door de

wv-installatie.

Nadelen van deze oplossing zijn (ten opzichte van de twee

andere oplossingen):

-De mutator A neemt blindvermogen op.Hierdoor wordt de arbeids

factor van de belasting van de turbinegenerator verkleind.

Om dit te compenseren zal de bekrachtigingsstroom van de

turbinegenerator vergroot moeten worden,zodat de draaddoor

snede van de rotorwikkeling vergroot moet worden en ten gevolge

van de grotere stroom in de stator moet ook de doorsnede van

de statorwikkelingen vergroot worden.Uit hoofdstuk 3 blijkt

echter dat dit in ons geval niet nodig is.

-Vervorming van de spanningsvorm van de gelijkstroomverbindingj
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omdat op de turbinegenerator ook een mutator aangesloten is,

zal ten gevolge van de commutatie van de thyristoren de door

de turbinegenerator opgewekte spanning vervormd worden,

waardoor ook de spanning van de gelijkstroomverbinding vervormd

wordt.Dit kan tot gevolg hebben dat er in de doofhoekmeting

van mutator B storingen optreden,maar dit is met eenvoudige

middelen te vermijden (zie hoofdstuk 2).

-b- De wv-installatie wordt via een chopper gevoed door de gelijk

stroomverbinding.Voordelen van deze oplossing zijn (ten opzichte

van de twee andere oplossingen) :

-Door een juiste frekwentie en fase voor de choppersturing

te gebruiken is misschien afvlakking van de gelijkstroom

mogelijk.

-Evenals bij oplossing a wordt hierbij de grootte van de stroam

in de wisaelrichter alleen bepaald door de belasting van het

autonome net.

Nadelen van deze oplossing zijn (ten opzichte van de twee

andere oplossingen) :

-Ret vermogensdeel van de chopper (thyristoren met hulp

circuits) is gecompliceerd,waardoor de kans op storingen

groter wordt.

-Ten gevolge van pulserende stroomafname kan de sturing van

de wisselrichter beinvloed worden.

-c- De wv-installatie wordt via een driefasenbrugmutator door het

autonome net gevoed.Voordelen van deze oplossing zijn (ten

opzichte van de twee andere oplossingen):

-De stroom in de gelijkstroomverbinding is altijd maximaalj

dit heeft als voordeel dat onder normale bedrijfaomstandig-

he den de stroom in de gelijkstroomverbinding niet in de buurt

van nul komt.Als de gelijkstroom namelijk wel in de buurt van

nul komt (wat bij de twee andere oplossingen voorkomt),werkt

de wisselrichter in leemtebedrijf.De ontste~khoekregelingmoet

dan uitgebreid worden Czie hoofdstuk 2 -).

-Bij een te hoge frekwentie van de spanning van het autonome

net,kan sneller de normale toestand van 50Hz. bereikt worden,

omdat de wv-installatie als rembelasting kan werken.

Nadelen van deze oplossing zijn (ten opzichte van de twee

andere oplossingen) :

-Ten gevolge van de commutatie van de thyristoren van de
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wv-installatie wordt extra vervuiling van de spanning van

het autonome net veroorzaakt.

-Bij asymmetrische belasting van het autonome net is slechts

beperkte regeling mogelijk.Dit bezwaar zal aan de hand van

het volgende voorbeeld nader verklaard worden: Stel dat

een fase van het autonome net met de helft van de nominale

belasting per fase belast is en dat de twee andere fasen

onbelast zijn.Bij gebruik van een symmetrische wv-belasting

kan dan,om overbelasting van de belaste fase te voorkomen.

maximaal de helft van het totale nominale vermogen van SM2

aan de wv-installatie worden toegevoerd,terwijl bij -a- en

-b- (afgezien van de verliezen) 5/6 van het totale nominale

vermogen van SM2 aan de wv-installatie toegevoerd kan worden

(hierbij is verondersteld dat SM1 en SM2 gelijke machines

zijn).Hieruit blijkt dat deze regeling onvoldoende is alB

het windvermogen groot is en de belasting van het autonome

net asymmetrisch is.

-De mutator· van de wv-installatie neemt extra blindvermogen

op,zodat de verhouding wattvermogen : blind~

vermogen van het autonome net kleiner wordt (deze kan dalen

tot ongeveer O,7).Om dan toch een goed bedrijf te kunnen

garanderen moeten de rotor- en statorwikkelingen van de 8M2

extra zwaar uitgevoerd worden.

Een bijkomstig voordeel van de oplossingen -a- en -c- is nog dat

een gedeeltevan de sturing van de mutator waarmee de wv-installatie

gevoed wordt eender uitgevoerd kan worden als de sturing van de

wisselrichter B,zodat het totale systeem Minder gecompliceerd is •

Uit de hierboven beschreven beschouwingen heb ik geconcludeerd

dat oplossing a het meest geschikt is.Deze zal in dit verslag

nader bekeken worden.
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2 De mutator

2.1.Inleiding

Ala gelijkspanning-wisselspanningomzetter wordt een volledig

stuurbare driefasenbrugmutator gebruikt.In fig. 2.1. is hiervan

een schema getekend en zij~ enkele grootheden gedefinieerd
1
9

+
T1

T2

van de thyristorontsteekpulsen.

Fig. 2.1. De volledig stuurbare driefasenbrugmutator.

Door middel van periodiek schakelen van de thyristoren kunnen

verbindingen tot stand gebracht worden tussen elk van de wissel

spanningsfasen en de gelijkspanningsklemmen.Telkens na 60
0

(elektrisch) wordt een thyristor ontstoken.De thyristor krijgt

hierbij een puls aangeboden die 1200 lang is.De volgorde is

hierbij: T1-T6-T3-T2-T5-T4. In fig.2.2. is dit schematisch

aangegeven.

__________________.... wt

hJ: ~[
600 120

0

Fig.2.2. De volgorde

Hen kan de mutator sturen door de ontsteekhoek cA te varieren.

De ontsteekhoek cA is de hoek tussen de natuurlijke ontsteekhoek

van de thyristor (de hoek waarbij de thyristor in geleiding zou

gaan wanneer alle thyristoren een constante gate-stroom krijgen)

en de hoek waarbij deze thyristor ontstoken wordt.In fig. 2.3. is
o 0

dit aangegeven voor thyristor T1 bij waarden van ~ van 0 ,90

en 1800
•
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u

A

B

c

~t

-.f--I-*-+~!-I-*---I-~-1----;~+-+_

(".Jt

u

\.lit
Fig.2.3. De ontsteekhoek ~ van T

1
voor gelijkrichten,gemiddelde

spanning nul en wisselrichten.

De dikgetrokken lijn stelt hier u voor.Hierbij is aangenomen
g

dat de spanning over een thyristor in geleiding nul is en dat

de commu tatietij d verwaarloosbaar klein is. De waarde d. = 180
0

u .Men kan hierbij onder
g

0: gelijkrichterbedrijf;

O~ol < 90
0

;fig. 2.3a.

r:J.. = 90
0

; fig. 2.3b.gemiddelde waarde van u = 0:
g

gemiddelde waarde van u < 0: wisselrichterbedrijf;
g

90
0 < rJ.,. <.. 180

0
;fig. 2.3c.

is in werkelijkheid niet haalbaar vanwege de commutatietijd en de

dooftijd (kipgevaar).

Daar i altijd positief is,wordt de richting van de energie
g

stroom bepaald door de polariteit van

scheiden: gemiddelde waarde van u >
g
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2.2. De mutatorsturing

De mutatorsturing heeft als doel de thyristoren in de brug op het

gewenste moment te ontsteken.ln de praktijk betekent dit dat de

sturing bij de gewenste hoek ~ (zie fig. 2.3.) een puIs met
o

een lengte van 120 moet afgeven.Deze ontsteekhoek ~ heeft als

referentie de netspanning.Bij elke thyristor hoort een andere

referentiespanning.Voor deze spanning wordt vaak de zogenaamde

commutatiespanning van de thyristor genomen.ln tabel 2.1. zijn de

thyristoren en de bijbehorende commutatiespanningen vermeld.

thyristor commutatiespanning

i T -uTR1

T2 u TR

T
3

-uRS

T4 u RS
IT' -uST""5

T6 u ST

Tabel 2.1. De commutatiespanningen van de thyristoren.

De ontsteekhoek ~ ,de ontsteekpuls u t en de commutatiespanning
ga e

voor T1 zijn in fig. 2.4. aangegeven(vergelijk fig. 2.3.)

U - Ugate T1

;/ ~

~
/~

I

~
I -0( I l..Jt

I -I
I I

Fig. 2.4. de commutatiespanning en de ontsteekpuls van T1 •

De waarde van de ontsteekhoek ~ wordt via een mutatorsturing

bepaald door het stuursignaal U~ (zie fig.2.5).
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De mutatorsturing (voor een uitvoerige beschrijving hiervan

verwijs ik U naar bijlage 1) ,die werkt volgens het impulsfase

sturingsprincipe,geeft pulsen af met een breedte van 1/3 van de

periodetijd van de netspanning (dit is 120 elektrische graden) en

een faseverschuiving ~ ten opzichte van de referentiespanning.

Deze pulsen worden via impulsversterkers toegevoerd aan de thyris

toren.Deze impulsversterkers vormen een galvanische scheiding tussen

de mutatorsturing en de thyristoren en maken de door deze stu~ing

afgegeven pulsen geschikt om thyristoren te ontsteken.Het zijn

impulsversterkers die door de vakgroep Elektromechanica universeel

gebruikt worden.

Ook worden de gekoppelde spanning en van het dr~aistroomnet

via transformatoren aan de mutatorsturing toegevoerd.Hiervan

worden de referentiespanningen voor de thyristoren en de periodetijd

van de netspanning afgeleid
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en

2.3. De commutatie van de stromen door de thyristoren

o 0
Bij het tekenen van u voor cJ.. =0 , 0... =90

g
fig. 2.3. is aangenomen dat de spanning over een thyristor in

geleiding nul is en dat de commutatietijd verwaarloosbaar 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 verwaarloosbaar klein is,is echter in

dit geval niet reeel.

Om de commutatieverschijnselen te bestuderen wordt de commutatie

van de stroom ivan T1 naar T3 bekeken.De commutatie van deze
g

stroom van T6 naar T2,van T3 naar T5,van T2 naar T4,van T5 naar

T1,en van T4 naar T6 gebeurt op dezelfde manier.

In fig. 2.6. is de commutatiespanning van T3 -u
RS

getekend.

Uj, _y
/RS

a( I

---
Fig. 2.6. De commutatiespanning en de ontsteekhoek van T3.

Hierbij is t=O gekozen op het moment dat .-u
RS

met een positieve

helling door nul gaat.Dit moment is tevens de referentie van de

ontsteekhoek ~ voor T3.Er wordt hier een normale bedrijfstoe

stand verondersteld,zodat geldt:Oo < ~ < 180
o

.Het draaistroomnet

wordt voorgesteld door drie spanningsbronnen met spanningen:

u 'RS = usin(~t- 17 )

u I ST = usin(wt+ n/3)

u 'TR = usin (wt- T1 /3)

en drie zelfinducties L zoals dat in fig.2.7. is getekend.
c

(2.1.)

(2.2.)

(2.3.)
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T1

T2 T4

Fig.2.7. Een vereenvoudigde voorstelling van de combinatie van de

mutator en het draaistroomnet.

In het interval t:J. - n/3 <Wt <. r:f.... geleiden de thyristoren T1 en T6

(zie ook fig.2.2.).Voor de spanning over T3 geldt gedurende dit

interval: u
T3

= -uRS • Bij de hoek W t= rJ... wordt T3 ontstoken.

Aangezien u
T3

positief is op dat moment,zal T3 in geleiding gaan.

Vanaf dat moment tot het moment waarop T1 dooft,zijn de thyristoren

T1, T3, en T6 in geleiding.Fig. ,2. 8. geeft het vervangingsschema voor

deze schakeling.

Bij de hoek r:J... geldt voor de stroom door T1: i
T1

=i
g

en voor

de stroam door T3: i
T3

=O.De commutatie is beeindigd als de stroom

door T1 nul is geworden.Op dat moment dooft T1.Dan geldt: i
T3

=i
g

•

Er wordt dan aangenomen dat de zelfinductie in het gelijkstroom

circuit zo groot is dat de verandering van i gedurende de commutatie
g

verwaarloosbaar klein is.In de berekening wordt aangenomen dat i
g

constant is:i =1 •
g g

+
Lc

Fig.2.8. Vervangingsschema van fig.2.7. als T1,T3 en T6 geleiden.

Voor de schakeling in fig 2.8. gelden de vergelijkingen:

1
9

= i T1 +i
T3

di
T3

di
T1

Lc(~ -~) = -u' RS = l1sinwt

(2.4.)
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. ( ol.w)J. T3 =
(2.4.) en (2.5.)

U
COSlolt - 21.tJ1

c
(2.8.)

I
g

o

+ I
g

cosel..

Met de beginvoorwaarden:

is de oplossing van
U

i T1 Ct) = 2wL
c

cos 0.. cos wt

in beslag.De hoek

is ter illustratie

sneller verlopen.De commutatie neemt een tijd

Deze oplossing is geldig tot het moment waarop i T1 nul wordt.

De commutatiespanning van T3 -uRS is blijkbaar de spanning die

ervoor zorgt dat de stroorn i door T1 overgenomen wordt door T3
g

(zie (2.5.)).Dit verduidelijkt de naam cornrnutatiespanning.

commutatieprocesNaarmate de commutatiespanning groter is,zal het

E.
Co)

P wordt de overlappingshoek genoemd.ln fig. 2.9.

voor een bepaalde waarde van I ,11, w en 1 het verloop van de
g c

p. weergegeven

Wordt in aanmerking genomen dat de overlappingshoek het verschil

is tussen de hoek wt waarbij i
T1

nul wordt en de ontsteekhoek

~ van T3,dan volgt met (2.8.):

210)1 I
cosel. - cos(P+d-.) = ~ g (2.10.)

Bij de hoek W t=180
o

wordt de spanning -uRS negatief .Als de

commutatie dan nog niet beeindigd is,veroorzaakt de negatieve

commutatiespanning -uRS dat i
T1

weer toe en i
T3

weer af zal nemen.

Ret gevolg is dat T3 zal doven en dat de stroom i weer volledig
g

door T1 zal lopen.De commutatie is mislukt en de mutator kipt (zie

ook bijlage 2).
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In verband hiermee moet ervoor gezorgd worden dat steeds geldt:

ell. + P < 180
0

•

Nadat de commutatie beeindigd is,geldt voor de spanning over

thyristor T1: u T1 = uRS.Bij de hoek wt=180 0 wordt deze spanning

weer positief.De thyristor T1 mag dan niet weer in geleiding

gaan (kippen van de mutator).Om dit te voorkomen moet de spanning

over T1 na het beeindigen van de commutatie minstens gedurende

de hersteltijd van deze thyristor t negatief zijn.In formule-
q

vorm luidt deze voorwaarde:
0(. + p + wt < 180

0

q

In fig.2.10.zijn deze hoeken nog eens aangegeven.

"7
UgateT3

w~ wt
I ::

.~
I

~ !J ~

.--
Fig.2.10. Diverse bij mutatorbedrijf van belang zijnde hoeken.

In fig.2.8. is nog de doofhoek ~ aangegeven.Dit is de hoek:

~ = 180
0

- (do. + f) (2. 12. )

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

wt < S (2.13.)
q
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2.4. Het vervangingsschema van de mutator

Uit L1 (paragraaf 2.10.) volgt het in fig.2.11. getekende

vervangingsschema van de mutator.
.----.

R.. 3Wlc fry +
+

( ) ~ucos~ ug

-
-

Fig.2.11. Het vervangingsschema van de mutator.

Hierin zijn: 11 de amplitude van de netlijnspanning

'" de circelfrekwentie van de netspanning

ct. de ontsteekhoek van de mutator

L de coefficient van zelfinductie, die van belang
c

is voor de commutatie;deze wordt de commutatie

zelfinductie genoemd ~.

R de schijnbare weerstand van de mutator (men dient

erop te letten dat dit geen "echte" weerstand

is,omdat in de schijnbare weerstand geen ver

mogen gedissipeerd kan worden)

U de gemiddelde waarde van de spanning aan de
g

gelijkspanningszijde van de mutator

Bij het opstellen van dit vervangingsschema is verondersteld dat de

zelfinductie in het gelijkstroomcircuit zo groot is dat de stroom

daarin als een gelijkstroom beschouwd kan worden.

~ ) De commutatiezelfinductie kan met (2.10.) bepaald worden door

te meten: de overlappingshoek ~

de ontsteekhoek ~

de amplitude van de lijnspanning 11

de stroom in de gelijkstroomverbinding I
g

L wordt grotendeels bepaald door de subtransiente reactantie
c

van de synchrone machine die met de mutator verbonden is (L 11).
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2.5. De als gelijkrichter werkende mutator

Mutator A werkt als een regelbare gelijkspanningsbron waarmee

het door de wv-installatie opgenomen vermogen geregeld kan

worden.Omdat deze mutator aIleen als gelijkrichter werkt zal

de ontsteekhoek d... A tussen 0
0

en 90
0

liggen.

Het door de wv-installatie (dit is in fig.1.5. mutator A

met de suoel L en de verwarmingsweerstand R ) opgenomen• wv wv
vermogen kan geregeld worden door het stuursignaal U~A' Hierdoor

wordt namelijk de ontsteekhoek 01... A bepaald.Het door de wv-instal

latie opgenomen gemiddelde vermogen in stationair bedrijf is
o 0o als d... A = 90 en maximaal als r:J... A = 0 •

De regeling van het door de wv-installatie opgenomen vermogen

aan de hand van de vermogens- en frekwentieregeling wordt

beschreven in hoofdstuk 3.

De uitvoering van mutator A is gelijk aan de in bijlage 1

beschreven mutator.In bijlage 3 is een overzichtsschema van.

mutator A gegeven en de schema's van de voor mutator A gebruikte

elektronische schakelingen.
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2.6. De als wisselrichter werkende mutator

2.6.1. Inleiding

Mutator B werkt aIleen als wisselrichter,dus de ontsteekhoek ~B

ligt tussen 90
0

en 1800 .Met mutator B wordt energie overgebracht

van de gelijkstroomverbinding naar het autonome net.

Dit is echter aIleen mogelijk als het autonome net als wissel

spanningsbron fungeert waaraan energie geleverd kan worden.Hiertoe

is de synchrone machine 8M2 (zie hoofdstuk 1) aangesloten op het

autonome net.Deze synchrone machine levert het blindvermogen

voor het autonome net(er wordt verondersteld dat het autonome

net blindvragend is)en mutator B (synchrone condensator).

Om de verliezen in 8M2 te beperken willen we ,indien mogelijk,

mutator B zodanig bedrijven dat deze weinig of geen blindvermogen

opneemt.

In bijlage 4 wordt een overzichtsschema van mutator B gegeven

en hierin worden ook de schakelingen gegeven waarmee de sturing

van mutator B gerealiseerd wordt.
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2.6.2. Het door de mutator opgenomen blindvermogen

Het door mutator B opgenomen blindvermogen is onder andere

afhankelijk van de ontsteekhoek ~ B.Dit wordt verklaard aan de

hand van fig.2.1:. voor de fase R.In deze figuur staan de

commutatiespanningen van de thyristoren T1 en T2 respectievelijk

-uTR en u TR en de fasespanning uR.De door de mutator afgegeven

stroom i R is getekend als functie van de hoek voor~, = 120
0

en
o

voor .,(, =150 •

U UTR

Fig.2.12. De fasestroom i
R

bij ~.=1200 en bij ~,=1500.

In deze figuur is bovendien de eerste harmonische van deze

stroom geschetst (stippellijn).

Men kan eenvoudig inzien dat de eerste harmanische van i
R

verder voorijlt op de fasespanning -u
R

naarmate de ontsteekhoek

kleiner wordt.Dit betekent dat het door de mutator opgenomen blind

vermogen in wisselrichterbedrijf groter wordt naarmate de ontsteek

hoek kleiner wordt (L8). Om het opgenoman blindvermogen te beperken

zal men dan ook trachten de ontsteekhoek ~B zo groot mogeli,jk te maken.

Als de stroom in de gelijkstroomverbinding klein is,is ook de

overlappingshoek ? relatief klein (zie fig.2.13a.).Bij dozelfde

ontsteekhoek ~~ zal bij een grotere stroom in de gelijkstroom

verbinding volgens (2.10.) ook de overlappingshoek p groter zijn
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( zie fig.2.13b. ),

Fig 2.13a. Relatief kleine stroom in de gelijkstroomverbinding.

Fig.2.13b. Relatief grote stroom in de gelijkstroomverbinding.

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

Gaat de stroom in de gelijkstroomverbinding een bepaalde waarde

te boven, dan is ~ kleiner dan de hersteltijd t van de thyristor
q

(zie paragraaf 2.3.).De mutator kipt.

Om het door de mutator opgenomen blindvermogen zo klein mogelijk

te houden,moet de ontsteekhoek _, steeds aangepast worden aan de

stroom in de gelijkstroomverbinding.Dit laatste gebeurt bij een

doofhoekregeling.Hierbij wordt de doofhoek ~ op een bepaalde

(kleine) waarde gehouden.Men kan in theorie de doofhoek ~ eventueel

zelf instellen op

minimaal.

w t .Ret opgenomen blindvermogen is dan steeds
q
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2.6.3. De doofhoekreseling.

Zoals in paragraaf 2.3 reeds is aangegeven, is de doofhoek ~ de

hoek waarover de spanning over een thyristor na het doven van

deze thyristor negatief is. In fig.2.14 is als voorbeeld de spanning

over thyristor T1 getekend bij ~ = 1500 en p = 15°. In deze figuur

zijn bovendien de ontsteekimpulsen van de thyristoren T1 tot en met

T6 aangegeven. Met behulp van een elektronische schakeling wordt

I I

, I I

.__- ---J-- [l_._-=WI

Fig.2.14. De spanning over thyristor T1, u T1 en het verloop van

het signaal D1 als functie van de hoek.

uit u T1 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.2.15. De bedoeling is dat D1 hoog wordt als u T1 negatief is en

dat D1 laag is als u
T1

positief is.

De spanning over een thyristor in geleiding is positief. Deze

spanning is echter zeer laag. Om te voorkomen dat de uitgangs

spanning van de operationele versterker in fig.2.15 ten gevolge van
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zijn offset-spanning bij een geleidende thyristor reeds negatief

wordt, wordt u
T1

niet vergeleken met het nulniveau. Met behulp

+

Fig.2.15. Het principe van het opwekken van het signaal D1.

van de potentiometer wordt een kleine negatieve spanning aan de

niet-inverterende ingang van de operationele versterker toegevoerd.

De spanning over de thyristor wordt met dit niveau vergeleken.

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

ning over de thyristoren gedurende een peri ode van de netwis~el

spanning echter nog eens negatief worden (zie L1 bijlage 1). In

dit geval mag D1 niet hoog worden. Met behulp van een poortschake

ling wordt bereikt dat D1 alleen hoog kan worden als de thyristoren

T3 en T6 een ontsteekimpuls krijgen aangeboden. De gebruikte

schakeling is getekend in fig.2.16. De signalen IV3 en Iv6 zijn de

Fig.2.16. Het opwekken van het signaal Dr.

signalen die toegevoerd worden aan de impulsversterkers IV3 en Iv6.

IVi is de impulsversterker behorend bij thyristor Ti (zie fig.2.10).

D1 besta~t uit ~en impuls per periode van de netwisselspanning

met een breedte die vrijwel gelijk is aan de doofhoek &behorend

bij thyristor T1. Ten gevolge van de poortschakeling volgens fig.2.16

kan de impuls van D1 niet breder worden dan 60
0

• Een doofhoek ~

die groter is dan 60
0

geeft een impuls van 60 0
0p de uitgang D1.

Aangezien men in de praktijk nooit zo'n grote doofhoek wenst, is

dit geen bezwaar.

Ten gevolge van de stoorsignalen op de spanningen over de

thyristoren kan de doofhoekmeting zoals die hierboven beschreven

is, verstoord worden. Als er namelijk een stoorpulsje net rond de



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

biz. 52 van

rapport nr.

nuldoorgang van de spanning over een thyristor ligt, dan zal de

doofhoekmeting twee nuldoorgangen vlak na elkaar detecteren ( zie

fig.2.17b en d). De tweede puls, 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.2.16 getekende schakeling uitgebreid

worden tot de in fig.2.18a getekende schakeling.

Aan het eind van de eerste puls van D1~ (deze komt overeen met

de werkelijke doofhoek) zal nu de Q-uitgang van de J-K-flip-flop

laag worden (zie fig.2.18b), zodat geen pulsen meer doorgelaten

kunnen worden, ook al krijgen T3 en T6 een ontsteekpuls aangeboden.

(CD is laag). Als T3 ef T6 geen ontsteekpuls meer aangeboden krij

gen, wordt CD weer hoog en d~ J-K-~lip-flop komt weer in zijn

oorspronkelijke toestand (Q=1). Doordat IV3 en/of Iv6 nu laag

zijn (CD is hoog) zal de uitgang D1 via de .negator ook hoog blij

ven. De volgende puls kan pas weer doorgelaten worden als T3 ~n T6

weer een ontsteekpuls aangeboden krijgen, waarna het hierboven

beschreven proces zich herhaalt.

U U
T1T1

R150' ~ t:?150' ~.Cl ~t wt

A
B

01 01

J 0 J 0 •,.
(,It <..Jt

C
0

Fig.2.17. a.De spanning over thyristor T1 bij ~=150o, bij verwaar

zing van de commutatietijd van de thyristoren; geen rimpel aanwezig.

b. De spanning over thyristor T1 bij ~ =150°, bij verwaarlozing van

de commutatietijd van de thyristoren; de rimpel 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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•01

IV3- ----I

Iv6--------- .J

1

•01

Fig.2.18a Opwekken van signaal D, zonder stoorpulsen

. ILIl.... r--L-~

~o'

IV3.IV6 0

o

Q·K
o

Q1

o
Fig.2.18b

LJ
Spanning- en tijddiagram bij fig.2.18a

'S CD Cp J K ~+, Qn+ 1D

H L x x x H L
L H x :"t X L H
ij H x x x H H
L L f L L Qn ~
L L J H L H L
L L· f L H L g
L L .r H H 0 Qn"n

Fig.2.18c waarheidstab~l v~n de J-K flip flop HEF 4027
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In fig.2.18b is ook de puls (in D1~) getekend die optreedt

(als 90
0 < ~ B <120

0
) als de spanning over thyristor T1 gedurende

een periode van de netwisselspanning nog eens negatief wordt,

terwijl T3 en T6 niet beide een ontsteekpuls aangeboden krijgen

(CD is hoog). We zien dat ook deze puls niet wordt doorgelaten.

Voor iedere thyristor is een schakeling gemaakt zoals in

fig.2.18a getekend is. De uitgangen D1 tot en met Db zijn gekop

peld via een nand-poort zoals in fig.2.19 getekend is. Voor het

uitgangssignaal geldt:

D1.D2.D3.D'l+.D5.Db = D1+D2+D3+D4+D5+D6 = ~D

~D wordt toegevoerd aan de doofhoekvergelijker Czie fig.2.20

en 2.21). Riermee wordt de gemeten doofhoek S. vergeleken met
1.S

de gewenste doofhoek ~ • Dit is een impuls die met een mono-
wens

stabiele multivibrator wordt opgewekt. De breedte van deze impuls

S kan geregeld worden met de gelijkspanning U~ (via een
wens 0 wens

potentiometer). Als de gemeten doofhoek groter is dan de gewenste

doofhoek (S. > ~ ) zal uitgang A van de doofhoekvergelijker
1.S wens

een impuls afgeven waarvan de breedte gelijk is aan ~. - ~ •
1.8 wens

Als de gemeten doofhoek kleiner is dan de gewenste doofhoek

( ~. < S ) zal uitgang B van de doofhoekvergelijker een impuls
1.S wens

afgeven waarvan de breedte gelijk is aan ~ -~. (voor een
wens 1.S

uitvoerige beschrijving van de doofhoekvergelijker zie L1 para-

graaf 4.2).

De uitgangssignalen A en B worden toegevoerd aan een integrator

(OA1). Op de uitgang van deze integrator staat de spanning U~B

(dit is de stuurspanning van het impulsfasesturingssysteem van

mutator B). Ret signaal B zorgt ervoor dat Uo£. B (en dus o(B)

verkleind wordt (zie ook fig.2.20a). De integratietijdconstante

wordt zodanig gekozen dat bij een afwijking ~ - ~ . .., 0 de
wens 1.S

ontsteekhoek do B meteen met de waarde ~ - ~. verkleind wordt.wens 1.5

Dit heeft tot gevolg dat de volgende thyristor die ontstoken wordt

reeds op een veilig moment ontstoken wordt. Ret signaal'A

( ~. ') ~ ) zorgt ervoor datU _1 B (en dus r:J.. B) vergroot wordt
1..s ~.,ens Q'.

Czie fig.2.20b). De integratietijdconstante is hierbij veel groter

gekozen. Stel namelijk dat mutator B asymmetrisch belast wordt.

De doofhoek zal dan niet bij alle thyristoren hetzelfde zijn (de

ontsteekhoek is wel bij alle thyristoren hetzelfde). Stel dat bij

een bepaalde thyristor een te grote doofhoek ~ geconstateerd zou
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worden en dat de volgende te ontsteken thyristor een kleinere

doofhoek zou hebben. Het snel vergroten van de ontsteekhoek ~ B

zou dan tot gevolg kunnen hebben dat de doofhoek van de volgende

thyristor te klein is. De mutator kipt.

Door de keuze van de integratietijdconstanten zal de ontsteek

hoek (U~ B) zich zodanig instellen dat de kleinste waarde van de

doofhoek die voorkomt ongeveer gelijk is aan de gewenste waarde.

Het bovenstaande is echter alleen geldig als de stroom in de

gelijkstroomverbinding niet te klein is. rs dat wel het geval

(leemtebedrijf) dan is geen goede doofhoekdetectie meer mogelijk

en dus ook geen goede doofhoekregeling. We zullen de ontsteekhoek

(U d B) dan op een veilige waarde moeten zetten. Hoeijmakers (L1)

heeft hiertoe een oplossing aangedragen (zie fig.Z.ZO). Als U
r

.
~s

(dit signaal is evenredig met de stroom in de gelijkstroomver-

binding) kleiner wordt dan de met P1 ingestelde waarde zal de

uitgang van OA4 sterk positief worden. De diode D4 zal in doorlaat

en de diode D3 zal in sperrichting staan. OA3 vormt een maximum

begrenzer voor Ud..- 13. Hierdoor wordt gezorgd datU cJ... B maximaal de,
waarde van Uz aanneemt. OAZ vormt een minimumbegrenzer die ervoor

zorgt dat U~B minimaal de waarde Uz aanneemt. Door de keuze van ,
R3 en R4 (R3» R4), word t bereikt da t het verschil tussen U2 en U2

zeer klein is als U
r

. kleiner is dan de met P1 ingestelde waarde.
I ~s ,

Omdat Uz iets groter is dan U2 geldt UZ<'Ur:J.B~U2. Met behulp van

de potentiometer P2 kan U
2

nu zodanig ingesteld worden dat de

ontsteekhoek "bi-j kleine stroom in de gelijkstroomverbinding onge

veer gelijk is aan de ontsteekhoek bij normaal bedrijf.

Deze oplossing heeft echter twee nadelen:

- ITr . wordt weliswaar via een filter toegevoerd aan OA4 maar er
~s

blijft een kleine rimpel op de min-ingang van OA4 aanwezig. Als,
Ur . bijna gelijk is aan de met P1 ingestelde waarde, zal r

~s g
sprongsgewij 5 veranderen. U eX.. B zal dus afwisselend bepaald worden

door de doofhoekregeling en door de minimum-en maximumbegrenzer.

Dit veroorzaakt een onrustig gedrag van U~ B.

- Omdat tijdens de experiment en de wenswaarde van de doofhoek

wel eens veranderd moet worden (grote ~ voor veilig bedrijf
\o/ens

en kleine ~ voor optimaal bedrijf) is het moeilijk om er
wens

altijd voor te zorgen dat bij kleine stroom in de gelijkstroom-

verbinding de waarde van U r:J... B ongeveer gelijk is aan de waarde van
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U~ B in normaal bedrijf. Als Uris dan groter wordt dan de met P1

ingestelde waarde zal U r/.. B sprongsgewijs veranderen.

Met de in de volgende paragraaf beschreven oplossing worden deze

twee problemen opgelost.
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2.6.4. De beveili,"jing van 'de doofhoekreseling bij. kleine strobm

in de gelijkstroomverbinding.

In de vorige paragraaf is beschreven dat de doofhoek_

regeling niet goed functioneert bij Kleine stroom in de gelijk

stroomverbinding. Deze problemen kunnen in principe opgelost

worden door de in fig.2.20 getekende schakeling te vervangen door

de in fig.2.22 getekende schakeling.

!o

>------{lj UQI. B

Io,1}JF

U
0..0

;>-'--------1 SH

220k

R1

18k

680k
R2

A

doofhoek
vergelijker B

H-==...:::.::J---t:3-t--'

U
Ig

4k7

Fig.2.22. Principeschakeling van de doofhoekregeling.

Hierbij wordt het signaal UIg (dit is een spanning die evenredig

is met de stroom in de gelijkstroomverbinding I ) via een Schmitt
g

trigger toegevoerd aan het "sample-hold circuit" SHe Als UIg groter

is dan UI . +tU
h t (Uh t is de hysteresisspanning van de Schmitt-

gm~n ys ys
trigger) is de uitgangsspanning van OA9 ongeveer +15V, waardoor SH

in de "sample-stand" staat. IT cI.. B is dan gelijk aan Uo( OQ Als UIg

kleiner wordt dan UI . -tUh is de uitgangsspanning van OA9gmJ.n yst
ongeveer -15V, waardoor SH in de "hold-stand" staat. Uo/. B blijft

dan gelijk aRn de waarde van U~ 0 op het moment dat IT
Ig

Kleiner

werd dan UI . -tU
h t' totdat U

I
weer groter wordt dan U

I
. +gmJ.n ys g gmJ.n

tUhyst' Als de hysteresisspanning iets groter gekozen wordt dan

de dubbele amplitude van de rimpel op UIg (als UIg ongeveer gelijk

is aan UI .) zal deze rimpel geen ongunstige invloed meer uit-
gm~n

oefenen op het gedrag van IT~ B' In ens geval is Uhyst~O,7V
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Deze schakeling heeft echter ook twee nadelen:

- In de "hold-stand" loopt de geheugencondensator evan het "sample

hold circuit" langzaam leeg, waardoor de uitgangsspanning van

SH zal dalen.

- Bij het inschakelen van de voedingsspanning is U~ B niet bepaald.

Daarom moet deze schakeling uitgebreid worden tot het in fig.2.23

getekende blokschema. De werking hiervan is als volgt:

Als de voedingsspanning ingeschakeld wordt, wordt de uitgang van

de tijdschakelaar T hoog gemaakt, waardoor S in stand 2 gezet wordt.

U~ B wordt hierdoor op de voorlopige waarde U~ v gezet. Deze toestand

blijft bestaan totdat de stroom in de gelijkstroomverbinding groter

wordt dan I . Dan wordt S in stand 1 gezet en het "sample-hold
gml.n.

circui t" wordt in de "sample-stand" gezet. UoC..B wordt nu gelijk aan

Ur:J.... 0 (di t is de waarde van UoJ... zoals die door de doofhoekregeling

bepaald wordt).

wordt dan I . , wordt na t
1

seconden S in
gml.n

dan U~ B= U~v. Dit is noodzakelijk, omdat de geheugencondensator

van SH langzaam leegloopt, waardoor U~ B na verloop van tijd een

te lage waarde zou krijgen. We kunnen hem dan beter een vaate waarde

geven. De leegloopsnelheid van deze condenaator wordt bepaald door

Deze situatie blijft bestaan totdat I kleiner wordt dan I •
g gmin'

SH komt dan in de "hold-stand", waardoor IT d.. B gelijk blij ft aan de

waarde van U~ 0 op het moment dat I kleiner werd dan I .• tevens
~ g gml.n

wordt dan de tijdschakelaar T gestart (t=O). Als I niet groterg
stand "2" gezet, zodat

zijn capaciteit; naarmate deze grater is wordt de leegloopsnelheid

kleiner, maar het "sample-hold circuit" wordt ook trager. In de

praktijk blijkt dat we t 1 ongeveer 50 s kunnen maken, zodat in nor

male bedrij"fssituaties S bijna altijd in stand "1" zal blijven staan.

Doordat de doofhoekregeling nu niet meer normaal werkt, kan U~O

sterk afwijKende waarden aannemen. Ala I dan weer groter wordt dan
g

I gmin , zal U~ B gelijk worden aan U~O die dan echter nog niet

overeenstemt met de gewenste waarde. Stel dat Ur:J...0 te groot zou

zijn, dan zou mutator Been keer moeten kippen om U~ 0 weer op de

goede waarde te krijgen. Of als U~ 0 te laag zou zijn, dan wordt

hij slechta langzaam op de goede waarde gebracht. Om dit te voor

komen zorgen we er via een begrenzingsschakeling voor, dat gedurende

de "hold-stand" Uo:., 0 gelijk blijft aan U rf... B.

In fig.2.24 is de schakeling getekend waarmee het hierboven
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reset '"Set

inschakelen
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Fig.2.23. Blekach... Tan •• b.ftil~ ftll d. dM~J.iq.
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beschreven blokschema gerealiseerd wordt. De werking van deze

schakeling is als volgt:

Als Ur > Ur . + tUh t dan is de uitgang van de als Schmitt-trig-g gm1n ys-·
ger geschakelde OA7a positief, waardoor het "sample-hold circuit fl

(SH) in de "sample-stand" staat. Tevens is de uitgang van de of

poort positief, zodat de elektro~ische schakelaar 6c gesloten is

en 6d geopend is. De uitgangsspanning . U~ B is dus gelijk aan

de uitgangsspanning van de oorspronkelijke doofhoekregeling (zie L1

fig.4.14). Als nu Ur < ~r . - t U
h

t wordt, dan wordt de uitgang
g gm1n ys

van OA7a negatief, waardoor SH in de f1hold-stand" komt. Zijn uitgangs-

spanning wordt dan gelijk aan de waarde van U~ 0 op het moment dat

Ur < Ur . -tU
h

t werd. Ondanks het feit dat de doofhoekregelingg gm1n ys
nu niet goed meer werkt, zal U~ B toch op een redelijke waarde ge-

houden worden. De uitgangsspanning van negator 4b wordt positief

waardoor de pulsverkorter (nand-poorten 4d en 4c) gestart wordt,

zodat ook de uitgangsspanning van de tijdschakelae.r T positief

wordt. De uitgangsspanning van deze tijdschakelaar is dan gedurende

t 1 (~50 5) positief, waardoor de elektronische schakelaar 6c

nog gedurende t 1 gesloten blij ft. U cJ.. B is dan nog steeds gelijk

aan de uitgangsspanning van SHe Na t
1

wordt de uitgangsspanning van

T gelijk aan nul, zodat dan de elektronische schakelaar 6d gesloten

en 6c geopend wordt; Ur). B wordt dan gelijk aan Ur:/.. v'

Men moet er echter wel rekening mee houden dat er, op het moment

dat er overgeschakeld wordt van de "sample-" naar de "hold-stand".

aan de ui tgang van deze schakeling (U cJ... B) een spanningsdip kan

optreden. Als namelijk U
r

kleiner wordt dan U
r

. -tU
h t zal de

g gm1n ys
uitgang van OA7a negatief worden. Hierdoor zal met een zeer kleine

tijdvertraging de uitgang van de tijdschakelaar T positief worden.

Door deze zeer kleine tijdvertraging zal de uitgang van de of-poort

1c echter heel even nul worden. Als de elektronische schakelaars nu

zeer snel zijn zal Uel. Beven gelijk worden aan Uri.. v' Di t probleem

kan opgelost worden door aan de uitgang een Re-filter met een kleine

tijdconstante op te nemen. Tot nu toe heb ik echter nog geen last

gehad van dit probleem, zodat dit filter nog niet is toegepast.

Het is ook mogelijk dat U
rg

groter dan U
r

. + t U
h t wordt,

gm1n ys
voordat de tijdschakelaar T uitgewerkt is (0<t<t

1
). T wordt dan

via negator 4b "gereset" en de "sample-toestand ll treedt meteen weer

in.
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In de "hold-stand" zou de uitgangsspanning van de integrator

OA8d irreele waarde kunnen aannemen, omdat bij kleine I de doof-
g

hoekregeling niet meer werkt. Zoals reeds vermeld is kan bij de over-

gang van de "hold-" naar de "sample-stand" Ud. 0:

- veel te hoog zijn, waardoor mutator Been of twee keer kipt

- veel te laag zijn; er wordt dan veel blindvermogen door mutator B

gevraagd en deze toestand wordt maar langzaam hersteld.

Om dit te voorkomen wordt de uitgangsspanning van de integrator

OA8d gedurende de "hold-stand" op dezelfde waarde gehouden als UrJ..... B

en wel als volgt: In de "hold-stand ll is de uitgangsspanning van

OA7a negatief, waardoor de spanning op punt a van de als opteller

geschakelde OA7d gelijk is aan -Ub +0,6V, waarbij Ub=-U o(B' dua

Uc = U~B+ o,6v. (Ua ' Ub en Uczijn in fig.2.24 de spanningen op de

punten a, b en c). Als U~ B > 0 (wat altijd het geval is) begrenat

de minimumbegrenzer OA8a de uitgangsspanning van de integrator

op Uc - 0,6V = U~ B. De maximumbegrenzer OA8b begrenst de uitgangs

spanning van de integrator dan op

1 H : M4k7 Ud.. B + 1 M4~74k7 15V:::;:' U 0/... B + 0, 07V •

Omdat in deze situatie de uitgangsspanning van negator 4b positief

is, zal de spanning op de positieve ingang van OA8b nagenoeg gelijk

zijn aan de uitgangsspanning van de integrator (U~O). U(l(O wordt

dus begrensd tuasen U r/... B en U rf... B+ 0, 07V.

In de "sample-stand" wordt U sterk positief, waardoor de uitgangs-
a

spanning van OA7d altijd negatief is. De minimum waarde van U~ 0 is

nu 5k6/(9k375 + 5k6).15V~ 5,6V. De maximumbegrenzer werkt nu niet,

omdat zijn positieve ingang op 0,6V wordt gehouden, want de uitgangs

spanning van negator 4b is vrijwel nul.

Bij het inschakelen van de voedingsspanning wordt meteen U~ B= Ur/... v

(als tenminste UI < UI . - tUh t). Op de ui tgang van de nandpoort
g gm~n ys

4a komt dan namelijk gedurende 0,5 seen positieve puls te staan,

waardoor de "timing-condensator" opgeladen wordt. De uitgangsspanning

van T wordt hierdoor meteen nul volt; schakelaar 6d wordt dan geslo

ten en 6c geopend, dus UJ.. B= U r:I.;. v' totdat UIg ') UIgmin+ tUhyst

wordt.
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2.6.5. De kipbeveiliging van de mutator

In paragraaf 2.3 is reeds aangegeven dat als aan voorwaarde (2.13)

(wt < S) niet voldaan is de commutatie zal mislukken. Het gevolg
q

is dat de mutator kipt.

Het kippen van de mutator kan worden veroorzaakt door het te laat

optreden van een ontsteekpuls. Dit kan onder andere het gevolg zijn

van het plotseling verhogen van de frekwentie, 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. Hierdoor zal de

stroom in de gelijkstroomverbinding snel toenemen, terwijl er geen

vermogensoverdracht van de gelijkstroom- naar de wisselstroomzijde

mogelijk is (voor een uitvoerige beschrijving van het kipverschijn

sel verwijs i~ u naar (18) en voor een beknopte beschrijving naar

bijlage 2).

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 ontsteek

hoek ~ B van mutator B verkleint. Hierdoor kan de mutator in ongeveer

~en periodetijd weer in normaal bedrijf gebracht worden.

Door bovendien nog een van de thyristoren buiten het normale

patroon om vervroegd te ontsteken kan de mutator al in ongeveer een

halve periodetijd in normaal bedrijf teruggebracht worden. De

schakelingen waarmee dit gerealiseerd wordt, worden beschreven in

bijlage 2.

Hiertoe moet de in fig.2.24 getekende schakeling eehter uitge

breid worden met een extra ingang K' (zie fig.2.25). Als namelijk

een commutatiefout optreedt, zal de uitgangsspanning van de

schakeling waarmee het kippen van de mutator gedetecteerd wordt

(zie bijlage 2 fig.4.13) hoog worden (~). Dit signaal wordt via

de in fig.2.26 getekende pulsverkorter toegevoerd aan ingang K'

van de in fig.2.25 getekende schakeling. Hierdoor zal, ala de

mutator kipt, de ontsteekhoek ~B zeer anel verkleind worden en

wei zodanig dat de ontsteekhoek een veilige waarde heeft ala de

volgende thyristor ontatoken wordt.
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3 De regelcircuits

3.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal nader ingegaan worden op de in hoofdstuk

1 beschreven regelcircuits:de vermogensregeling en de frekwentie

regeling.Eerst zal in paragraaf 3.2. de stabiliteit van de vermogens

regeling onderzocht worden aan de hand van de overdrachtsfunctie

van het stuursignaal U~A naar het door de wv-installatie Cwater

verwarmingsinstallatie) opgenomen vermogen P .Hierbij wordtwv
verondersteld dat de frekwentieregeling geen invloed uitoefent

op het dynamisch gedrag van de vermogensregeling.

De vermogensregeling zorgt er alleen maar voor dat het vermogens

evenwicht (zie(1.2.)) hersteld wordt,zodanig dat dW/dt = 0

blijft gelden.ln principe kan dit evenwicht bereikt worden bij

alle frekwenties van de autonome netspanning.Omdat we een autonome

netfrekwentie van 50 Hz willen hebben zal de vermogensregeling

gecorrigeerd moeten worden door eenfrekwentieregeling.Deze frekwentie

regeling wordt beschreven in paragraaf 3.3.



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

biz. 69 van

rapport nr.

3.2. De verrnogensregeling

In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe het in fig.1.3d. getekende

vermogensregelscherna tot stand is gekornen. Voor de berekening van

de verrnogensregeling zal echter uitgegaan worden van het in fig.1.3b.

getekende vermogensregelscherna. Fig.1.3b. geeft namelijk een beter

inzicht in de relatie tussen de verschillende vermogens, omdat hierin

de vermogensterugkoppeling duidelijk te herkennen is.

Fig.1.3b. en d. hebben dezelfde regeltechllische eigenschappen als de

vermogensmeetschakelingen waarmee P en P . d gemeten worden dezelfde
wv w~n

overdrachtsfunctie hebben als de vermogensmeetschakeling waarmee P tau
gemeten wordt.

In fig.3.1. is nogmaals het in fig.1.3b. getekende regelschema weer-

gegeven.

UPverlies

vermogens- UPwind +
--~I."e t i ng F ( p )I--..::..::.=~!t-f

P . d
w~n

Fig.3.1. Het vermogensregelschema.

mutator +
sturing

R(p)

UPwv
vermogens

'----------he ting F (p),1+-----1

Pwv

De regeling moet zodanig werken dat in stationaire toestand (d.w.z.

dat synchrone machine 3M2 met een constant toerental draait) geldt:

p = p = P. - P - P (3.1)
wv over w~nd bel verlies

Met behulp van fig.3.1. kan de overdrachtsfunctie voor het vermogens

regelcircuit opgesteld worden. Hierbij zal P l' verwaarloosd worden.
ver ~es

De fout die hierdoor ontstaat wordt gecompenseerd door het integrerende

karakter van de frekwentieregeling (zie paragraaf 3.3). Uit fig.3. 1 •

volgt (in het Laplace-domein):

UPover(p) = UPwind(P) - Upbel(P) = F(p) ( Pwind(P) - Pbel(P))=
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= F(p) P (p)
over

en

(UPover(p) - F(p) Pwv(p)) G(p) R(p) =

ITit (3.2) en (3.3) volgt:

Pwv(p) F(p) G(p) H(p)
J(p) = P () = F(p) G(p) H(p) + 1

over p

P (p)
wv

0.4)

In vergelijking (3.2), (3.3) en (3.4) zijn:

ITPover(p) de Laplace-getransformeerde van de variatie in IT
Pover

ITPwind(P) de Lap~ace-getransformeerdevan de variatie in UPwind

Upbe1(P) de Laplace-getransformeerde van de variatie in UPbe1
P . d(P) de Laplace-getransformeerde van de variatie in P

windw~n

P
be1

(p) de Laplace-getransformeerde van de variatie in P
bel

Pover(p) de Laplace-getransformeerde van de variatie in P
over

P (p) de Laplace-getransformeerde van de variatie in Pwv wv
F(p) de overdrachtsfunctie van de vermogensmeetschakeling

G(p) de overdrachtsfunctie van de PI-regelaar

H(p) de overdra~tsfunctie van de mutator met zijn sturing

Hieronder zullen de overdrachtsfuncties F(p), G(p) en H(p) berekend

worden:

- De overdrachtsfunctie van de mutator met zijn sturing H(p).

Deberekening hierv~n kan opgesplitst worden in twee delen, namelijk

de overdrachtsfunctie van de impulsfasesturing en de overdrachts

functie van de mutator met de rest van zijn sturing. De eerste

overdrachtsfunctie geeft het verband tussen het stuursignaal IT,J.. A

en de ontsteekhoek 0< A. De tweede geeft het verband tussen de

ontsteekhoek ~ A en het door de wv-installatie opgenomen vermogen P
wV

•

De overdrachtsfunctie van de impulsfasesturing is volgens

Hoeijmakers (L1):

rad!V
A

1 + p~

tl.A(p)

ITo( (n) =
A

Hierin zijn o(A (p) en IT 0( (p) de Laplacegetransformeerden van de
A

respectievelijke veranderingelL.in (j. A en U d.. • Voor de constante A
A

geldt A = 0,38 rad!V. Voor de tijdconstante ~ zal hier gerekend

worden met 2 ms. Dit is echter een zeer grove benadering, omdat dit

aIleen geldt bij f = 50 Hz. Mutator A is namelijk aangesloten op

de turbinegenerator, zodat de frekwentie sterk kan varieren. Zoals
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later zal blijken is de tijdeonstante ~ niet sterk bepalend voor

het gedrag van het regelsysteem, zodat we met deze grove benadering

kunnen volstaan.

Voor de afleiding van de overdraehtsfunetie van r).. A naar Pwv
6aan we uit van het in paragraaf 2.4. besehreven vervangingssehema

van de mutator. In fig.3.2a. is dit nogmaals getekend met de wv

belasting.

Lwv

+ +
R

'ltV
Rwv

A B

Fig.3.2. a vervangingssehema van de wv-installatie

b vereenvoudigd vervangingssehema van de wv-installatie.

Hierbij geldt: 3
UA = fiuA eos;"A

RA = ~ £J.J A LeA

De waarde van LeA wordt voornamelijk bepaald door de subtransiente

reaetantie van de turbinegenerator SM1 en is ongeveer gelijk aan

3,1 mHo RA zal dus veel kleiner zijn dan R (R = 11,2!l), waardoorwv wv
fig.3.2a. vervangen kan worden door fig.3.2b.

0.8)

0.9)

0.10)

0.11)

0.9) ,

Voor P geldt dan: P = U. I Awv WV A g
De s~room I A kan voorgesteld worden als de som van een eonstante

g
stroom I gAO en de verandering ~ I

gA
: I

gA
= I

gAO
+ A I

gA
Evenzo kan voor Pwv gesehreven worden P

wv
= PwvO + APwv

en voor U
A

: U
A

= UAO + ~ U
A

Als we aannemen da t Ll UA«UAO en ~ I gA«I gAO dan kan met

(3.10) en (3.11) voor (3.8) gesehreven worden:

PwvO = U
AO

I
gAO

.A Pwv~ A UA I gAO + UAO A I gA

Uit fig.3.2b. volgt ook:

UA = I ARg wv
+ L dI Aw7 €3.14)



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

biz. 72 van

rapport nr.

Voor de ontsteekhoek rJ.. A kan ook geschreven worden:

r/.. A = fJ. AO + ArJ.A 0.15)

zodat met (3.11) en (3.15) voor (3.6) geschreven kan worden:

UAO + &1 UA = ~ UAcos(d. AO + AtA A) 0.16)

waarbij uA constant verondersteld is. Deze veronderstelling is

redelij~ omdat de spanning van de turbinegenerator via de dioden

brug en mutator B bepaald wordt door de autonome netspanning, die

vrijwel constant gehouden wordt. Als nu de ontsteekhoek van mutator B

en de stroom in de gelijkstroomverbinding constant zijn, zal uA ook

constant zijn. UA zal ongeveer gelijk zijn aan de amplitude van de

spanning van het autonome net, als de ontsteekhoek van mutator B

in de buurt ligt. van 1800
, dus uA~ 380V2 ~ 537 V.

Met 0.15) kan voor cosa/.. A geschreven worden:

cos'£A = cas( «AO + lJtJ.A ) = cos "'"AOcost:J"A - sin"AOsinAlICA

Als de verandering in ~ A' ~~A' klein is, geldt bij benadering

cosAtl. A ~ 1 en sin.llo£A'z /Jrl. A, zodat met het bovenstaande voor

cos fA. A ook geschreven kan worden:

cosrJ.. A = cos(4lt AO + 4"A) t::: coslL AO - lJ"AsinoC.AO 0.17)

Met (3.17) gaat (3.16) over in :
3

UAO = nuAcos tI.. AO
en

dt

d4 I Ag
AUA=R AIA+Lwv g wv

~ UA = - ~ ilA 4"Asin .,(, AO

Met (3.9) en (3.11) kan voor (3.14) geschreven worden:

U = I RAO gAO wv

Als we nu overgaan op de Laplace-getransfarmeerden, waarbij:

IgA(P)

rJ.
A

(p)

P (p)
wv

UA(p)

= L: (A IgAl
=£fAtl- Al
= [ rAPwvl

=L[IiUA l
dan gaat (3.13) over in :

Pwv(p) = IgAO UA(p) + UAO IgA (p) 0.22)
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en (3.19) gaat over in:

UA(p) = - ~f1A04.A(P) sinol AO

en (3.21) gaat over in:

UA(p) = (R + P L ) I A(P)wv wv g
0.24)

~ ) =
P ~-+1

Rwv

Met (3.18), (3.20), (3.23) en (3.24) kan voor (3.22) geschreven worden:

9'f1~ rA. A(p) cos cl..AOsin rJ.. AOP (p) = - -----=-----~--..-.;;. (1 +wv 2n Rwv

Met

9 tl~r:AA(P) sin 2r::1.. AO
= -

2 R
17 wv

Lwvr = R
wv

(3
p - + 1

2
• p (3 + 1

0.26)

Oftewel

P (-"\
WV'.I:'I

(j..A(P) =-

2
9 tlA sin 2 r::I.. AO

2 R
17 wv

•

(3
P 2 + 1

+ 1

Met 0.5) en 0.27) kan nu de overdrachtsfunctie van UeX. naar
A

opgesteld worden:

P
wv

[)
A I sin 2 rJ. AO (p 2 + 1)

- (1 + p(]"')(1 + p~)

P (p)H(p) = U:v ( p) =
A

Met Al = 9 A fi:,/ n2 Rwv en ('.l., - L / R\- wv wv

0.28)

0.28a)

- De overdrachtsfunctie van de regelaar G(p).

Voor de regelaar wordt een PI-regelaar gebruikt met een overdrachts-

functie G( ) = K 1 + p-c
p pc;

- De overdrachtsfunctie van de vermogensmeetschakeling F(p).

De gebruikte vermogensmeetschakelingen zijn beschreven in paragraaf

1.3. In stationaire toestand geeft de vermogensmeetschakeling een

uitgangsspanning die gelijk is aan 5.10-4 volt per watt.

Bij beide vermogensmeetschakelingen is aan de uitgang een filter

opgenomen met een tijdconstante ~ die gelijk is aan 82 ms. Ala we
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veronderstellen dat de overige component en oneindig snel zijn, kan

de overdrachtfunctie van de vermogensmeetschakelingen geschreven

worden als:

Up(p)
F(p) = pep) = 1

-4met C = 5.10

Met (3.28), (3.29)

C

+ P d"
v/w en

en 0.30)

0.30)

6" == 82 ms.

kan voor de totale overdrachtsfunctie

van de vermogensregeling (3.4) geschreven worden:

p (p)
( wv

J p) = -=p"';";"---,(.-p~)
over

1
= 1 _ (1 + P ¥)(1 + peJ")(1 + p~) p'C

CA I K (1 + P z:; ) (1 + P 0>2) sin 2 d... AO

Voor nu overgegaan kan worden naar de berekening van de stabiliteit

van het regelsysteem zullen eerst de in (3.31) gebruikte constanten

bekend moeten zijn. De meeste waarden van de constanten zijn in het

voorafgaande al gegeven. Alleen R en L zijn nog niet bekend. Daarom
wv wv

zullen hieronder eerst 2 en L bepaald worden.
wv wv

De verwarmingsweerstand R moet zodanig gekozen worden dat hierin
wv

het maximum van het door de windturbine te leveren vermogen gedissipeerd

kan worden. In stationaire toestand is P = U2AO/R (zie fig.3.2b.).
wv wv

Uit (3.6) volgt dat de maximale waarde van U
AO

Gelijk is aan 3 uA/n
(cos ~A = 1): UA = 3 Q,ln == 513 V. De windturbine moet geschikt zijn

max .'i. 2
om 24 kW te leveren, dus U

A
/R >,.-24 kW.

max' wv
Uit het bovenstaande volgt dat R ~ 10,97J1. In het laboratorium

wv
hebben we echter de beschikking over een weerstand van 11,2n , zodat

we in het vervolg zullen rekenen met R = 11,2.n..
wv

Voor L is een spoel gebruikt van 80 mE, omdat deze beschikbaar was.
wv

Een onderzoek naar de grootte van deze spoel is echter nog gewenst. Hier-

bij moet men letten op de regeleigenschappen van mutator A (in verband

met leemtebedrijf) en op de prijs van de benodigde spoel.

Uit het voorafgaande volgen de volgende voor (3.31) benodigde getal-

waarden: R == 11,Z.Sl.
wv

L = 80 mEwv
p. == R ~L == 7,1 msw wv
'( = 82 ms

(J = 2 ms

C = 5. 10-4
VjVi

A = 0,38 rad/V

Q
A

:: 537 V

A' = 9AQA/n2Rwv == 8,9.103 Arad



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

biz. 75 van

rapport nr.

We zullen nu de stabiliteit onderzoeken van de overdrachtsfunctie

als:

1 1 1
P (p + j)(p + ~)(p + ~)

1 + 1 2
K'(p + t=)(p +~)

CA I K sin 2 r:J.. AO
met K'= - 21T~

J(p). Hiertoe wordt (3.31) geschreven

1J(p) =

De bij (3.33) behorende karakteristieke vergelijking is:

1
=K' 1 1 1

P (p + ¥)(p + ~)(p + ~)

. 1 2
Hierin stellen - - en - - de nulpunten van H(p) en G(p) voor. De polen

't; (l

van F(p), G(p) en H(p) zijn - i' -~ en - ~ •

De stabiliteit (en het gedrag) van het regelsysteem zal aan de hand

van de poolbanen van J(p) onderzocht worden. Hierbij zal met het nulpunt

1
+ -)

~

1
P (p + ;r)(p

1
=K'

van de PI-regelaar een van de polen van F(p) of H(p) gecompenseerd

worden (1:"= ~ = 82 ms, 1: = ~ = 7,1 IDS of 7; = <! = 2 ms).

Eerst zullen de poolbanen bepaald worden voor r = 1(= 82 ms. 0.36)

De karakteristieke vergelijking (3.35) gaat dan over in:

2
p + ~

Uitgaande van deze vergelijking kunnen de poolbanen van J(p) getekend

worden. Hiervoor is echter wel vereist om te weten of K' positief of

negatief is. Dit kan onderzocht worden met het eerste criterium van

Hurwitz (zie 19 paragraaf 6.2), dat zegt dat een noodzakelijke voorwaar

de voor stabiliteit van een overdrachtsfunctie is dat alle coefficienten

in de noemer van de overdrachtsfunctie hetzelfde teken moeten hebben.

Om dit te onderzoeken schrijven we (3.33) in de volgende vorm (hierbij

is r = ~ ) :

J(p) = 3 2 1
P + P (~

1
+ -)

~

2
+ -)r-.

1
+ p(<r {!l

2
+ K') + - K'r-

Daar <r en (\ groter zijn dan nul, wordt aan het eerste criterium van

Hurwi tz voldaan als K'"> O.

Met deze gegevens kunnen volgens het in 19, paragraaf 5.5 beschreven

recept de poolbanen van J(p) getekend worden (zie fig.3.3 -).
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Op dergelijke wijze kunnen ook de poolbanen opgesteld worden voor

1:= (3 = 7,1 ms en L = r;J = 2 ms. Deze zijn getekend in fig. 3.4. respec

tievelijk 3.5.

Als we het regelsysteem zo snel mogelijk willen maken en de inslinger

verschijnselen zo klein mogelijk willen houden, dan moet de meest

rechtse pool van J(p) zo ver mogelijk naar links liggen en de polen

moeten op of in de buurt van de reele as liggen. Dit houdt in dat de

rondgaande versterking K' zodanig afgeregeld moet worden, dat de twee

me est rechtse polen in de buurt van het uitbreekpunt ( dit is het punt

waarin de poolbanen de reele as verlaten) liggen.

Als we nu de in fig.3.3, 3.4 en 3.5 getekende poolbanen met elkaar

vergelijken, dan zien we dat het snelste systeem verkregen wordt als

"C= ~= 82 ms. (voor een uitvoerige interpretatie van poolbanen zie L10).

Omdat de.twee andere syste~en slechtere resultaten geven, zal in het

vervolg alleen nog het systeem met r: = X beschouwd worden.

Voor het uitbreekpunt geldt (zie fig.3.3.): p = -77. Met behulp van

(3.32) en (3.37) kan dan de rondgaande versterking K' zodanig bepaald

worden dat de twee meest rechtse polen van J(p) in het uitbreekpunt

liggen: t ( 1)(PP+(F p
K'(p=-77) = - 2

p + -r

+ ~) 1 4= 10

p=-77

Met (3.32), (3.34) en (3.38) is nu oak de versterkingsfactor van de

PI-regelaar K te bepalen:

I( sin 2 r:J.,.AO = _ 2 <J ¥ K' ~ -0 74
C A' "

De ontsteekhoek do.. A ligt tussen 0
0

en 90
0

(gelijkrichterbedrijf), zodat

o ~ sin 2 rJ.. AO ~ 1.

We zullen K = -1 kiezen. De polen liggen dan voor een groot gebied

van 0.... A in de buurt van het ui tbreekpunt; alleen als r:I. A in de buurt

van 0
0

of 90
0

komt, zal de rondgaande versterking K' klein worden.

Hierdoor wordt het regelsysteem traag.
4

De stapresponsie van het regelsysteem met T = ~ = 82 ms en K' = 10

is:

c(t) = 1 - 1,026 (65,01t + 1) e-77t + 2,61x10-2 e-472 ,3t (3.40)

Hieruit zien we dat de meest linkse pool (deze is gelijk aan -472,3

als K' = 10
4

) weinig invloed uitoefent op het gedrag van dit regelsys

teem. Voor de stapresponsie c(t) kan bij benadering geschreven worden:
I

I
c(t) ~ 1 - (65t + 1) e-77t <3.41 )
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De tijdconstante evan dit regelsysteem is bij benadering

1t = 77 z 13 ms.

In fig.3.6. is de stapresponsie van dit regelsysteem getekend.
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-5 b - 400 - 300 - 200 I o 100

Fig.3.3. De poolbanen Van J(p) als r,= r = 82 ms

- 0 -40 -300 - 0 1 0

Fig.3.4. De poolbanen van J(p) al..s"t= (1 = 7,1 ms

Fig.3.5. De poolbanen van J(p) als r = ~ = 2 ms

-500 -400 -300 -200 -100 100
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3.3. De frekwentiereSeling.

In hoofdstuk 1 is reeds beschreven dat de vermogensregeling er alleen

voor zorgt dat het vermogensevenwicht hersteld wordt, onafhankelijk

van de frekwentie van het autonome net. We willen echter ook de fre

kwentie van het autonome net op 50 Hz houden. Om dit te bereiken zal

het in fig.1.3d. getekende regelschema uitgebreid worden tot het in

fig.3.7. getekende rep,'elschema.

ermo~ene

rnetinp,'

Yermogens-~__~~~ ~

meting

:f'rekventie
I---=-==':~

meting

PI-regelaar
I

mutator
+sturing

P
VT

Fig.3.7. Regelschema van de vermogens- en frekwentieregeling.

De frekwentie van het autonome net, f t' wordt vergeleken met de
au

wenswaarde van f t (U komt overeen met een frekwentie van 50 Hz).
au f wens

Het verschilsignaal {). Uf wordt toegevoerd aan een tweede PI-regelaar.

Het uitgangssignaal van PI-regelaar II wordt opgeteld bij Upaut - UPbel •

Dit heeft tot gevolg dat de wv-installatie extra vermogen op zal nemen

als de frekwentie van het autonome net te hoog is, en minder zal op

nemen als de frekwentie te laag is.

Dit verklaart ook dat het verliesvermogen verwaarloosd kan worden

(zie paragraaf 3.2.), want de fout die hierdoor ontstaat wordt gecompen

seerd door de frekwentieregeling.

Omdat de berekening van de frekwentieregeling erg gecompliceerd is,

heb ik volstaan met een experimenteH bepaling van de versterkings-
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factor en de tijdconstante van de PI-regelaar II (voor de afrege

ling van de PI-regelaar zie L13). Deze zijn: K2=11,7 en r 2=820 MS.

Ter controle van de in paragraaf 3.1 gemaakte veronderstelling

dat het dynamisch gedrag van de vermogensregeling nagenoeg niet

beinvloed wordt door de frekwentieregeling, omdat deze veel trager

is, is onderzocht hoe snel de frekwentieregeling werkt. Hiertoe

is het verloop van de frekwentie gemeten als de wenswaarde van de

frekwentie sprongsgewijs verandert van 50 Hz naar 48 Hz en van

48 Hz naar 50 Hz. Het resultaat van deze meting is weergegeven in

fig.3.8. In dit figuur zien we dat bij verlaging van de wenswaarde

van de frekwentie (fig.3.8a) het veel langer duurt voordat de

gewenste frekwentie bereikt wordt dan bij verhoging van de wens

waarde van de frekwentie (fig.3.8b). Dit wordt veroorzaakt door

het feit dat de wv-installatie rechtstreeks op de turbinegenerator

aangesloten is en dus niet remmend werkt op de synchrone machine

3M2. Het toerental van de synchrone machine (frekwentie) daalt dus

onder invloed van zijn eigen verliezen en de belasting van het

autonome net. Als de wenswaarde van de frekwentie verhoogd wordt,

kan het vermogen dat nodig is om 3M2 te versnellen rechtstreeks

verkregen worden door het door de wv-installatie opgenomen vermogen

via de frekwentieregeling te verkleinen. De werking van de frekwen

tieregeling kan dus met behulp van fig.3.8b bepaald worden. Uit

deze figuur blijkt dat de frekwentieregeling inderdaad veel trager

is dan de vermogensregeling (vergelijk fig.3.6), zodat voor de

beschouwing van het dynamisch gedrag van de vermogensregeling de

invloed van de frekwentieregeling verwaarloosd mag worden.
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40

~
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50 ---

~
55

~

1
-

~ t (2./cti.v)
i (Hz)

A. Verlaging van f wens van 50 naar 48, Hz

40

50

55

I
i (Hz)

----~~t (2s/div)

B Verhoging van i wens van 48 naar 50 Hz

Fig.3.8. De stapresponsie Vwl de frekwentieregeling.
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3.4. De praktische realisatie van de vermogens~frekwentieregeling.

De vermogens-frekwentieregeling is nog niet gebouwd. Tot nu toe wordt

het aan de wv-installatie toegevoerde verrnogen aIleen via een

frekwentieregeling geregeld. Het schema van deze frekwentieregeling

is getekend in fig.3.9.

Het uitgangssignaal van de frekwentiemeting (zie bijlage 1) wordt

toegevoerd aan de ingang van de frekwentieregeling. Dit negatieve

signaal is evenredig met de frekwentie van het autonome net.

Er geldt: U
f
= - ~o.f (in Volt). Nadat dit signaal met behulp van

OA1 ge1nverteerd is wordt het vergeleken met de wenswaarde van de

frekwentie. Deze wenswaarde wordt ingesteld met P1. De uitgangs-

spanning van OA2 is gelijk aan U
f

- U
f

• Via de als PI-regelaar
wens

geschakelde OA3, een filter en een inverter wordt uit deze spanning

de wenswaarde van het stuursignaal van de ontsteekhoekregeling van

mutator A, Uo( A' bepaald.

Met de potentiometers P2 en P3 moet de PI-regelaar~zodanigafge

regeld worden dat voor de versterkingsfactor K = 11,7 en voor de

tijdconstante L = 820 rns geldt (zie paragraaf 3.3). Dit betekend

dat P3 = 820k en P2 = 70k moeten zijn.

Daar mutator A altijd in gelijkrichterbedrijf moet werken, wordt

er met de minimum- en maximurnbegrenzers (respectievelijk OA6 en OA7)

voor gezorgd dat de uitgangsspanning van de PI-regelaar niet hoger

wordt dan -3,5V en niet lager wordt dan -9,35V, waardoor

3 ,5V < Uo£ A < 9, 35V •

Om er voor te zorgen dat de minimum- en maximumbegrenzers geen

oscillaties veroorzaken is het filter aan de uitgang van de PI

regelaar opgenomen en zijn Re-Ieden geplaatst tussen de inverterende

ingangen en de uitgangen van de begrenzers.
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Hoofdstuk 4 De wind turbine

4.1. 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

van de windturbine van Lagerwey en Van der Loenhorst. Aan de hand

van deze ge~evens worden de karakteristieken gegeven voor een turbine

generator die bij een windsnelheid van 15 m/s een vermogen 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 paragpaaf 4.3. wordt beschreven hoe de windturbine via een

elektrische as, ook bij relatief lage windsnelheden, kan aanlopen.
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4.2. De karakteristieken van de windturbine.

De eigenschappen van de wind turbine kunnen met behulp van de

volgende grootheden beschreven worden (L2):

- ongestoorde snelheid van de lucht v

- dynamische viscositeit van de lucht ~

R~ straal van de rotor

- dichtheid van de lucht

[m/s]

[kg/ms]

ij<g/m3]

[m1

- hoeksnelheid van de rotor !l ~ad/s3

- koppel aan de as M [Nml

(voor ~ en @ worden de volgende getalwaarden gebruikt (L12):

bij 1,033 ata en 20
0

C geldt"ll = 1,5.10-5 kg/ms en (;)= 1,2 kg/m3 ).

Voor het koppel aan de as van de windturbine geldt:

M = t C
mPl1 R

3
v

2

Hierin is C = C (~, R ) j dit is de koppelcoefficient, metm m e

de snellopendheid ~ = JlR
v

(4.2)

en het getal van Reynolds Re = P ~v

In het gebied waarin de windturbines werken is de koppelcoefficient

C nauwelijks afhankelijk van R , zodat we in het vervolg nemen:m e
C =C()..).m m

Het vermogen dat aan de as van de windturbine wordt afgegeven,

kan nu gedefinieerd worden als:

Van der

voor een

M!l. (4.4)

dimensieloze vermogenscoefficient: Uit (4.1) en

C = AC •P m
In fig.4.1. zijn de C ->-.- en de C ->-'-krommen getekend

p m
schaalmodel (R = 0,9 m) van de windturbine van La6 erwey en

p = tCpr7JR2v3=

Hierin is C de
p

(4.4) voIgt:

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 m/s)

weinig vermogen Ievert Cm~nder dan de verliezen in de hele

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 paragraaf 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 (W m) van 50 TJ rad/s, door de turbinegenerator een elek

trisch vermogen van 24 kV afgegeven wordt. De generatorhoeksnelheid

kan door middel van een versnellingsbak zodanig aangepast worden

dat de Y'ermogenscoefficient C in het hierboven beschreven geval
p

maximaal is.

In fig.4.2 zijn de door de turbinegenerator afgegeven vermogena

toerenkrommen bij verschillende windsnelheden getekend. Deze krommen

zijn afgeleid van tie in fig.4.1 getekende C
p

- >. -krommE"

waarbij genormeerd is op de hierboven beschreven situatie. '

Hierbij is tevens verondersteld dat het rendement ~ van de

generator en de overbrenging constant is. Met (4.4) voIgt dan

voor het maximale vermogen dat door de turbinegenerator afgegeven

k'i!-n worden:

p
max

- 2 3 3= nC tr TJ R v ;;:: C v\ pmax 1

(4.6)

Ui t fig.4.1 voIgt dat C . maximaal it! als >- = A. t ~ ?
p op

Voor de optimale hoeksnelheid van de as van de windturbine

als functie van de windanelheid geldt dan.(l. t = A ...v/R. Vopr
op OPIr

de optimale hoeksnelheid van de as van de turbinegenerator als

functie van de windsnelheid voIgt hierui t : W t _.n. tn;;::
mop op

= ~ tvn/R(waarbij n de overzetverhouding is van de versnellingsop
bak). De ~irkelfrekwentie van de door de turbinegenerator afgegeven

spanning W is gelijk aan p W , waarbij p het aantal poolparen
m

is van de turbinegenerator (in ons geval p=2). Voor (4.5) kan nu

geschreven worden:

p =Cw 3
max opt

waarbij

C =
C 1 R2

n pmax"2' El77

(p A ...n/R) 3
op l.-

We kunnen de constante C eenvoudig bepalen door ervan uit tegaan dat

als we de generator zo goed mogelijk willen benutten, het afgegeven

vermogen P maximaal moet zijn als W nominaal is. In het vooraf

gaande is beschreven dat bij een windsnelheid van 15 m/s een

vermogen van 24 kW door de turbinegenerator afgegeven moet kunnen
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(4,8)

worden. De nominale cirkelfrekwentie van de door de generator

afgegeven spanning is gelijk aan 100 ~ rad/s, zodat dan met (4.6)

voor de constante C geschreven kan worden:

p
C = max =

(W )3
nom

De optimale belastingskromme P = C w3 is voor de hierboven berekende

waarde van C in fig.4.2 gestreept getekend.



-~--, ..... 'I--- -

-=t~ -.:':'=~::::- "":=:= -,-:--' .==:1=

--- _~~:-----:--=-:-:~-- .--i:-~

+=-----=::::-:~ ~~r~r=::::--' ~:~ t:~t:~r-:'~=F=t'
--.-:--- --:--t-- ._~_ ~ :;~~: _~~

--t

'~'_::~':,

-,--,::~=

,~,

--- ~- --+-==

- ---:t== ==t.:--:-~:t- -=. ~::~,~;'~ :·_~T~~~: ?~:_:t_~_:-~ ~=';"1?:::~ ~ :F -
----==f------+-- r---1 - - ---:- --1'-_ ':_:: -:1-=:- r--·--t--- - -_Or - -.-- -==r:-:= ~~:-:- --~::--:-. :_~. ::__~-== --...t:-..- :>-r=-:t:::_;'-

:E=:-~::=',_-=':::::::-:':::_:~2::'::"::' ':J~':=:: :::,,=, ,:t-=': '---" ,'::T=t--:t-,

:~t::=::== ' :,uf-=~: :::, ~:~::'±':t:::~::::::::~~~~ ':::~: n ':=i::-
,2:-r-:.:::t== -=--.- :=---: --=-::-i- _-f -::.:; -:,'-'-:< -T: -:: .---;--- ---- »- ~~. ~~~~~:l;:- -_:-==-:-r::-_:,~ __=-:J:-- -::::t_~

- -

-~: ~1: :-:~1='~~~ - .~-,~-=--±-

::\ :' :---=--~ -t---

.- - '- -=--=- r~:h::- '~i:i:---=- i-' ,-" --c:-:-_-~
:.:!_==-- f--__-r--

--

----

-+--1---- +-- ~':::i..:f~::::t=--=5- ~- _.--
-----t:==:- -=-:<: :::-::r:=~:+-u::- .::~ :~'tr-:-=

--I-- +-. _... - +--- . -----4-- -t-

:=+---~, ,=:: :--=t==f-C':..L...._.,.
. - ~ +--- -+- --:::-..j::::-I:I-'

>- ;:::·iV~, , . ·:T., :::-= ':=1::.:,

.---'\.- ,:I:i='T __ ::f'
i=:,?~:':;-::~cT:::~ r:=-I:=.b f-' te·

-- ---t: . ~::;.~: -d=-~':-,-r--_t

-:::$:::"~:---I--'+' ,t"-"-i=c=-:-==b ':: =:- ,~
,-+



_':_ - _.:t=::.. -,---r-·~-":'=~:~~d-":;:~::-:£::- _..F-~~:c:::: -,-::T: ::=~:::-:- -:::[ 'c:~:: :f-C:::~~~~,~,:"--- ~:?;.

~== -::L=~:: -----'---= :1->: -=:::h.'- _: ::::::- :::~:: ~c~:::=..:: ::1--- -::-±::.'~~: ::::: ~:;: ~fc=

-~---=--=- :-:::):::.:.:=--, '-= ---=:.

c.\-·
"-:i.:::

: ~:~t::: :=-.
._-----+---------

r----t----- ------l-- . ~:-:: --=-',t:~~ 8::=~:::~ :..~::: c:::J==,: :;- ::::=t:::=

~.:+:---~~?= =f-=-=- =:r:--r=--:t~=~-=t:~: ~::F-::--~---t.:~: ~£~:~:t~:-: -.::~t:::- ~ :-:-:-=--..---.
..-- '=1==''''' -==t,___ _~ ._--:-±=f--- ----- :/:==1.=:._ --:.,"-: _=::E'

'T:- t:==:~ :_;::=:t ..- -:~_-. : = .:=- ----=--=4:-:: - .=;:::. --:-~- ---+-
'::..~ .. ~+--=---:----::.-:--I--' -- ......:::=== _:-,.::::.~' .="-. --t·--
~ ----==-.+-- Te-· ::._~: -~-::::.~::-~ ,= 

.'. :-·:t;{':'f-·:T--, --,,--:::+---.I----;,(:c.::. .. _.c_..

~ tf'-::f-=~~=~_::-, :-- f--'-~ ~__ -:-. -

,--1---+ -.• _:;::;~: ~:==

-

---

_.,..--1-----£...-----:::::-=;_== ,-:-I--:----t::::---:7': -:--e::-' ._~_

~--S:==:r:~~~'--£"--::=~==::::=±: -~: ;:::::E::--~

_ -+-__ ::'t~ __1-----+_ =='/:- _
---+.• :.-,_ -!==';:t.:: --------l'=--I-----'--' :t:- =::-:: =---+ .

=-----. - '

._...~

±
--

=c.
~.

, t-.-- _: -=-~:-r---

-=-:t-- ~~. r- _~ ----:-:~- :' ::.......t=::=...t:::-:..
-e-------- .-- _1--"

-~:-
-.:.............. -+

_:~-,:~~:t::= ~~~

1-----+'

-i='" - ~=-t-- '1----'

~ ..

. I----=r---------:- ==-=t:-.:-~:=t:. :~~=-=-r--~ ~:_~:_ ='-;:-1--- .

--=---:l . -=""': .- -,-~- t=.:\:.:---
----

- F::-==i=. _ ].::::-: .·t:::-~~f---~

-=t.. :': ===-.:l::'.:--I------+-----= :=::±=~::
1-------.

._~.

--_.

--+- +-

H:.., --=--. ':-1--'

----+----- .. ---==.~ --
. -..:f-C-:--=:;-:, _= .

. =+=:.-
t-------=-.-----=--.:.+_

--------+- :t===::- ':=:1:=:::
-'-

,_ -:- -,.. I-- ----t----

-- -' _. .-



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

biz. 91 van

rapport nr.

4.3. Het aanlonen van de windturbine

Uit de in fig.4.1 getekende em - A - kromme van de wind-

turbine blijkt dat de windturbine nagenoeg geen aanloopkoppel

levert. Dit heeft tot gevolg dat de windturbine alleen 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 vermogen
o

kan leveren om de mechanische verliezen van de turbine, de over-

brenging en de generator (p ; het mechanische verlieskoppel is
mech

constant verondersteld) te compenseren (zie fig.4.3).

p

--f"=:::;"",,=---';--:-......l----':--:--......l.-l.:--:----L-.... n
n

O
(v

2
)

Fig.4.3. De instelpunten van een onbelaste windturbine

met de lijn van P h bereikt
mec

bereikt (n = u 1 (v)).

Als de turbinegenerator SM1 uitgerust is met een demperwikkeling

dan kan de generator ook als motor met een asynchroon karakter

gebruikt worden (de demperwikkelingen fungeren dan als kortsluit

kooi). De bekrachtigingswikkeling mag tijdens het aanlopen niet met

gelijkstroom gevoed worden, omdat de hierdoor opg~wekte koppelsen

stromen zouden storen. Verder is tijdens het aanlopen noch de open

noch de kortgesloten toestand gewenst; de eerste wegens overspanning

Als de windsnelheid voldoende groot is, is het door de wind

turbine geleverde vermogen groter dan het verliesvermogen P h'mec
als n '> n (v). De windturbine zal dan . -in onbelaste toestand-o
versnellen, totdat het tweede snijpunt van de vermogenstoerenkromme

wordt. Dan is een stabiel evenwicht

in deze wikkeling, de laatste wegens een ongunstige invloed op het

aanloopkoppel. Daarom zal de bekrachtigingswikkeling tijdens ~-'

aanlopen over een weerstand gesloten worden.



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

biz. 92 van

rapport nr,

De als motor werkende 3M1 kan gevoed worden door de met het

autonome net gekoppelde synchrone machine 3M2 (zie fig.1.5) als

generator te gebruiken. Deze machine wordt dan aangedreven door

de dieselmotor. Hiertoe moeten 3M1 en 3M2 elektrisch

met elkaar verbonden worden.

Als 3M1 (als motor) rechtstreeks gekoppeld wordt met 3M2 (als

generator) zullen de aanloopstromen van 3M1 groot zijn. Hierdoor

kan het toerental van 3M2 sterk teruglopen, zodat de frekwentie

van het autonome net, dat nu via 3M2 door de dieselmotor gevoed

wordt, zal dalen. De aanloopstromen kunnen met een van de volgende

middelen beperkt worden: - aanloopweerstanden

- aanloopspoelen

- aanlooptransfor~ator

Daar in het laboratorium alleen een aanlooptransformator'beschik

baar is, zal deze mogelijkheid gebruikt worden (de aanlooptransfor

mator heeft een wikkelverhouding van 8,6:1; hiermee worden de aan-,i

loopstromen van SM1.. beperki; tot ca. 75 A/fase).

In fig.4.4 is schematisch aangegeven hoe de windturbine kan

aanlopen en hoe de windturbine in normaal bedrijf gebracht kan

worden (hierin is in plaats van een dieselmotor een asynchrone

motor gebruikt, omdat geen dieselmotor beschikbaar is). De volgende

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 uit R1'en R1")

-2- elektrische as inschakelen (R2)

Als het toerental van de windturbine groter is dan n (v) kan de
o

windturbine in normaal bedrijf gebracht worden:

-3- elektrische as uitschakelen (R2)

-4- kortsluitweerstand uitschakelen en bekrachtiging van

3M1 inschakelen (R1)

-5- belasting van de turbinegenerator inschakelen (R3)

Als de windsnelheid zo groot is dat het maximale vermogen dat door

de windturbine bij die windsnelheid geleverd kan worden groter is dan

het totale verliesvermogen plus het door de belasting Van het-autC2nome
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Fig.4.5. De aanloopschakeling van de windturbine.
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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

schakelhandelingen verricht kunnen worden.

In fig.4.5 is het bij fig.4.4 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.4.6

is ervan uitgegaan dat op t = to het hele systeem in rust is, dat

wil zeggen dat aIle 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 Hzau
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 ingeschakeld

(en de bekrachtigingswikkeling over een weerstand gesloten). De door

5M1 aangedreven windturbine loopt aan. Als 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 uitgeschakeld worden ( t = t4). De turbine loapt verder zelf aan.

Nu kan ook de belasting van SM1 ingeschakeld 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 als 53 en 55 gesloten zijn.

Als het door de windturbine geleverde vermogen groter

is dan het door het autonome net gevraagde vermogen, kan de asynchrone

motor (diesel) uitgeschakeld worden (t = t6). Het toerental van

de windturbine zal zich daarna zodanig instellen dat n = n t(v).op
Verder zien we in fig.4.5 nog dat de frekwentie van het autonome

net na t =t2 een schommeling yertoont als er geschakeld wordt. Dit

komt door de traagheid van de toerenregeling van de dieselmotor

(als t2 < t < t5) en door de traagheid van de frekwentieregeling

(als 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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Hoofdstuk 5 De simulatie van de windturbine

5.1. De re~eling van het door de ~elijkstroommachine afgegeven

vermogen.

Om het elektrisch gedeelte van de autonome windenergiecentrale

te kunnen beproeven, zal in eerste instantie voor de windturbine

een gesimuleerde windturbine gebruikt worden (daar waar we duide

lijk onderscheid moeten maken tussen de werkelijke en de gesimu

leerde windturbine, zal in het vervolg de gesimuleerde windturbine

geschreven worden als "windturbinel~.

De windtubine plus versnellingsbak wordt gesimuleerd met een

gelijkstroommachine die via een stuurbare gelijkrichter (mutator C)~

gevoed wordt uit het draaistroomnet (zie fig.5.1).

c

Fig.5.1. Een mutatorgevoede gelijkstroommachine.

De mutator wordt zodanig geregeld dat het door de gelijkstroom

machine afgegeven koppel als functie van het toerental en de wind

snelheid, overeenkomt met het door de te simuleren windturbine

afgegeven koppel als functie van het toerental en de windsnelheid

(zie paragraaf 4.2).

~) Deze mutator is niet hetzelfde uitgevoerd als de in hoofdstuk 2

beschreven mutator. Voor de opbouw van mutator C zie bijlage 6.
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P = cI wem a m
Hierin is: I

a
W

m

M =

De wenawaarde van I
a

In fig.5.3 is het

ia dus gelijk aan U1 . - UI • Dit
J.S wens

aan de ala P1-regelaar geschakelde OA5.

Als de bekrachtigingsstroom If constant is en als de anker

reactie verwaarloosd wordt, geldt voor een onafhankelijk bekrach

tigde gelijkstroommachine voor het elektrornechanische vermogen:

de gemiddelde waarde van de ankerstroom

de hoeksnelheid van de rotoras (w = nil., met.n. ism
de hoeksnelheid van de turbineas en n is de over-

zetverhouding van de versnellingsbak)

c constante

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

verwaarloosd worden, dan geldt voor het aan de as afgegeven

vermogen: P = P = cI w (5.2)
m em a m

Het door de gelijkstroommachine afgegeven koppel is gelijk aan:

P
m

Wm

Uit (5.2) en (5.3) volgt dat het afgegeven koppel evenredig is

met de ankerstroom: M = c1
a

Het door de gelijkstroommachine afgegeven koppel kan geregeld

worden door de werkelijke waarde van de ankerstroom I . tea J.S

vergelijken met de gewenste waarde I • Door het verschil van
a wens

deze twee waarden via een P1-regelaar toe te voeren aan de mutator-

sturing (U~ c), zal de mutator zich zodanig instellen dat 1
ais

gelijk wordt aan I (zie fig.5.2).
a wens

De ankerstroom I wordt gemeten met een trasfo-shunt (Labo 100A).
a

Deze heeft een overzetverhouding 1 :1000 en is afgesloten met een

weerstand van 100.n., zodat geldt: U
1

. = 0,1 I (V) (5.5)
J.S a

kan worden ingesteld met potentiometer P1.

schema getekend van de elektroniache scha-

keling waarmee de opteller en de PI-regelaar gerealiseerd worden.

U1 . wordt via een inverter (oA4) toegevoerd aan de als opteller
J.S

geschakelde OA2. U
I

wordt ook toegevoerd aan de opteller. De
wens

uitgangsspanning van OA2

signaal wordt toegevoerd
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Deze PI-regelaar is experimenteel zodanig afgeregeld dat het

regelsysteem geen inslingerverschijnselen geeft, terwijl de

+

P1

U
~wen. Pl_

regela.,

Uol. C mutator_

stu ring

C

Fig.5.2. 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 (oA6) toegevoerd

aan de mutatorsturing (U~ C).

De als minimum- en maximumbegrenzers geschakelde OA7 en 8 zorgen

ervoor dat UoI..C begrensd wordt op 6,5<'"Uo(c < 12,9V, zodat de

80 0ontsteekhoek <:/... C begrensd wordt op 5 < rJ... C < 120 • Omdat mutator

C als gelijkrichter moet werken zou het voldoende zijn om de ont

steekhoek tU6sen 0 0 en 90 0 te houden. Om de gelijkstoommachine snel

te kunnen laten stoppen kan mutator C even in wisselrichterbedrijf

gebracht worden (oc. C>90 0
) , waardoor de in de zelfinducties van

de gelijkstroomverbinding opgeslagen energie snel afgevoerd kan

worden. Daar de ankerspanning van de gelijkstroommachine niet

groter mag worden dan 220 V, moet de ontsteekhoek ~ C groter

blijven dan 580 (deze waarde is experimenteel bepaald).

Met de schakelaar S kan de mutator in- of uitgeschakeld worden.

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 voor di t signaal is namelijk 27 keer zo groot als de

versterkingsfactor voor het uitgangssignaal van OA2). Hierdoor

zal U~ C +15V willen worden, maar ten gevolge van' de maximumbegren

zer OAS wordt Ud.. c= 12, 9V. De ontsteekhoek 0'. C wordt dan 120
0

,

waardoor de mutator in wisselrichterbedrijf staat.

Ala de inverterende ingang van OA9 groter dan de halve voedinga

spanning is, staat op de uitgang van OA9 -15V. Deze spanning

wordt door de diode D1 geblokkeerd, zodat aan de PI-regelaar alleen

UI . - Ur toe$evoerd wordt. De mutator is in normaal bedrijf.J.s wens
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5.2. De gelijkstroommachine als "windturbine".

Om het door de gelijkstroommachine geleverde koppel hetzelfde

gedrag te laten verton en als het door de windturbine geleverde

koppel, wordt de potentiometer P1, waarmee de wenswaarde van de

ankerstroom ingesteld wordt.(zie fig.5.3), vervangen door een

koppelwenswaardegenerator (zie fig.5.4).

I___ l' .
I I
I r'uis-
I gener'atorL "

U
v

koppel- U
wenswaar'de
generator

ver
zwakker

100.n.

PI

r'egelaa,.

lIIutator
stur';ng

1:1000

Fig.5.4. de gelijkstroommachine als " windturbine fl
•

In fig.5.5 is het blokschema van de koppelwenswaardegenerator gete

kend. In (L14) wordt de werking beschreven.

Het ingangssignaal van de koppelwenswaardegenerator, U ,is even-
v

redig met de windsnelheid en kan worden ingesteld met een potentio-

meter (of eventueel met een windsnelheidsmeter of een ruisgenerarator,

zodat ook windvlagen gesimuleerd kunnen worden).
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Fig.5.5. Blokschema van de koppelwenswaardegenerator.

Het ingangssignaal Uw is evenredig met het toerental 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

koppelwenswaardegenerator (zie fig.5.6).

Fig.5.6. Verwerking van de door de tachogenerator afgegeven spanning.

Dit signaal wordt tevens gebruikt om de gelijkstroommachine tegen

een te hoog toerental te beveiligen. Als U~ groter wordt dan de

met p4 ingestelde waarde, dan valt relais R af, waardoor de in de
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gelijkstroomverbinding opgenomen magneetschakelaar (zie fig.5.4)

geopend wordt. De gelijkstroommachine stopt.

Het uitgangssignaal van de koppelwenswaardegenerator, U , is gelijkm
aan U =!C C (A) u2 (en U = 10V; zie fig.5.7).m m v mmax
Dit signaal wordt via een verzwakker toegevoerd aan de stroomrege-

ling (zie fig.5.3 en 5.4). Met deze verzwakker wordt het uitgangs

signaal van de koppelwenswaardegenerator (maat voor het koppel)

aangepast aan de ingang van de stroomregeling (maat voor de anker

stroom).

Omdat de ankerstroom niet groter mag worden dan 85A (vanwege

de gebruikte thyristoren in mutator C), zal de maximale waarde

van Ur . 8,5V zijn. Du's oak Ur mag maximaal 8,5V zijn.
~s wens

Daarom wordt U via een verzwakker toegevoerd aan de in fig. 5.3m
getekende schakeling (zie ook fig.5.4). Hiermee is het mogelijk

om het verloop van het koppel van de gelijkstroommachine (en dUs

ook het vermogen) als functie van het toerental gelijk te maken

aan het koppel van een windturbine (vermogen) als functie van het

toerental, als ook het massatraagheidsmoment van de bewegende

del en is aangepast.

De instelling van de koppelregeling moet zodanig gebeuren dat

als U = 10V, bij een toerental van 1500 omw/min het aan de as vanv
de gelijkstroommachine afgegeven vermogen gelijk is aan 24/~ kW,

waarbij ~ het gemiddelde rendement is van de door de gelijkstroom

machine aangedreven synchrone machine (zie ook paragraaf 8.3).
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Hoofdstuk 6 De bekrachtigingsstroom van de synchrone machine

6.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zal bekeken worden hoe de synchrone machine SM1,

die door de windturbine aangedreven vordt, bekrachtigd moet worden

om zo goed mogelijk de windenergie te benutten.

In paragraaf 6.2 wordt een vervangingsschema van de synchrone

machine gegeven met het bijbehorende vectordiagram. Tevens vordt

hier een algemene vergelijking voor de bekrachtigingsstroom afge

leid, vaarbij rekening gehouden wordt met de verzadiging.

In paragraaf 6.3 wordt met behulp van de nullast- en kortaluit

karakte~istiek van de synchrone machine een verband afgeleid tU8sen

de stromen en de magnetische bronspanningen. Bij daze beschouwing

vordt de verzadiging van de magnetische circuits in rekening gebracht;

het begrip "verzadigingsfactor" wordt ingevoerd.

In paragraaf 6.4 wordt met de in paragraaf 6.2.en 6.3 verkregen

resultaten een uitdrukking afgeleid waaraan de bekrachtigingsstroom

moet voldoen om optimaal gebruik te kunnen maken van de energie die

door de windturbine geleverd kan worden.

In paragraaf 6.5 Yordt bekeken hoe de fasehoek verloopt ala

functie van de cirkelfrekwentie van de door de turbinegenerator

afgegeven spanning, als de generator belast Yordt met een dioden

brug en een mutator.

Met de in paragraaf 6.2 tot en met 6.5 gevonden uitdrukkingen

wordt in paragraaf 6.6 de bekrachtigingsstroom en COS! als functie

van de cirkelfrekwentie en het door het autonome net gevraagde

vermogen, berekend en getekend.

In paragraaf 6.7 wordt bekeken hoe het door de synchrone generator

geleverde vermogen verloopt als functie van de cirkelfrekwentie en

het door het autonome net gevraagde vermogen, als de bekrachtigings

stroom constant gehouden wordt.

In paragraaf 6.8 wordt het werkgebied van de windturbine bij

geregelde bekrachtigingsstroom vergeleken met het werkgebied bij

constante bekrachtigingsstroom.
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6.2 De synchrone machine

In de literatuur ,L3) wordt een eenfasig vervangingsschema gegeven

voor de synchrone generator (zie fig~6.1).

lQ ls
""-
+

+

D P.S
~p( Llcs. "?:>

-

.r'ig.-,6.1. Eenfasig vervangingsschema van de synchrone genera tor.

Hierbij zijn de volgende veronderstellingen gemaakt:

- de rotor is cylindrisch

- de ankerweerstand wordt verwaarloosd

Als we verder nog veronderstellen dat de spreiding in de stator

verwaarloosbaar klein is, dat de statorwikkelingen sinusvormig

verdeeld zijn en dat de demperwikkeling ideaal is, dan zijn de

fasespanningen sinusvormig (er is dus alleen een grondharmonische

component van de spanning).

Oak wordt alleen gekeken naar de grondharmonische van de stromen,

omdat de hogere harmonischen toch geen bijdrage leveren tot het

vermogen (de stator- en demperweerstand zijn nl. nul verondersteld).

Uit fig. 6.1. kan de volgende betrekking afgeleid worden:

di
u a = up - Ls d~ (6.1)

Hierin zijn: U : de fasespanning; deze kan geschreven worden als
a

'wtu (t) = He t1 e J
a a

i de fasestroom; deze kan geschreven worden als
a

van u
a

u : de poolradspanning; deze kan geschreven worden als
p

i (t ) = He 1 e j ( W t- i )
a a

L : de vervangende stator.zelfinduktieJs
~ : de cirkelfrekwentie

u (t) = He 11 ej(~t+~)
p p

met ~ is de poolhoek in elektrische radialenp
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Hat bij fig.6.1 behorende vectordiagram is getekend in fig.6.2.

Fig.6.2. Vectordiagram.

Hierin is: Ff = ~1If de ~gnetische ~ron~anning ten gevolge (6.2)

van de rotorstroom

F = }..2I de m.b.s. ten gevolge van de statorstroom (6.3)s a
F de resulterende m.b.s~

r
If de rotorstroom

I de statorstrooma
A1 en A2 zijn machineconstanten

De resulterende m.b.s. F
r

is de vectoriele som van Fs en Ff • De

m.b.s. F bepaalt de met de statorfase gekoppelde flux. Hiervoor
r

geldt : ~ k= Fr/\ (6.4)

waarbij A de permeantie is. De grootte van A wordt bepaald door

de mate van verzadiging, die weer bepaald wordt door de grootte

van Fr. We kunnen dus schrijven: A =A(Fr ) d~(6.5)

De gekoppelde flux ~ k kan ook geschreven worden als u a =- d~ (6.6)

Omdat hier alleen de harmonische veiden in rekening worden gebra~ht

"kan (6.6) ook geschreven worden als: Ua=w~k/V2' (6.7)
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(6.8)ITit (6.4), (6.5) en (6.7) voIgt dan: IT =wA (F ).Fa r r
ITit fig.6.2 voIgt voor de magnetische bronspanningen:

F
2
f = F

2
+ F

2
+ 2F F sin '" (6 • 9)r s r s l

Als (6.2),(6.3) en (6.8) ingevuld worden in (6.9) geeft dit:

2 ITa 2 ~2I)2+ ~2 ITa
If =( W ><: 1/\ (Fr)) + (~a 2 ~ I a W).1 I\(Fr) sin) (6.10)

Hierbi j kunnen >. 2/ A1 en A1/\ (Fr) bepaald worden ui t de kortslui t

respectievelijk nullastkarakteristiek (zie paragraaf 6.3).
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6.3. De nullast- en kortsluitkarakteristiek

Uit fig.6.2 volgt dat in nullast

Met (6.2) en (6.8)

U /("j
~f =)..1 A (Fr)

(I = F = 0) geldt: Ff = F •a S r
kan dit ook geschreven worden ala:

De nullaatkarakteriatiek kan ook met de onderataande vergelijking

(6.12)

als de nullastkarak

synchrone machine

is nogmaals getekend

worden (zie ook L4) :
U

b(....!;) 7
w

en (6.12) volgt dan:

1

beschreven
U

a
I f = a <:J +

Uit (6.11)

:U 6
a + b( ~)

De constanten a en b kunnen opgelost worden

teristiek bekend is. Voor de hier gebruikte

wordt deze karakteristiek gegeven in L5 en

in fig.6.3. Met behulp van (6.12) volgt dan a = 2,72 en b = 7,95.

Vullen we dit in in (6.13) dan geeft dit:

(6.14)1= U
2,72 + 7,95 (wa )6

Uit (6.13) en (6.14) volgt dan dat A1f\(Fr ) een functie is van

U /lu. In het vervolg zal daarom geschreven worden: s=a A1" (F ) (6.15a r
waarbij s de verzadigingsfactor is (Engels: aaturationfactor;

Duits: Sattigungsfaktor). Resumerend kan geschreven worden:

s = 1 (6.16)

De verzadigingsfactor s geeft de mate van verzadiging aan: s=1 als

er geen verzadiging in de magnetische circuits optreedt en 5=0 ala

de magnetische circuits geheel in verzadiging zijn. In fig.6.5 is

s ui tgezet ala functie van~. Hierbij is U =230V en lIJ =100 TJ rad/sa nom
(zie paragraaf 6.6).

Bij kortsluiting van de synchrone machine geldt Ua=O, dus ook

F =0; uit fig.6.2 volgt dan: Ff=F • Met (6.2) en (6.3) kan ditr s
geschreven worden ala: If/Ia = 'A 2/ ).,1. In L5 wordt de kortaluit-

karakteriatiek gegeven voor de hier gebruikte synchrone machine; deze

karakteristiek is nogmaals getekend in fig.6.4. Hiermee kan geschre-

ven worden: A2/ A1= If/Ia= 0,1 (6.17)
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6.4. De bekrachtigingsstroom van de synchrone generator die door

de windturbine aangedreven wordt

Uit hoofdstuk 5 volgt dat de windturbine optimaal werkt als het

afgegeven vermogen evenredig is met de derde Macht van de cirkel

frekwentie van de door de generator opgewekte spanning, volgens

p = CW3 met C = 7,74x10-4 Ws3 (4.6)

We moeten daarom het rotorcircuit van de generator zodanig bekrach

tigen, dat aan (4.6) voldaan wordt. Om dit te realiseren zullen we

een ui tdrukking moeten vinden voor de bekrachtigingsstroom If=If ( W , r .
(6.19)

paragraaf (6.2) moeten (4.6)en (6.19)

Nu geldt er voor het door de generator geleverde vermogen:

p = 3U I cos 'of
a a I

Met de veronderstellingen van

aan

I =a

elkaar gelijk zijn, dus:

CW3
(6.20)

Als we verder aannemen dat de fasespanning U constant is (deze is
a

bij benadering gelijk aan de fasespanning van het autonome net als

cos ol. B=1) en gelijk aan de nominale fasespanning van de generator

en dat de bekrachtigingsstroom overeenkomt met de optimale waarde,

dan volgt uit (6.20): I ::: I (UoJ, of). Vullen we (6.20) en (6.15) in
a a t

in (6.10), dan volgt hieruit:

>- 2 3
2

aC UJ sin1-. .
'>"13Ws cosT

1
:::s IT

1 + 2,92(wa)6

= 100nrad/s

a -- 2,72

Hiermee hebben we een uitdrukking voor If gevonden als functie

van lu en r (Ua is constant).

Om een indruk te krijgen van het verloop van If als functie van

~ is in fig.6.6 If getekend voor: IT = 230V
a 4 3

C =-7,74x10- Ws

>. 2/ A1 ::: 0,1

cos.? = 1



~ _.~-=~.. :::t==: ~--=-r:- "' -.::-t...-:_ ~-=t---=-

->---:c_ -:~...;::__ ::-~~}-_ :.;..:::+-c-:::-- x:c..:~t:- --:C;-"": -
-I-- +- .--+ _

:-;:._:=~~~ t:...-=~.:-t .-.-.- .--=-t=I--:-f---<-~= _:-=.__~ --~: f--
--~-- - -

:y= ~~. ._--+-_ '- r- ~~~

..::c::§~C-;_.:.: ;:::-- ~=r---:c~~~E'=~:l--= ~ ;-T~ ...:::;=
~- - _- ,,_~~-:1=-:-;':::::~ ~~:-= ~::r=~...c--.:-=-=~

:~~ _.n__ ._- "::..:.:':::: =~~:~·--:E- ------ _.t ,.=- -i ---:

--- -::~ :~::=~_-f::~:::::: ::::l:~~~F:~-'-:~

~~:= -::=;:: ::::~:;:;::~:--:I--'_:.;::-::: ~-:~·':i-:=~:t:-= --:~:=--~----=-__~~~:'==-=~_:~~-:_~~T~~,::[~-~~ -- :~-:._:-:.~~~- -~:-=-c:=~

_. .1 _ ~- _.:---_---I-- - '
----i---=-=

----~

.-
-+

--- --~-, -+--

+-_~r:: -'"-t

~----:=t- -:--- :~ =:_::_L- ~_~._:-:' _:=±:-:.:.:_-+-----=--~- -:_-==.-~t-=-=f-=:-~-=---"""-----=- .-:.:t==-~~;.

=- :?r=" - :~~-_±:- --==-+-"':c:-'E--::: _:i:-- ---t

=~~f::='--::::- -:c~f'-:- -::= ~-=":::::E~---t=-- -:~ f'-.: -T --

--+---f::::~ -=--=.t:== -:. _~ ....:....~:-::.r

---=t::::: -::F- ..::c-~ -;- :-::::::~.::.::=::F~:--~--=c:i=
f=::=:i=- ,_..:.~=c::+= --..:..--r:- _::-:i=_:'::;::'--=-:::=::':::=~:

~ __ ~ :..,.,r,-- t_ ----!-~-t,-_+__- ~

-=- .,-=--;: c:.....:::--.-=:~ ::=;:.= - ,-= ;::.::L--= _,c::=::T--= -- :- -~::c.:.$=.o:::T _~_~
- : -- , f--... _.' .._~.-.I.- ':........--- -~_., ----+. ---...

r~ --=:=r-~- .:_~- _~:-:i=== f- -r---: _:~ .-~ -,'--r--.

1===. ---'--- c= ~j::=I--=.;;~==:-~~==-e:-::-:..: ::::f.::.:...:.=:.r c-

:==:: --+-,

~-=;.. ~:~:::- ....:'--
_._-..------....

-_. ,:-:::-::
_":""'_-1- -_L

---: ----

--~:'"=~:
--~

,.
::::t

~ ---

,
,-

--8,:.= 2~::;=-~:..:L-- ::+-:-~_L.=:=~:

:L--=I-~==i -- : __::!=::--'=I-.: -T _

-~-- ,_~-_..:...~__~L

-- ~-----:-

~r=:--:c--

-=-$~~-==
~--t-r--:---f------

--+

~.

~:':~1-t:::r-

f=::1--: -~-:+:-

R . =':t:-c
-:.~ r--------:- -t--==1- .. : .
::="F .;;:'

~::-- ,- -+;-=-: ~>;=-- ---:::=:-,-----:~:-:.....:.:_ .:';::-:-=r::--~'-j

-~-_. ~ _.~ -_~~-:~ -=~;L:- ~.~ t·-~~ ---r-
:~-r====--=-:~:rc:...:..-~ _~-:~:-:: -_::t= ~L-: ::t:=--~_.:t

1!::-1=~~:~:::- __:~--:'-:, : ;::l:c~:+-:- _~~~:;;:==



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

biz. 116 van

rapport nr.

6.5. De fasehoek als functie van de belasting

levert: P •wv
Deze belasting heeft cos ~ 1= cos rj.. A (r::J...

A
is de ontsteekhoek

van mutator A).

De door de windturbine aangedreven synchrone generator wordt op

twee manieren belast (zie fig.6.?):

-a- Door de diodenbrug die naar het autonome net levert: P t.au
Deze belasting heeft cos r 2=1.

-b- Door de mutator A die naar de wv-installatie

Er geldt: P . d= P + P t
w~n wv au (6.22)

P
Wind

P a
aut u

~ ==:::;:. t
0

-£* n
0

PWY~
0
m

B
n
•t

A

Fig.6.? Het vermogenscircuit

De totale cosr kan met het in fig.6.8 getekende vectordiagram

bepaald worden. Hiertoe moeten echter wel de grootte van I t enau
I, bekend zijn.

wv

I
tot

Fig.6.8. Vectordiagram
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(6.24)

(6.26)

(6.28)

Als we aannemen dat P - 3U I (deze wordt ala parameter (6.23)aut- a aut
gebruikt), dan volgt hieruit met (6.22):

P = P. - P = CL'\ 3- 3U r 3U Iwv w~nd aut Vol a aut= a wvcos r1
Hieruit volgt dan:

CW3_ P
I _ aut

vv 3Uacosi1

Uit fig.6.8 volgt:

r 2
= r 2

t I
2

+ 2I t I cos i 1tot aut wv au vv

I~ = I;ut + I~ot- 2IautItotcos 1
Met (6.23) en (6.25) kan voor (6.26) en (6.27) geschreven worden:

p2 ( C w3 _ P ) 2 P

I 2 aut aut 2 aut
tot=~ + 2 2 + ~

gU~ 9Uacos ~1 a

( C W3_ p ) 2 p2 p
aut aut 2 t

-:::---...,F~ = -- + I 2~ ItotCOB ~2 2 2 tot - 3U (
gua cos 11 9Ua a

Door uit (6.28) en (6.29) I tot te elimineren vinden we:

Clu 3

(Cl.J 3_ P )2
__--,,~a;,;;u..;.t_ 2P tCw3 _ p2

2 + au aut
cos l1

Met het in fig.6.9 getekende vervangingsachema van mutator A met

wv-belasting, kunnen we voor quasi-stationair bedrij!, dat wil zeggen

dat Pwv en ~ A zeer langzaam veranderen, het verband tussen Pwv
en r:J.. A bepalen.

I

2K- gA
~ (6.31)R

A
L UgA = T1 Uacos~ Awv

+

( )U•• I]
-2- = 0 (6.32)RA = nt.JLcARwv (want de spreiding in de machine

-
is nul verondersteld, dUB ook de

commutatiereactantie is dan nul)

Fig.6.9. Het vervangingsschema van mutator A met wV-belaBting.
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met lC

Ala (6.24) ingevuld wordt in (6.33) geeft dit:

(e tv 3- P t) 77 2R2 au wv
cos 11= 2

54Ua

Ala (6.34) ingevuld wordt in (6.30), dan voIgt hieruit:

ew 3
cos ~ = -'1-;:==:::;3;===========:3===2:;:==;'

) p(e I.. P ) + 2P te w - P
A ~ - aut au aut

54u2a
= 772R

wv

Nu hebben we een uitdrukking gevonden voor de fasehoek als functie

van de cirkelfrekwentie U) en het door het autonome net gevraagde

vermogen P t : ~ =~ (w, P t). Omdat P . d= e (.U3 is de faaehoek ookau l 1 au wJ.n
een functie van het door de windturbine geleverde vermogen:

i = 'f(Pwind,Paut)· WeI moet er op gelet worden dat ew3~ Pant

moet zijn.
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6.6. De bekrachtigingsstroom als functie van de soort belasting

en de hoeksnelheid

(6.21)

In de voorafgaande paragrafen zijn uitdrukkingen afgeleid voor:

I f = If(W, s, A2/A 1 ,1)
s = s(w)

1 = i (w,Paut )

Hiermee kan een uitdrukking afgeleid worden voor I f = If(to,Paut ).

De hiertoe benodigde betrekkingen zijn hieronder nog eens samen

gevat:
aU

12 = (~)2 +
f Ws

s =
1 (6.16)

cos'! =

sin1
cosy

P t) + 2P tC w 3 -au au

Voor de synchrone generator die door de windturbine aangedreven

wordt, wordt in de laboratorium-opstelling de Siemens-generator

type F 1294-4 B3 P22 gebruikt. Enkele gegevens van deze machine

zijn: nominale lijnspanning : 400 V

nominale stroom : 35 A

nominaal schijnbaar vermogen : 24 kVA

arbeidsf'actor : 0,8

nominaal toerental : 1500 omw/min

aantal poolparen : 2

schakeling 3-fasenwikkeling : ster

nominale bekrachtigingsstroom : 7 A

Bij gebruik van deze machine kan de constante C bepaald worden

ui t: P = S = CI.e) 3 (met S is het nominale schijnbare vermogen).
max nom nom

Met de hierboven beschreven gegevens geldt dan:

24000 -4 3 ~c = 3 = 7, 74x10 Ws (want W nom= 2 n60 = 100 71 rad/s)
(100 n)

Uit paragraaf 3.2 voIgt dat R = 11,2n. Met (6.36) wordt K dan:
4 wv

K = 2,58x10 VA.
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In paragraaf 6.3 is afgeleid dat

s =

en

1 +

1
u

:2.(~)6
a W

=
1 (6.16)

'>..2/ ~1= 0,1 (6.17)

In tabel 6.1 zijn met behulp van (6.16), (6.21), (6.35) en (6.37)

en de hierboven beschreven gegevens de berekende waarden van If

ui tgezet als functie van W, en P t. Voor P t= 0, 6, 12, 18 enau au
24 kW is in fig.6.10 If uitgezet als functie van~. De punten waar-

voor in tabel 6.1 "all is ingevuld, zijn niet haalbaar, omdat hierbij

meer vermogen over is dan door de wv-installatie opgenomen kan

worden. De punten waarvoor in tabel 6.1 "x" is ingevuld, zijn niet

haalbaar, omdat hierbij CW 3< P t (zie paragraaf 6.5). De pnntenau
die in tabel 6.1 onder de streeplijn liggen kunnen in de praktijk

oak niet bereikt worden, omdat If = 7 A (de maximaal toelaat-nom
bare waarde wordt 8 A verondersteld).

Volledigheidshalve wordt in tabel 6.2 cos 1 als functie van

W en Paut gegeven en in fig.6.11 is cos r als functie van w uit

gezet voor P t = 0, 8, 16 en 24 kW.au
De in de tabellen 6.1 en 6.2 gegeven waardea zijn berekend

met de programmeerbare zakrekenmachine van Texas Instruments

(TI 58C). De hierbij gebruikte programma's worden beschreven in

bijlage 7.
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~~w~W ° 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

1 ,2 0 0 0 0 0 0 0 0 6,46 6,71 6,86 6,97 7,03

1,1 0 0 0 0 5,65 5,87 6,02 6,12 6,18 6,21 6,21 6,18 6,12

1 , 0. 5,19 5,47 5,65 5,77 5,85 5,89 5,89 5,86 5,78 5,66 5,46 5,22 4,5

0,9 6,36 6,44 6,47 6,47 6,41 6,32 6,16 5,94 5,57 x x x X
1---- ---- - --- - - - -- --

0,8 8,81 8,78 8,70 8,56 8,35 8,03 7,37 x x x x x x----
0,7 15,5 15,4 15,2 14,8 14,1 x x x x x x x x

0,6 36,8 36,7 36,1 x x x x x x x x x x

0,5 120 119 x x x x x x x x x x x

0,4 553 x x x x x x x x x x x x

0,3 4x103 x x x x x x x x x x x x

0,2 7X104
x x x x x x x x x x x x

0,1 9X106 x x x x x x x x x x x x

'rabel 6.1. If als funktie van ~ en Paut
met W nom = 10011 rad/s.
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~
,

° 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
/~-

1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 , ° 0,98 ° ,97 0,97 0,96

1 ,1 0 0 0 0 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,93 0,93 0,94

1,0 0,96 0,93 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,89 0,90 0,91 0,93 0,96 1, °

0,9 0,82 0,81 0,80 0,81 0,81 0,83 0,86 0,89 0,95 x x x x

0,8 O,b'::! 0,70 0,71 0,74 0,79 0,86 0,98 x x x x x x

0,7 0,56 0,60 0,65 0,75 0,96 x x x x x x x x

0,6 0,45 0,52 0,69 x x x x x x x x x x

0,5 0,34 0,52 x x x x x x x x x x x

0,4 0,24 x x x x x x x x x x x x

0,3 ° ,16 x x x x x x x x x x x x

0,2 0,09 x x x x x x x x x x x x

0,1 0,03 x x x x x x x x x x x x

Tabel 6.2 cosS ala funktie van~ en P t met w - = 10°71 rad!s •au nom
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6.7. Het dQor SM1 afgegeven vermogen bij constanta bekrachtiging

Om een door SM1 afgegeven vermogen te verkrijgen, zoals dat wordt

gegeven in (4.6): P = CW3 , zal een veldregeling van SM1 nodig zijn.

In fig.6.12 is hiervan een voorbeeld gegeven.

Fig.6.12. Voorbeeld van SM1 met optimale bekrachtigingsregeling.

Als we echter in fig.6.10 kijken, dan zien we dat voor aIle waar

den van P t If rand 6 A ligt ( bedenk hierbij dat If = 7A).au nom
Hieronder zal daarom bekeken worden hoe het door SM1 afgegeven

vermogen afhangt van ~ als we geen veldregeling_ toepassen, maar

If constant houden (zie fig.6.13).

Fig.6.13. SM1 met constante bekrachtiging.
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Het door de turbinegenerator geleverde vermogen, P . d' zal nu
w~n

niet altijd gelijk zijn aan CW 3 , zodat voor (6.21) geschreven moet

worden:

2 aU 2
If = (~)

W5

Voor het door de turbinegenerator afgegeven vermogen kan hiermee

geschreven worden:

~ aU i 2'
P . d= 3 ,..... U C05(1 (_'o,a 1-005 'f
w~n ~2 a I -5 (

(6.41 )

(1-~2)2

2
c

1

cos 1= J 2 I

VK(Pwind- Paut) + 2PwindPaut- Paut

Uit (6.39) en (6.40) kan door elillinatie van cos'f het door de

turbinegenerator afgegeven vermogen, P . d' bepaald worden als
w~n

functie van ~, If en Paut. Na enig rekenwerk vinden we:
J 2 \

-a1 ± V a 1 - 4aOa 2
Pwind= 2a

2
222

met aO = c1Paut (K + Paut) + 2(1 + c2)(K + Paut)Paut+

Daar de turbinegenerator in generatorbedrijf moet werken moet

P . d~O zijn, zodat de nagatieve wortel in (6.39) vervalt.
w~n 3

cos 1 kan met (6.35) bepaald worden. Ook hierin moet C W

vervangen worden door P . d' omdat de windturbine nu niet altijd
w~n

optimaal belast zal worden~

P . d
w~n

Ws

c 1 = 3aU; \ / A2

W5I f 2
c2 = (aU )

a

Met (6.16), (6.17), (6.41), Ua= 230V, a=2,72 en ~2/ A1=0,1 kan

P . d berekend worden met behulp van de TI 58c. Het hiervoor ge
w~n

bruikte programma is beschreven in bijlage 7.

Uit (6.41) volgen echter twee waarden voor P . d. Als we in de
w~n

berekening de in paragraaf 6.6 berekende optimale waarde van de
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bekrachtigingsstroom If(to,Paut ) invullen blijkt dat aIleen de

P . d overeenkomt met het optimale vermogen
w~n

zal in (6.41) aIleen de negatieve wortel

kleinste waarde van
3P . d= CW • Daarom

w~n

beschouwd worden:
-a

1
- Jr--a"';---4-a-

o
-a-';

Pwind= 2a
2

(6.41a)

In tabel 6.4a, b en c zijn de resultaten van de berekening gegeven

voor P t= 0, 6, 12, 18 en 24 kW bij een bekrachtigingsstroom vanau
respectievelijk 5, 6 en 7 A. In fig.6.14a, b en c zijn de hierbij

behorende grafieken getekend. Om de instelpunten van de windturbine

te kunnen bepalen zijn in fig.6.14a, b en cook de vermogenstoeren

krommen van de turbinegenerator (zie fig.4.2) gestippeld getekend.

In de figuren 6.14a, b en c zien we dat de punten waarvoor

geldt P . d= P t (dit zijn de beginpunten van de grafieken) nage-
w~n au

noeg bij hetzelfde toerental bereikt worden. Dat wil zeggen dat

bij een kleine variatie van dit toerental het door de turbinegene

rator afgegeven vermogen sterk zal varieren. Hieronder zal

beschreven worden waardoor dit wordt veroorzaakt.

Als P . d= P t (de turbinegenerator leTert net zoveel vermGgen
w~n au

als door het autonome net gevraagd wordt, dUB P = 0) dan is de
WT

turbinegenerator aIleen belast door de diodenbrug, dus cosr = 1.

(6.21) gaa t dan over in (hierbij is ook C w3 vervangen door P . d):
w~n

2 aU ~2 Pwind)2
If = (--!.)2 + (-

Ws A1 3Ua

Hieruit voIgt:

\ /12
•aU

P . d= -2. 3U - (--!./
w~n ~2 a ! ("Js

(6.42)

In fig.6.15 is het door de turbinegenerator afgegeven vermogen

getekend als functie van w voor het geval dat P . d= P t' I f = 6A. w~n au
en W = 100 rad/s. Tevens zijn in deze figuur de afzonderlijkenom
termen getekend (zie (6.43)) waardoor P . d bepaald wordt.

w~n

Hieruit zien we dat de grote richtingscoefficient van P . dew)
w~n·

bij W /w nom ::l::- 0,82 (tv= 82n rad/s) veroorzaakt wordt door de

term (aU /ws)2. Dit betekent Q.at bij a!nemende w (w < 90nrad/s)
a

de ankerreactantie (UJL ) weliswaar afneemt (zie ook fig.6.2),
s

maar dat de poolradspanning ten gevolge van de toenemende verzadi-
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ging en het afnemende toerental sterk zal dalen, terwijl de anker

spanning U constant blijft. Hierdoor zal de ankerstroom I ena a
dus oak P . d = 3U I) in het gebied 0,82<W/W "::0,9 sterk

w~n a a nom
dalen.
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1,20 0

1,15 0

1,10 0

1,05 18,4

1 ,00 11 ,0

0,95 5,7

0,90 1 ,6

23,5

21,6

19,3

16,7

13,6

10,3

7,3

12

22,8

21,7

20,5

18,9

16,9

14,7

12,6

18

24,4

23,8

22,9

21,9

20,6

19,2

18,1

24

27,0

26,6

26,0

25,4

24,7

24,1

24,6

Tabel 6.4a. Het door 3M1 afgegeven vermogen als functie van W

en Paut met I f = 5 A.

1,20 0

1,15 0

1,10 0

1,05 0

1,00 0

0,95 0

0,90 8,8

0,85 1,1

0.,825 0,01

6

o

o

o

o

o

20,1

12,6

7,r.
6,0

12

o

34,3

31,6

28,7

25,2

21,1

16,5

12,6

12,0

18

32,2

31,2

30,0

28,3

26,3

23,6

20,6

18,1

x

24

32,7

32,0

31,2

30,1

28,7

26,9

24,9

24,1

x

Tabel 6.4b. Het door 3M1 afgegeven vermogen als functie van w
en Paut met I f = 6 A.

1,20 0

1 ,15 0

1,10 0

1,05 0

1,00

0,95

0,90

0,85

0,80

o

o

o

8,4

o ~ \

6

o

o

o

o

o

o

o

12,5

6,1

12

o

o

o

o

o

o

25,4

16,6

12,0

18

u

o

o

40,9

36,5

32,0,
26,6

20,9

24

41,3

40,3

39,1

37,5

35,5

32,7

29,2

25,3

'1-.. -

Tabel 6.4c. Het door 3M1 afgegeven vermogen als functie van ~

en Paut met I f = 7 A.
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6.8. Het werkgebied van de windturbine

Uit de voorafgaande paragraaf zien we dat bij een constante bekrach

tigingsstroom tussen 6 en 7 A bijna dezelfde instelpunten van de

windturbine verkregen worden als bij een optimaal geregelde

bekrachtigingsstroom.Als I f = 6 A (fig.6.14b) wordt bij v1 en v2
een goed resultaat verkregen, maar bij v

3
kan het rendement van

de windturbine dalen tot 70%. Ala I f = 7 A (fig.6.14c) wordt bij

v
2

een goed resultaat verkregen. Bij v1 kan het rendement van de

windturbine d~2en tot 96% en bij v3 tot 79%. Omdat de nominale

bekrachtigingsstroom van de turbinegenerator 7 A is, zal het tur

binerendement bij v
3

bij een optimaal geregelde bekrachtigingsstroom

ook niet hoger kunnen worden dan 79%.
Hieruit kunnen we concluderen dat een constnate bekrachtigings

stroom nagenoeg dezelfde resultaten geeft als een optimaal geregelde

bekrachtigingsstroom.

In het vervolg zal een constante bekrachtigingsstroom van de

turbinegenerator gebruikt worden, omdat dit ook eenvoudiger is en

Minder kans op storingen geeft.
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Hoofdstuk 7

De spanningsregeling van de synchrone machine 3M2 (L15)

In het vaarafgaande is steeds verondersteld dat de spanning van

het autonome net constant is en onafhankelijk is van de belasting

en de frekwentie.

De spanning van het autonome net wordt bepaald door de synchrone

machine SM2 (zie fig.1.5). Willen we de spanning van het autonome

net constant houden, dan zal SM2 uitgerust moeten worden met een

spanningsregeling. Stel namelijk dat -bij nominaal toerental- de

bekrachtigingsstroom van SM2 constant gehouden zou worden. (de pool

radspanning is dan constant) en weI zodanig dat de klemspanning van

de onbelaste machine nominaal is (380/220 V). Als het autonome net

aIleen met weerstanden belast wordt, zal de klemspanning slechts

weinig varieren (zie fig.7.1b). Voor de eenvoud van dit verhaal

wordt aangenomen dat mutator B geen blindstroom opneemt (~B= 180
0
).

Als dan (bij nominaal toerental) de belasting een inductief karakter

krijgt, zal de klemspanning van de machine dalen (ontmagnetiserende

werking van de belasting). Als de belasting een capacitief karakter

krijgt. zal de klemspanning van de machine stijgen (magnetiserende

werking van de belasting). In fig.7.1c en d is dit in een vector

diagram weergegeven.

De klemspanning van de machine kan (bij nominaal toerental)

constant gehouden worden door bij inductieve belasting de bekrach

tigingsstroom zoveel te vergroten dat de klemspanning U gelijka
wordt aan de klemspanning bij nullast UaO • Bij capacitieve belasting

moet de bekrachtigingsstroom verkleind worden om de klemspanning

Ua gelijk te maken aan UaO
De hierboven beschreven methode kan gerealiseerd worden met een

compoundbekrachtiging. Het basisprincipe van deze bekrachtiging

is getekend in fig.7.2. In fig.7.3 zijn de hierbijbehorende vector

diagrammen getekend voar de fase R. De werking van de compound

bekrachtiging zal hieronder beschreven worden voor de fase R.

Voor de eenvoud van deze beschrijving zal in eerste instantie SM2

als generator beschouwd worden en als belasting zal aIleen de be

lasting van het autonome net bekeken worden ( de invloed van mutator

B wordt dus voorlopig buiten beschouwing gelaten). Dit komt overeen
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Fig.7.1.a. Vervangingsschema van de synchrone machine (generator basis
systeem)

b. Vectordiagram van de synchrone machine als cos '1 = .t. 1

c. Vectordiagram van de synchrone machine bij capacitieve
blindcomponent.

d. Vectordiagram van de synchrone machine bij inductieve
blindcomponent.

Bij b, c en d is de poolradspanning /U I constant. De getrokken-p
vectoren (---) gelden bij generatorbedrijf en de gestreepte (---)

bij motorbedrijf.

5n
r------+J-+-_r------..,......-------------- R
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Fig.7.2. Principeschakeling van de compoundbekrachtiging
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met de situatie dat het autonome net alleen door de dieselmotor

gevoed wordt.

Uit fig.7.2 zien we dat als de synchrone machine onbelast is,

de stroom die de gelijkrichterbrug ingaat (I
R

) alleen bepaald wordt

door de stroom door de smoorspoel L1. Deze stroom Ie ijlt 90
0

na

op de bijbehorende fasespanning £R (hierbij zijn de weerstanden

van het circuit verwaarloosd).

Als nu de synchrone machine met een ohmse belasting belast wordt,

zal ten gevolge van de stroomtransformator ST1 een extra stroom I b
aan de gelijkrichterbrug toegevoerd worden, die in fase is met de

bijbehorende fasespanning £R en waarvan de grootte evenredig is

met de ankerstroom I • De stroom die de gelijkrichterbrug ingaat,
-a

I R wordt nu bepaald door de vectoriele som van Ie en lb. De grootte

van I R is nu ongeveer gelijk aan lIe I , omdat Ie en I b
loodrecht op elkaar staan (zie fig.7.3a). r

Als de generator belast wordt met een ~uivere) inductieve

belasting, ijlt ook I b 90
0

na op £R' zodat nu geldt: IIRI = lId +IIbl

(zie fig.7.3b).

Als de generator belast wordt met een ~uiver) capacitieve
~

belasting, ijlt I b 90
0

v66r op QR' zodat nu geldt: [RI ~ ~I - IIbl-

(zie fig.7.3c).

Hieruit blijkt dat de stroom die de gelijkrichterbrug ingaat

groter wordt als de hoek tussen fasespanning en stroom loopt van

0
0

naar _90
0

(zuiver inductief) en dat I
R

kleiner wordt als de hoek

tussen fasespanning en-stroom loopt van 0
0

naar 90
0

(zuiver capaci

tief).

Voor de synchrone machine in motorbedrijf geldt een overeen

komstige verklaring.

In fig.7.3d is het vectordiagram getekend waarbij de grootte

Van de belastingsstroom constant is, maar waarbij de hoek tussen

fasespanning en -stroom, 1 ' loopt van 0
0

naar 360
0

• Hierbij geldt:

0
0 < ~ < 90

0
: genera torbedrij f met capaci tieve belasting

90
0 < 1 < 180

0
: motorbedrijf met capacitieve belasting

180
0 < ~ ~ 270

0
: motorbedrijf met inductieve belasting

270
0 < ~ <360

0
: generatorbedrijf met inductieve belasting

De eindpunten van de vector I R liggen op een cirkel. Deze cirkel

heeft als middelpunt het eindpunt van de vector waarmee de stroom

die bij nullast de gelijkrichterbrug ingaat, la' wordt afgebeeld.

De straal van de cirkel is gelijk aan IIbl (dit is de grootte van
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Fig07.3. Vectordiagrammen.

A. ohmee belasting, generatorbedrij!

B. zuiver inductieve belasting, generatorbedrij!

C. zuiver capacitie'Ye belaeting, generatorbedrij!

D. eombinatie vectordiagrammen voor zowel motor- ala generatorbedrijf'

met capacitieve en inductieve belasting

eoe i :: 0, inductief'

coe r = 0, capacitief

-0-0 c031 = 0,8, induetie!, generatorbedrijf'

-x-x coe T = 0,8, capacitief', generatorbedrij!

xxxx cos 1 = 0,8, capacitief', motorbedrij!

0000 cos'1 = 0,8, inductie! , motorbedrij!
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de stroom die door de stroomtransformator ST1 geleverd wordt).

Voor de twee andere fasen, S en T, geldt een analoge verklaring.

De totale bekrachtigingsstroom If van de synchrone machine wordt

bepaald door de som van de drie stromen die de gelijkrichterbrug

ingaan: !R' !S' ~.

De goede werking van de compoundbekrachtiging wordt hoofdzakelijk

bepaald door de keuze van de overzetverhouding van de stroomtrans

format oren ST1, 2 en 3.

Met de hieronder beschreven meting zal worden nagegeaan in

welke mate de spanning van een synchrone machine die is uitgerust

met een compounderingsschakeling afhangt van de belasting (bij

constant toerental). Deze meting is uitgevoerd met een draaistroom

compoundgenerator van het fabricaat HEEMAF. Enkele gegevens van deze

machine zijn:

type

nominale spanning

nominale stroom

nominaal schijnbaar vermogen

arbeidsfac tor (cos ~ )

aantal poolparen

DGKG 660-4

400 V

29 A

20 kVA

0,8

2

nominaal toerental 1500 omw/min

nominale frekwentie 50 Hz

nominale bekrachtigingsstroom 8 A

type compoundbekrachtiging DGC 660-4-

__ Bij deze metingen wordt de compoundgenerator aangedreven door

een asynchrone motor. De generator wordt belast met:

a.stroom van ~ A/fase(5,3 kVA, cos~= 1)

b.stroom van 11 A/fase(7,3 kVA, cosi= 1)

c.stroom van 12,5A/fase(8,3 kVA, cos i = 1)

d.inductiemotor van 6A/fase ( 4 kVA, cos ~~ 0)

e.twee inductiemotoren van totaal 8A/fase (5,3 kVA, cos ~Z' 0)

f.combinatie van c en e (9,8 kVA, cos~~0,85)

De resultaten van deze meting zijn weergegeven in tabel 7.1.

In deze tabel zien we dat de generatorspanning maximaal 11 V afwijkt

van de spanning bij nullast ( de generator is dan ongeveer met de

helft van zijn nominale vermogen belast; zwaardere belasting was

niet voor handen). Het toerental (frekwentie) is echter niet constant

omdat de slip van de aandrijvende motor groter wordt, naarmate de
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Stroom/fase p'ijnspanning- (V) frekwentie (Hz)

0 A 389 49,2

8 A (ohms) 383 48,5

11 A (ohms) 382 48.3

12,5 A (ohms) 381 48,1

6 A (ind.) 388 49,1

8 A (ind.) 388 49,1

14,8 A (cos~cO,85) 378 4,77

Tabel 7.1. Metingen van de generatorspanning als functie van de

belasting

belasting groter wordt.

Bij een compoundgenerator ual de spanning echter evenredig uijn

met de frekwentie. Als namelijk de synchrone machine met een con

stante veldstroom bekrachtigd vordt, vordt een fasespanning afge

geven die rechtevenredig is met het toerental. De shuntschakeling

(L1, 2 en 3) leveren inderd~ad een constante bekrachtigingsstroom,

doordat de reactantiewaarden van L1, 2 en 3 ook evenredig zijn met

de frekwentie.

Als we met behulp van tabel-7.1 willen kijken of de spanning bij

constant toerental onafhankelijk is van de belasting, dan zullen ve

de meetwaarden als voIgt moeten corrigeren: elke spanningsvaarde

van tabel 7.1 wordt vermenigvuldigd met de verhouding tUBsen de

nominale frekwentie (49,2 Hz) en de bij die spanning gemeten fre

kwentie (hierbij is er van uitgegaan dat de spanning rechtevenredig

is met de frekwentie). Deze gecorrigeerde meetwaarden zijn veerge

geven in tabel 7.2.

Stroom/fase lijnspanning (V) frekwentie (Hz)

0 A 389 49,2
8 A (ohms) 388,5 49,2
11 A (ohms) 389,1 49,2
12,5 A (ohms) 388,6 49,2

6 A (ind. ) 388,8 49,2

8 A (ind.) 388,8 49,2

14,8 A (cos1:::::0,85) 389,2 49,2

Tabel 7.2. De gecorrigeerde meetwaarden van de generatorspanning

als functie van de belasting,
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Uit deze tabel zien we dat de generatorspanning nagenoeg constant

is. De afwijking ten opzichte van de spanning bij nullast is maxi

maal 0,1 %. Dit komt ongeveer overeen n~et de meetnauwkeurigheid.

We moeten echter wel bedenken dat de generator slechts met de helft

van zijn maximaal vermogen belast is. Maar uit deze meting blijkt

wel dat de compoundbekrachtiging redelijk nauwkeurig kan zijn

(volgens (13) is de onnauwkeurigheid ca. 5%).
De veronderstelling dat de spanning van het autonome net constant

is, is reeel als de frekwentie van het autonome net constant is.

Als we met behulp van de vermogens-frekwentieregeling de frekwentie

nagenoeg constant kunnen houden, kunnen we inderdaad aannemen dat

de spanning van het autonome net constant is.
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Hoofdstuk 8 Metingen

8.1. Inleiding

In dit hoofdstuk zullen de metingen beschreven worden van het

instelgebied van de "windturbine" bij constante bekrachtigings

stroom van de turbinegenerator (ter controle van de in hoofdstuk 6

uitgevoerde berekeningen). Ook wordt de meting van het gedrag

van de frekwentie bij in- en uitschakelen van belasting van het

autonome net beschreven.

De controle van de berekening van het instelgebied van de wind

turbine aan de hand van metingen levert nogal wat problemen op.

De berekening is namelijk uitgevoerd voor het door de turbinegene

rator afgegeven vermogen. Hierbij is het rendement van de turbine

generator en de overbrenging tussen de windturbine en de generator

constant verondersteld. In werkelijkheid zal dit rendement echter

niet constant zijn. Omdat de C -'A - en de C - A -kromme bekend zijnm p
voor de as van de windturbine , zal de meting van het instelgebied

van de"windturbine" in feite aan de as van de gelijkstroommachine

uitgevoerd moeten worden. De verliezen in de overbrenging van de

windturbine moeten daartoe bekend zijn.

Omdat de meting van het instelgebied aan de as van dellwindturbine"

nogal tijdrovend is, is een andere, iets onnauwkeurigere meting

uitgevoerd. Het instelgebied van de "windturbine ll zal niet aan de

as van de gelijkstroommachine gemeten worden, maar bepaald worden

voor het elektromechanisch vermogen van de gelijkstroommachine.

Het elektromechanisch vermogen van de gelijkstroommachine kan

namelijk eenvoudig bepaald worden uit de ankerstroom en het toeren

tal van de gelijkstroommachine (met (5.1)

Het instelgebied van de "windturbine" wordt dan bepaald door de

snijpunten van de elektromechanische vermogenstoerenkrommen van de

"windturbine" en de belastingslijnen. De belastingslijnen zijn het

elektromechanische vermogen van de gelijkstroommachine als functie

van het toerental {hoeksnelheid), met net door het autonome net

gevraagde vermogen als parameter. Deze kunnen bepaald worden uit

de ankerstroom als functie van het toerental en het door het auto-

nome net gevraagde vermogen.

De elektromechanische vermogenstoerenkromme van de "windturbine"
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kunnen we bepalen met de koppelwenswaarde generator. In fig.5.4

zien we namelijk dat de uitgangsspanning van de verzwakker de

wenswaarde van de ankerstroom is als functie van het toerental.

Hieruit kan met (5.1) het elektromechanische vermogen bepaald worden.

De elektromechanische koppeltoerenkrommen (het koppel is evenredig

met de ankerstroom) kunnen we met een x-y-recorder optekenen door

bij verschillende"windsnelheden" (U ) Uw te varieren (met bijvoor-
v

beeld een variabele gelijkspanning. U~ wordt toegevoerd aan de

x-ingang van de x-y-recorder en de uitgangsspanning van de verzwak

ker aan de y-ingang. We krijgen dan de koppeltoerenkrommen van de

"windturbine" als functie van de "windsnelheid".

Om een verband tussen de berekening en de meting te kunnen leggen

zal eerst bekeken moeten worden hoe het elektromechanische vermogen

samenhangt met het door de turbinegenerator afgegeven vermogen.

Hiertoe zal uitsegaan worden van het in fig.8.1 getekende vermogens

schema van de "windturbine" met de turbinegenerator.

I P

~

P ..
~Jz

/

!

+P ... +P •
wr~JV1.11g Te!h

P
generatoraa "'"

.....,

P +P +P +Pkoper zer wr Tent

I \

P~d
;>

I
Gelijketrooaachine Synchrone ~achiD.

(8.2)

Fig.8.1. Het vermogensschema van de "windturbine" met generator.

Als we hierbij de volgende rendementen invoeren:

n = Pip
l1 generatoras em

'Il_ = P . diP
~ w~n generatoras

dan geldt voor het door de turbinegenerator geleverde vermogen:

Als het instelgebied van de "windturbine" gemeten wordt aan de hand

van het elektromechanische vermogen, wordt het verschil tussen de
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meting en de berekening van dit instel~ebied bepaald door het niet

constant zijn van '1~.

Om het verschil tussen de meting aan de "windturbine" en de wer

kelijke windturbine aan te kunnen geven is in fig.8.2 het vermogens

schema van de werkelijke windturbine en de generator gegeven.

P P +P +P +Peeh Koper ys r wr Tent

OTerbrenging SyncnroBe machine

Fig.8.2. Het vermogensschema van de windturbine met generator.

( 8.4)~
'll1 Pturhineas

P = ~ P • Voor
generatoras l1 em

geschreven worden:
P =em

Als we hierbij invoeren voor het rendement van de overbrenging:

~3 = Pgeneratoras/Pturbineas (8.3~
dan geldt voor de werkelijke windturbine P - ~ Pgeneratoras-(3 turbineas·
Voor de "windturbine" kan met behulp van fig.8.1 afgeleid worden:

het elektromechanische vermogen kan dus

Wegena tijdgebrek heb ik de rendementen ~1' ~2en~3 niet kunnen

bepalen. Om de meetresultaten te kunnen gebruiken om een globale

uitapraak te kunnen doen over het instelgebied van de windturbine

bij conatante bekrachtigingsstroom van de turbinegenerator, is

aangenomen dat ~1 = '3 en ~1~2 = 0,9 = constant.

Voordat de meting van het ~nstelgebied van de "windturbine" in

paragraaf 8.4 beschreven wordt, zal eerst in paragraaf 8.2 de meet

opstelling beschreven worden. Deze meetopstelling wordt zowel voor

de meting van het instelgebied van de "windturbine" als voor de

meting van het gedrag van de frekwentie van het autonome net gebruikt.

In paragraaf 8.3 wordt beschreven hoe de "windturbine ll afgeregeld

moet worden, opdat deze een zo goed mogelijke simulatie is van de
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werkelijke windturbine (zie hoofdstuk 5).
Tot slot wordt in paragraaf 8.5 de meting beschreven van het

gedrag van de frekwentie van het autonome net bij in-en uitschakelen

van een belasting van 5,3 kW. Hierbij wordt de w(ater)v(erwarmings)

installatie alleen met de frekwentieregeling geregeld (zie hoofdstuk

1 en 3), omdat het wegens tijdgebrek niet mogelijk was de vermogens

regeling in te bouwen.

De verliezen ten gevolge van de bekrachtiging van de turbine

generator zijn bij deze beschouvingen niet in rekening gebracht.
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8.2. Meetopstelling

In fig.8.3 is het principeschema van de meetopatelling getekend.

De windturbine wordt hierbij gesimuleerd met mutator C en de gelijk

stroommachine GM volgens de in hoofdstuk 5 beschreven methode.

Door de Ilwindturbine" wordt de turbinegenerator SM1 aangedreven.

Deze heeft een constante bekrachtigingsstroom van 7A. Door de

turbinegenerator wordt het autonome net gevoed via de gelijkstroom

tussentrap, die bestaat uit de diodenbrug, de smoorspoel L en de

wisselrichter B. Ook de wv-installatie wordt rechtstreeks gevoed

door de turbinegenerator.

De ankerstroom van de gelijkstroommachine wordt gemeten met de

amperemeter A1. De bekrachtigingsstroom If van GM is gelijk aan 1,8A.

Met behulp van de x-y-recorder kan de ankerstroom (koppel) als

functie van het toerental getekend worden.

Het vermogen dat de diodenbrug ingaat (p t) wordt gemeten
au

met de voltmeter V2 en de amperemeter A2 (P t=V2A2)
au

Het autonome net kan belast worden met drie soorten ohmse belas-

ting: - 5,3 kW (8A/fase)

- 2 kW (3A/fase)

- 7,3 kW (11A/fase)

De frekwentie van het autonome net wordt gemeten met een digitale

voltmeter en een oscilloscoop (hierbij is U
f

is= -'~ f (in volt»).



Fig.8.3. Het principe.chema van .e meetopstelling.
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8.3. Afregelen van de windturbine

Met de gelijkstroommachine willen we een windturbine simuleren die

instaat is de generator bij een windsnelheid van 15 m/s een vermogen

van 24 kW te laten afgeven. In het laboratorium is dat niet mogelijk

omdat de maximale ankerstroom van de gelijkstroommaohine 85A mag zijn

(vanwege de gebruikte thyristoren). Uit (5.1) en (5.3) volgt dat het

maximale koppel dan gelijk is aan M = 01 -= 136 Nm (8.5)
max a max

Om het bij dit koppel behorende optimale toerental te kunnen bepalen

moet eerst bepaald worden hoe het koppel samenhangt ~et het toeren

tal (hoeksnelheid). Hiertoe gaan we uit van het door de turbine

generator afgegeven maximale verm~gen (24 kW). Dit wordt afgegeven

bij het optimale toerental n = 1500 omw/min. Als we aannemen dat

~1~2 = 0,9, dan moet het elektromechanisohe vermogen 24/0,9= 26,67 kW

zijn. Het elektromechanische koppel M is dan gelijk aan:
em

M = P /€JJ = 169,7 Nm (8.6)em em m
Ook geldt voor het optimale verloop van het koppel van de rlwindturbine 1

M = CW
2

(zie hoofdstuk 4) (8.7)
em m

Als n = 1500 omw/min (W = 157,1 rad/s) volgt uit (8.6) en (8.7)
m

C = 6,88x10-3

Uit (8.5) en (8.7) volgt dan dat bij een (maximale) ankerstroom van

85A de optimale hoeksnelheid gelijk moet zijn W
opt

= ~Mmax/C\~141 rad/~
Dan is n t- 60 ltJ t/2 T1 = 1346 omw/min.op op'/
Bij dit toerental zal dus het elektromechanische vermogen gelijk

zijn aan P = M tv = 136x141 = 19,2 kW.em em m
Om nu de koppelwenswaardegenerator' te kunnen afregelen moeten

we eerst bepalen bij welk ~oppel het maximale vermogen wordt afgege

ven. Uit fig.4.1 blijkt dat dit het koppel is dat bij een toerental

hoort dat 7/12 van het maximale toerental is (~=7). Uit fig.5.7

blijkt dan dat het maximale vermogen afgegeven wordt als

Uw = 1iX10,25 z 6v. Dit beteken~ dat de potentiometer P5 in fig.5.6

zodanig afgeregeld moet worden dat de loperspanning 6v is als

n = 1346 omw/min. De koppelwenswaardegenerator zal dan bij de

maximale waarde van U een uitgangsspanning van 9,3V afgeven (zie
v

fig.5.7). De wenswaarde van de ankerstroom moet dan echter 85A zijn

(Ur =8,5V), zodat de in fig.5.4 getekende verzwakker een verzwakwens
king van g:g = 1,1 moet geven.
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De bekrachtigingsstroom van de gelijkstroommachine wordt ingesteld

op de nominale waarde van 1,8A.

Om de gelijkstroommachine tegen een te hoog toerental te beveili

gen, zal deze afgeschakeld moeten worden als het toerental groter

wordt dan 1600 omw/min. Uw is dan gelijk aan ~~2~x6 = 7,1 V,

zodat de loperspanning van potentiometer p4 (zie fig;5.6)·ingesteld

moet worden op 7,1V.
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8.4. Het werkgebied van de"windturbine"

Het werkgebied van de"windturbine" kan bepaald worden door de

vermogenstoerenkromme van de " windturbine" en de belastings- ,

lijnen van de turbinegenerator te bepalen., De vermogenstoerenkrommen

van de " windturbine" kunnen bepaald worden uit de koppeltoerenkrommen

van de "windturbine". Deze kunnen gemeten worden met behulp van

de koppelwenswaardegenerator~(zie paragraaf 8.1). De belastings

lijnen kunnen bepaald worden door de ankerstroom van de gelijk

stroommachine te meten als functie van het toerental, bij ver

schillende,constante belastingen van het autonome net. Hiertoe

moet de windsnelheid zo langzaam gevarieerd worden dat het door

het autonome net gevraagde vermogen en de spanning van het auto-

nome net constant blijven. Het door het autonome net gevraagde

vermogen moet constant blijven omdat we deze als parameter gebruiken.

De spanning van het autoname net moet constant blijven, omdat

een verandering van de autonome netspanning een verandering van

de klemspanning van de turbinegenerator tot gevolg heeft.

In fig.8.4 is het resultaat van de meting van het elektromecha

nische koppel van de gelijkstroommachine (deze is evenredig met

de ankerstroom) weergegeven als functie van het toerental van

GM en 3M1. Dit toerental wordt gevarieerd door de windsnelheid

te varieren. De metingen zijn uitgevoerd bij een door het auto

nome net gevraagd vermogen van 1,6kW, 8,1kW en 11,4kW (hierbij

is het autonome net belast met een ohmse belasting van respectie

velijk OkW, 5,3kW en 7,3kW; het verschil tussen het door het

autonome net gevraagde vermogen en het door de belasting gevraagde

vermogen is het verliesvermogen in de smoorspoel L, mutator B

en synchrone machine 3M2). In fig.8.4 zijn tevens de koppeltoerell.krom~

men getekend zoals die met de koppelwenswaardegenerator b~pa~ld.zijn

Uit fig.8.4 kunnen met behulp van (5.1) de vermogenstoerenkrommea

van de"windturbine" en de belastingslijnen bepaald worden.

Deze zijn getekend in fig.8.S.

Als we nu fig.8.5 vergelijken met fig.6.14c dan kan het

volgende opgemerkt worden (waarnodig zal een index m toegevoegd

worden als het de metingen betreft en een index b als het de

berekeningen betreft) :



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

blz.151 van

rapport nr.

10 reM = I a (A)

9

=11,4kW

--+) n (omw/min)

o 270 540 810 1080 1345
Fig.8.4. De koppeltoerenkrommen van de "windturbine" en van de

turbinegenerator bij n opt= 1346 om~/min
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Fig.B.5. De vermogenstoerenkrommen van de "windturbine" en de

belastingslijnen.bij n t= 1346 omw/min.op
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- Als P t - 1,6 kW liggen de belastingslijnen rechts van de
au m

belastingslijn voor P t = 1,6 kW, terwijl berekend was dat
au m

deze lijnen links van de lijn P t- 1,6 kW (0 kW) zouden liggen
au

(zie fig.6.14c)

- De beginpunten van de gemeten belastingslijnen liggen nagenoeg op

de belastingslijn voor P t = 1,6 kW.
au m

- De gemeten belastingslijnen liggen bij alle windsnelheden rechts

van het maximum van de vermogenstoerenkrommen van de "windturbine ..

- De metingen laten zien dat de berekeningen een redelijke indicatie

geven voor de werkelijkheid.

De oorzaak van de verschillen tussen de metingen en berekeningen

moet gezocht worden in:

- De "commutatieverliezen" in de diodenbrug en wisselrichter B.

Hierdoor zal de spanning van de turbinegenerator niet constant

zijn.

- Het feit dat de rendementen van de gelijkstroommachine GM en de

synchrone machine SM1 niet constant zijn.

Uit fig.8.5 zien we dat het werkgebied van de windturbine

lang niet optimaal is. Dit is te verbeteren door het optimale

toerental groter dan 1346 omw/min te kiezen (zie paragraaf 8.3).

Om te laten zien wat de invloed is van de verhoging van het

optimale toerental is in fig.8.6 het resultaat van de meting

van de ankerstroom van GM als functie van het toerental weerge

geven bij n t- 1520 omw/min. In fig.8.7 zijn de hieruit afgeleideop
vermogenstoerenkrommen en de belastingslijnen weergegeven.

Hieruit zien we dat het werkgebied van de "windturbine" nu wel

in de buurt van de maxima van de vermogenstoerenkrommen ligt

(bij lage windsnelheden niet, maar dat zou bij variabele bekrach

tigingsstroom ook niet te realiseren zijn, omdat de bekrachtigings

stroom al maximaal is).

We moeten er echter wel rekening mee houden dat een hoger

optimaal toerental in werkelijkheid aIleen gerealiseerd kan worden

door de overzetverhouding van de overbrenging tussen de windturbine

en de generator te vergroten. Dit kan extra verliezen geven.
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turbinegenerator bij n t= 1520 omw/min.
op

18

12

10

20

16

14

o
Fig.8.7.

304 608 q12 1216 1520
De vermogenstoerenkrommen van de "windturbine" en de

belastingslijnen bij n t=1520 omw/min.op



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

blz'154 van

rapport nr.

8.5. Het gedrag van de frekwentie van het autonome net

Het gedrag van de frekwentie van het autonome net bij in- en

uitschakelen van de belasting is gemeten voor de volgende

situatie:

Bij een elektromechanisch vermogen van de gelijkstroommachine

van 10,1 kW wordt op t = to het onbelaste autonome net (Paut=1,6kW)

belast met een ohmse belasting van 5,3 kW (p t=8,1kW). Het verloop
au

van de frekwentie van het autonome net hierbij is getekend in

fig.~.&a. Hierin zien we dat gedurende 3 seconden een frekwentie

afwijking van maximaal 1 Hz optreedt. Bij het afschakelen van de

belasting (op t = t
1

) treedt er gedurende 2,3 seconden een frekwe~

afwijking van maximaal 1 Hz op (zie fig.8.8b).

In de eerste situatie zal de frekwentieafwijking langer duren

naarmate het elektromechanische vermogen van de gelijkstroom

machine kleiner is. (er is dan minder vermogen beschikbaar om 8M2

te versnellen).
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Hoofdstuk·9 Conclusies en aanbevelingen

9.1. Conclusies

De autonome windenergiecentrale aie het autonome net voedt

door een dieselmotor en/of via een gelijkstroomtus~en-

trap door een windturbine (zie hoofdstuk 1) blijkt, voor zover

gerealiseerd, goed te functioneren.

Vooral op die plaatsen waar nu electriciteit wordt opgewekt

met een (kleine) dieselcentrale, kan met betrekkelijk weinig

kosten het systeem met een windturbine uitgebreid worden tot een

autonome windenergiecentrale, waardoor men brandstof kan besparen.

In paragraaf 1.4 is reeds de conclusie getrokken dat het

overschot aan (wind)vermogen het beste direct achter de turbine

generator afgenomen kan worden. Uit de toepassing van deze methode

volgden echter nog een aantal extra nadelen die vantevoren niet

verwacht werden. Hieronder worden deze extra nadelen samengevat:

- Bij een verspreid autonoom net (bijvoorbeeld verspreid liggende

woningen) is het vaak aantrekkelijk om het overschot aan

vermogen, in de vorm van warmte, op verschillende plaatsen te kunnen

benutten. In dat geval is het gunstiger om de wv-installatie aan

de autonome netzijde op te nemen. omdat het overschot aan vermogen

dan via het autonome net getransporteerd kan worden~ De sturing

van de verschillende (kleine) wv-installaties kan bijvoorbeeld

via een telecommunicatieverbinding gebeuren.

- Bij gebruik van meerdere windturbines zal voor iedere windturbine

een afzonderlijke wv-installatie nodig zijn. Als de wv-installatie

aan de autonome netzijde geplaatst wordt, kan ook ~olstaan worden

met ~en (grote) of enkele wv-installaties.

- In fig.8.6 zien we dat de beginpunten van de belastingslijnen

(p =0) bij constante bekrachtigingsstroom op een lijn liggenwv
die in de buurt van de maxima van de vermogenstoerenkrommen

ligt. Om deze lijn nagenoeg door de maxima van de vermogens

toerenkrommen te laten lopen is maar een kleine verhoging van

het optimale toerental nodig. Als we dus de wv-installatie aan

de autonome netzijde opnemen is waarschijnlijk een betere optimale

instelling van de windturbine bij constante bekrachtigingsstroom

mogelijk.
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- Als we de wv-installatie aan de autonome netzijde opnemen is

het mogelijk om de twee, in paragra~f 1.2 beschreven, vermogens

rnetingen te reduceren tot ~en verrnogensmeting. In plaats van

Paut en Pbel kan dan namelijk alleen het door de synchrone

machine opgenomen of afgegeven vermogen gemeten worden. Dit is

namelijk ~ij verwaarlozing van de verliezen) gelijk aan

PSM2 = Paut - Pbel· Voor het geval dat de wv-installatie achter

de turbinegenerator is opgenomen geeft de hierboven beschreven

eenpunts-meetmethode grote rekentechnische en vermoedelijk ook

praktische regelproblemen.Dan zal namelijk het'dynamisch gedrag

van de gelijkstroomverbinding in rekening gebracht moeten worden

omdat de vermogensmeting achter de gelijkstroomverbinding uit

gevoerd wordt, terwijl het overschot aan vermogen veer de gelijk

stroomverbinding afgetakt wordt. Ten gevolge van de doofhoek

regeling is het niet mogelijk om een eenduidige overdrachtsfunctie

voor de gelijkstroomverbinding op te stellen. De schijnbare

weerstand van mutator B is namelijk negatief als dI/dt >0 en

positief als dI jdt < 0 (L1). Hierdoor zal de ligging van de
g

pool van de overdrachtsfunctie van de gelijkstroomverbinding

bepaald worden door het teken van dI jdt. Deze pool ligt in de
g

buurt van de oorsprong en zal dus het gedrag van het regelsysteem

sterk bernvloeden. Door de wisselende plaats van deze pool is het

bijna onmogelijk deze met behulp van een PI-regelaar te compen-

sereno

- Nog twee mogelijke voordelen om de wv-installatie in plaats van

direct achter de turbinegenerator aan de autonome netzijde op te

nemen is dat de mutator van de wv-installatie bij een weinig

veranderende frekwentie kan werken en dat een gedeelte van het

stuursysteem van mutator' B ook voor mutator A gebruikt kan worden.

Hieruit blijkt dat de plaats van de wv-installatie van geval tot

geval bekeken moet worden.

Uit hoofdstuk 6 en 8 blijkt dat het in principe mogelijk is

om met een constante bekrachtigingsstroom van de turbinegenerator

in de buurt te komen van het optimale werkgebied van de windturbine.

Dit is slechts onderzocht voor ~~n type generator, waarbij het

rendement van de overbrenging en de turbinegenerator constant

is verondersteld. Om een algemene uitspraak te kunnen doen over

de vraag of de bekrachtigingsstroom al dan niet constant gehouden

kan worden zal eerst onderzocht moeten worden welk type synchrone
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machine en overbrenging het meest geschikt zijn om in een autonome

windenergiecentrale toe te passen. Het voordeel van een constante

bekrachtigingsstroom is dat het toerental van de windturbine niet

gemeten hoeft te worden (zie fig.6.12) e~ dat er een regelcircuit

Minder nodig is.

In paragraaf 8.5 is het gedrag van de frekwentie beschreven

als een belasting van 5,3 kW in- of uitgeschakeld wordt. Dit is

een vermogensverandering van 25% van het maximale vermogen van

het autonome net. Er treedt dan gedurende ± 2 s. een frekwentie

afwijking op van maximaal 1 Hz (2%). Deze meting is uitgevoerd

voor het geval dat de wv-installatie alleen via een frekwentie

regeling geregeld wordt. Uit L1 blijkt dat bij toepassing van de

vermogens-frekwentieregeling de afwijking van de frekwentie nog

kleiner wordt.
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9.2. Aanbevelingen.

Voor zover nu overzien kan worden, lijkt de autonome windenergie

centrale, zoals die in dit rapport beschreven is, een praktisch

haalbaar systeem te zijn. Voor het zover is zal echter nog veel

werk verzet moeten worden. In deze paragraaf zal aangegeven

worden aan welke punten nog aandacht besteed zal moeten worden.

De laboratoriumopstelling zal op de volgende punten uitgebreid

moeten worden:

- De in de hoofdstukken 1 en 3 beschreven vermogensregeling moet

worden ingebouwd.

- Tot nu toe is aIleen het gedrag van de autonome windenergiecen

trale beschouwd bij een constante windsnelheid (met de hand

instelbaar). Omdat dit in de praktijk nagenoeg nooit het geval

is, moet de simulatie uitgebreid worden met een windvlagen

simulator.Dit kan gebeuren op de manier zoals in paragraaf 5.2

is aangegeven. Omdat dan het dynamisch gedrag van de windturbine

een belangrijke rol gaat spelen,zal ook rekening gehouden moeten

worden met de massatraagheid Van de "'.'!indturbine".

- Het aanlopen van de llwindturbine ll wordt nu nog met de hand

bestuurd. Ook de dieselmotor (asynchrone machine) is niet auto

matisch geregeld. Om dit te kunnen automatiseren zal eerst onder

zocht moeten worden welke regelmogelijkheden er zijn bij het

gebruik van een (echte)dieselmotor • Daarna zal er een regel

strategie opgesteld moeten worden voor de samenwerking tussen

de windturbine en de dieselmotor. Aan de hand van deze regel

strategie kan een regeling (of sturing) gemaakt worden, die

ervoor moet zorgen dat de windturbine zoveel mogelijk vermogen

afgeeft en de dieselmotor zo weinig mogelijk brandstof verbruikt.

Het systeem zoals dat nu in het laboratorium opgebouwd is, is

nogal storingsgevoelig. Dit manifesteert zich op de volgende

punten:

- Soms kipt de wisselrichter als er aan de autonome netzijde

belasting in- of uitgeschakeld wordt. Vermoedelijk wordt dit

veroorzaakt doordat de magneetschakelaars, waarmee de belasting

in- of uitgeschakeld kan worden, de goede werking van de impuls

fasesturing of de kipdetectie verstoren.

- Aan de uitgang van de doofhoekregeling (zie paragraaf 2.6.4)

ontbreekt af en toe een impulse
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Deze problemen heb ik nog niet kunnen oplossen, omdat het bijzonder

moeilijk is om de oorzaak te lokaliseren, want de storingen treden

zeer zelden op. Het eerste probleem -het kippen van de mutator bij

schakelen- heb ik grotendeels opgeheven door parallel aan de

schakelaars condensatoren van 0,1 pF te plaatsen. Sindsdien is

deze storing nog ~~n keer opgetreden. Dit is echter een voorlopige

oplossing. Het probleem zal uiteindelijk opgelost moeten worden

door de schakeling ongevoelig te maken voor storingen van buitenaf.

Zoals in de voorafgaande paragraaf al is aangegeven, zal nog

onderzoek verricht moeten worden naar de te gebruiken turbine

generator bij een bepaalde windturbine. Bij de keuze van de

turbinegenerator moet onder andere gelet worden op het maximale

vermogen, de maximale bekrachtigingsstroom, en de invloed van de

verzadiging.

Ook zal nog onderzocht moeten worden welk type overbrenging

tussen de windturbine en de generator het meest geschikt is en

hoe de verliezen hierin samenhangen met het toerental en of de

belasting.

Bij de keuze van de met het autonome net meedraaiende synchrone

machine SM2 is tot nu toe alleen de eis van belang geweest dat

bijvoorbeeld in windstille perioden het autonome net volledig

gevoed moet kunnen worden door d~ door de dieselmotor aangedreven.

synchrone machine SM2. Er zijn echter ook situaties mogelijk waarin

er andere eisen gesteld worden: bijvoorbeeld indien de diesel

motor alleen voor noodstroomvoorziening'wordt gebruikt.

Voor SM2 zou dan een kleinere machine gebruikt kunnen worden. Om

dan toch in de vraag naar blindstroom van het autonome net en

mutator B .te kunnen voorzien, zouden dan misschien condensatoren

parallel aan het autonome net geschakeld kunnen worden (zie L1

paragraaf 9.2). Een onderzoek zou kunnen uitwijzen of dit een

reele mogelijkheid is.

In het gelijkstroomcircuit van de wv-installatie is een

smoorspoel L gebruikt met een grote zelfinductie om mutator Awv
zoveel mogelijk ift leemtevrij bedrijf te kunnen laten werken (zie

hoofdstuk 3). De keuze van deze smoorspoel is echter grotendeels

bepaald door de in het laboratorium aanwezige smoorspoelen. Daar

deze smoorspoel echter duur is, is het nuttig om te onderzoeken

of deze vervangen kan worden door een smoorspoel met een veel
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kleinere zelfinductie.

Het overschot aan vermogen wordt bij de proefopstelling gedis

sipeerd in weerstanden (R ) die bijvoorbeeld gebruikt kunnen
wv

worden om water te verwarmen. Dit vermogen kan echter niet gebruikt

worden om bij tekort aan (wind)vermogen dit tekort aan te vullen.

Omdat dit tekort nu aangevuld moet worden met (steeds kostbaarier

wordende) dieselolie, zal het nuttig zijn om te onderzoeken of

het overschot aan vermogen opgeslagen kan worden in plaats van

gedissipeerd. tlierbij kan men denkan aan opslag in de vorm van

waterstofgas. Dij vermogenstekort kan het waterstofgas

via brandstofcellen weer omgezet worden in elektriciteit. Ook

opslag in een vliegwiel kan tot de (toekomstige) mogelijkheden

behoren.

Bij de laboratoriumopstelling wordt de spanning van het auto

nome net, bij constante frekwentie, constant gehouden door de

compoundbekrachtiging van 8M2. In L1 wordt een methode beschreven

om de spanning constant te houden met een spanningsregeling. Hierbij

blijft de spanning van het autonome net bij (kleine) frekwentie

variaties constant, terwijl bij de compounderingsbekrachtiging

de spanning van het autonome net nagenoeg evenredig is met de

frekwentie. Een onderzoek kan uitwijzen welk systeem het meest

geschikt is om toegepast te worden bij een autonome windenergie

centrale.

Bij de berekening van de vermogensregeling (zie hoofdstuk 3)

is ervan uitgegaan dat het door de belasting gevraagde vermogen

onafhankelijk is van de frekwentie van het autonome: net. Dit is

echter lang niet altijd het geval (inductiemotoren). Stel dat

het door de belasting gevraagde vermogen afneemt bij dalende

frekwentie. De vermogensmeting van het door de belasting gevraagde

vermogen zal dan bij een te lage frekwentie een lager vermogen

aangeven dan dezelfde belasting bij nominale frekwentie zou op

nemen. Dit heeft een foutieve instelling van de wv-installatie

tot gevolg die door de trage frekwentieregeling gecorrigeerd moet

worden. Hoe de invloed is van de frekwentieafhankelijkheid van

de belasting zal onderzocht moeten worden. Het resultaat van dit

onderzoek kan medebepalend zijn voor de keuze tussen een spannings

regeling of een compounderingsbekrachtiging van 5M2. De laatste

kan namelijk de frekwentieafhankelijkheid van de belasting nog ver

hogen, omdat dan ook de spanning afhankelijk is van de frekwentie.
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Bijlage 1 De mutatorsturing

In deze bijlage wordt de werking beschreven van de mutatorsturing.

Deze sturing bestaat uit: - het impulsfasesturingssysteem

- de logieche schakeling

- de ontsteekhoekmeting

- de frekwentiemeting

- de poortschakeling

Zowel de sturing van de als gelijkrichter werkende mutator (A)

als van de als wisselrichter werkende mutator (B) zijn uit de

hierboven genoemde schakelingen opgebouwd. De sturing van de ala

wisselrichter werkende mutator is nag uitgebreid met een doofhoek

regeling en een kipbeveiliging (zie bijlage 2 en 4).
In de volgende paragrafen worden de schakelingen beschreven

die voor de sturingen van beide mutatoren gebruikt worden. Deze

paragrafen zijn overgenomen uit (L1).

In bijlage 3 worden de schema's van de schakelingen van de

sturing van de als gelijkrichter werkende mutator samengevat. In

bijlage 4 worden de schema's van de Bchakelingen van de aturing

van de als wisselrichter verkende mutator samengevat.



Technische Hogeschool Eindhoven
Afdeling der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica

blz.165 van B1

rapport nr.

2.3 Het impulsfasesturingssysteem

Het impulsfasesturingssysteem wlrkt met eed oscillator

die 6 pulsen op'Nekt gedurende 1 periode van de wissel

~)r~~nninf,. Deze 11Ulsen ','forden doorgegeven aan een ringtelJ er

die ZE-';S verschi llende t,jest::mden kent die achtereenvolgens

~orden doorlopen. Een loeische schake ling bepaalt uit de

st~d van deze rin~teller de gate-signalen voar de thyris

toren zodanig dut deze pulsen in de juiste voleorde a~n

de th,"ristoren doorgegeven worden en dat zij 120 0 Lm.e;

zijn (zie fi~. 2.5).

oscillator
Up

Fig 2.5. [Ie t sturingssyst eem.

ri ngteller
+

logica

De g(~bruil<:te oscillator is een zaagtandgenerator. De

zaagtDnd 'Nordt opge\'fekt door het met constante stroom

op- en met constante stroom ontladen van een condensator C.

Voor de s0annin~ over deze condensator C geldt dan:

I
U c = ~t + constante (~~.1)

Ilierin is I c de (constante) laadstroom van de condens'l.tor.

De condensator wordt ongeladen met 1
0

=1 1 (1 1)0) en
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vervolgens ontl.3.den met I c =I
2

(1 2 <0). Hierna herhaal t

zich dit proces periodiek.In fiG. 2.6 is een schakeling

geschetst die :.ils zaagtandgenera.tor kan dienen.

'''Up

Ie
Uo(

Fig. 2.6. De zaagtanJoscillator.

r
l

!

TT

Up

u""

\T
2 T

lng. 2.1. Het verloop van Uo(, u e en up als funetie van

de tijd.

De werking v::m deze schakeling is als volgt: ·In het

begin is de e0ndensator C ongeladen (uc=O). De condensator

V'Iordt nu line, ir opgeladen tot u e de waarde Uo<+AU bereikt.

(rp dat moment lrrij:~t de Sehrni tt-trigger (een spannings

vecgelijlcer met hysteresis) a3.I1 de ui tgang een andere

waarde. De elektronische sehakela'r klapt hierdoor om,

waardoor de condensator ontladen wordt met 1 2 • Deze ont

lading gaat door tot het moment waarop UC=~~AU geldt. Op

dit moment krijgt de uitgang van de Schmitt-trigger weer

zijn oorspronkelijke waarde, klapt de elektronisehe

schakelaar om en begint de oplading van de condensator

tot ue=Uo<+au. Dit is een periodiek versehijnsel zoals .in

uj

fig. 2.1 is aangegeven. In deze figuur is bovendien het

verloop van up getekend.

----------------
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(2.2)T
p

Vergroot men nu \:0( (bi,ivoorbe(;ld 0[1 Lijdstip t
1

in fig.

2.7), d:'ll zal het ti jd:.sinterv,ll tussen het einde V~U1 de

vorige puIs en het be2:in van de volgende puIs vergroot

worden. He t duurt dan name Ii j Ie Llnger voordat U c =1..1«.+4 U

bereikt wordt. De tijdsintervallen tussen het einde v~~

de vorige puIs en het begin v~ 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

irnpulsfasesturing. Een verlaging van Ue>e: geeft het te,,:!:en

gestelde resultaat. In fig. 2.7 wordt uO<,op tijdstip t 2
verlaagd.

De periodetijd van de za~gtandoscillator (bij constunte

uo<) is:

Deze periodetijd moet i-deel van de periodetijd v~~ de

wisselsnanning 'L'n ::ijn. Tp lean men varieren door 1 1 en 1 2
te varieren. Jorden 1

1
en 12 evenredig met een stuur

sn::mning u l' vo l:jens:

I -= K
1
u

f1

1 2 -- K 2u
f

(2.3a)

(2.3b)

clEm !!8 Ldt voor de frequentie van de '-',3.:l[!.tandoscillator:

f
p

1
== r =

p + 1 )
~

(2.4)

Er is nu een oscillator ontstaan met twee stuuringangen,

namelijk een fasesturincsingang (u~) en een frequentie

sturinc;singang (u
f
). De frequentiesturingsingfu"'1g wordt

gestuurd door een frequentie-spanning~Jomzetter, zl)dat:

rr f- .I.\.] n

._.__.- _._.- _..- _.- -._.- -. ---- ....__._--
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Iherin stelt f de netfre<mentie voor. Door de l-:cuze VeLDn .
K 1 , K2 en K 3 k~ men zor.::>;en dat de pulsfrequentie f r, zcs-

maal de netfre'Juentie f is.
n

In fig. 2.8 is de nu ontstilne schakeling geschetst.

beslaa'ld
ntt~

1!'ig. 2.8. De Z<l3.gta.'1.doscillutor bij [';cbruil-:. V'.m

tVlce ing8n[';en.

DeZE; schakelinr- k,~n in principe werb:n. In wE:rl\:elijkheid

zijn de component en echter niet ideaal, waardoor de Duls

fre<-!.uentie niet exact zesmaal de netfrequentie is. Om

di t te corrigeren en am de werlcelijk o',tredende ontsteeli:

hoek overecn te laten komen met de door u~ ingestelde

wenswaurde is er een ontstee1choelcregeling aangebracht

(zie fig. 2.9).

Omd:lt de o'.-meetsch:.lkeling geen ideale gelijkspallilinG"

qf~eeft, moet er een filter toeGepast worden. Bij een

verandering van de ontsteekhoek zal deze verandE:ring ten

eevolGe van het filter vertraagd toe~evoegd worden aan de

ver(Celi jLer 0( -~-. Om ervoor te zorgen dat de ui t~-::ang. wens -'1s
van de vergelijker in nonnale situaties nul is, moet ook
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beslaand
ntll

oC vertraagd aan de vergelijl:er doorr:eeeven 'Norden. Omviens
di t te bereH::en Vlordt o("en'" via een zelfde filter

" ~

toegevoegd a~n de vergelijker. ~en zou verwachten dat

01.. ontleend zou worden aan u()(. Dit wordt echter niet'{,lens
gedaan.,iordt namelijk bijvoorbeeld or t 1 uoo(v~rhooGd

(zie fig. 2.10), dan gebeurt gedurende een benaalde tijd

11 12 ~

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 \Vorden. Het effect zou dan hetze1.fde geweest zijn;

er is geen verschil in pulsgedrag bij verhoging van u ... op
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t
1

of t
2

(in fie. 2.10). ','/e lrunnen t
2
-t 1 als een dade tijd

kemnerken. Om de verschillcnde waarden van de dode ti j d

te doen resulteren in een zelfde effect, wordt ~ n~we b

ontleend a~l de condensatorsp~Dinguc. De gemiddelde

wadrde van u. c in het stationaire geval is gelijk aim Uo(.

Het grote voordeel van deze stuurscha~elinG is dat de

pulsopwekking praktisch niet verstoord wordt door

vervormingen van de netwisselspanning. De zaagtandoscilla

tor wordt namelijl: niet rechtstreeks door de netspanning

beinvloed. ien tijdelijke fout in bijvoorbeeld ~~n van

de fasecpanningen beinvloedt weliswaar de ~-meting momen

taan, mQ~r door de tijdconstanten in het filter wordt de

invloed V:Jl1 deze fout ui tgefil terd. De ontstekinc; van de

thyristoren 'Nordt dus nauwelijks verstoord. Een voorwaarde

hiervo1)r is n ..1tuurlij\c dat de tijdconstanten in de fil ters

groat ~enoec gekozen ~orden.

2.4 Grenzen a,~,n de ontsteekhoekinstel l ing

Tijdens het bedrijf van de mutator moet de ontsteek

hoek 0< begrensd worden volgens 0 0 ~ 0'.<180 0
• Verhoging

van Uol met 4 Uo( heeft tot gevolg dat de spmming over de

condens~ltor C met AUc<.. extra verhoogd moet r:orden. Hiervoor

is de tijd nodi~ (met (2.3a) en (2.4)):

LlUo(

= c1 1

CAUo'.
= K

1
K

3
f n

(2.6)

Of met f =1/T :n n C
ICT.1u a<

1 3
(2.• 7)

De vergroting van 0<. in graden is dus:

L1uo( 0

- K K /C360
1 3

(2.8)
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Door de keuz(; Ve:trl K1 , K
J

en C ,,'/ordt dus ht:::t verband

tussen de vergrotine; van de ont::.;teekhoe1c 60<en de ver,'3To

ting van de stuursp3llIline; 110(. vasteelegd. Di t is een line;dr

verband dat onafhan\celijk is van de frequentie.

Het plotseling vere;roten van u~tijdens het opladen van

de condensator C geeft geen problemen. \Vordt echter u«
vergroot tijdens het ontladen van 0, dan is het resultaat

dat de ontsteekhoek niet met de gewenste waarde wordt

vergroot (zie fig. 2.11). De zo ontstane fout zal vervol-

Fig. 2.11b. Verhoging van u~ tijdens

fiI'
l: l.g. 2.11 a. Verhoc;ing van u 0< ti j dens c.

van C.

gens worden gecorri'~eerd door de (trage) ontsteekhoek-

regelinr:.

Door te vOurlcomen dat u<x snel vergroot wordt, kan de

beInvloedinc door de ontsteekhoekre~elingbeperkt worden.

De werking van de ontsteekhoel(regeling is nihil wanneer

de helling bij het ontladen van C vele malen steiler is

delll de helling v~m de verhoging van ~. Om de ontsteek

hoekverandering snel te maken moet dus de ontlaadtijd

van de condensator C zeer klein gemaakt worden.. Dus K2
in (2.Jb) moet groot zijn.

Voor het verkleinen van de onts teeh-hoelc is het eveneens

----------- - --- --_._--_._- ---------------
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nodi{'; daG uo(Lm.:s:~~l:J.:n in de tijd ver'andert ten oJ)~ichte

van de ontla:ldtijd van C. l\~eem bijvoorbeeld aan dat men
o

or tijds~ip t 1 de ontsteekhoek met 120 wil ve1'kleinen.

Dit betekent dat e1' twee puIsen overgeslagen IDoeten worden
(zie fig. 2.12a en 2.12b). Bij het impulsfasesturings

systeem is dit echter niet mogelijk.

a Upjl EJ 0 0 tJ G---i t~ L...-__-' -r-

b ,p'l 8 0 I, 0 0 Q.
C Upll [J w'-----tJ-G~l*
d upj ~

2.12a. Pulsverloop zonder verkleining V311 uo(.

li'ig. 2.1:.?b. Gewenste resulta:J.t voor t.> t 1 bij verkleining

van uo( op tijdztip t 1 •

Fi0 _ 2.12e. Verkre~en resultaat met sehakeling volgens

fig. 2.9 bij verl:leining van uo(op tijdstip \'1.

Fie. 2.12d. r.1oCelijl: te bereH:en result3.:.1.t bij snelle

vc:rkle ining van u<:>(.

Zou men bij de sehakeling vo12ens fig. 2.3 uoLplotseling

verl::J..:.'~en, d2.n verloopt de condens2.tors panning u e en de

pulsspanning up zOClls in fig. 2.13a is aangegeven ( zie

ook fie. 2.1~c). De gewenste faseverschuiving van het

ontsteelrmoment word t niet bereikt. os.s zal dan ook groter

zijn dan ~ • Dit heeft tot gevolg dat de (trage)wens
ontsteekhoekregeling deze fout moet corrigeren.

De on tsteekhoek lean sneller verkleind worden door een

a~~tal pulsjes snel achter elkaar te laten volgen ( zie

fig. 2. 12d). Di t lean men bereilcen door de helling bij

het ontladen van de condensator veel ~lteiler te maken dan

de helling bij de verlagin8 van uo«zie fig. 2.13b).

'-----------------_._-_._---- ---- _._-------- - --- -------- _.. __ ._---- -_..
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Fig. 2.13. Eet verloop V2.11 up en u e als funetie van de

tijd bij plo~selin6e (2.13a) en bij 1anzzame

(2.13b) v;iri.3.tie van 110(.

llet verband tussen UO( en de ontsteekhoek wordt benanld

door de opla""dti j d van de condensator C. Verandert Leo<,

eehter tijdens het ontladen van C, dan ~al de ontlaadtijd

dit verband verstoren. Dit is nog een reden om de ontlaad

tijd klein tc maken.
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2.5 Rea] iscl.'in;::: v-:m het im')l1.1sLl:.:;esturings,~ysteem

Voor de sturinJ; i3 in eerste instantie gebruik gemaakt

van de schalceling z08.1Ei die door Van Angeren (zie (L16))

is Gcmaal:t. De scha.keling van de impulsfasesturing is

gegeven in fiG. 2.14. Centraal in deze schakeling staat

I
I
I
L _

r-------------

I
L __

;~s
1/

r - - - - - - - -",
I

I

I

I I
I I
'- - - _. -. _.- - ~

r -

------------_.

Fig. 2.14. Bet eerst gebruilcte imrmlsfases"turingssysteem.

de condensator C. Deze condensator wordt opgeladen door

de sp:mningsc:e s tULl.rde ~ tro()Glbron op£;e IJouwd ui t T2 en

OA6 (verf~elijte fi~. ;2.9). I',let behulp van OA6 worden

tevens de si,311alen afl:orns I;ig van de vergelijlcer o(i8 met
~ ~n de potentiomet8r P3 oD7eteld. Met P3 wordt dewens - , .--'
oplaadtijd v:.n de condensator C bepaald als de uitgangs-

sranning van OA5 nul is. Hiermee wordt de zaagtandoscil
lator af~cre~eld op 300 Hz. Deze mutatorsturing werkt

aIleen goed bij een netfrequentie van on~cveer 50 Hz.
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De ontstecldlo(; .re' elin:", lean dan n::.unelijk de frequentie

afwijlcin,~r, e,Jrr.l,rrCl'l,;n. ViI. hl~t filter (OA3 en OA4) wordt

de rimpe 1 op de conden3i'torSTu.nning u e verzwakt. Hierdoor

wordt u... ~ gevonden. Deze 'lJaarde 'Nordt door middel van-V;wens
OA5 verceleken met Uo(is. De potentiometer P1 is ai.;ll1V/ezi~

om het verschil in nulniveau bij u-/ en UD(. te comuen-
~wens lS L

seren. Bij o(is=O(wens geldt nrunelijk niet dat U"'is=U«wens·
OA1 en OA2 vormen de hoofdelementen van de Sclilllitt-trig~er

die de pulsen afgeeft aan de ringteller (u ) en die hetp

ontlaadcircuit (T1) schakelt. Indien cont~ct a open is,

wordt T\ via OA7 in geleiding gehouden waardoor U c vrijwel

nul blijft. Door het sluiten van cont3.ct a wordt T3 uit

geleiding Gt; bracht. Hierdoor InU1 de oscillator starten.

Bij autonoom bedrijf is de constantheid van de frequentie

niet geLr,:lrandeerd. Het is dan ook noodz::llcelijk om een

frequentie-;,:;p:.:mningsomzetter toe te passen die de

s'18..'1nin,"','s,n;e s tuurcle stroombron stuurt (zie fif:. 2. r)) •

Hierbij k:m men het beste een linenire s:/annings,....estuurde

stroombron toer'assen. Voor het laden van een condensator

i~ een integrator zoals die in fig. 2.15 is ~etekend een

eenvoudi{':e oplossing. Deze schalceling w€rkt tevens als
r- R

x
Ux... - --t '---r___ 1 I

I

~ :

Fig. 2.15. De r':ebruikte integrator.

opteller.

namelijk:

Voor de laadstroom van de condensator r' geldtv

i c

u 1 u 2 U x (2.1)= -
~ ~

.......- rx

De inverterende ingang is hierbij een virtueel aardpunt.

In fiG. 2.16 is de gewijzigde sch3keling getekend met

0A.7 als integrotorversterker. De condent3ator wordt

'----------,---".,-,-_._-,-,-,--~------~----
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J;

~ !
Ii

,,,
-- - - .... 1

;I,
~ !

I
J:

I___ - __ j _1 ;

_ _ _ _ ~'f'(.eflS~ _, :
, :

r

r - .. - - - . - - - -

r- - - -

r - - - - - - - - - --

'-- -- -- - ----- - - - - t- J !
Uc(i.~

Fig. 2.16. Het impulsfasesturingssysteem na een eerste

i'/i j ziging.

ontladen door '1'1. Deze transistor ';.rordt door de Schmi tt

trig~er gestuurd via 0,l8. r:let behulp van P2 kan de

o;llao.dtijd van C a::me;erJ:l:.:,t i'/orden aan ufo Men kan met

behulp vcm P2 (re.;elin,'j van K1 in (2. 3a)) bijvoorbee Id

bewerkstelligen dat bij u
f

=-5V (en bij een uitga.nzss-ranning

van OA6 van OV) de fre~luentie van de zaagtandoscillator

300 Hz bedraClgt. Het laag houden van de condensators")Janning

Uc met behuln van T3, OA7 en het contact ~ bleek niet

nodig te zijn.

Een nadeel van deze schakelin~ (fir:. 2.16) is dat de

ontlaadtijd Vill1 de condensator niet afhankelijk is van de

frequentie VQn het wisselspanningsnet. Om dit bezwaar te

clirnineren !::an men de condensator ontladen door de gein

ve:..~teerde spanninc -ut' via de weerstand R toe te voeren

a~~ de inverterende ingang van de inte~ratorversterker.

Een scha~::eling die volgens di t nrincipe werkt is in

fi~. 2.17 getekend. Om te zorgen dat de ontlaadtijd vele

malen :-::leiner is dan de oplaadtijd, moet H vele malen

lcJ.einer zijn dan de weerstand van de potentiometer P2.

--_._--_.-----------_.----



'Jl1tniscl\e Hogeschoo( Eindhoven

AadeUng der etektrotechniek - Vakgroep elektromechanlca

biz. 177 'Jan B1

rapport nr.

I i

l '

- - --,

r - 
I

t

r- 
I

,
L _

- --I
I
I
I

uf--........-------1

i..- _

r- - --
I
I

I
I

I

I
L __

Fig. 2.17. Bet impulsfasesturingssysteem na een tweede

Het ontladen V:ln de condensator wordt weer gestuurd

door de Schmitt-trigger. Tijdens onladen van de conden

sator C is de ui tgangssnc:mning van OA2 nega.tief. De diode

D1 staat hierdoor in sperrichting. De operationele

versterke r OA.] zal zich nu zodanig in~;tel.len dat de spanning

op de inverteren1e en op de niet-inverterende in[';3.ng aan

elkaar ~elijk worden. De spanning op de inverterende

ingang is 0 V, dus de sp:mning op de niet-inverterende

in~ang en or de uitEang van OA8 zal 0 V zijn. Door de

weerstand H loopt dUB zeen stroom. dordt nu de uig,'lngs

spanning van OA2 posi tief, dan zal D1 in geleiding gRi:tn.

De inverterende in~ang Vqn GAg wordt dan positief. 02 zal

hierdoor sperren en de werking van de inverterende ver

sterker niet meer belnvloeden. De uitgangsspanntng van

0-4:) zal dan -u
f

worden. De condensator C zal dan via H

on tladen 'Norden. De condensator in de tegenkoppeling van

GAg is nodig am de combinatie van de ver~terkers OAR en

OAg stabiel te houden.

------------ ---------- - ._----_ ..__ ...._- ------ --- --._. ------_.



Tl. nisclte Hogeschool Eindhoven

Aideling der eiektrotechniek - Vakgroep elektromechanlca

biz. 1'78 van B1

rapport nr.

2.6 De logische schakelinc

De logische schalceling ("ringteller + logica" in

fie. 2.9) is op een kleine verandering na gelijk aan

de door Van Angeren gebouwde schakeling. In fig. 2.18 is

het schema getekend. De verandering betreft het starten

van de ringteller.

+

Ts

T4

Ta

Fig. 2.18. De logische schakeling.

T2

'----------------------_._-_._- ---._---------_. __..._----~
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De uit dr18 JK-flipflops bestaande rin~teller moet,

voordat de puIs en afkomstig van de :.3chmitt-trigger (Up in

fig. 2.9) dooreegeven worden aan de Cp-ingangen van de

flipflops,in een bepaalde toestand gebracht worden. Dit

wordt verwezenlijlct 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 schakelhandeling kan achterwege blijven

bij de schakeling volgens fig. 2.18.

Direct na het inschal{elen van de voedingsspnnning zal

de condensator C ontladen zijn, zodat de CD-ingangen van

de flipflops laag zijn en de pulsen (un) niet doorgegeven

worden a~~ de Cp-inganeen van de flipflocs. De condensator

C wordt langzaam opgeladen via de ingang van de nool't

wa~rmec de condensator is verbonden. Na enige tijd (once 

veer een seconde) is de condGn~ator zover ongeladen dat

de CD-in{:,Oll;:;en van de fli[lflor's hooiZ.-lorden en dat de

pulsen (Up) doorgestuurd worden n.L:Lr de r'::p-ingangen van de

flipflops: Het Cevolg is dat de ringteller begint op een

moment dat de inschakelverschijnselen van de voedings

spanningen voldoende zijn uitgedempt en dat de ringteller

in de gewenste begintoestand is.

De uitgangssignalen TT tot en met ~ worden, nadat zij

door een negator gevoerd zijn, doorgegeven aan de thyristo

ren via een poortschakeling ten behoeve van het in- en uit

schake len van de mututoren 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 IT tot en

met T'b \"/e,c;rcegeven voor de begintoestand en na de eerste

tot en met de zevende nuls (u ).
p
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A B C TT T2 T3 N "T5 "TO

begin 0 0 0 0 1 0 1

na 1e 1 0 0 0 1 1 1 1 0puls

na 2e 1 1 0 1 1 0 1 1 0puls

na 3e 1 1 1 1 0 0 1 1 1puls

na 4e 0 1 1 1 0 1 1 0 I 1puls

na 5e 0 0 1 0 0 1puls

nz. 6e 0 0 0 0 1 1 0 1 1Duls

na 7e 0 0 0 1 1 1 1 0lJuls

enz.

Tabel 2.2. De verschillende toestanden van de

ringteller en van de uitgangen V~~

de schakeling in fig. 2.18.
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2.7 De ontstcekhoe!cneting

Eet princi ~e van de ontstes ~choekmeetschake ling zoals

die door Van Angeren is gebouwd wordt verklaard aan de

hand van de sch:i1celing in fiG. 2.19 en de spanning-tijd

diagrammen in fig. 2.20. In deze figuren is als voorbeeld

de meting van de ontsteekhaek ~ voor thyristor T1 nader

bekeken.

+
+

n----------l
Sea

Fig. 2.1). De princineschakeling voor de meting van

de ontsteek:hoc1c van T1.

De cOitlII1utatiespanrling van rr1 -u'rR wordt naar een

comparator :~evoerd. Deze comparator zorgt ervoor dat

T1'i hoog (= 1) wordt voor -u TH> 0 en dat T'n laag (=0)

wordt voor -uTR<:O. De combinatie van de weerstand en de

diode dient aIleen om ervoor te zorgen dat de spanning

op de CD-ingang van de flipflop niet lager kan worden

dan ongeveer -0,6 V (de doorlaatspanning van de diode).

Als de CD-ingang laag is (~=O) is de Q-uitgang van de

flipflop ook laag (Q=O). Is de CD-ingang hoog (~=1),

dan werkt de flipflop als een normale JK-flipflop. Bij

de eerst vol~ende neergaande flank op de Cp-ingang zal

dan Q hoag worden. Q blijft hoog totdat CD weer laag

wordt. In fig. 2.20 kan men zien dat Q gedurende de

hoek 180o -D(hoog blijft.

Als logisch "hoag" overeenlcomt met een spanning U o er

logisch "laag" overeenkomt met een spanning nul, geldt

voor de gemiddelde spanning op de Q-uitgang van de

---------_.._- _ ......_... ..._- -_ ..._...... _----
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flicflop U'l het verb~md zoals dat in fie. 2.21 is" , -..:av
getekend.

Ull

WI

-

I I

TI1j I I

: 1_'1==
~at ;+q - - -jr-----I

o~ _ ~
18cP_ 0<.

I

TR:U'-------....:..------+--r----~.
wI

"

l&P "<..

Bet verband tussen de gemidde 1de sn:mnin,~s~.21.Fig,

op de02-ui t[;ang van de flipflop u:~av en

de ontsteel<:hoek 0<.

Bij normaal bedrijf ligt de ontsteekhoek 0( in het

bereik 0< 0<'<180 0 • \'1erlct de mutator in gelijkrichter

bedrijf met een zeer kleine ontsteekhoelc, dan kan het

bij schakelhandelingen voorkomen datD<tijdelijlc negatief

wordt. 60als in fig. 2.21 te zien is, geeft de meetscha-
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1800o-600 24eP 30eP~ 360°
-60° 0 ~

Fig. 2.22. De gemiddelde uitgfu~gsspanning van de

1(elin,rr di'.l1 u· 0-::0 are Di t kOTllt ()vereen mt,t 0(=180
0

• De
'-' 1•.2'1V

regalinG wordt hierdoor verstoord. lets Jergelijks

treedt oole op in vIlsselricl1terbeJrijf bij waarden van 0(

die dicht bij 1S0 0 lig<3en. Bier kan tijdelijic gelden

~>180o. Dit wordt geconst~teerd als ~=1800, zodat oak

hier de regeling verstoord wordt.

Om dese problemen te vaarkomen is het meetbereik V:l:n

de ontsteekhvel<.meting ui tgebreid tot _60 0<'0«2400 zaalB

in fig. 2.22 is aangegeven. Deze uitbreiding kan gereali-

uQav1

ontstec~:hoe::sr;hakelint3 met ui tr~ebreid

meetiJereil: als functie V3n de ontsteelchoek 0(.

seerd worden donr de CD-in:::~anb" van de fli pfIop 60
0

eerder hoog te maken en 60 0 later laag te mel-ken dan in

fig. 2. 1) wordt ged:J.an. Hierbij wor.:lt gebruil{ gemaakt van

de spanning die 600 voorijlt op -uTR (uRS ) en de

spanning die 60 0 naijlt op -uTR (uST ). In fig. 2.23 is

de princiDeschakeling f:etekend en in fig. 2.24 zijn

spanning-tijddiagrammen behorend bij deze schakeling

getekend. RS is hoog voor uRS>O en laag voor uRS<O.

Voar usi> 0 is ST hoog en voor uST<O i.s :::IT laag.
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+
+ J

So
Q

T1 cp

+ K Co
URS

Fig. 2.23. De principe schake ling van de ontsteekhoek

meting met uitgebreid meetbereik.

Elke thyristor he€ft een eigen ontsteekhoekmeetschalce

ling. De uitzangen van de afzonderlijke meetschakelingen

worden bij elkaar opgeteld met behul-p van een operationele

vercterker. De uit~anGsspanning van dez8 versterker is

dan het resul taat V2.n ::.e8 metingen'·'·cdurende een periode

van de netwisselspa..nning. tladat deze uitG:~ngsspa.nning

eefilterd is t ontstaat de spanning uo(is' die- gebruilct
wordt in de ontsteekhoelcregelin,,:,: van het impulsfase

sturin~ssysteem. Ret zo ontstane schema is ~etekend in

fig. 2.25.

'-------------------------_.._--_. _.._--- ._._._- --------
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I

Rs1t :
1----' II
o ,-------'--------+----+--=.=_

~:t-- j - - -- _~ ----'__-+-__:_I4J__1 ::-.

co't: I ((II

0-- --I :
-CQI

Tit]
: I ---J__-+_-==_-Qit : : IlII

: - - - - u - - Ui~J,..------------_
2400 _ 0< WI

Fig. 2.24. De spanning-tijddiagrammen bij fig. 2.23.

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

I,+

I I

~I

T4--------}-------jH-H-++----I

T1#_------------,f--}-+-----l

'Th __------I-------l-~H----_+

"r.3..-------------l-+-~t-+--____i

'fS.-----------+++++-I----

.F'ig. 2.25. De gebruikte schakeling voor het meten

van de ontsteekhoek.
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2.8 De frequentiemeting

Men kan de frequentie van een periodieke wisselspanning

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 pulsen waarvan de

gelijkspanningscomponent een maat is voor de frequentie.

In fig. 2.26 is de spanning u(t) getekend waarvan de

frequentie f (periodetijd T) bepaald moet worden. In

deze figuur zijn ook de gegenereerde pulsen met hoogte Uo
en breedte T getekend. Indien per periode twee nuldoor-

p
gangen optreden, heeft de spanning van de rij pulsen uT(t)

ul

"Tl~,
I

.I I
Tp

1 I =:=F
I I
I" 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
(2.11)

'------------------------------ --- ._- ------- --_._----_.
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Er is dus een maximum in de mogelijk te meten frequentie.

De spanning u'r(t) bestaat behalve uit de gelijkspan

ningscomponent uTo nog uiteen reeks ho.gere harmonischen

met frequenties die een geheel veelvoud van 2f zijn.

Aangezien het meetsignaal een vrij goede gelijkspanning

moet zijn, zullen deze hogere harmonischen uitgefilterd

moeten worden. Dit filter heeft tevens tot gevolg dat de

frequentiemeting trager wordt.

In normale bedrijfsomstandigheden zullen de extra tijd

constanten in dit filter geen problemen geven. Bij

schakelhandelingen kan de frequentie echter weleens anel

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 stuur

signaal. De ontsteekhoek zal dan niet meer de gewenste

waarde hebben. De ontsteekhoekregeling is ook traag,

zodat deze niet snel kan corrigeren. Met name wanneer

o(bijna 1800 is kan dit aanleiding geven tot kippen van

de mutator (zie voor het kipverschijnsel paragraaf 4.4).
,'/ordt in di t geval namelijk een grote belasting ui tge

schakeld, dan kan de frequentie even iets toenemen

voordat de vermogensregeling kan ingrijpen. De waarde van

u f zal in deze korte tijd niet veranderen. De thyristoren

zullen dan echter nog op het oorspronlcelijk gewenste

tijdstip ontstoken worden. Bij deze (kort durende)

verlcleining van de periodetijd kunnen de thyristoren dan

bi j een hoel\: 0( 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 u f te

verkleinen. De spanning u f moet echter wel een vrij goede

gelijkspanning zijn. Hiervoor kan men zorgen door gebruik

te maken van meer pulsen gedurende een periode van de

netwisselspanning.

Voor de meting van de frequentie van het draaistroomnet

'---- ------ --------------------- ---------------
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ZlJn in totaal zes nuldoorgangen gedurende een periode

beschilcbaar. 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 voar

verschillende punten in deze schake ling. De ingevoerde

Fi&. 2.27 De gebruikte frequentiemeetschakeling

signalen liS, ST en ~ zijn afkomstig van de ontsteekhoek

meetschakeling (fig. 2.25). De poorten 1, 2, 3 :n 4

zorgen er met behulp van ~, ST en ~ voor dat op punt D

in fig. 2.27 een blokvormig signaal met periodetijd f/3
staat. De .pulsverkorter, bestaande ui t de poorten 5 en 6,

zorgt ervoor dat op punt E 3 korte pulsjesper periode

staan. Nadat het signaal op D genegeerd is, zorgt de puls

verkorter bestaande uit de poorten 7 en 8 ervoor dat er

L-- _
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Fig. 2.28. De spanning-tijddiagrammen bij fig. 2.27.
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op punt F 3 lcorte pulsjes per periode staan. Het gevolg

is dat op de uitgang van poart 9 zes pulsjes per periode

staan.

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 1ceuze 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 u T nul is. Als de uitgangssp~nning van OA1

ongeveer -15 V is (H=1) zal uT=-u gelden. Hierin is uz 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:

-6T U f
p z

(2.12)

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, nadat zij

door een negetor gevoerd zijn, doorgegeven worden aan de betreffende

impulsversterkers (IV). Het zijn impulsversterkers die bij de vak

groep elektromechanica universeel gebruikt worden. De uitgangen

van de poortschakeling zijn met IV1 tot en met Iv6 aangegeven.

Als SAlaag is (S=O) worden de ontsteekpulsen niet doorgelaten naar

de impulsversterkers. Het signaal SA is afkomstig van de 8chakelaar

waarmee de mutator in- en uitgeschakeld kan worden.

&

T5 &

+

1'6 &<
naar IV6

H109

Fig.2.29. De poortschakeling.

De in fig.2.29 getekende poortschakeling is de poortschakeling

zoals die voor mutator A gebruikt wordt. De voor mutator B gebruikte

poortschakeling is iets anders uitgevoerd (zie bijlage 4 en (L1)).
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Bi,ilage 2 De kipbeveiliging.

In deze bijlage wordt eerst het kipverschijnsel bij de als

wisselrichter werkende mutator beschreven. Daarna wordt beschreven

hoe de ontsteekhoek na een commutatiefout aangepast moet worden

om de mutator binnen ongeveer een halve periodetijd van de net

wieselspanning (1 me. bij 50 Hz) weer in normaal bedrijf te

brengen. Tevens wordt de elektronische schakeling waarmee dit

gerealiseerd kan worden behandeld.

Ook wordt nog de zogenaamde vangschakeling beschreven. Deze

zorgt ervoor dat de mutator na een commutatiefout nog sneller in

normaal bedrijf gebracht kan worden ( in ongeveer 1/4 periodetijd),

waardoor de stroom in de gelijkstroomverbinding beperkt blijft.

Aangezien de detectie van een commutatiefout niet goed kan

functioneren bij een kleine stroom in de gelijkstroomverbinding

(leemtebedrijf), wordt de kipdetectie uitgeschakeld ala de stroom

in de gelijkstroomverbinding bene den een bepaalde waarde daalt.

De wijzigingen die hiertoe in de door Hoeijmakers gebouwde

schakeling zijn aangebracht worden aan hat einde van deze bijlage

beschreven.

De eerste twee paragrafen van deze bijlage zijn overgenomen

ui t (L1) •
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4.3 Het kippen van de mutator

In paragraaf 2.3 is reeds aangegeven dat als aan de

voorwaarde (2.13) (wt .>6) niet voldaan is, de commutatieq
zal mislukken. Het gevolg is dat de mutator kipt. Het

verschijnsel kippen zal hier beknopt behandeld worden. In

(L17) 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, het plotseling verhagen van de

frequentie en het plotseling verhagen 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 ~=160o. De stroom in de

gelijkstroomverbinding heeft een overlarrpingshoek jU= 10
0

tot gevolg. Het verloop van de spanning aan gelijkspan

ningszijde van de mutator u gB is in fig. 4.10 aangegeven

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 20 0
• De commutatie van

thyristor T1 naar thyristor T3 zal dan mislukken. Tot

het moment waarop T2 ontstoken wordt (t
3

), blijven T1

en T6 in geleiding. Voor t 2<t <:t
3

geldt: ugB=-uTR •

Op het tijdstip t
3

wordt T2 ontstoken. De spanning over

T2 (uTR ) was positief, dus T2 zal in geleiding gaan. V~~

t
3

tot t
4

geleiden de thyristoren T1 en T2. Hierdoor

geldt: u =0.g
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Fig. 4.10. De spanning aan gelijkspanningszijde van de

mutator u gB 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 t 6 blijven T1 en

T2 in geleiding (u =0).
g

Thyristor T4 wordt op het tijdstip t 6 ontstoken. De

spanning over deze thyristor (uRS ) was positief. De

stroom in de gelijkstroomverbinding i zal beginnen metg
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. 4.11. In normale bedrijfsomstandigheden

is cos<XA positief (O<o(A <" 90 0
). Het fei t dat u gB 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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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 stroQm in de gelijkstroomverbinding

is namelijk niet kleiner geworden. De overlappingshoek

is dus ook niet kleiner geworden, zodat de commutatie

niet voor het tijdstip t 8 be~indigd is. De spanning u gB
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

geIijkstroomverbinding op een kleinere waarde dan de

waarde op t 2 gebracht worden. Dit kan gedaan worden door

de ontsteekhoek van mutator A te beinvIoeden. 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 negatief is. Na het
q

tijdstip t 8 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

geIijkstroomverbinding 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 (uI ). Deze wenswaarde wordt gegeven doa~ dewens
vermogensregeling.

HetzeIfde resultaat (het geleiden van T1 en T4) kan oak

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 cornmutatie 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 tijdstip

t 7 be~indigd 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 wer.kt na een

korte verstoring normaal verder. De ontsteekhoek~B is

aIleen verkleind.

Aangezien thyristor T1 niet 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 u RS positief geworden is (t 2 in

fig. 4.10), nog in geleiding zijn. Het feit dat u RS
positief gew9rden is,kan men constateren door u RS te

vergelijken met het nulniveau. Is de commutatie gelukt,

dan zal voor de spanning over T1 tijdens het in gelelding

zijn van T3 gelden: UT1 =URS •

Als de commutatie mislukt is, zal bij uRS=>O de spanning

over de in geleiding zijnde thyristor T1 u T1 een zeer

lage positieve waarde hebben. Noem deze waarde u Tgel • Een

fout bij de commutatie van T1 naar T3 kan geconstateerd

worden door u T1 te vergelijken met u Tgel 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 spanning

over een thyristor in geleiding (u1>uTgel). Dit heeft

tot gevolg dat A hoog is als uT1~u1. Ale u T1 <:u 1 en ~

-----------
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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 z1Jn. Is echter

u RS.>u 1 terwijl T3 een ontsteekimpuls krijgt en u T1 <ul'

dan is er wel 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> u1>uTgel). Het sighaal 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 een schakeling met als uitgang het signaal K. Treedt

er een commutatiefout op, dan zal K hoog worden. Deze

schake ling 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 (~2kH~). Deze snel ge-i

dempte spanningen zouden de vergelijkingen van u 2 met de net-
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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 echtar wel een kleine faseverschuiving tot

gevolg (4,5 0 bij 50 Hz). Deze faseverschuiving heaft voor

de werking van de schake ling echter geen nadelige gevolgen.

Als ergens een commutatiefout optreedt, zal K hoog

worden. Het signaal K wordt gebruikt om de ontsteekhoek

o(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~
I

die bestaat uit de poorten 8 en 9, gedurende bepaalde

tijd TK laag zijn. Deze tijd TK wordt bepaald door de

capaciteit van de condensator 04. De uitgangsspanning van

OA 10 zal in di t tij dinterval 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:

(4.7)

De minimumbegrenzer (OA7) is uitgebreid met de potentio

meter P4. Als u r · groter is dan de met potentiometer P3
1.S

ingestelde waarde (de normale bedrijfstoestand), staat

diode D10 in sperrichting. Bij de schakeling volgens

fig. 4.8 geldt dan u 2=O. 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 kan 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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storingGsituatie. De ontsteelchoek wordt dan twee keer of

nog vaker fors verkleind. De vergroting van de ontsteek

hoek (zie paragraaf 4.2) verloopt daarentegen zeer ]_~ng

zaam. De mutator kan dan in gelijkrichterbedrijf raken f

waardoor er geen vermogensoverdracht via de gelijkstroom

verbinding kan plaatsvinden. Door de trage vergroting van

de ontsteekhoek ~B wordt de vermogensoverdracht slechts

langzaam hersteld. Het vermogensevenwicht is hierdoor

gedurende vrij lange tijd verstoord.



l~cl1e Hogeschool Eindhoven blz.203 van B2

Afdeling der elektrotechnlek - Vakgroep elektromechanlca rapport nr___________--'- ---J

4.4 De vangs chalce ling

Hoewel de mutator met de in de in de vorige paragraaf

beschreven schake ling na het kippen weer normaal in

bedrijf is, is ten gevolge van de vergroting van u g de

stroom in de gelijkstroomverbinding (sterk) toegenomen.

In (L17) 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 (L17) beschreven methode wordt gebruik gemaakt

van een zogenaamde vangschakeling. Nadat een commutatie

fout is geconstateerd, wordt de ontsteekhoek verkleind en

wordt bovendien een 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. 4.10). In deze

figuur is bovendien aangegeven wanneer de thyristoren

een ontsteekimpuls krijgen.

In het voorbeeld in fig. 4.15 was de ontsteekhoek

~B oorspronkelijk 160 0
• De stroam in de gelijkstroom

verbinding was zodanig dat de overlappingshoekjU 100 was.

Op het tijdstip t 1 wordt de stroom in de gelijkstroom

verbinding zodanig vergroot datjU groter dan 200 wordt.

het gevolg is dat de commutatie van T1 naar T3 niet

slaagt. De thyristoren T 1 en T6 blijven in gelei_ding

(ug=-uTR-)·

Stel dat de schakeling in fig. 4.13 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 (via 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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Fig. 4.15. De spanning aan gelijkspanningszijde van de

mutator u B bij een fout in de commutatie van
. g

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=liTR>0 en

U T5 =liTR:>0). De thyristoren T2 en T5 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

beeindigd

worden. In het tijdinterval van t
4

tot t
5

is dan Ug=O~

Vanaf het tijdstip t 5 geleiden 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 vangsc~akeling 1200

eerder bereikt wordt dan zonder vangschakeling. De sp~~

ning u is in het geval van fig. 4.15 gedurende een kortere
g

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 toe.amen dan wanneer



Teeanische Hogeschool Eindhoven blz.205 van B2

Afd-ehng der elektrotechniek - Vakgroep elektromechanica rapport nr.

geen vangschakeling toegepast wordt.

In fig. 4.16 is de sch~kelinG getekend die zorgt voer

het vervroegd ontsteken van thyristor T5. De signalen T2

;;:.. ~~---... T5/

Fig. 4.16. Vangschakeling voor fout in commutatie van

thyristor T1 naar thyristor T3.

en T5 Z1.Jn afkomstig van "ringteller+logica" (zie fig.

2.18). Bij normaal bedrijf is KT=1 en T;T=T;. Bij een

fout in de commutatie van T1 naar T3 wordt IT laag. Als

vervolgens T2 ontstoken wordt doordat T2 laag wordt, zal

ook T5' laag worden. De thyristoren T2 en T5 worden dan

op hetzelfde moment ontstoken.

Voor elk van de thyristoren is een schake ling ale fig.

4.16 gemaakt. Deze schakelingen zijn gecombineerd tot

~en schakeling, die gegeven wordt in fig. 4.17. De

uitgangen van deze schakeling (IV1 tot en met IV6) zijn

verbonden met de impulsversterkers voor de thyristoren.

De signalen SB1 en SB2 zijn afkomstig van de schake ling

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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TS-++--4----1

K1 --++--+-1

~._++-Y-------l

KS,_++--+-~

T2-+-T-4-----1

K4-++--+-~

T6_+----l..---~

K2--+---~

T4-++--L-+---...-l

R6-++---1H

T1-~-----~

KJ--+----l

fig. 4.17. De vang- en poortschakeling bij mutator B.
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4.5. Het uitschakelen van de kipdetectie bij lage stroom in de

gelijkstroomverbinding.

Onder het uitschakelen van de kipdetectie wordt verstaan dat de

kipdetectie zodanig wordt belnvloed dat het uitgangssignaal K

(zie B2-fig.4.14) altijd nul is. De hoekregeling (zie B2-fig.4.14)

wordt dan namelijk niet meer belnvloed door de kipdetectie.

Het uitgangssignaal K kan eenvoudig op nul gehouden worden door

de met P1 in te stellen referentiewaarde (deze is in normaal bedrijf

iets groter dan nul volt) negatief te maken. Hierdoor worden de

uitgangen van de zes nand-poorten gelijk aan "1", waardoor K gelijk

aan "0" wordt.

Voor de beveiliging van de doofhoekregeling (zie fig.2.24) Yordt

een schakeling gebruikt (Schmitt-trigger met behulp van OA7) om

te detecteren of de stroom in de gelijkstroomverbinding I groter
g

of kleiner is dan I .• Deze schakeling kan ook gebruikt worden
gm~n

om de kipdetectie uit te schakelen. Hiertoe wordt U'Ig (zie

fig.2.24) via een weerstand en een diode toegevoerd aan de

kipdetectie (zie B2-fig.4.18). UtI ~15 V als I > I . en
g g gm~n

U' I ~ -15 V als I '" I . (voor de eenvoud is hier de kleineg g gm~n

hysteresisspanning van ca. 0,7 V buiten beschouwing gelate.).

-
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Bijlage 3 Mutator A

In deze bijlage zijn de schema's van de voor de sturing van

mutator A gebruikte schakelingen samengevat. De beschrijving

van deze schema's kunt u vinden in bijlage 1, behalve de

beschrijving van fig.B3-8; deze wordt gegeven in hoofdstuk 3.

Ook wordt in deze bijlage een overzichtsschema van de gehele

laboratoriumopstelling gegeven (figB3-1) en van mutator A met

zijn stuurcircuit (fig.B3-2).
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Fig.B3-3. De logische schakeling bij mutator A.
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Fig.B3-6.De ontsteekhoekmeetschakeling bij mutator A.
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Bijlage 4 Mutator B.

geeft aan waar de beschrijving van het schema

(0) - de omschrijving staat in dit verslag

(1) - de omschrijving staat in bijlage 1

(2) - de omschrijving staat in bijlage 2

In deze bijlage zijn de 5chema'~ van de voor de sturing van

mutator B gebruikte schakelingen samengevat. Achter de omschrijving

van de schema's is tussen haakjes een nummer toegevoegd. Dit nummer

gevonden kan worden:

Ook wordt in deze bijlage een overzichtsschema van mutator B

met zijn stuurcircuit gegeven (fig.B4-1).
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Bijlage 5 Enige gegevens van de gebruikte componenten.

Voer de gegevens van de gebruikte ge{ntegreerde schakelingen

wordt naar de databeeken van de fabrikanten verwezen:

gerntegreerde

schakeling

AD 533

FZH 111

FZH 191

FZH 241

FZH 291

H 109

H 110

H 111

H 112

REF 4011

HEF 4016

HEF 4023

HEF 4028

HEF 4049

LM 555
SG 301

SHM-LM-2

uA 741

11A 4741

uA 741s30

uA 777

fabrikant

Analog Devices

Siemens

"
11

It

SGS/ATES

It

"
"

Philips

II

11

"
11

Signetics

Silicon General

Datel Systems inc.

Diverse fabrikanten

Diverse fabrikanten

Fairchild

11

In verband met het afregelen van de analoge vermenigvuldiger

AD 533 zijn de gegevens van deze vermenigvuldiger in deze bijlage

afgedrukt.



NANALOG
WDEVICES

FEATURES
Low Cost: $5.95 (100's; AD533JH)
Simplicity of Operation: Only

Four External Adjustments
Max 4·Quadrant Error Below 0.5%

(AD533L)
Low Temperature Drift: 0.01%tC

(AD533L)
Multiplies, Divides, Squares, Square Roots

blz. 228 TaA B5

Low Cost Ie
Multiplier,Divider,Squarer,Square Rooter

I'I<OUUCI OESCI{WTlON
The Analog Oevll.:es A0533 is a luw cosr IOtegrated circuit
multiplier comprised uf a transconductance multiplying
ekl1lent, stable reference, and output amplifier un a monu'
lithic silicon chip. ~pecltied accuracy IS easliy achieved by the
stralght·forward adjustment of feedthruugh, output zero,
and gam ((1m puts. The ADS 3 3 mult1plies in tour quadrants
wirh a transfer function of xv 110, divides 10 two quadrants
with a IOZJX transfer func[lon, and square roots in one
quaJrant with a transfer function of - ,jIOZ. Severallevds
of accuracy are proVided: the A0533), AD533K, and
.",US 331., tor 0 t" +7({C: ,)peratiun, are speCified for
maxlInum l1lUIClpl}109 errors of 2%, I~", and 0.5% respn:rlvdy
at +25

u
C. The ADS 335, for uperatiun from ··55 to + 125°C,

IS guaranteed for a maximum 1% multiplying error at +25°C.
The maxImum error specification is a true measure of overall
accuracy since it includes the effects of offset voltage, feed
through, scalc factor, and nonlinearity in all four quadrants.

Thc low dnft design of the ADS 3 3 insures that high accuracy
is maintained with variations in temperature. The op amp
output provides ± 10 volts at SmA, and is fully protected
against short circuits to ground or either supply voltagc: all
inputs are fully prutccted against over-voltage transients WIth
internal senes resistors. The devices provide excellent Ole

performance, With typical small signal bandwidth of I.OMHz,
full power bandWIdth of 750kHz, and slew ratc of 4SV/j.Lsec.

In'orroallon fur nished by Analog DltVlces IS believed to be accurate
and reliable However, no responsibility 's assumed by Analog DllIIicas
for its Ui8; nor for any infringements of patents or other rights of third
panift which nlay r>!sult from its use. No license is grented by ,mplica
tion or otherwise under any patent or pat>!nt rights of Analog Dev,ces.

The: i,.w ",,~r and ~11I11'11<'Il)' lit "p<:.rdtlun <It the i'd)');! IlIa"-e
it c~pecldlly well ~ui(e,] foil' ,,~ III ~u<:h wldc~prt:JJ appll<.aLJ...n~
a~ mudulanun anJ ,lclll.',]lIlalllln, auromatic gaw LUlllrol an";
phase JetccrJun. Oth<::r appli,:atiuns include trequency
discrinllnatlon, I{MS computation, peJk uetccr;nn, voltage
controlled o~cillaturs and filters, function generation, and
puwer rnea~urements.

All models are available in the hermetically-sealed '1'0-100
metal can and '1'0-116 ceramic Dl L packages.

Route 1 Industrial Park; P.O. Box 280; Norwood, Mast. 02062
Tel: 617/329-4700 TWX: 710/394-6577
West Coast Tel: 213/595-1783
Mid·West Tel: 312/297-8710

r,
; i.'.. ,
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(typical @ -t25"C, externally tfllllnUlll and VS" 115VOC unless utherwise specIfied)

,aAMIiTER CONDITIONS

aSOLUTE MAX RATlN(;S
InrernaJ "'ow('r UISSlpauon
InpUl Volrage (Note II

Xin. Vin, l,n, Xo , Yo. lu
Rlted Operallng Temp Range
Slor-ee Temp Range
OulpU' Shurt CirCUit I'll Cruund

A0533j

50UonW

tVs
1I tu .711"C
·6S to >ISll"C

In.Jctlnl[c

AD53JK A05HL AD5HS

-SSI0'12S"C

LJnrfllTllfied

ULTlPLlER SPECIFICATIONS
Trant.tcr Funlo:t1on

.t 10% lTl:4.ll.

.! I 5u~

to Ul (Xt/~'.

lOOmV (p-p) m..

SUmVip-p) max

SUmVip-pl max

to 5% max

!1.O%

!O.Ul%/C

IUOmVlp-p) max

! I U"'. nJoIX

1.2. LJ~>

tU 03':''/C

200IllVlp-p) max

150mVip-pl max

XV,IO
XV,6 max IXY/IU mml
! ~ U'tu max
.! 3 ()lJ/

0

to 04'1,,/C

Vx 0 Vo • 20V/p'p)
Vy 0 Vo • 20V(p p)

Vx = 20V(p'p). Vy • O.
f. 50llz

Vy = 20V(p-p), Vx = o.
i = 50llz

r,-\ .;; min to m41X

TA :. min lO max

Y Input

Vi. TcmpC'ralurc
Nonhn.ully

X InpUl
Y InpUI

Feedlhtoulih
X InpUl

TOlal Error (of full ,,,Ie)

lVIDER SPECIFICATIONS
Tnnsfcr Func:uon

TOlal Error (of full s<ale)
Unrnmmed
V.= -·IOVDC. V,= t 10VDC
Vx= IVDC, Vz. tlOVDC

IUllX
IOZlX max loZ/X Intnl
t I 0%
!l.O%

.!.O S'tu
t20%

~O.S%

.t2 U%

~UARER SPECIFICATIONS
Transfer Funcllon

Toul Error (of full Kale)
UmrlmmC'd

X'/IO
X' /6max IX'/IOnllnl
to 8% .!.o Z% !.o ..1'\

~UARE ROOTER SP~_C1I'IC""nONS
Tunsfer Function

Unrnmrnc:d
TOlalError iof full ,ule)

- ,,[i'i'JZ
- v'\OZ max 1- vfoZ mml •
!OJI% ±O.4%

7IJA

7.51JA maxS.uA max

71J/\ItJlJA

7 SJ,J.-\ rnax

t IOV

I.OMlIl
750kHz
45V/lJsec
1%>1 75kllz
Skill
IIJ5Cl' lu 2%

2IJiCC (0 2%

WA
t 2 SIJ'-\
12IJA
t 35IJA

10Ml'l
MIn
Jl>klL

rA :::. min co m.1.~

rA;:' min w max
TA = mm 10 max
For Rated Accuracy

IpUT SPECIFICATIONS
Inpu! RCJls(an~C'

X Inpul
V Inpul
Z Inpul

Inpur Bias Currcnl

X.Y InpulS
'llnpul
X. Y InpulS
Z Inpul

Inpul Volug.
Vx, Vy . Vz

YNAMIC SpEC1FICA1'IUNS---------------------------------------------:---

Small Sagnol. Unuy (;am
Full Power Handwldlh
Slew Rale
Small Signal Amplitude Error
Sm Sill 1% Vector ErrOl 0.5' ph.." shift
Seullng Time ! 10V step
O""'rload Recovery

loon

! IUV min

o omVlrms)
J OnlVlrm,)
Trlmmablc Tu lcro
07mV/"CTA .;; min (0 max

1'A,': mm to max
RL;;' 2kn. CL .; lOOOpl'
t = 511z to lokllz
f = 5Hz to 5Mllz

OUlpUt Oil'set Volt,,!!e
VI. Temperature

UTPUT AMPLlFIF.R SPECIFICATIONS
OUtpUl Impedance
OUlPUl Vollage Swong

Supply Curren!
Power Supply V."allon

::IWER SUPPL V SPECIFICATIONS
Supply Vollage Rated Perfotmance

Operallng
QUlcsto:cnr

I.clud.., EifeClS uf
Kecummended Null POlS

!I5V
tl5Vtotl~V

!6mA max
tlOV to tlB\' tlOV lO tlBV tlUV'.0122V

Muillpher A"curacy to 5%/%
OUtpUt Offsel t IUmV /%

Scale Foctor to 1%/%
Feedthrough tl Om V/%

I)CC 1; Max inpul vOll"lle is zero when ,'Upplies are turned off.
:pccifications same as AD 533J
'5pccifications same as AD 5 3 3K

ICcifications subject 10 change withoul notice.

-2-
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Applying'the 'AD533
MUlT\I'UER
Multiplier operation is accomplishe:d by c10smg the: loop
around the internal op amp with the Z input connected (Q

the OUtpuL The Xo null pot balance:s the X input channel
to minimize Y feed through and similarly the Yo pO( minimizes
tbe X feedthrough. The Zo pot nulls the output op amp offset
voltage and the gam pO( sets the full scale output level.

TRIM I'KOCEDlJRES
1. With X =V =0 volts, adjust Zo for ovne output.
2. With V = 20 volts pop <at f = 50Hz) and X = OV, adjust Xo for

minimum ac output.
3. With X = 20 volts pop (at f = SOliz) and V = OV, adjust V0 for

minImum ac outpUt.
4. Readjust Zo for OVDC output.
S. With X =+IOVOC and V =20 volts pop (at f =50Hz), adjust gain

for output = Vin-

NOTE, For best accuracy over limited volrage ranges <e.g., ~ SV), gain
and feedthrough adjustments should be optimized with the inputs in
the desired range, as linearity is considerably better over smaller ranges
of input.

01'\/101:"

our lUi
···r<NU-X

1'10""

!

r --.0..-= 7 ~k

IU 10 lO'¥IXo- ~~

DIVIDER
The divide mode utilizes the multiplier in a fed-back
configuration where the Y input now controls the feedba~k

factor. With X =full scale, the gain (Vo/Z) becomes unity
after trimming. Reducing the X input reduces rhe fecdbac"
around the op amp by a like amount, thereby increasing rhe
gain. This reciprocal relationship forms the basis of the divide
mode. Accuracy and bandwidth de(.Tease as the denom
inator decreases .

(!.lU .... ' Lo-

TKIM PROCEDlJRES
I. Set all pots at mid-scale.
2. With Z = OV, trim Zo to hold the output con.taDt, as X is varied

from -IOVDC through -I VDC.
3. With Z = OV. X a -lOVDC, trim V0 for OVDC.
4. With Z = X or -X, rrim Xo for the minimum worst-.:ax vuiarion as

X is varied from -IOVDC to -1 VDC.
S. Repeat steps 2 and 3 if step'" required a large initial adjusanent.
6. With Z = X or -X, trim the gain fOT the c1050lt averllle approach to

~ 10VDC output as X is vuied from -10VDC to -3VDC.

1 n
~~, ~:1O

" 10\11

'VIVI 'I~lll H

R lIN
"/V'.r -

"v
I

i
1

I ,

·1
r' L'to

: H
~- '\'\'~

JI
~~J

. l~V

,
['10\11.-,

V
j !'tQ ... I<J ':) ... ~_

GAol,... r
, ~. ~

r

SQUARER

Squarer operation is a special case of multiplier operation
where the X and Y inputs arc connected together and twO
quadrant operation results since the output is always
positive. When the X and Y inputs are connected together, a
composite offset results which is the algebraic sum of the
individual offsets which can be nulled using the Xo pot alone.

15V

i
~

'lOUAHI:.R

"... ~vo-1O

;0 HJ '\OVI

SQlJARE ROOTER

This mode is also a fed~ack configuration with both the X
and Y inputs tied to the op amp output through an external
diode: to prevent latchup. Accuracy, noise and frequency
response are proportional to yz, which implies a wider
usable dynamic range than the divide mode.

TlUM PI{( ICH)lIKES

1. With X = 0 volts, adjust Zo for OVDC output.
2. With X· +lOVDC, adjust gain for +lOVDC output.
3. Reverse polarity of X input and adjust Xo to reduce the output error

to ~ its original value, then readjust the gain to take out the remain
ing error.

.... Check the outpUt offset with input grounded. If nonzero, repeat
the above procedure umil no errors remain.

TRIM PROCEDlJ RES

1. With z· +O.lVDC, .djust Zo for Output. -1.0VDC.
2. With Z • +10.0VDC, adjust Gain for Output· -lO.OVDC.
3. With Z • +2.0VDC, adjust Xo for Output,. -4.47 ~O.lVDC.
4. Repeat steps 2 and 3. if necessary. Repeat step 1.

-3-
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PIN CONFIGURATION & DIMENSIONS
(In Inches)

AD533H
TO·lOO

A0533D
'1'0-116

,v'C'·,'J', .'" ,;NO

.:olio .! 1 X Q. ;
U\ll .., A, ..

'-0-'v,

101' VIEW

"'.'-
.'"-"., .

"'"ll:lJ•
.. • I ",,,, ~\ .. "l

_\1"....-,- .. ~"

.. '.","1

....r
I I,·......

"'01',

ORDERING GUIDE

MULT. ERROR ORDER PRICE PRICE PRICE
MODEL (Max @ +25°C) TEMP. RANGE NUMBER (1-24) (25-99) (100-999)

AD5 33J ±2.0% o to +70°C AD533JH·
AD533JOt

AD533K t1.00/0 o to +70°C A0533KII
AD533KO

A0533L to.5 % o to +70°C A0533Ul
A0533LO

A0533S tl.O% -55to+125°C A0533SH
A053350

-TO·IOO metal can package
tTO·116 ceramic OIL package

-4-
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Bijlage 6 Mutator C.

In deze bijlage zijn de schema's van de voer de sturing van

mutator C gebruikte schakelingen samengevat. De sturing van

mutator C is volgens een ander principe opgebouvd dan die van

mutator A en B. Omdat de verking van deze sturing echter niet

essentieel is Toor de werking van het het autonoom systeem

(mutator C vordt aIleen gebruikt voer de simulatie van de vind

turbine), wordt deze sturing in dit verslag niet beschreven.

Mocht u toch gefnterresseerd zijn in deze beschrijving, dan Tervijs

ik u naar (L18).

In deze bijlage vordt ook een overzichtsschema gegeven van

mutator C met zijn stuurcircuit.(fig.B6-1).
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Fig.B6-1. Overzicht van mutator C met zijn stuurcircuit.
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Bijlage7"

Gebruikte programma's met de TI 58c

In deze bijlage worden de programma's beschreven waarmee de onder

staande, voor hoofdstuk 6 benodigde, grootheden uitgerekend kunnen

worden:

- de verzadigingsfactor s volgens (6.16), als functie van ~

- cos1 volgens (6.35) als functie vanw en P
aut

- de optimale bekrachtigingsstroom If volgens (6.21) als functie van

w en P tau
- het door de turbinegenerator afgegeven vermogen bij constante

bekrachtigingsstroom, P, volgens (6.41a), als functie van If'

w en Pt.au
De subroutines die nodig zijn voor de berekening van cos~ en If

worden beschreven in B7.1. Ret hoofdprogramma waarmee cos~ en If

uiteindelijk berekend kunnen worden, wordt beschreven in B7.2.

In B7.3 worden de subroutines beschreven die nodig zijn voor de

berekening van s en P. Ret hoofdprogramma waarmee de berekening

van s en P uitgevoerd kan worden, wordt beschreven in B7.4.
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B7.1. Subroutines die nodig zi,jn voor de berekening van cos i en If.

Su brou tine om CW3 te berekenen

LBL yX
x((RCLOO x 10 x n ) y 3 x RCL03)

INV SBR

Subroutine om cos 1 te berekenen volgens (6.35)

LBL cos
((RCL02 x (SBRyx - RCL01) + 2 x RCL01 x SBRyx - RCL01 x2) VX 1/x

x SBRyx)

INV SBR

Subroutine om s/a te berekenen volgens (6.16)

LBL 1/X

((((RCLOO x 10 x 17) 1/x x 230) yX 6 x 7.95 + 2.72) 1/x)

INV SBR

Subroutine om If te berekenen volgens (6.21)

(((RCL03 x (RCLOO x 10 x ry) yX 3 ~ 3 ~ 230 + SBRCOS x 0.1) x2
+

2(230 + RCLOO + 10 ~ ry + SBR1/X) x + 0.2 x RCL03 x (RCLOO x 10 xn)
2

x + 3 + SBR1/X x SBRTAN) VX)

INV SBR

Subroutine om tan, te berekenen volgens (6.37)

LBL TAN

((SBRCOS x2 1/x - 1) ~)

INV SBR
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B7.2. Hoofdprogramma voor de berekening van cos g en If

voer subroutine ••• uit

sla label A' op in dataregister 06

begin hoofdprogrammaj noem dit E

stop het hoofdprogramma na een ontoelaatbare bewerking

sla label D op in dataregister 00

sla label B op in dataregister 02

sla label C op in dataregister 03

sla label A op in dataregister 01

zet het resultaat in de technische notatie

PAUSE (10x) breng het resultaat enige tijd op het scherm

DSZ 00 verminder de inhoud van dataregister 0 met 1; spring

E terug naar LBL E als de inhoud ¢ 0, en stop als de

LBL A

STO 01

Rls
LBL B

STO 02

Rls
LBL c
STO 03

RIS
LBL D

STO 00

Rls
LBL A'

STO 06

Rls
LBL E

ST FLG 8

ISBR ... I
ENG

Rls inhoud ;: 0

Met dit hoofdprogramma kan iedere, in B7.1 beschreven, subroutine

uitgerekend worden voor een aantal waarden van ~, door in .

de rechthoek de gewenste subroutine in te vullen.
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Data invoer

P t wordt ingevoerd op label A ( - da taregister 01)
au 4

(- 02)K = 2 1 5842x10 wordt ingevoerd op label B dataregister
-4 (- dataregister 03)C = 7,74x10 wordt ingevoerd op label C

aantal stappen voor l.tJ wordt ingevoerd op label D (-- dataregister 00)

Uitvoeren programma: E
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B7.4. Subroutines die nodig zijn voor de berekening van s en P

Subroutine om s te berekenen volgens (6.16)

LBL 1/X

«(230 ~ RCL01) yx 6 x 2.92 + 1) 1/x)

INV SBR

Subroutine om C1 te bereken volgens (6.41)

LBL PRD

(RCL01 x SBR 1/X ~ 30 ~ 230 x2 ~ 2.72)

INV SBR

Subroutine om C2 te berekenen volgens (6.41)

LBL X2

«RCL01 x SBR1/X x RCL02 ~ 2.72 ~ 230) x2)

INV SBR

Subroutine om a2 te berekenen volgens (6.41)

LBL SIN

(SBRPRD x2 x (RCL03 + 2 x RCL04) x2
+ 4)

INV SBR

Subroutine om a1 te berekenen volgens (6.41)

LBL COS

«RCL03 + 2 x RCL04) +/- x 2 x (SBRPRD x2 x RCL04 x (RCL03 + RCL04)

+ 1 + SBRf))

INV SBR

Subroutine om aO te berekenen volgens (6.41)

LBL TAN

(SBRPRD x2 x RCL04 x2 x (RCL03 + RCL04) x2
+ 2 x (1 + SBRX2) x

(RCL03 + RCL04) x RCL04 + (1 _ SBRX2 ) x2 ~ SBRPRD x2)

INV SBR

Subroutine om P te berekenen volgens (6.41a)

LEL if?
«4 +/- x SBRTAN x SBRSIN + SBRCOS x2 ) VX ~ 2 ~ SBRSIN +/

- SBRCOS ~ 2 ~ SBRSIN)

INV SBR
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B7.4. Hoofdprogramma voor de berekenin~ van s en P

LBL B

STO 02

Ris
LBL C

STO 03

Ris
LBL D

STO 00

Ris
LBL A I

STO 04

His

ala label B op in dataregiater 02

ala label C op in dataregister 03

ala label D op in dataregiater 00

sla label Al op in dataregister 04

LBL E begin hoofdprogramma; noem dit E

ST FLG 8 stop het hoofdprogramma na een ontoelaatbare bewerking

(10 x RCLOO x n) bereken de waarde van W jsla dit op in

ST001 dataregister 01

1SBR ••• I voer subroutine ••• uit

ENG zet het resultaat in de techniache notatie

PAUSE (10x) breng het resultaat enige tijd op het scherm

DSZ 00 verminder de inhoud van dataregister 00 met 1j spring

E terug naar LBL E als de inhoud f 0, en stop het programma

Rls ala de inhoud = O.

Met dit hoofdprogramma kan iedere, in B7.3 beachreven, subroutine

ui tgerekend worden voor een aantal waarden van w, door in de

rechthoek de gewenste subroutine in te vullen.
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Data invoer

If wordt ingevoerd op label B (--. dataregister 02)
4

K = 2,5842x10 wordt ingevoerd op label C (~ dataregister 03)

P t wordt ingevoerd op label AI (~ dataregister 04)
au

aantal stappen voor w wordt ingevoerd op label D (~dataregister 00)

Uitvoeren programma: E
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