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Samenvatting.

)anneer een inductie~achine Hordt gevoed vanuit een stroom

invertor(statische frequentie omzetter) ontstaan door de niet

sinusvormige stroom, meestal ongewenst, nevenverschijnselen

zoals koppelpulsaties en bijkomende verliezen.

De bijkomende verliezen worden gemeten en nader geanalyseerd

door de bijdragen van de afzonderlijke fouriercomponenten

te bepalen.

Voor het onderzoek is het nodig de rotorstroom te meten,het

geen bij een sleepringankermachine eenvoudiger is dan bij

een kooiankermachine.

Een kwalitatieve vergelijking met de veel toegepaste kooianker

machine is moeilijk.

In het algemeen is zo een vergelijking moeilijk omdat machines

niet voor een van 50 Hz afwijkende frequentie zijn gespeci

ficeerd.



Hoofdstuk 1. Verliezen in een inductiemachine.
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Een electrische machine zet electrisch vermogen om in mecha

nisch vermogen. Het verschil in het opgenomen en afgegeven
vermogen is het verlies. Wanneer een machine door een inver
tor wordt gevoed, ontstaan harmonische stromen en spanningen
die practisch niet op een nuttige wijze bijdragen aan de om
zetting van electrisch naar mechanisch vermogen. WeI zetten
ze electrisch vermogen om in een pulserend koppel, met een
gemiddelde waarde, die practisch nul is, acoustische-en
mechanische trillingen.en warmte; uiteindelijk wordt aIle
verlies in warmte omgezet. Dat zijn ongewenste effecten.
De verliezen door invertorvoeding definieren we als het ver
schil in het verlies, dat ontstaat bij sinusvormige voeding
met een bepaalde frequentie, statorspanning en statorstroom
en dat ontstaat bij invertorvoeding met dezelfde grondharmo
nische frequentie, statorspanning en statorstroom.

1.1 Indeling van verliezen:
1'10 roft' .6~~iJ~..:..
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Opmerkingen:
alle verliezen boven 'mechanisch vermogen' worden electrisch
gedekt.
alle verliezen beneden 'mechanisch vermogen' worden
mechanisch gedekt. Verliezen waarvan de frequentie ongelijk
is aan de netfrequentie kunnen niet electrisch worden gedekt
vanuit het net. In motorbedrijf verlagen deze verliezen het
asvermogen en in generatorbedrijf verhogen ze het asverrnogen.
de extra verliezen, die mechanisch gedekt worden, ~ijn

oppervlakte en pulsatieverliezen door hoofdveld en lekvelden
en ontstaan in stator en rotor, voornarnelijk in het ijzer en
in een rotorkooi ook als wikkelingsverlies.
de extra stator-en rotorverliezen zijn voornamelijk spoelkop
verliezen.

het rotorijzerverlies(t.g.v. het hoofdveld) is practisch te
verwaarlozen orndat de rotorfrequentie zeer laag is.
het statorijzerverlies t.g.v. het hoofdveld is weinig afhan
kelijk van de belasting,orndat de statorspanning constant
blijft.
de wikkelingsverliezen in stator en rotor zijn sterk afhanke
lijk van de belasting.
met goede benadering geldt dat het rotorwikkelingsverlies

gelijk is aan s.Pluchtspleet en het mechanisch vermogen
(1-s)Pluchtspleet' met s de grondharmonische slip.

1.2 Extra verliezen.

De definitie van extra ijzerverliezen is volgens
AlEE Standard 112:

het gedeelte van het totale verlies in de machine, dat niet
zit in de som van wrijvings-, ventilatie-, wikkelings-verlies
in stator en rotor en het nullastijzerverlies. In dit verslag
houden we ons aan deze definitie. In sommige boeken(bijv.
Nurnberg, Messung an el. Maschinen) wordt onder extra verlie
zen verstaan, de verliezen die ~el optreden maar niet bere
kend zijn met eenvoudige formules. Hierin zitten dan ook ver
liezen, die ontstaan door stroomverdringing, Hervelstroomver
liezen in massieve constructiedelen en ijzerverliezen ontstaan
door bewerking van het blik(bramen, harder worden).
De extra verliezen zijn rnoeilijk te meten en te berekenen.
Daarom wordt vaak in berekeningen en testen gesteld dat ze
kleiner moeten zijn dan 0,5% van het nominaal vermogen voor
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sleepringankermachines en 2% voor kooiankermachines. Er zijn

enkele methodes om de extra verliezen te meten: reverse
rotation, d.c. excitation test. Bij wikkelingsverliezen en
ijzerverliezen komen we terug op aIle soorten extra verlies.
Bij invertorvoeding nemen de extra verliezen toe omdat de
lekvelden en het hoofdveld groter worden bij dezelfde grond
harmonische stromen en spanningen. Ook ontstaan door de hoge
harmonischenwervelstroomverliezen in spoelkoppen en massieve
constructiedelen. Voor de meeste machines bij normale net
voeding is de som van aIle extra verliezen evenredig met
n1'~I1,9 met n het toerental en I de statorstroom. Bij vol

last zijn deze verliezen 2 ~ 3% van het nominale vermogen
voor 4 polige kooiankermachines met vermogens van 5 ~ 50 k~

(Bird).

1.3 Gevo1 g van harmonischen.

Bij conventionele netvoeding ontstaan plaatsharmonischen en

harmonischen door reluctantiepulsaties en door verzadiging.
Bij invertorvoeding ontstaan tijdharmonischen. In het ver
volg bedoelen we met lIharmonischenll steeds tijdharmonischen.
;vanneer we andere harmonischen dan tijdharmonischen bedoelen,
is dat vermeld.
De plaatsharmonischen en de pulsatieharmonischen van de
fundamentele tijdharmonischen veroorzaken de lI extra tl verlie
zen, die ook ontstaan bij conventionele netvoeding.
In dit verslag maken we berekeningen met de tijdharrnonischen
van de fundamentele plaatsharmonischen •
De tijdharmonischen van hogere plaatsharmonischen en/of de
plaatsharmonischen van de hogere tijdharmonischen, zijn een
orde van grootte kleiner dan de harmonischen van de fundamen
tele harmonischen er!~ten \"e buiten beschom·Jing.
De tijdharmonischen t.g.v. invertorvoeding veroorzaken in de
machine draaivelden met hetzelfde pooltal als het grondharmo
nische draaiveld, maar met een andere snelheid. Met stroom
invertorvoeding is zoals bij de meeste statische omzetters
deze snelheid van de harmonische draaivelden k~~e grondhar-
monische draaisnelheid, k=1±6n met n=1,2,3 dus
k=-5,7,-11,13 .
De amplitude van de tijdharmonische componenten is voornamelijk
afhankelijk van de omzetter en rninder afhankelijk van de aange
sloten machine.



Bij een stroominvertor zijn de harmonische stromen bij een

ideale 1200 blokstroom I}-/I1=1/1::. In 1:1erkelijkheid 1;Jordat voor
grote k de harmonische stromen steeds kleiner dan 1/k omdat
de commutatietijd eindig is, dus de blokstroom niet ideaal is.
Wanneer de machine geen spreidingszelfinductie heeft, is de
spanning practisch sinusvormig. Door de spreiding ontstaan
spanningspieken tijdens de commutatie, dus harmonischa\:in de
spanning. De harmonischen in de stroom veroorzaken wikkelings
verliezen en ijzerverliezen in de lekvelden, de harmonischen
in de spanning veroorzaken ijzerverliezen in het hoofdveld.

KoppelvorminfJ door de harmonische rotorverliezen.

De ijzer-en wikkelingsverliezen in de rotor t.g.v. harmo
nische draaivelden zijn koppelvormend. Bij een constant as
koppel kunnen deze harmonische koppels de grondharmonische
slip s1 iets groter of kleiner maken. Daardoor wordt het
grondharmonische rotorverlies iets groter of kleiner.

WikkelinFsverliezen.

Het grondharmonische koppel is T1=3"HR.IR2/(S1W1' en h~t ,~a~mo~
. h k l' m 3 R I 2I' T R ',' ,,,,,,) ~, "n1SC e _oppe lS .l.k= '\Rk. Rk /(S,-.U'k'. -;. = -"" '(7:-; .~' z;-

.. ..L _~ '- K - , I J t-..r,-i' .... " .... ("\.

lRk/IR~1,1/k in vollast. s1~0,04 ~ 0,4 in vollast bij

f1~5 Hz a 50 Hz. sk~1 RRk/RR1=1 zonder ,stroomverdring~ng
r-t -~ '_ - 1: -en 0,23.1) f bij rotorkooi met h==20 mm. C = ~Ln- lk i

met + teken voor k ==7,13 enz. en-voor k=5,11,17 ••••••• dus
Tx/T1 =.:t(1,1/k)2. 0 ,04.1/k zonder stroomverdringing en met
stroomverdringing in een kooi met staafhoogte h=20 mm

-.1, :)
is T

k
/T

1
1,6)12 maal groter dus 4=: .::: <, c5-' i< -~ r=-j(" ':,.:-' J' i\.

- .~ -
Zonder stroomverdringing.2:.~ z (-0,040+0,015-0,004+0,002 ••••• )95 =-

~ I,

=-0,025%. Met stroomverdringing:

~ Tk/T1=(-~!143+0,062-0,020+0,013•••••• )%=-O,040%.
T1nom=73 Nm fTk is maximaal -0,03 Nm dus ver\'Jaarlozen.

IJzerverliezen.

In proef 7 is gevonden PH=160 ~ en P ~30 W in de rotor bij
~ w

50 Hz en nominale inductie. Ret koppel t.g.v. ijzerverlies
in de rotor is voor de grondharmonische T",:..160/157"1 Hm.

? 2 2 I
Nu is PH,,"f.B~ en p,v f B •

De rele.tieve inductie van de harmonische k is E}..!:,. - :_!'- -= ,',;-. ~," -,7,
j;;, ,<. j J

omdat B'''U/f. ;-;", =-" _ i ~ '-, : .• ::- L~! _
l~., I ,-, .;

-. '

!:::::. '

. '- i 1- 1..
1'-

/ -'. :... "/ 10 : " -c

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

. .: . / -.'

. ( ,,,
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Conclusie:

De harmonischen doen practisch niet mee aan de energieomzet
ting van electrisch naar nechanisch, dus aIle effecten die
ze weI veroorzaken,zijn ongewenst.

1.4 rleetmethoden om de harrnonische verliezen door invertor
voeding te bepalen.

Het verlies door de harmonischen is in onze sleepringanker
machine ca 10% van het totale verlies, bij aIle belastingen.
Het totale verlies in vollast ca 10% van het electrisch
opgenomen of mechanisch afgegeven vermogen en in nullast
gelijk aan het electrisch opgenomen vermogen.
In nullast is het harmonisch verlies dus~10% van het electrisch
opgenomen vermogen en in _'Ia.llast«.1;6.
!'leetmethoden:
bepaal het verschil van het opgenomen en afgegeven vermoge~,

~~nmaal met sinusvoeding en dan ~~nmaal net invertorvoeding.
Nanneer we ~~n meting of een serie metingen doen met sinus
voeding en direct daarna met dezelfde meetopstelling , dezelf
de metingen met invertorvoeding, va~ een gedeelte van de fouten
in het bepalen van het verlies weg. ~illen we het harmonisch
verlies op 10% nauwkeurig bepalen uit het verschil van opgeno
men en afgegeven vermogen, dan Jvc~t het electrisch opgenomen
vermogen in nullast op 1% nauwkeurig en het electrisch en
mechanisch vermogen in vollast op 0,196 nam"keurig bepaald h: ,.iI:',-,.

een directe meting van het verlies is mogelijk wanneer we kans
zien de hoeveelheid afgegeven warmte van de machine te meten,
nadat een stabiele temperatuur is bereikt. Dit vereist een zeer
ingewikkelde meetopstelling. De nauwkeurigheid van deze meting
moet 1% zijn om Ph met 10% nauwkeurigheid te bepalen.
de harmonische verliezen die electrisch gedekt worden, kunnen
direct gemeten worden met een ~Jattmeter, die het frequentie
spectrum doorloopt of in een bepaald frequentiegebied meet.
Het mechanisch afgegeven vermogen door de harmonische draai
velden is te verwaarlozen.
wanneer we 2 identieke machines mechanisch met elkaar koppel en
via een overbrenging dan werkt de snelst lopende machine als
generator en de andere als motor. Het toe te voeren vermogen
is dan het verlies van beide machines en het verlies van de
overbrenging. De toe te voeren stroom is 2 maal de magnetise
ringsstroom plus een Wattstroom, die de verliezen dekt.
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Een stroominvertor geeft harmonische stromen die ongeveer even
redig zijn met de grondharmonische stroom, dus de harmonische
stroiT;~1en spanning..ndie nu in de machines lopen, zijn kleiner
dan de harmonischen die zouden lopen wanneer ~~n machine met
dezelfde belasting aangesloten is op de invertor. De meeste
h . 2 I 2 d -,armonlsche verliezen zijn evenredig met I k N 1 us Z~D ~e

S. s
klein.

directe meting van afzonderlijke verliezen is mogelijk met
speciale proeven:

wikkelingsweerstanden meten met gelijkstroom.
kortsluitproef. ~ie meten voornamelijk wikkelingsverlie
zen en spoelkopijzerverliezen. Uit het stilstandskoppel
is ook de roto~veerstand te bepalen. De stroomverdringing
is nu te bepalen.
proef met open rotorketen en stilstaande rotor, aIleen
mogelijk bij sleepringankermachines.
Ue meten voornamelijk hoofdveldijzerverliezen in stator
en rotor.
proef met uitgenomen rotor. We meten voornamelijk wikke
lingsverliezen en spoelkopijzerverliezen. 20;1el in stator
als in rotor mogelijk.
reverse-rotation of d.c. excitation-test, om de mechanisch
gedekte extra verliezen te bepalen.
nullastproef bij variabele klemspanning, om het stator
ijzerverlies en het wrijvings-en ventilatieverlies te
bepalen.

aandrijven van machine met hulpmotor om kleine verliezen
zoals de wrijving nauwkeurig te meten.

AIle proeven vJaarbij de rotor niet kortgesloten is, kunnen

niet gedaan worden met de stroominvertor, omdat deze een kleine
zelfinductie moet zien om te kunnen commuteren. In normaal
bedrijf is dat de spreidingszelfinductie. Ben kortsluitproef
is mogelijk wanneer we de beveiliging buiten werking zetten,
die de invertor uitschakelt wanneer de machine-spanning na
een paar seconden niet groter wordt. De Simovert regelt de
stroom op tot de nominale waarde bij 5 Hz en wanneer de ma-

V~·k~~.-..!{·~j~

chine dan niet gaat draaien, neemt de statorspanning niet"toe
en wordt uitgeschakeld.
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De vraag is nu of de verliezen gemeten in de speciale proeven
goed overeen komen met de verliezen die optreden in de normale
bedrijfssituatie:

verzadiging van het ijzer is anders.
som van de aparte verliezen is niet gelijk aan het verlies

dat optreedt wanneer aIle harmonischen tegelijkertijd
optreden:

-wikkelingstemperatuur is hoger wanneer aIle verliezen
tegelijkertijd optreden.

-ijzerverliezen van totaal is groter dan som van aparte
ijzerverliezen.

1.5 Gebruikte meetopstellin0.

L,:i':;, i., ,,) ~
S"":·.I-C.\.7v~", -

~s,~
RO,-a!(ft~ ~

S;-:, .-oRh..f.J.

konpelmeting.

In de belastingsproef 8b wordt het koppel gemeten met 2 rek
strookjes die zijn bevestigd aan het statorhuis van een ge~

lijkstroommachine. De nul-instelling van de brug kan gedaan

worden wanneer het rekplaatje vrij
is van de 2 aanslagschroeven.
Het koppel wordt geijkt met een (AAIYS.:..4~)S>.IiRoe:;::

schaal waarop gewichten gezet 1~h:"'l0CC~'::/ .5iA(Ot\.

worden. Dit schaaltje he eft een ,....--~t-J //'.,,\,_..,..,~..~:.
arm van 0,5 m en een massa van

I

0,8 kg. De gewichten hebben een I
~--r

massa v. 1 en 2 kg. r1et de 1_(c.~"\~__ I' \.,

~~,~'t!..1~ .

calibratieknop op de meetbrug

wordt zodanig ingesteld dat I---I-----\--/~ 1_..._._-~._ \'"
10 Nm~10)i~(microstrain/~ ~._~

Het bleek dat de ui tslag in /-L s
lineair verloopt met het koppel.
Er ontstaan fouten in de koppelmeting door:
temperatuursverandering van de rekstrookjes. Wanneer de be
krachtiging van de gelijkstroommachine vJordt ingeschakeld,
heeft het statorhuis na ca twee uur een eindtemperatuur be
reikt dus verandert de temperatuur van de rekstrookjes niet
meer.

0p\'larmen van de meetbrug. Di t duurt ca 1 uur.
- 'de verbindingsdraadjes van de rekstrookjes naar de meetbrug

moeten '.-Jorden vastgeplakt omdat anders de positie van de
draadjes kan veranderen. Dan verandert de capaciteit van de
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draadjes onderling en naar aarde zodat de nulinstelling van

de brug niet meer klopt.
doordat er mechanische hysteresis optreedt in de bevestiging
van de rekstrookjes op het rekplaatje, kan er een maximale
fout van 0,5 Nm ontstaan. Deze ontstaat doordat een groot
koppel de positie van de rekstrookjes iets verandert en deze
positieverandering niet direct oi helemaal niet herstelt.

- omschakeling van het schakelaartje +/- op de meting geeft een

fout van maximaal 0,2 Nm.
- als het veld van de gelijkstroommachine ingeschakeld is,

wordt het rekplaatje naar de dichtstbijzijnde aanslagschroef
getrokken. Hierdoor kan koppel ontstaan die ca O,4 11m is.
Om dit te voorkomen, moeten de aanslagschroeven beiden het
rekplaatje raken. Ze mogen het rekplaatje niet te vast klem
men omdat dan een koppel op het plaatje wordt uitgeoefend.

Electrische vermo~ensmetins.

Voor het meten van het electrische vermogen hebben we de

beschikking over verschillende Wattmeters:
de Weston-Wattmeter. Omdat deze een frequentie-bereik
heeft tot 125 Hz kunnen ';'le deze meter aIleen in de
proef 8 bij sinusvormige spanning gebruiken. Omdat ':Ie

in deze proef het verlies in de machine bij sinusvor
mige voeding en invertorvoedins met elkaar willen
vergelijken, ontstaat de kleinste fout in de vergelij
king van de verliezen wanneer we de beide verliezen met
dezelfde meetopstelling bepalen. Bij invertorvoeding
is deze meter niet te gebruiken, dus gebruiken we hem
ook niet bij sinusvormigevoeding.
elect~rnsche Wattmeters. Deze meters hebben een sample
tijd van 1 sec. en zijn niet geschikt in proef 8 omdat
de meters hier een grote traagheid moeten hebben.
Wa~~eer de machine in nullast draait, is de slip altijd
kleiner dan 1%. Bij nominale flux en f 1= 50Hz is de
slip ca. 0,2% en neemt af bij hogere flux en lagere
frequentie. De grootte van de stromen, spanninsen en
vermogens zijn afhankelijk van de rotorpositie t.o.v.

het draaiveld door asymoetrien. De meters moeten een
bepaalde traagheid hebben om deze variaties uit te mid
delen. De traagheid van de electronische meters is 1 sec.
en te klein.
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In nullast is de variatie in het vermogen per ':Jattmeter

groter dan het totale opgenomen ver~ogen. Omdat de
cos~<c1 in nullast is bij de 2 Jattmeter-methoden het
totale vermogen gelijk aan het verschil van 2 grotere
vermogens. Het is gebleken dat we grote fouten maken
war~eer we een gemiddelde nemen van een groot aantal aan
wijzingen van de meters. Verder bleek dat de meters niet
goed geijkt waren maar dit was weI te verhelpen.
Erich ~1arek meters met ingebom'lde spannings-en stroom
transformatoren. Omdat deze geschikt zijn voor frequenties
groter dan 20 Hz zijn ze niet geb~~ikt in proef 8.
Erich Marek meters met hittedraden. Deze meters zijn in
aIle proeven gebruikt. Ze hebben een grote traagheid en
bereiken een eindwaarde na ca. 4 sec. In de nullastproef
bij 50 Hz is de uitslag van ~~n van de meters :

UsT=440 a 442 v (0,25%) I= 14,4 a 14,8 A (3%)

PST=3280 a 3460 ~ (2,6%).

Gegevens Erich Marek meters.

Type: Integra 6. EM 950 en 985. klasse n,5 0-10kHz
klasse 1,5 tot 20 kHz. Stroombereik 60 rnA a 6A, stroom

shunt 30 A, spanningsbereik 15 a 600 V.
Vermogensbereik 1':J a 4 ki:l, met stroomshunt tot 20 k'.!. ,NEB

A 0 ' rCJ---, d~>---4._'''~' , ~Hl/.,,'1';jDA I ~~

~/V' @ bt] ~=;:;r A"oOI.n.~~· ~I/.'tr--!2 A 0 V ~'
~ PQ~/"/£'V~ ¢=== ..L--"~aA ~ ..

V.£RMO.;.:175S ....!loo."1 ......--- - - - -
Bij vermogensmetlng rrlord t het eigenverbruik van het stroom-

pad meegemeten. Ri (Shunt 30A ) =0,01~~ Ri (bereik 6A)=O,06~~

De 2 Shunts van 30 A verschillen van elkaar en hebben ieder
hun eigen snoer, vmarmee ze met de meters verbonden r..,orden
aan de aansluitbus HEB. 'Janneer het verkeerde snoer gebruikt
wordt, geeft dit een te grote stroomuitslag, die groter wordt
'ilanneer het spanningsbereik van de meter verlaagd ':lordt.
Correctie in het vermogen vanwege asymmetrie in de hittedraad
jes bij lage spanningsbereiken is noodzakelijk. Dit te cor
rigeren vermogen is vermeld op de meters en moet opgeteld
worden bij het afgelezen vermogen. Bet werkelijk opgenomen
vermogen van de machine is dus het afgelezen vermogen van de
~Jattmeter min het eigenverbruik van het stroompad plus de
correctie wegens asymmetrie.
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Vermogensmeting met de Aronschakeling of 2 ~attmetermethode.

Hiermee is het vermogen te meten in een

draaistroomsysteem zonder aangesloten
sterpunt. Het totaal opgenomen vermo-

gen is Ptot=P1+P2 en de arbeidsfactor
i

__

van de 3 fase belasting is ':''':''-, '; =':l'~ ,-'(":-i'-: IS":'l
I I ,- J • r';': I' - ;'

i:Janneer: cos "',, 0,5 dan hebben P1 en P2 ver-schillende tekens J

cos t' = 0,5 ~~n van de beide vermogen is nul, cos1.?O,5 dan
P1en P2 hebben hetzelfde teken.

1.6 Grootte van gemaakte fouten.

toerental. Meting met schijf met 60 tanden. Ret aantal tanden

per sec. wordt geteld en geeft meteen het aantal omwentelin
gen per minuut. Fout is max. 1 tand dus bij n=1500 omw./min.
is fout 0,07% en bij 150 omw./min. 0,7%. Dit zijn het max.
en min. toerental dus fout ligt tussen 0,07 en 0,7%.
frequentie"·~·voeding. De netfrequentie is 50 Hz en \oJe Ver\'laar

lozen de afwijking.
De frequentie f van de Simo~'ert wordt gemeten met een teller,

p ...... 1_ <),.: f"\ •

die aangeslotenis op print A 45, die 6,f'per seconde geeft.
Als de teller op 1 sec. sample-tijd staat dan is de relatie
ve fout 1/~.(. Bij f=5 Hz is de fout 3%. Bij 50 Hz 0,3%.
Bij een sample-tijd van 10sec. is de fout 10 x kleiner.
De Simovert houdt de ingestelde frequentie heel nam'lkeuring
constant. De fout is dus maximaal 0,3%.
koppelmeting. Als. alles a UUD aanstaat en de calibratie met
gewichten goed is gedaan , is de gemaakte fout ca. 0,5 Urn.

De fout is minimaal bij vollast Tn=73 Nm • Dan is de fout
O 701, ;v.

electrische grootheden. AIle electrische metingen zlJn ~edaan
met de Erich Marek hittedraadmeters, klasse 0,5 dus n,5~ fout
van volle schaal. Meting van spannins is door omschakelen
van bereiken steeds binnen 1% nauwkeurig.
Max. stroom-meetbereik van meter is 6A. Voor hogere stromen
is een shunt van 30 A te gebruiken. De meetfout~bij 10 A is
dan 1,5%. De grootste fout wordt gemaakt bij de vermogens
meting. Voorbeeld: nullastproef 10,.11, 380 V ca. 1000 ','1 per
motor. Volle schaal uitslagen van de meter zijn 30 A, 600 V,
20.000 0 dus de fout is 0,15 A, 3 V, 100 ~. De relatieve fout
. d J.. • . • 1 5~/ 0 Q,c l 1 (1"'/ (' I k' . . dIn e met"lng lS , }O"v)'o resp.;o. u-e U .•.:Clng lS e
nauwkeurigheid van de meters groter. Dit blijkt uit een proef
met 2 meters waarin de stroompaden in serie en de spannings
klemmen parallel staan en bleek dat de naLF'fkeuri sheid (\,2;-)
volle schaal is. In de proeven waaroij ~~n hoogfrequent ver
mogen gemeten wordt, geJft de nauwkeurigheid geen problemen.
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Hoofdstuk 2. Wikkelingsverliezen.

AIle wikkelingsverliezen zijn evenredig met de weerstand en het
kwadraat van de stroom.De effectieve weerstand van de wikkeling
is afhankelijk van de f~uentie en van de temperatuur. De stroom
is afhankelijk van de belasting van de machine. De totale wikkeling
bestaat uit een gedeelte dat ondergebracht is in gleuven en een
spoelkopgedeelte.De wikkelingsverliezen in de stator en de rotor
zijn beiden ca. 25% van de totale verliezen in nominaal bedrijf.
Bij invertorvoeding lopen harmonische stromen van hoge frequentie
door de wikkelingen en verhogen de verliezen. Vooral in kooiankers
met veel stroomverdringing zijn de harmonische verliezen zeer groote
De hogere temperatuur die ontstaat, verkort de levensduur van de
isolatie van de wikkelingen, veroorzaakt mechanische spanningen
in een rotorkooi en bemoeilijkt de smering van de lagers.

2.1 Statorwikkelingsverlies.

Het statorwikkelingsverlies voor de grondharmonische stroom I s1
is Pcu stat=3.Rs.I~1. De statorwikkeling bestaat uit geisoleerde
draden met een doorsnede van enkele millimeters, ondergebracht
in gleuven. De stroomverdringing voor de grondharmonische frequen
tie is meestal te verwaarlozen voor kleine machines. Bij stroom
invertorvoeding lopen door de statorwikkeling harmonische stromen
met een amplitude ISk/Is1=1/k wanneer de blokstroom ideaal is en
een frequentie f k=k.f1 met k=5,7,11,13 ••••••••
Deze harmonische stromen veroorzaken verliezen PSk=3.Rsk.I2sk.
De weerstand Rsk is groter dan Rs1 door stroomverdringing. Omdat
de blokstromen niet ideaal zijn, worden de harmonische stromen
steeds kleiner dan 11k voor grotere k.

2De weerstandstoename door stroomverdringing kr-1~·t wordt pas
groot voor hoge frequentie, maar dan zijn de harmonische stromen
klein, dus is het harmonische wikkelingsverlies klein. Met onze
stroominvertorvoeding geven de 5e en 7eharmonische al meer dan
de helft van de totale harmonische statorwikkelingsverliezen ook
wanneer de stroomverdringing zeer sterk is.
De grondharmonische statorstroom I s1 wordt bij invertorvoeding
gelijk gehouden aan de stroom bij sinusvoeding, omdat de grond
harmonischen de nuttige energie-omzetting verzorgen. De hogere
harmonischen veroorzaken verliezen die de temperatuur van de wik
keling verhogen.



Daardoor neemt ook de weerstand voor de grondharmonische toe,

waardoor b~ dezelfde I s1 het grondharmonische verlies b~ invertor
voeding groter is dan b~ sinusvoeding.
De toename van het grondharmonisch verlies en de harmonische ver
liezen kunnen een temperatuur veroorzaken die de levensduur van de
isolatie sterk verkort.

2.2 Rotorwikkelingsverlies.

Wanneer een asynchrone machine gevoed wordt door het normale net
dan is in normaal bedrijf de frequentie van de rotorstroom een paar
hertz. De effectieve weerstand van de rotor is dan practisch de
gelijkstroomweerstand. Bij een sleepringankermachine is de rotor
bewikkeld en bij een kooiankermachine bestaat de rotor uit een kooi,
die bij stilstand dus fR=50 Hz een weerstandsverhoging kr =1,5 a 5
heeft afhankelijk van de kooiconstructie. Een rotorkooi met veel
stroomverdringing wordt toegepast in machines die een groot aanloop
koppel moeten hebben bij een beperkte aanloopstroom, vaak in com
binatie met).. -A schakelaar om het net niet met grote aanloopstromen
te belasten. De kooi moet dan een grote stroomverdringing hebben
bij fR1=50 Hz.Nemen we een kooianker met hoogkante staven dan moet
de staafhoogte van deze kooi groter zijn dan de skindiepte van het
materiaal van de kooi, hsk(koper 200 C 50 Hz)= 10 mm en hsk(alumi
nium 200 C 50 HZ)=12,5 mm. Een staafhoogte van 20 mm geeft in alu
minium kr (50 HZ)=1,6. In kleine machines is geen plaats voor hoge
staven en moet een dubbelkooi toegepast worden, die bestaat uit een
onder-en bovenkooi. Bij aanloop van de machine loopt de rotorstroom
voornamelijk door de b'ov enkooi, omdat de rotorfrequentie hoog is.
Zie figuur 1. De kooi is dan meestal zo ontworpen dat bij
f R1 =50 Hz kr =1+tu. In normaal bedrijf is f R1 enkele Hertz dus kr =1
en voor f>200 Hz is k ~1+u.

r
In de rekenvoorbeelden van NUrnberg heeft de dubbelkooi van beide
machines u=6,5. De afmetingen van de kooi in de 12/20 kW machine
zijn gegeven in figuur 2. In de 100 kW machine zijn de afmetingen
iets groter.
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Is de rotorkooi verdringingsarm dan zijn de afmetingen van de kooi
weI zodanig dat er stroomverdringing optreedt voor veel hogere fre
quenties dan 50 Hz. Dit komt omdat de rotor de aanloopenergie t'Jw&
op moet kunnen nemen en de afmetingen niet te klein mogen zijn anders
is de warmtecapaciteit te klein en wordt de kooi te warm en kan bre
ken door te grote uitzetting.
Om de warmtecapaciteit te vergroten, wordt de bovenkooi soms van
messing gemaakt dat een ca. 3,5 x zo hoge soortelijke weerstand
heeft en dezelfde soortelijke warmtecapaciteit heeft als koper,
of de bovenkooi wordt helemaal verbonden met de onderkooi om de
aanloopwarmte die voornamelijk ontstaat in de bovenkooi snel af te
voeren(meestal bij aluminium spuitgietkooien).
Wanneer dskin(aluminium 50 Hz 20oC) =12,5 mm is A =1 bij 1000Hz als
dal =2,8 mm en d . =2,8f3:5=5,2mm dus de stroomverdringing in• mess1ng
de bovenkooi zal weinig invloed hebben op de verliezen bij Simovert-
voeding omdat de \ovenkooi van de meeste machines kleiner is dan
hierboven beschreven. In de berekening is deze stroomverdringing
verwaarloosd.
Met invertorvoeding loopt de machine niet aan bij hoge frequentie.
Bij Simovert-voeding is de aanloopfrequentie 5 Hz. In normaal bedrijf
is de rotorfrequentie nooit hoger dan 2 Hz. Een kooianker met veel
stroomverdringing is dus bij stroominvertorvoeding niet nodig en
zelfs ongewenst omdat de hoge harmonische stromen grote verliezen
veroorzaken. De kooiweerstand neemt bij lage frequentie snel toe
krNff, ~~~zodat bij lage frequentie de weerstand groot is en omdat
de harmonischen dan groot zijn, is het verlies groote
Ook zonder stroomverdringing nemen de wikkelingsverliezen in de rotor
relatief meer toe dan in de stator, omdat de verhouding IRharlI.1 :>

ISharlIs1. Voor de ke harmonische g2ldt2I~k= ·X=:;:Xcr~ I Sk z",,6.Isk

en voor de grondharmonische I:R1 =VIs1~Im z (0,1 a 0,9).I s1 in nullast
a vollast dus I~I~1=(10 a 1,1).Isk/Is1
Vooral bij kleine belasting is het harmonische verlies in de rotor
relatief groote Bij hogere belasting neemt het relatieve harmonische
verlies af maar absoluut nemen.het harmonische en grondharmonische
verlies toe.
De harmonische statorstromen hebben een frequentie fsk=(1~6n).fs1

en veroorzaken in de rotor stromen metfrequentie frk=(s1~6n)...fs1
met s1 grondharmonische slip en n=1,2,3 ••••••••
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Omdat de slip klein is, is f~~6n.fs1. Loopt de machine synchroon
dan veroorzaken de statorharmonischen 1+6n en 1-6n sen rotorharmonische
6n. Deze harmonischen zijn hogere tijdharmonischen van de fundamen
tele plaatsharmonische. De fundamentele tijdharmonische geeft ook
hogere plaatsharmonischen, vooral in kooiankers en minder in driefa
sig bewikkelde rotoren maar deze harmonischen laten we buiten be
schouwing, evenals de hogere plaatsharmonischen t.g.v. de hogere
tijdharmonischen, die een orde van grootte kleiner zijn.

2.3 Extra wikkelingsverliezen, die practisch aIleen optreden in
kooiankers.

Oppervlakteverlies door het hoofdveld.
Het hoofdveld heeft een frequentie sl.fSl in de rotor met s. slip,
fs,statorgrondfrequentie. In kooiankers waarvan de staven te hoog
liggen in de gleuven kan deze variatie van de hoofdflux wat opper
vlakte-wervelstroomverliezen veroorzaken.

Verliezen door ruimteharmonischen van de statorflux.

NVll'1rE' HAIPIl
$rl1r~~ ~.Lt/".

De ruimteharmonischen met orde m van het statorgrondveld veroorza
ken rotorstromen I m met een frequentie f m=[1-m(1-s)].fs =[s:!:6n(1-s)].f s
s slip, f s statorfrequentie, m=1±6n, n=O,1,2,3 ••••••••
Bij kleine slip is fm~(1-m)~s=6n.fs. In een kooianker ligt om iedere
rotortand een gesloten winding, gevormd door 2 staven en 2 kortsluit
ring-gedeeltes. De verandering van de
omvatte ruimteharmonische fluxen wor-
den groter wanneer het aantal rotor
tanden N2 groter wordt. De geindu
ceerde stroom en het verlies worden
dan groter. Bij sleepringankermachi
nes en machines met meerdere staven
in serie zijn deze verliezen ver
waarloosbaar klein. De geinduceerde ////// R~r"if'.

spanning is evenredig met f m• De I/YYJ..O£P YAI'lIt.r A A 1'1 TAL RoToRrAIY.D~1Y

stroom is practisch aIleen bepaald OP,II4r e'l,"TR}<:J Y£RJ..IES.

door reactanties, omdat de weerstanden relatief veel kleiner zijn.
De reactanties zijn evenredig met f , dus de stroom is onafhankelijk
van fm. Het verlies is evenredig me~ I~.RmNI~£~ omdat
Im-Is en Rm~{fm~{:fs met Is grondharmonische statorstroom en Rm rotor
weerstand.



Verliezen door tandpulsaties in de statorflux.

De statorfluxpulsatie heeft rotorstromen tot gevolg met frequentie
n.N1 ' n toerental en N1 aantal stator-tanden.
De rotor weerstand is hJ $11. dus"" {n.
De statorflux bestaat uit een gedeelte hoofdflux~Us en een gedeelte
lekfluxNIs • De terugwerking van de rotorstroom op de fluxpulsaties
is te verwaarlozen dus het verlies is "",n*(c1.I;+CcU;).
(met volledige terugwerking is de exponent van IenU niet 2 maar 1,5).

Bijkomende extra wikkelingsverliezen bij invertorvoeding.

Bij invertorvoeding ontstaan draaivelden door de tijdharmonischen
die weer ruimteharmonischen hebben. De bovengenoemde extra verliezen
worden dus groter bij invertorvoeding.

Door schuinzetten van de rotorgleuven t.O.v. de statorgleuven en het
isoleren van de staven zijn de extra wikkelingsverliezen kleiner
omdat de koppeling van een gesloten winding rond iedere rotortand
kleiner is voor de grondharmonische flux.
Wat de invloed van het schuinzetten op de extra wikkelingsverliezen
t.g.v. de plaatsharmonischen van de tijdharmonischen is, is moeilijk
te zeggen. De extra ijzerverliezen nemen toe bij schuinzetten ( zie
hoofdstuk a).

2.4 Stroomverdringing in een winding.

Magnetische velden die varieren met de tijd veroorzaken in geleiders
wervelstromen. Deze magnetische velden kunnen veroorzaakt worden door
de stroom die de geleider zelf voert of door stromen van andere
geleiders. Wanneer meerdere wikkelingen in een gleuf liggen, omvatten
ze elkaars magnetische velden en kan de stroomverdringing bij een
bepaalde frequentie groot zijn, ook wanneer de afmetingen van de draad
kleiner zijn dan de skindiepte voor die bepaalde frequentie.
De wervelstromen in de geleiders uiten zich in een verhoging van de
weerstand met een factor kr=Rws/RgS ' met Rws de wisselstroomweerstand
en RgS de gelijkstroomweerstand. De verlaging van de zelfinductie
~=LwS/LgS is bij een winding verwaarloosbaar klein.
Uit Richter, band1, p. 237 e.v. is kr voor de gehele winding in de
gleuven (gemiddelde van aIle geleiders in de gleuven) ¢+-f(M 2

-1).'!' ,"e~
~ .z. ,

¢en r functies van~. Ontwikkeling van en in reeksen geeft kr=1+t~·A

wanneer Al./ en M>1.



In de meeste machines ligt ongeveer de helft van de windings
lengte in de gleuven en de andere helft vormt de spoelkoppen.
In de spoelkoppen is de strooffiverdringing te verwaarlozen.
De verhoging van de wisselstroomweerstand van een winding in een gleuf
is kr =1+JM2 .A4 alsll~1 en M>2, met : ,..,~

A = h/hsk gereduceerde geleiderhoogte ~i=-:' "-;
h hoogte van een draad ~!=

hSk=/;:~ skin-diepte van het geleidermateriaal
M aantal draden dat boven elkaar in een gleuf ligt

De stroomverdringing is ook afhankelijk van het aantal draden naast
elkaar, de kopervulfactor, de vorm van de draden en de gleuf, maar
dit brengen we niet in rekening.Voor kleine machines zijn de draden
meestal rond en is de gleuf halfgesloten. Ret gaat hier om de orde
van grootte van de stroomverdringing.
De skindiepte bij 50 Hz en 200 C is voor koper hskd9,6 mm en voor
aluminium h k=12,5 mm. Bij 50 Hz en 1000 C is voor koper h k=10,8 mm.
Aan de voo~aarde 4<1 is voldaan wanneer f<5000/h2 , gest~ld dat

hsk=10 mm bij 50 Hz en h in mm.
Voor de totale winding is kr =1 +iJM2 .A4= l+il·I1~(-/~)~(:~)= J+.z,1.IO-~H~h~fL
gesteld dat hsk=10 mm bij 50 Hz.
De weerstandstoename (kr -1) is dus evenredig met f2. De formule geldt
dus voor de statorwinding en bij sleepringankermachines ook voor
de rotor.Voor M=5, h= 2mm, f=1000 Hz, hsk = 10 mm is kr =1,88.
In de sleepringmachine is krbij 1000 Hz niet nauwkeurig te bepalen
uit een kortsluitproef (proef 4) maar is maximaal 1,2.

2.5 Stroomverdringing in een kooianker met hoogkante staven.

De weerstand van een staaf in een open gleuf wordt door stroomverdring

ing een factor kr = Rws/RgS = A groter en de zelfinductie kx = LWS/Lgs=:h
groter, wanneer A :> 2. Dit volgt uit Richter, band 1 , p. 237 e.v. waar·
v=M=1, k

r
= ¢. :- ..

Hierin is Rws wisselstroomweerstand,Rgs gelijkstroomweerstand,
A = h/hsk gereduceerde staafh~ogte, h staafhoogte, hsk skindiepte van

staafmateriaal. De waarde kr is wel afhankelijk van de vorm van de
gleuf en de geleider daarin bijv. in een half gesloten gleuf is kr
groter dan in een open gleuf maar het gaat in deze berekeningen om de
orde van grootte van de stroomverdringing.



De kooi is meestal van aluminium dat bij 50 Hz en 200 C een skindiepte
hsk = 12,5 mm heeft. Wanneer de totale kooi in gleuven lig~, is
kr = 4 . Meestal ligt ca. 0,7 gedeelte in gleuven en vormt ca. 0,3
gedeelte van de gelijkstroomweerstand de ringen, dus is k =O,~&+ 0,3.
Algemeen geldt A =(h/12 , ~.P750= 0,011. h. Jf wanneer r
f > (2 .12 , 5/h ) 2. 50= 3.1 Oih2 Hz.
De harmonischen in de stator met orde k= 1+6.n veroorzaken in de
rotor harmonischen met orde k= s1 ± 6.n. Omdat de grondharmonische
slip s1' klein is k~ 6n, dus f Rk = 6n.fs1 •
De maximale slip treedt op bij de laagste statorfrequentie in nominaal
bedrijf en is bijv. s= 0,4 bij f s1 = 5 Hz. Dan is voor n =1 de ge
maakte fout in kr"'~6 (± 0,4) slechts 3%.
Ligt de kooi geheel in gleuven en is h= 12,5 mm dan is bij een
grondfrequentie f s1 = 50 Hz de weerstandsfacto~kr = Y6n , wanneer
de frequentie van de harmonischen f :>200 Hz, wat het geval is
(f5,7. 300 Hz ).
Is de staafhoogte h = 20 mm dan is A = 0,23·It , wanneer f > 78 Hz.

aij stilstand van de rotor is kr (50 Hz) '% 1,6.
Wanneer A<.2 is kr>,A • Bij f = 0 is A=O en zou kr =0 , wat niet kan
omdat kr~ 1. .
Is h = 20 mm dan is A= 1,6. r6D. bij f 1 = 50 Hz en A = 0,72.~
bij f 1 = 10 Hz. Aan de voorwaarde 6n. f 1 :> 78 Hz is bij f 1 = 10 Hz
net niet voldaan, maar de gemaakte fout is toelaatbaar.
( De stroomverdringing is voor de 5e en 7e harmonische bij f 1 = 10 Hz
iets groter dan 0,72. {E; = 1,76 (zie grafiek 1c ).
Omdat kx kleiner wordt bij hogere frequenties neemt de spreidings
reactantie af. Is h = 20 mm en f~ = 600 Hz dan is kr = 5,39 en
kx = 0,28. Is de gleufreactantie van de rotor 25 % van de totale
spreidingsreactantie dan neemt de totale spreiding 18% af.
Bij stroominvertorvoeding heeft dit voordelen omdat de harmonische
spanningen afnemen, dus minder ijzerverliezen, de commutatiespannings
piek afneemt en de spoel van d~ tussenkring van de invertor kleiner
kan zijn. In een kooiankermachine met stroominvertorvoeding nemen
de ijzerverliezen in stator en rotor dus af, maar de wikkelingsver
liezen in de rotor nemen toe door de stroomverdringing.
De toename van de wikkelingsverliezen is veel groter dan d~ afname
van de ijzerverliezen.'vIanneer Lr van de machine afneemt en de
commutatiecondensator C van de invertor constant blijft, neemt de
commutatietijd af, dus wordt de blokstroom idealer en de hogere
harmonischengroter , dus de wikkelingsverliezen groter.



2.6 Stroomverdringing in een dubbelkooi.

Voor de weerstand van de kooi is kr = 1 + u .f2/(f2 + 2500) wanneer
de verhouding van de weerstand van boven - en onderkooi is u= Rb/Ro
en de kooi zo ontworpen is dat kr ( 50 Hz) = 1+ t·u.
De spreidingszelfinductie van de rotor is dan L~= L~b+ Lro • kx
met ~ = 1- f2/~2 + 2500). ( zie Richter, band ~, p. 2~6 en
Nurnberg, Die Asynchron Maschine, p. 256 en 272).

De formule voor kr geldt wanneer in de bovenkooi geen stroomver
dringing optreedt, dus wanneer de doorsnede van de bovenkooi
kleiner is dan de skindiepte voor een bepaalde frequentie. B~'

Simovertvoeding treedt deze stroomverdringing in machines met normale
staafdiameters op bij harmonischen met een frequentie groter dan
1000 Hz.
De amplitude van deze harmonischen is dan al zo klein dat deze zeer
kleine verliezen veroorzaken.
In de berekeningen verwaarlozen we de weerstandsbijdragen van de
ringen.

2.7 Temperatuurafhankelijkheid van de verliezen.

Bij temperatuur toename neemt de soortelijke weerstand toe
JOT = /'.to [( + ..c. I:: r -.z.o) 3.

In deze formule is 200 0 als referentie temperatuur genomen.
Voor koper is;02.D = 180.10 - 1°..n.m en "" = 3,9.10 -3 K-1 , voor
aluminium /'10 = 310 .10 - 1°.n.m en 0(= 3,7.10-3 K-1 •

De waarden ~ en~zijn afhankelijk van het temperatuur-traject en van
de soort legering • Dat de temperatuur van wikkelingen groter wordt
merkt men bijv. in een belastingsproef, waarbij het toerental
langzaam daalt bij gelijkblijvende belasting doordat de rotorweerstand
toeneemt.Bij hogere temperatuur neemt de skindiepte van het materiaal
toe hsk =J¥wfJ'4 , zodat de stroomverdringing min~er wordt.
De gereduceerde geleiderhoogte is A = hi hsk ,..., fF VI. dus in een kooi
anker met kr -.1 is Rws = Kr • Rgs ,..,~-'4'f w;tJ'/L en in een winding met
k 1 .d ., -.t. . R -I

r - - -jJ lS WS - ~ -#- c..~ •
o is een waarde afhankelijk van frequentie, aantal draden enz.
Stel dat de temperatuur in de kooi en in de winding 200 0 hoger wordt
door invertorvoeding, dan is de gelijkstroomweerstand 8% groter.
Van de grondharmonische wikkelingsverliezen is de stroom-verdringing
te verwaarlozen, dus deze nemen 8% toe. De kleine toename van de
stromen t.g.v. de hogere weerstanden en constante belasting is
verwaarloosd.
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De harmonische wikkelingsverliezen in de kooi nemen 4% toe.

In de winding nemen deze met 8% toe wanneer k~ = 1, met minder dan...
8% toe wanneer 1 <: kr <: 2 , niet toe wanneer kr = 2 en minder dan 8%
af wanneer kr >2 • Voor kleine machines, waarin de stroomverdringing
niet zo sterk is en met onze stroominvertor hebben de harmonische
stromen met grote amplituden lage frequenties, waarbij kr ~ 2 dus
veroorzaken meer verliezen in een warmere winding. De harmonische
met hoge frequentie, waarbij kr > 2 hebben kleine ampli tuden , dus
het verlies is zeer klein en de daling van dit verlies in een
warmere winding is te verwaarlozen. De temperatuur moet veel groter
zijn dan toelaatbaar om de harmonische wikkelingsverliezen te ver
kleinen bij toenemende temperatuur.
In een kooianker kan de warmtegeleiding in de kooi slechter zijn dan
van de kooi naar het omliggend ijzer, bijv. iri een dubbelkooi~

De temperatuur in de kooi is het hoogste op de plaats waar de
verhouding ( opgewekt verlies) : (warmtegeleiding naar omgeving)
het grootst is.
Harmonische stromen lopen op andere plaatsen in de kooi dan de grond
harmonische stroom, dus is het mogelijk dat ze een andere temperatuur
ondervinden dan de grondharmonische.
Een kooi zonder isolatie kan aIleen mechanisch beschadigd worden
door een hoge temperatuur, maar verwarmt de hele machine , dus ook
de statorwikkeling vooral wanneer de machine geheel gesloten is.

~.8 Aanpassing van winding en kooi aan stroominvertorvoeding.

De kritische geleiderhoogte hc is die waarde van h waarvoor de wis
selstroomweerstand Rws minimaal is bij een bepaalde frequentie en
dezelfde geleiderbreedte en aantal geleiders. Wanneer h >hc wordt
Rws groter door de grotere stroomverdringing en wanneer h < hc wordt
Rws groter door de kleinere geleiderdoorsnede, dus een grotere Rgs •
Voor een wikkeling in een gleuf is R =k.R ~(1+JM2.h4k .h-4).h.
d Rw ~rr- ws r gs s
~=O wanneer h=hc=hskV*~. Bij f=50 Hz, hsk=10,8 mm en M=5 is
hc=6,4 mm. Met stroominvertorvoeding met I k/I1=1/k en k=5,7,11 ••• ,~1

is hc=4,3 mm met dezelfde grondfrequentie f1=50 Hz, M en hsk •
hc is dus veel kleiner. Wanneer we een machine willen voeden met een
stroominvertor dan moet de geleiderhoogte ongeveer een factor 2
kleiner zijn dan de kritische geleiderhoogte, die minimale verliezen
geeft bij een sinusvoeding. In dat geval is de toename van-het verlies
beperkt(zie'de Buck proefschrift'p. 110). Wanneer de machine toch
nog te warm wordt met invertorvoeding mag de machine niet vol-belast
worden of moet de constructie gewijzigd worden, dus een betere



isolatieklasse voor een hogere temperatuur, een kleinere geleider
doorsnede bij meerdere lagen of betere warmtegeleiding.
Voor machines met vermogens van enkele tientallen kW is de geleider
hoogte(of diameter) enkele mm, dus zal voldaan zijn aan hc~~ mm.
Omdat de gleufafmetingen van een machine met een bepaald vermogen
ongeveer constant is, is M.h=constant. Nu is kr_~M2.h~=(M2.h2).h2.

Dus is de stroomverdringing het kleinst als h klein is en M groot.
Bij invertorvoeding moet de rotorkooi verdringingsarm of verdringings
vrij zijn, om grote verliezen te.voorkomen. Stroomverdringing voor
aanloop bij hoge frequentie is niet nodig omdat de invertorfrequentie
bij aanloop laag begint en langzaam toeneemt. Een verdringingsvrije
kooi is te maken door een spoelenwikkeling zoals in een sleepring
ankermachine of door de massieve staven te vervangen door Robel
staven en die te verbinden met de twee kortsluitringen. De isolatie
van een wikkeling veroorzaakt een kleinere kopervulfactor en een
slechtere warmtegeleiding, maar kan dun zijn omdat de spanningsver
schillen in de kortgesloten wikkeling klein zijn. Een gewikkelde
rotor heeft minder. last van gleufeffecten(parasitaire koppels, extra
verliezen) dan een kooianker en het aantal gleuven van stator en
rotor is vrijer te kiezen. De machine wordt echter duurder en minder
bedrijfszeker.

2.9 Meting van de wikkelingsverliezen~

De gelijkstroomweerstanden zijn eenvoudig te meten met gelijkstroom.
In een kortsluitproef, waarbij de rotor is kortgesloten en sti~taat,-

meten we stator en rotorwikkelingsverliezen en een relatief klein
ijzer~verlies en spoelkopijzerverlies. Bij hogere frequenties worden
de ijzerverliezen groter en ook de wikkelingsverliezen door stroom
verdringing. Door de rotor uit de stator te halen, worden de ijzer
verliezen kleiner en meten we relatief meer statorwikkelingsverliezen.
Is de rotor een kooi dan is de meting aan de uitgenomen rotor in
principe mogelijk. Ret grondharmonisch rotorwikkelingsverlies is uit
d I . t b k P R 2 5(~."" P"' ...... ) fe s 1p e ere enen cu R=3. R.IR= '1-5 , ~as a gegeven asvermogen,
Pmech aIle mechanisch gedekte verliezen. Ret rotorijzerverlies door
het hoofdveld is in normaal bedrijf te verwaarlozen omdat f R zeer
klein is. Door meting van het stilstandkoppel in de kortsluitproef
is het wikkelingsverlies en het relatief kleine ijzerverlies in de
rotor te bepalen ~cuR+PUR=WsTs met ws synchrone hoeksnelh~id, Ts
stilstandskoppel. Ret wrijvings- en kleefkoppel bij stilstand ;
moeten dan klein zijn.
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2.10 Grootte van de harmonische statorstromen.

In proef 9 zijn de harmonische statorstromen bepaald in de sleep
ringankermachine bij Simovert-voeding. De harmonischen, die ontstaan
zijn afhankelijk van de belasting van de machine en de grondfrequentie.
Een andere machine met een ander nominaal vermogen en andere sprei
dingsreactantie zal harmonische stromen geven die in dezelfde orde
van grootte zijn dan in de sleepringankermachine(zie ). Theore-
tisch is bij ideale blokstroom I k/I1=1/k • Omdat de commutatietijd
eindig is, dus de flanken van deblokstroom niet oneindig steil zijn,
worden de harmonischen voor hoge k veel kleiner dan 1/k. In grafiek
1 en 2 van proef 9c zijn de afzonderlijke harmonische stromen tegen
hun orde k en hun frequentie k.f1 uitgezet. Het blijkt dat I k/I1 </~k

wanneer fk>750Hz,dus k~17 b~ f1=50Hz en k~37 b~ f 1=20Hz.
Grafiek 1a in dit hoofdstuk geeft de waarde (Ik/I1 )2 van de ideale
blokstroom en van de werkel~k optredende stromen b~ f 1=19,3 Hz
generatorbedr~f Is tot=23 A en b~ f 1=47,2 Hz generatorbedrUf 20 A.
De waarde(Ik/I1 )2 daalt sterk bij grotere k en hogere f 1 en is

<0,1% wanneer k=35 bij ideale blokstroom, k=29 bij gemeten stroom
f 1=19,3 Hz, k=17 bij gemeten stroom f 1=47,2 Hz. In grafiek 1 van
proef 9d is de totale effectieve waarde van de harmonische stroom
uitgezet tegen de grondfrequentie f 1 met de belasting of de stator

stroom als parameter. (Ih/I1)2=i(I~I1)2+~(I300/I1)2.

Uit deze grafiek voIgt:
- (Ih/I1 )2 neemt af bij toenemende f 1 , omdat de blokstroom dan min
der ideaal wordt (ca. 2% afname als f 1 van 10 Hz naar 50 Hz gaat).
- (Ih/I1 )2 neemt iets af met toenemende belasting (maximaal 0,5%
als I van 15 A naar 23 A gaat).
-in generatorbedrijf is (Ih/I1 )2 groter dan in motorbedrijf bij de
zelfde statorstroom, vooral bij hogere f 1 (maximaal 0,8% bij f1=50 Hz).
Het gevolg van de harmonische wikkelingsverliezen in de stator is:
- bij constante f 1 en toenemende belasting neemt Ph/P1 iets af.
P1 en Ph nemen beide toe.
- bij constant belastingskoppel en toenemende f 1 blijft P1 constant
maar Ph neemt af wanneer de stroomverdringing afwezig is of gering
is. Wanneer de stroomverdringing sterk is, kan Ph toenemen.
In tabel 2 van proef 9d is de waarde (Ih/I1 )2 uitgesplitst voor de
verschillende harmonischen. Wanneer geen stroomverdringing optreedt,
zijn de waarden in de tabel de relatieve harmonische wikkelingsver
liezen in de stator Ph/P1 • In de rotor is Ph/P1 een factor 1,21 in
vollast a 100 in nullast groter. Het blijkt uit verdere berekeningen
dat de 5e en 7e harmonischen de grootste verliezen veroorzaken, ook

wanneer de stroomverdringing sterk is.
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2.11 Grootte van harmonische rotorstromen.

•
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Het vereenvoudigd vervangingsschema
van de inductiemachine is hiernaast
getekend. In een normale machine is
de grootte-orde van de machineimpe
danties in p.u.grootheden:

Rs =0,03 X~=XvR=0,08 RR=0,04 Xm=2
Voor de grondharmonische stromen is :B.1 2 J jXm I

181 3Q{m+XerRJ+RR/s1
In nullast is de slip gemeten aan de sleepringankermachine s1=0,2%
d . rAJ L _ .z.

u s ~ S /I - (1,11., /. .. L = o. I . • •
J.SI ,,,. I: J U .... J 9

In vollast is RR/s1=1 dus is III/Isl ;::' j Zo,tI'~' .., ". r-
Wanneer we ~tellen X~=O staat I R loodrecht op I m en is
IR1=VI~1-I; • De gema~~te fout.in deze benade:ing is maximaal in
vollast en is dan (J }L+I 1/,4 2. J) - J. 3 ~ .

"Fl..' +-1

I R1 is dus maximaal 3% te groot. ." X - )(
V •. I:"I< J J '" I::: --!!!-=o,,6.

oor de hogere harmon~schen ~s :Cst: j J< (x""+ X..... ) ..... kith" X..+~~
De relatieve hermonische stroom in de rotor is
I I I I I 1 ( .\Rk= Rk. 8k. 81_0,96.~ - 10 in nullast a 1,1 in
I

R1
I sx 181 IR1- 181 0,1 a 0,87

vOllast)~De relatieve harmonische rotorstromen zDn dus alt~d groter
dan de relatieve statorstromen. Ook bD harmonischen met een zeer
hoge frequentie is dit zo omdat in het ~zer geen stromen lopen,
die de magnetische koppeling tussen stator en rotor merkbaar
verminderen. Het ~zer schermt de rotorwikkeling dus niet af en
treedt niet op als demperwikkeling(proeF ~).

Bij stroominvertorvoeding nemen de grondharmonische rotorstroom I R1
en de harmonische rotorstromen IRk toe b~ toenemende belasting maar
de verhouding I Rk/IR1 neemt af. Bij spanningsinvertorvoeding is IRk
praktisch niet afhankelUk van de belasting.
De relatieve wikkelingsverliezen in de rotor Pk/P1 zUn alt~d groter
dan in de stator,behalve wanneer de stroomverdringing in de stator
gr oter is dan in de rotor,wat niet voor zal komen.
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2.12 Freguentie van de harmonischen.

Met 'harmonischen' wordt in het volgende bedoeld de tijdharmonischen
van de fundamentele plaatsharmonische. In de stator is de grond
harmonische frequentie bij Simovert-voeding instelbaar van
f s1 = g a 50 Hz. Het is mogelijk om tot 50.f3 = 87 Hz te gaan, maar
dat is niet gedaan in onze metingen. De harmonische statorstromen
hebben een frequentie f k = k.fs1 met k= 1±6n n= 1,2,3 .
Een frequentie heeft een positieve waarde maar het teken geeft in ons
geval de draairichting van het veld aan. Is k ~ 0 dan heeft het ke

harmonischedraaiveld dezelfde draairichting als het grondharmonische
draaiveld, is k<O dan de tegengestelde draairichting.
Omdat de rotor draait met snelheid ( 1-s1 ).fs1 ' s1 grondharmonische
slip,is de grondharmonische frequentie in de rotor f R1 = s1.fs1 en
de frequentie van de harmonischen f Rk = (1±6n ).fs1 -(1-s1).fs1 =
(s1 ± 6n ).fs1 •
De slip van de ke harmonische is sk = fRk/f sk =(s1±6n~1~6n)~ 1_~-s1~k.

Van de hogere harmonischen met 6n» 1 is sk~1.

De grondharmonische rotorfrequentie is gemeten aan de sleepring
ankermachine en is f.1 = 0,1 Hz in nullast a 2 Hz in vollast, bij
aIle f s1 • De grondharmonische slip is s1 = f R1 /fs1 = 0,2 %in
nullast bij f s1 = 50 Hz a 40 % in vollast bij f s1 = 5 Hz.
In generatorbedrijf is s1 <:. 0.
In de verliesberekening ~n c nemen we voor de rotorfrequentie
f Rk = 6n.fs1 •
De gemaakte fout in deze benadering is s1/6n en is maximaal voor
n = 1 f s1 = 5 Hz s1 = 0,4 dus 0,4/6 = 6,7 %.
Bij de frequenties f s1 = 20 en 50 Hz waarmee we rekenen is de fout
in het wikkelingsverlies door deze benadering te verwaarlozen.
In de verliesberekening a nemen we f Rk= k.fs1 •
Wanneer stroomverdringing optreedt is het 5e harmonische wikkelings
verlies door deabenadering te klein, omdat f R5 te klein is, het
7e harmonische verlies is te groote De gemaakte fout is enkele
procenten en neemt voor hogere harmonischen af.
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2.13 Berekening van stroomverdringing in wikkelingen.

De statorwikkeling bestaat altijd uit een winding van geleiders,
die in de statorgleuven zijn ondergebracht. Een laag geleiders
in' een gleuf staan met elkaar in serie en in de gleuf zijn meestal
2 lagen ondergebracht. Voor de mate van stroomverdringing is het
aantal geleiders boven elkaar in de gleuf en de diameter of de
hoogte van de afzonderlijke geleiders het belangrijkste.
De afhankelijkheid van kopervulfactor, gleufafmetingen en het
aantal geleiders naast elkaar in de gleuf is in deze berekening
van de stroomverdringing verwaarloosd.
De weerstandsverhoging door stroomverdringing is kr = RwS/RgS =

-9 2 4 2 (. )= 1+2,2 .10 .M.h.f z~e 2.4 •
In het boek van Nurnberg "Die Asynchron Maschine" staan op p. 355
e.v. een paar rekenvoorbeelden van machines •
De afmeting van de statorwikkelingen in 2 machines is:
- Machine van 100 kW 1500 omw/min 500 V statorgeleiders rechthoekig
met hoogte h= 1,1 mm en H = 9 gdeidenboven elkaar, 1 naast elkaar
- Machine van 12/20 kW 750/1500 omw/min 500 V statorgeleiders
ronde draden met diameter d = 2,2 mm , M = 11 , 2 naast elkaar.
In onze berekeningen is meestal gerekend met een wikkeling met
M = 10 en h = 2 mm. Dan is kr = 1 + 3,52.10-6 .f2 , wanneer
f<1250 Hz ( dan is kr < 6,5 ).
De rotorwikkeling kan bestaan uit een winding, zoals in een
sleepringankermachine of uit een kooianker.
In onze berekeningen nemen we :

- Dezelfde rotorwinding zoals in de stator met M = 10, h = 2 mm
-- Kooianker met hoogkante staven in een rechthoekige open gleuf
en hoogte h = 20 mm k = 0,226.{f = 1,6. {f/50'wanneer f>78 Hz

r
( dan is kr > 2 ). Wanneer f<78 Hz nemen we de waarde kr uit grafiek
1c.

-- Dubbelkooi met een verhouding van de weerstanden van boven-en onder
kooi van u = Rb/Ro = 4. kr = 1+u.f2/<f2+2500,l Wanneer f > 200 Hz
is kr =1+u=5. De stroomverdringing in de bovenkooi bij zeer
hoge frequenties verwaarlozen we.
De berekende waarden van kr zijn uitgezet in grafiek 1c.
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2.14 Berekening van wikkelingsverliezen door harmonische sDromen.

In de volgende berekeningen is het relatieve harmonische
wikkelingsverlies door de ke harmonische t.o.v. het grondharmonische
wikkelingsverlies bepaald. Omdat k en Ik/I1 bekend zijn , is
Pk/P1 ={kr (fk)/kr (f1~. (Ik/I1)2.rwe veronderstellen dat

kr (f1 ) = 1, omdat de grondharmonische frequentie in de stator
wikkeling maximaal 50 Hz is en kr (M=lO h=2mm f1=50 Hz) = 1,009
en in de rotorwikkeling maximaal' een paar hertz(in sleepringanker
machine 2 Hz)is en dan zelfs in een kooianker practisch geen stroom
verdringing veroorzaakt.
De berekeningen a tim c zijn gemaakt met 3 waarden van Ik/I1 in de
statorstroom: - ideale blokstroom met I~I1=1/k.

- gemeten harmonische stroom(in proef 9) bij
f 1=19,3 Hz en generatorbedrijf van sleepringanker

machine bij Is tot=23 A.
- gemeten harmonische stroom bij f 1=47,2 Hz, genera-

torbedrijf 20 A.
In de rotor is (I~I1)R=(1,1 in vollast a 10 in nullast). (Ik/I1)s'
maar in de berekeningen is genomen(Ik/I1)R=(Ik/I1)S, dus zijn de

relatieve rotorverliezen 1,21 a 100 maal te klein dan in werkelijk
heid. We maken de berekeningen a tim c om de verliezen in verschil
lende wikkelingen met elkaar te vergelijken en dan is de factor
(1,21 a 100) niet belangrijk. In de 3 berekeningen hebben we aange
nomen dat:

ber.a: - ideale blokstroom met Ik/I1 = 11k
- f k = k.f s1 in stator, maar ook in rotor
- kr = 1+c.f2 voor winding, kr = c.Vf:voor kooi met staven

en kr = 1+u voor dubbelkooi voor aIle frequenties, dus
ook voor de frequenties waarvoor de formule van kr niet
gelden.

ber.b: - ideale blokstroom tot f k = 1000 Hz dus Ik/I1 = 11k voor
f k < 1000 Hz en Ik/I1 = 0 voor f y 1000 Hz.

- f k= k.f1 in stator en f k = 6n.f1 in rotor
kr uit grafiek ic. Stroomverdringing in bovenkooi is
verwaarloosd.

ber.c: - gemeten harmonische stromen uit proef 9.
fken kr zoals in ber. b.
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Verliesberekening a.

Zie tabel 3a en figuur 1.
In tabel 3a is het relatieve harmonische wikkelingsverlies ~~
bepaald bij verschillende wikkelingen en f s1 = 50 Hz.
We veronderstellen dat I~I1 = 11k en f k = k.f s1 zowel in stator
als in rotor. In de rotor is eigenlijk ( Ik/I1)R =(1,1 a 10).1/k
en f k = (s1±6n).fs1 •
De berekende totaal-verliezen in de rotor zijn door de beide
vereenvoudigingen te klein, omdat de amplitude van de harmonische
stroom te klein is en omdat de frequentie van de harmonischen
k = 1-6n te klein is,. dus kr te klein is, terwijl de harmonischen
k = 1+6n,die in amplitude kleiner is dan de harmonischen k = 1-6n
bij dezelfde n, een te grote kr heeft.
De verliezen zijn nu :
- zonder stroomverdringing. Het verlies per harmonische is

Pk/P1 = (Ik/I~)2 = k-2 = 4 a 0 % voor k = 5 a - . Het totale
verlies is ~,,-.2. .. TT1 = 9," %

- winding met M = 10 en h = 2 mm. Wanneer f 1 =50 Hz is kr =
2 -2 s

= 1 + 0,0088.k • P~P1 = k + 0,0088 = 4,88% a 0,88% voor
k = 5 a ClIO • Het totale verlies tot de harmonische ~ is ongeveer
~ k-2 + :.0,88%. Het aantal hormonischen tot de orde x is ca. ~ .

so
Wanneer X" 00 is,is het totale harmonische verlies oneindig groote
Dit kan niet optreden omdat:
- de blokstroom niet ideaal is dus voor hoge k word& I~I1 steeds

kleiner dan 11k.
- kr -1 ~ f2 tot een bepaalde frequentie. In ons reken-voorbeeld

is deze frequentie 1250 Hz. Voor hogere frequenties wordt

k r '" fi:
-kooi met hoogkante staven. Wanneer f s1 = 50 Hz en h = 20 mm is

kr = 1,6.fk: k is nu 1 (1±6n ) 1. P~P1 = 1,6.k-1 ,5 = 14,3 a 0 %
,- .", -1 5 DL

Voor k = 5 a - • f P~P1 = 1,6.,. k ' = 64 70.

-dubbelkooi met u = 4. kr = 1+u = 5. De verliezen nu 5 maal zo groot
dan de verliezen zonder stroomverdringing.
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Verliesberekening b.

Zie tabel 1,figuur 2 en grafiek 2.
De harmonische stromen in stator en roter zijn in de berekening
I k/I1 = 1/k voor f k < 1000 Hz dus bij f s1 = 20 Hz k ~ 49 en bij
f s1 = 50 Hz k"- 19 en I k/I1 = 0 voor f k > 1000 Hz.
In de tabellen 1 zijn de verliezen per harmonischen Pk/P1 en het

. totale verlies ~Pk/P1 bepaald bij 2 grondfrequenties f s1 = 20 en
50 Hz in : - wikkeling zmnder stroom-verdringing

- winding met M = 10 ~ = 2 mm
- kooi met staafhoogte h = 20 mm
- dubbelkooi met u = 4.

De frequentie van de statorharmonische is f. = k.fs1 en van de
rotorharmonische is f k = 6n.fs1 genomen.

Verliesberekening c.

Zie tabel 2,figuur 3 en 4.
De harmonische stromen waarmee de berekening is gemaakt treden op
in de sleepringankermachine bij f s1 = 19,3 Hz, generatorbedrijf

Is tot = 23 A en bij f s1 = 47,2 Hz, generatorbedrijf Is tot = 20 A.
De berekening is gedaan zoals in berekening b.
We nemen aan dat de harmonischen bij 20 Hz en 19,3 Hz even groot
zijn en rekenen de verliezen uit bij 20 Hz.
Voor 47,2 Hz en 50 Hz doen we hetzelfde.Ve nemen ook aan dat de
relatieve harmonischen I k/I1 niet veranderen bij andere belastingen
van de machine.
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grafiek 2. Vikkelingsverlies Pk/P1=kr.(Ik/I1)2 tegen orde k
door ideale blokstroom I k/I1=1/k. De weerstandsver
hoging kr is berekend bij de frequentie, die de

harmonische heeft in de rotor f k=6n.f s1 -
Zie verliesberekening a en b.
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grafiek 3. Wikkelingsverlies P,/P1=(I,/I1 )2k tegen orde k door
,{ K r

de gemeten harmonische statorstromen bij
f s1 =19,3 Hz'en f s1 =47,2 Hz. Aangenomen is dat de
harmonischen evengroot zijn bij f s1 =20 Hz resp.

fs1=50 Hz. k r is berekend bij de frequentie

6n.fs1 •
Zie verliesberekening c.
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Hoofdstuk 3.
lJzerverliezen.

Magnetische velden die in de tijd veranderen, veroorzaken hysteresis
en wervelstroomverliezen in de blikpakketten en constructiedelen
van een machine. Berekening van deze verliezen is moeilijk omdat
het ma,netische circuit niet lineair is en een gecompliceerde geo
metrie heeft.
In de machine wordt het ijzer onderworpen aan een mengsel van wis
sel-en draaivelden. Voor het blik wordt vaak een verlies per kg ge
geven voor homogene wisselvelden in de kristalorientering. Voor an
dere velden is het ijzerverlies een bepaalde factor groter.
De ijzerverliezen met een frequentie van de electrische voedings
bron worden electrisch gedekt, aIle andere ijzerverliezen worden
mechanisch gedekt.
Bij invertorvoeding ontstaan hoogfrequente draaivelden in stator
en rotor. De lameldikte van ca 0,5 mm is vrij hoog voor dez~ vel
den, maar kleinere diktes geeft problemen(artikel Moritz).
Ruimte-en pUlsatieharmonischen, die ook optreden bij normale net
voeding, hebben slechts een beperkt plaatselijke invloed omdat ze
een kleine poolsteek hebben en bij een goede keuze van het aantal
rotorgleuven klein zijn.
Onder ijzerverliezen door het hoofdveld verstaan we de verliezen
die door het hoofdveld ontstaan en die electrisch gedekt worden
door de grondharmonische of hogere tijdharmonischen. AIle andere
verliezen die ontstaan in stator en rotor noemen we extra ijzer
verliezen. Dit zijn spoelkopverliezen, die electrisch gedekt worden
en tandpulsatie, oppervlakte en verliezen t.g.v. het scheefzetten
van gleuven, die mechanisch gedekt worden.
Bij invertorvoeding ontstaan bijkomende hoofdveldverliezen en bijko
mende extra-ijzerverliezen. Door het bewerken van het blik wordt het
hysteresisverlies groter omdat het blik harder wordt en het wervel
stroomverlies groter omdat bramen de lamelisolatie beschadigen.
Wanneer een machine door een invertor gevoed wordt. is de ijzerbe
werking kritischer(artikel Moritz).

3.1 Hysteresisverlies.

Het hysteresisverlies is PHNf.BY, y=1,6 a 2 afhankelijk van f en B.
PH is rechtevenredig met de frequentie en onafhankelijk van de
blikdikte. Bij draaivelden is PH tot ca 2 T ongeveer 1,5 ~ 1,8 maal
groter dan voor wisselvelden, daalt voor B>2T sterk en is bij
B=2,4T veel kleiner.
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Wanneer het superpositiebeginsel zou gelden PH tot-~fk.BkY. Uit
een artikel van Lavers blijkt dat bij harmonische velden op een
grondharmonisch veld het totale hysteresisverlies, wanneer aIle
harmonische velden tegelijkertijd optreden, groter is dan de som
van de hysteresisverliezen, wanneer aIle harmonische fluxen apart
optreden. Het verschil van de beide verliezen is klein voor harmo
nischen van de orde k < 7(grondh.60 Hz). De 3e harmonische die ont
staat door verzadiging verhoogt het hysteresisverlies erg weinig.
Voor hogere harmonische k > 7 is het verschil groot, wat veroorzaakt
wordt door minor-loops in de hysteresislus.
Wanneer de piekflux constant zou zijn en Btot=B1+ ~Bk zou
PH ~(B1+ ~ Bk)y .f1 wanneer de tussenwaardetlvan B continu zouden
toenemen tot de maximale B en daarna continu afnemen tot de mini
male B. Bij sterke harmonischen is dit niet het geval en de piek
flux is niet constant omdat aIle harmonischen een andere draaisnel
heid hebben.

In de volgende berekeningen stellen we PH tot= ~PHk en vinden we
een te klein ijzerverlies, wat ook uit de nullastproef 8a blijkt.

3.2 Wervelstroomverlies.

Wanneer in het ijzer de inductie B homogeen is, dan is het wervel
stroomverlies pw~z2.f2.B2,~<1, met z blikdikte en ~=z/zsk geredu
ceerde blikdikte. De inductie is homogeen in het ijzer wanneer de
wervelstromen in het ijzer niet terugwerken, dus wanneerA<1.
De lameldikte is meestal z=0,5 mm en de skindiepte van het blik

is met )oIr=500 a 10.000 en l' - (0,27 a 0,67) .10-6 voor blik met 1

a 5% Si zsk(50 HZ)=~=6,26 a 2,6 mm.
Is de lameldikte groter dan de skindiepte bij een bepaalde frequen
tie, dan verloopt B niet meer homogeen, maar heeft een maximale
waarde aan de wanden van iedere lamel en wordt lager naar het mid
den.De fasehoek van B verandert ook.

De wervelstromen in het ijzer werken nu terug en verlagen de gemid
delde B wanneer de ampere-windingen of de veldsterkte opgedrukt
worden en constant blijven en verhogen de AW wanneer de B opgedrukt

wordt en constant blijft. Met andere woorden, de zelfinductie van
een spoel met ijzeren kern, waarin de wervelstromen terugwerken,
wordt kleiner. De harmonische stromen die bij invertorvoeding in
de machine lopen, lopen voornamelijk door spreidingsreactanties.
Omdat de spreidingsreactanties voor een klein gedeelte bepaald
wordt door ijzer en voor het grootste gedeelte door lucht, zal de
invloed van de terugwerking niet zo groot zijn.
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We meten enkele procenten daling van de L r bij 1000 Hz(proef 2e).
Bij veel terugwerking is P NzJFJ~B2""f3/2 alsA>?, B gemiddelde

w to;'
inductie over het ijzeroppervlakte, soortelijke weerstand van ijzeryU
permeabiliteit van ijzer (Richter, band 1, p. 151 e.v.,De Buck,
proefschrift p.185).
De wervelstroomterugwerking heeft dus 2 gevolgen:
- verlaging van de zelfinductie.
- verlaging van de exponent van f.
Bij stroominvertorvoeding verlagen beide gevolgen het harmonische
ijzerverlies, omdat B-L.I wordt B kleiner en omdat Pw"'fY en Y
daalt van 2 naar 1,5. In het gebied 1 <li<3 dus /' <. f <. fl met

" If = 9,f gaat de exponent van 2 naar 1,5 met toenemende f.
De figuu~ geeft het hysteresisverlies PH en het wervelstroomverlies
Pw in ijzer bij 2 blikdiktes(dik en dun). P en f hebben een loga
ritmische schaal.
Er bestaat een formule voor Pw Itj

opgedrukte stroom Pw- ~ I;;'a~
met B de inductie, die zou op- }1w)

treden wanneer er geen terug- I
werking was. Deze formule geldt
wanneer de zelfinductie vollediE
door ijzer bepaald wordt. We
gebruiken deze formule niet.
Wanneer B niet sinusvormig is,
mag Pw voor iedere harmonische
apart berekend worden en geldt
het superpositiebeginsel·

o
p.

De invloed van verzadigin~
groot bij stroominvertorvoe-
ding. Zonder terugwerking is Pw"""B2 ,B -L.I,w,M.I dus pw-,P2 en met
terugwerking is PwN "u.-O, ~B2 dus Pw _,1-'1 ,5.
Bij verzadiging neemt ;waf dus neemt Pw af.



3.3 IJzerverliezen door hm6fdveld van de grondharmonische.

Het hoofdveld bestaat uit een grondharmonisch en een 3e harmonisch
veld door verzadiging in het ijzer. Nog hogere harmonischen zijn
verwaarloosbaar klein. Bij driehoekschakeling van de wikkelingen
is de 3e harmonische hoofdflux ook te verwaarlozen en ontstaat een
3e harmonische lekflux.
De grondharmonische flux heeft in de stator een frequentie f s1 en

in de rotor fR1=s1.fs1' de 3e harmonische flux 3. f s1 resp.3.s1 .fs1 •

Het 3e harmonische draaiveld t.g.v. verzadiging, heeft dezelfde
draaisnelheid als het grondharmonische veld(Richter,band 4,p.176).
De rotorijzerverliezen zijn in normaal betlrijf verwaarloosbaar
klein, omdat s1 klein is. De 3e harmonische flux veroorzaakt in de
stator bijna geen ijzerverliezen.

3.4 IJzerverliezen door hoofdveld en spoelkopveld van de hogere
barmonischen.

In dit hoofdstuk onderscheiden we 2 tijdharmonische ijzerverliezen:
- die ontstaan door het hoofdveld, luchtspleetspreidingsveld en

gleufspreidingsveld.
De spreidingsreactanties en de magnetiseringsreactantie zlJn in
het veel gebruikte vervangingsschema van de inductiemachine gecon-
.centreerde reactanties. In werkelijkheid zijn het verdeelde re

actanties, zodat moeilijk is aan te geven welke flux hoofdflux
(=magnetiseringsflux), lUEhtspleetspreidingsflux of gleufsprei
dingsflux is. De verliezen t.g.v. deze 3 fluxen noemen we in dit
vers~ag ijzerverliezen door hoofdflux.
die ontstaan door het spoelkopspreidingsveld. Het zlJn extra lJzer
verliezen, die electrisch gedekt worden. Dit verlies is groot
omdat ze ontstaat door de componenten van de spoelkopspreidings
velden, die loodrecht staan op de lamelrichting van het ijzerpak
ket en door wervelstroomverliezen in massieve constructiedelen
van de machine.Omdat de spoelkopvelden het ijzerpakket op een an
dere manier aanspreken dan het hoofdveld, luchtspleetspreidings
veld en gleufspreidingsveld heeft het andere eigenschappen en
wordt ze onderscheiden van deze verliezen.

In proef 4 vinden we dat de hoofdveldijzerverliezen en de spoelkop
ijzerverliezen van de sleepringankermachine in dezelfde orde van
grootte liggen.
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3.5 IJzerverlies door hoofdveld van harmonischen.

De hogere harmonische draaivelden draaien veel sneller dan de rotor

en zien de rotor practisch stilstaan omdat sk=(s1 ± 6~~ ~ 6~
/-s,

1- X--=1, dus RRk/sk=RRk.
Voor de harmonischen is de machine practisch kortgesloten en de

reactantie voor de harmonische is k.Xr=k.(Xrs+~.#Xm) met X de
reactantie bij grondharmonische frequentie f 1 • De ohmse weerstan
den in stator en rotor zijn in de impedantie te verwaarlozen.
De harmonische spanning aan de statorklemmen is Uk=k.x~.Ik.

I t d· X X,,, t.4r. l', tId . 1n p.u. groo he en lS ".,-= .,-tA
la

' u~ ':. lA",' ',:: 1'ft me 1n e nom1na e
grondharmonischestroom en U1n de nominale grondharmonische

• • (,Ale L. '-'," I -l.- - k 'X. • 1:1c - I.. I Ie i. .spann1ng. Dan lS Co( k: U;;; = .... Xr' I.,,,. Ie' U
ltl

- • ,. z,,, - ,...:cr.~. I

Wanneer P..ovfx •BY, ..... fX-Y .UY en P.'1 en U1n zijn bekend dan is
P-k (k~1 )')C-!f ( 1'.. .)' 1J 'It ( rIC. ) ~
~ ~ -:.- . k."v· Y".'" = k. Xv·or·" .r'i' F. I ~,

Bij ideale blokstroom I k/I1=1/k en vollast i 1=1 is Pfjk/P~1=

k x- y y
.xr •

Het ijzerverlies door het hoofdveld is kleiner wanneer:
- de belasting van de machine kleiner is, waardoor i 1

Y kleiner is.
- de harmonische stromen kleiner zijn dan 1/k, wat het geval is

wanneer de blokstromen minder ideaal zijn dus wanneer de commu
tatietijd relatief groter wordt t.o.v. de periodetijd van de
grondharmonische.
y groter is waardoor x~ kleiner is. Bijvoorbeeld 0,22=0,04 en
0,21 ,5=0,09 wat meer dan een factor 2 scheelt. In veel publicaties
is y=2 genomen en wordt gesteld dat de ijzerverliezen dus verwaar
loosd kunnenworden •.

- (x-y) kleiner, is (grotere negatieve waarde), dus x kleiner en
y groter zijn. De waarde (x-y) is moeilijk nauwkeurig te schat
ten omdat beide exponenten x en Y niet veel van elkaar verschillen
en een kleine verandering van x of y een grote verandering in
(x-y) geeft. Een gemiddelde waarde uit de literatuur is x=1,5
y=1,75 x-y=-0,25.
x r kleiner. In de meeste machines is xr =0,15 a 0,20 p.u. en het
is constructief moeilijk om .x.. te verlagen tot bijvoorbeeld 0,1 •
xrwordt kleiner doar 3 effecten:
- wervelstroomterugwerking in het ijzer. Dit effect is klein om

dat de lekflux een relatief kleine ijzerweg doorloopt.
verzadiging. Deze verzadiging kan afkomstig zijn van het sprei
dingsveld zelf en van hat hoorav~Ld, omdat het hoofdveld door
ijzerdelen loopt waardoor ook het lekveld loopt. De tijdharmo
nische draaivelden lopen afwisselend in verzadigd en onverza
digd ijzer omdat ze een andere snelheid hebben dan de
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grondharmonische, die de verzadiging veroorzaakt. De invloed
van de verzadiging is dus beperkt.

- stroomverdringing. In een winding is de daling van de zelfin
ductie te vervaarlozen, maar in een kooi is de daling groote
Is de staafhoogte h=hsk( 50Hz) ~12mm en f=300 Hz dan is kx =
2tt =0,61. Is de rotorgleufspreiding 25% van de totale sprei

ding dan neemt Xr 10% af.In een dubbelkooi is voor de onder

kooi kxo=1-f2/(f2+2500) dus kxo(300 Hz)=0,03.

Wanneer Lcro=Lo-b is Kx tot:: 0 ,5 dus neemt x... tot 12,5% af.
De ijzerverliezen in rotor en stator worden daardoor kleiner
maar het wikkelingsverlies in de kooi neemt sterk toe.

3.6 Extra ijzerverliezen, mechanisch gedekt •
.
Om technische redenen worden de stator-en rotorwikkelingen in

gleuven ondergebracht. Hierdoor ontstaat een niet-sinusvormige
stroombelegging, dus ontstaan er ruimteharmonischen in de fluxen
en fluxpulsaties.In een tand treedt een maximale inductie op wan
neer deze tegenover een andere tand staat en een minimale inductie
wanneer de tand tegenover een gleuf staat. De frequentie waarmee

de inductie in de rotortanden verandert is n.N1 met n het aantal
omwentelingen per seconde van de rotor en N1 het aantal stator
tanden en voor de statortanden n.N2 met N2 het aantal rotortanden.
Deze frequentie is een paar honderd hertz en de inductieverande
ringen veroorzaken daardoor voornamelijk wervelstroomverliezen.
De frequentie van de pulsatie door ruimteharmonischen is
[1-m(1-s)].fs met f s statorfreqentie, m= -5,7,-11,13 enz. en
s slip, en veroorzaken ook voornamelijk wervelstroomverliezen.
De inductieveranderingen zijn groot wanneer de luchtspleet klein
is, dus vooral in asynchrone machines. Wanneer de extra verliezen
te groot zijn, kan de luchtspleet vergroot worden, met het nadeel

dat de magnetiseringsstroom toeneemt. Hierdoor neemt de cos ~

af en het statorkoperverlies toe. De spreidingsreactanties nemen
relatief meer af dan de magnetiseringsreactantie dus de spreidings
coefficient neemt toe, waardoor het kipkoppel en de overbelastings
factor toenemen.
Bij draaiende rotor ontstaan oppervlakte en tandpulsatieverliezen
door het hoofdveld en het stator-en rotorspreidingsveld.
Het hoofdveld is evenredig met Bh -Us/fs' Us statorspannin_g,
f s statorfrequentie. De extra verliezen t.g.v. het hoofdveld zlJn
evenredig met Bh2~u2.f -2 en zijn dus practisch onafhankelijk vans s
de belasting van de machine.



Ze worden daarom belastingonafhankelijke extra verliezen genoemd.

Omdat ze practisch aIleen ontstaan door de gleuven en niet door
de stroombelegging worden ze ook weI reluctantie-verliezen ge
noemd.

De lekvelden zijn evenredig met Is en I., stator en rotorstroom,
en de verliezen t.g.v. de lekvelden met I s

2 en I.2 • Ze zijn dus
afhankelijk van de belasting en ontstaan door de stroombelegging
in de gleuven, die een trapvormige flux geeft. Ze worden daarom
belastingafhankelijke-of trapverliezen genoemd.

<;e.B/~D ,vAA,of oppeR"

Vt.-9K r~ "~Ii'J.leZc1p' Ol'fl"srAiII/Y,

g'
---.J I__ 5

De wervelstroomterugwerking is niet te
verwaarlozen dus P -n1 , ~B~.

- tandpulsatieverlies door het hoofdveld.
De terugwerking van de wervelstromen is
te verwaarlozen omdat de veranderende
inductie slechts voor een klein deel
bepaald wordt door de tandreluctantie, zodat de terugwerking in

2 2de tand weinig invloed heeft op Bh • Dus p,." n .Bh •
- oppervlakteverlies door lekvelden.

De luchtspleetinductie verloopt door de

stroombelegging in de gleuven trapvormig.
Ret oppervlakteverlies in de stator is
Ps N n1 ,5 •I R

2 en in de rotor
PRNn1 ,5.I s

2 • Bij nullast zijn deze

verliezen zeer klein.
- tandpulsatieverlies door lekvelden.

2 2 2 2Er geldt nu Ps""n .IR en PR"",n .Is • Zijn de stromen groot dan
gaan de tanden ver in verzadiging en nemen de verliezen minder
dan evenredig met I 2 toe.

De theoretische afhankelijkheid van n,Bh,I (toerental, hoofdveld
inductie, stroom):
- oppervlakteverliezen door het hoofdveld.

Omdat de wervelstromen en de ontwikkelde warmte
warmte niet ver in het lJzer doordringen,
noemt men deze verliezen oppervlaktever
liezen.

De beide tandpulsatieverliezen nemen minder dan evenredig toe met
2 2Bh en I wanneer de tanden in verzadiging gaan, omdat de inductie-

pulsatie dan kleiner wordt. De verzadiging heeft weinig invloed op
de oppervlakteverliezen. Schuin-zetten van de rotorgleuven t.o.v.
de 5~"torgleuven heeft geen invloed op de tandpulsatie-en oppervlakte
ijzerverliezen omdat voor ieder stuk ijzer de wervelstroomeigenschap
pen bepalend zijn.
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De extra verliezen zijn laag wanneer het aantal stator en rotor
tanden ongeveer gelijk zijn. Bij machines in vollast met half
gesloten gleuven zijn de extra verliezen door de lekvelden het
grootst, bij geheel open gleuven de verliezen door het hoofd
veld. Kleine machines hebben meestal half-gesloten gleuven •
Uit een artikel van Bird blijkt dat in de meeste machines het
totale extra verlies Pe_n1,4.Is1,9 en 2 a 3% van het nominaal

vermogen is.

3.7 Bijkomende extra ijzerverliezen door invertorvoeding.

Oppervlakte en tandpulsatieverliezen, mechanisch gedekt.

Deze nemen toe omdat het hoofdveld en de lekvelden groter worden.

Wanneer we de grondharmonische spanning en stroom hetzelfde houden
bij sinus-en invertorvoeding dan neemt het hoofdveld iets toe
en de lekvelden veel toe door de harmonische spanningen en
stromen. Wanneer we aIleen de grondharmonische statorspanning
constant houden kan de grondharmonische stroom toe-nemen omdat
de reactanties meer in verzadiging zijn, door de aanwezigheid
van de harmonischen.

De lekvelden in de stator nemen bij ideale blokstroom (~/3~=4,7%

toe en in de rotor in vollast 1,1 x 4,7 = 5,2%. Het hoofd-
veld in de stator neemt bij ideale blokstroom slechts 0,2% toe:
bij x ..= 0,2 p.u.: ~~ ... r eb~ = arJlr~L~1A-~r = !,DU.• 8,

In de rotor en in de luchtspleet neemt het hoofdveld minder dan
0,2% toe. Omdat de blokstroom niet ideaal is~toename van de
velden minder.

Het extra verlies door het hoofdveld is bij sinusvoeding
relatief klein omdat de meeste kleine machines half gesloten
gleuven hebben en de toename bij invertorvoeding van het
hoofdveld zeer klein is, dus de toename door invertorvoeding
van het extra verlies door het hoofdveld is te verwaarlozen.
Het extra verlies door de lekvelden zal weI merkbaar toenemen
bij invertorvoeding. Deze verliezen zijn te meten in de
belastingsproef ( proef 8 b ) 'maar de nauwkeurigheid van deze
meting was te klein om ze te bepalen.
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Spoelkopverliezen, electrisch gedekt.

De spoelkopvelden hebben een component die loodrecht staat op de

lamelrichting van het ijzerpakket. Vooral de hoge harmonischen
veroorzaken hier wervelstroomverliezen. Het grondharmonisch
verlies is zeer klein. In de gleuven lopen de wisselvelden
parallel aan de lamellering en zijn de wervelstroomverliezen
klein. In proef 4 is gevonden Psp ~f1,3.I2,13.

In de literatuur is gevonden:
Chalmers Psp_f1 ,3?I2 ,2 Klingshirn Psp~~I2

Largiader Psp + Pschuin' f 1 , ~I2 •
In de sleepringankermachine is het spoelkopijzerverlies 10 a 25%
van het totale harmonische ijzer en wikkelingsverlies voor
f s1 = 10 a 50 Hz in vollast.

Verliezen t.g.v. het schuin-zetten van gleuven.

Veel machines hebben schuingezetten gleuven om kleefkoppels te

onderdrukken bij aanloop. Bij kleine machines is de geluids
productie vaak minder, bij grote soms meer.
De extra wikkelingsverliezen in een kooianker worden kleiner en
de spreidingsreactantie groter omdat de mag.netische koppeling
tussen stator en rotor kleiner wordt. Er ontstaan echter extra
ijzerverliezen:
- de axiale component van de flux staat loodrecht op de lamel

ricmn~ng en veroorzaakt relatief kleine verliezen.
- de harmonische flux wordt opgedrongen en zonder schuin-zetten

is de inductie over het rotoroppervlakte constant.
Bij schuinzetten is de opgedrongen flux even groot, dus is
de gemiddelde inductie even groot, maar omdat de hogere

harmonische velden de rotor practisch zien stilstaan, vervormt
de flux en is de inductie niet constant over het rotoroppervlak.
Omdat PD-BY met y>1 is het totale harmonische ijzerverlies
groter bij schuinzetten.

Deze verliezen zijn groot en het schuinzetten is niet nodig
omdat bij invertorvoeding de frequentie langzaam verandert,
dus kleefkoppels geen betekenis hebben.
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3.8. Meetmethoden om de i~zerverliezen te bepalen.

Stel dat het hysteresisverlies en het wervelstroomverlies in de
rotor is PH2 en Pw2 wanneer de rotor onderworpen is aan een
50 Hz draaiveld met nominale flux. Di~ verlies treedt op bij
stilstand van de rotor. In motorbedrijf is s>O en is het rotor
ijzerverlies PU2 = s.( PH2 + s.Pw2 ) en het meehanisch ontwikkeld
vermogen t.g.v. het rotorijzerverlies Pmech 2=(1-s).(PH2+s.Pw2 )
(principe van hysteresismotor). Uit proef 7 voIgt PH2=151 en
Pw2 =36 W. In nominaal bedrijf is s~0,04 en PU2=6,1 W,
Pmech 2=146 W.
Het rotorijzerverlies is dus zeer klein en het mechanisch vermo
gen is 1,3% van het nominaal vermogen.
Wanneer de machine in nullast loopt en we openen de rotorwikke
ling van een sleepringankermachine dan levert het net
Pcu s+PU s+PH2 gesteld dat het toerental weinig is gedaald, dus
s.Pw2 zO.
Het toerental moet dalen voor het slagen van deze proef(gedaan in

proef 7) omdat PH2<Pwr+Pvent+Pextra moet zijn, anders levert het
net Pcu s+PU s+Pwr+Pvent+Pextra' hetzelfde vermogen als in de
normale nullastproef. Wanneer s<O, dus de machine als generator
werkt, is PU2=s~-PH2+s.Pw2) omdat het ijzerverlies altijd positief
is.

Voor s-.O is Pmech 2=PH2 als s >0 en Pmech 2=-PH2 als s <0.
Bij doorgang van het synchrone toerental treedt dus een sprong
op van 2.PH2 in het opgenomen en afgegeven vermogen van de machi
ne. Dit is een methode om PH2 te bepalen in een kortsluitanker
machine.



~ - 1/

van de i ·zerverliezen bi· 0 en-en kort esloten

We hebben proeven gedaan om de ijzerverliezen te bepalen bij ver

schillende frequenties en inducties, zowel bij open als kortge
sloten rotorklemmen(proef 2 resp. proef 4).
In onze berekeningen is gesteld dat de hoofdveldijzerverliezen
(in dit verslag zijn dit de ijzerverliezen door hoofdveld,
luchtspleetspreidingsveld en gleufspreidingsveld) die ontstaan
bij dezelfde statorspanning en frequentie bij open en kortgeslo
ten rotor even groot zijn. We meten in proef 4 meer ijzerverlie
zen bij dezelfde statorspanning en frequentie dan in proef 2 en
stellen dat d~t verschil spoelkopijzerverliezen zijn.
De veldlijnen in de machine en het vervangingsschema van de ma
chine met open en kortgesloten rotor zijn in de volgende figuren
getekend. In het normale vervangingsschema zijn de impedanties
geconcentreerde impendanties en met deze benadering kunnen_som
mige eigenschappen van de machine redelijk nauwkeurig beschreven
worden. Het is echter moeilijk om het ijzerverlies in "dit ver
vangingsschema weer te geven door ohmse weerstanden. Voor normaal
bedrijf van de machine wordt vaak een weerstand parallel aan
jXm gezet. De spanning over deze weerstand verandert in normaal
bedrijf zeer weinig met de belasting van de machine en het ijzer
verlies is dus practisch constant, wat juist is.

_ ST"A rO-f eor,,~
...--__.....A ..---...... _

sm=r 1( ':JI=r:;UHNEN
Yt=JeY~N';-/A/';.s S~#JV"'A HerV41~.IJ&6'-P4 ''''Pc &M-vT,/es

/fA C#/"tli£ /'14:r J(ot(lr ~4.~~Qr-a~ ~QT"'"

.e/Y .sri.. :$rA"N~4
,?orD/i •
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Gaat de slip naar 1, wat het geval is voor de harmonischen, dan

is de benadering van het ijzerverlies door een weerstand R~

parallel aan jXm onnauwkeurig. Stellen we dat de statorspanning
constant blijft en dat R~sk~RR verwaarloosbaar klein is t.o.v.

Xc:rR of k .XG'"R is de spanning over Xm ~~:: X::: xr-Il = 0.1 ~\ O,S"

afhankelijk van de machinegrootheden. Bij constante R~ is het
totale ijzerverlies door het hoofdveld(0.3 a 0,5)2=0,09 a 0,25
van de waarde in nominaal bedrijf van de machine. De berekening
van P~ is niet nauwkeurig. WeI kunnen we een schatting maken van
de ijzeryerliezen in de rotor. In de rotor is de gemiddelde
inductie 0,3 a 0,5 van de gemiddelde statorinductie en bestaat
vnl.uit spreidingsflux, dus heerst in ongeveer de he1ft van het
ijzervolume. De verhouding van rotor-en statorijzerverliezen is
dus ongeveer 0,5.(0,3 a 0,5)1,7 a 2= 0,05 a 0,15(Pu-B1 ,7 a 2).

Hoe groot het verlies in de stator is, is moeilijk te bepalen.
Vergelijken we de statorflux bij machine met open-en kortgaslo
ten rotor en bij dezelfde statorspanning en frequentie dan is
de totaal omvatte flux door de statorwikkeling in beide gevallen
even groote Maar de doorlopen weg van de fluxen is anders, dus
de grootte van de ind~ctie en de plaats waar inducties van een
bepaalde grootte optreden, is verschillend.
Een vervangingsschema met verdeelde impedanties geeft een beter
beeld van de werkelijke situatie.

3.10 Ver eli 'ken van de i 'zerverliezen door de grondharmonische
en e ogere harmonlsche.

Het grondharmonische ijzerverlies bestaat voornamelijk uit het
verlies door het hoofdveld in de stator. In de rotor is het

hoofdveld weI groot maar de frequentie zeer laag dus is het lJzer
verlies laag.Het spoelkopijzerverlies door de grondharmonische
spoelkoplekvelden is relatief klein t.o.v. het hoofdveldverlies.
Het harmonische ijzerverlies bestaat uit een hoofdveldverlies
dat voornamelijk in de stator optreedt en een spoelkopverlies
dat optreedt in stator en rotor. Het hoofdveld-enspoelkop
ijzerverlies in onze sleepringankermachine liggen in dezelfde
orde van grootte(proef 4). Bij invertorvoeding is relatieve toe
name van het hoofdveldverlies klein, van het spoelkopverlies
groot.Dat voIgt uit de volgende schatting van de verliezen:
Het hoofdveldverlies ontstaat zowel voor de grondharmonisChe
en de hogere harmonischen voornamelijk in de stator en is bij
ideale blokstroom en vollast P. 'kiP, '1 =kx- y .x~. Voor x r =0,16 p,u.

. ~ D 1 8
x=1,3 y=1,8 k=5,7,11,13 lS P~b/P~1=0,16 ' •

• (0,45+0,38+0,30+0,28)=0,037.1,41=0,052.
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Het spoelkopverlies ontstaat voor de grondharmonische en voor de

hogere harmonischen in de stator en rotor. Stel dat dit harmo
nisch verlies in de stator en rotor gelijk is. Uit onze metingen
volgt dat P ~f1,3.I2,13. Bij ideale blokstroom is

P~k/P~1=k1'~:k-2,13zk-O,8.Voor de harmonischen k=5,7,11,13 is

P~h/P~1= (0,28+0,21+0,15+0,13)=0,77.
De volgende problemen treden op bij het berekenen van P~k uit
P··1 (P..k/P..1=kx • (Bk/B1 )Y): -
~ ~ ~ UK/~~ Uk

- Wanneer we stellen dat Bk/B1= U./F, =~ hebben we aangenomen
dat de inductie van het hoofdveld B1 en van het spreidingsveld
Bk met elkaar te vergelijken zijn.

- kX is nauwkeurig te bepalen, maar(Bk/B1 )y niet omdat
BK/B1 ~<1 en Y afhankelijk is van B (y=2 bij grote B en 1,8

bij kleine B, zie 3.12). Voor,k=5 is Bk/B1=0,16/5=0,032 als
x r =0,16 p.u. dus (0,032)1,8 a 2=0,0020 a 0,0010 wat een fac

tor 2 verschilt. Voor grotere k is de nauwkeurigheid kleiner.

Om de verliezen te bepalen bij invertorvoeding moeten we deze

niet berekenen uit P~ l' maar bepalen door proeven te doen bij
inducties die optreden invertorvoeding, zoals in proef 2 en 4.
Proef 4 geeft nauwkeurig het totale ijzerverlies, maar de split
sing van dit verlies in hoofdveld- en spoelkopverliezen kan
niet zo nauwkeurig.

I ,

3.11 Formule voor i,jzerverliezen P.. .N' f~BYNfx.IY •
:l:'J

De ijzerverliezen in gelammelleerd ijzer kunnen uitgedrukt wor-
den in een formule P~Nfx.BY. In de literatuur is meestal
X=1,2 a 1,8 en y=1,5 a 2 afhankelijk van de grootte van f en B,
de bliksoort en de manier waarop het blik aangesproken wordt.
Uit artikelen van Lavers volgt dat de wervelstroomverliezen
Pw_f~B2 tot een bepaalde frequentie van enkele honderden hertz.

Bij hogere frequenties neemt de exponent af door wervelstroomte
rugwerking in het ijzer. Bij constante B en bij volledige terug
werking gaat dan de exponent voor f~-naar 1,5 (L geheel door
ijzer bepaald en niet voor een gedeelte door lucht).
Het hysteresisverlies is evenredig met f en de exponent van B
is sterk afhankelijk van de grootte van B, de exponent neemt toe
bij toenemende B. Bij invertorvoeding heersen in het ijzer induc
ties van verschillende amplitude en frequentie. Uit de artikelen
blijkt dat het ijzerverlies dat optreedt wanneer al deze inducties
tegelijkert~d optreden in het ijzer groter is dan de som van de
ijzerverliezen wanneer iedere inductie afzonderlijk optreedt.
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Dit komt omdat de topwaarde van de inductie dan groter is, maar

vooral door minorloops in de hysteresiskromme.
Wanneer P..=PH+P =CH.f.B1 ,6 a 2+ c .f~B2 dan kunnen we stellen

~ w w
P~=C.f;BY in een bepaald frequentie-en inductiegebied.
De exponent 1,6 a 2 neemt toe bij toenemende B en de waarden
cH en Cw zijn afhankelijk van B en f. De exponenten x en y nemen
beide toe wanneer Ben/of f toenemen, wat ook uit onze metingen
blijkt. Wanneer B= constant en f neemt toe dan neemt Pw relatief
meer toe dan PH' dus nemen x eny toe, en wanneer f=constant en
B neemt toe dan dan neemt Pw ook relatief meer toe dan PH.
Vaak worden de ijzerverliezen bepaald met een Epstein-model. Het
ijzer in een inductiemachine wordt anders aangesproken en zal
dus andere ijzerverliezen geven. In onze metingen zijn de ijzerver
liezen bepaald bij draaivelden, die in de orde van grootte liggen
van de draaivelden, die optreden bij invertorvoeding.

---4..... H,Z

1
./!J, /I.

1

een spoel:
L_fa.Ib

Algemeen geldt voor

U-L.I.f
B -1 x Y-U.f NL.I P.~f .B

Werken de wervelstromen ~n het ijzer terug op de spoel dan is
a<O, hoe kleiner a is hoe meer terugwerking. Verandert de per
meabiliteit van het ijzer,..M met de stroom, dan is b >°wanneer
po groter wordt als I groter wordt en b < °wanneer /" kleiner
wordt als I groter wordt.
De wervelstroomterugwerking heeft aIleen
invloed op de harmonische, die deze
wervelstromen veroorzaakt. De ~ wordt
bepaald door aIle harmonischen en
voor iedere harmonische moet dezelfde
~ in rekening gebracht worden.

Bij stroominvertorvoeding wordt de
stroom I opgedrukt:
U-L.I.f IV f1+a .I1+b

B -L.I rv fa. I 1+b

P.. _fx.BY __ f x+ay .I(1+b)y
~

U,B en P~ worden groter wanneer er minder wervelstroomterugwer-
king optreedt en wanneer ~ zou toenemen met toenemende I
(a en b groot). Door wervelstroomterugwerking neemt a af
maar neemt ook y af waardoor p.. afneemt.

lJ
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200 IJ 3 /,5 ~~

~(}() I/f 1,.3 ~Y'

tf)00 I J '; ~3 ~~
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Bij spanningsinvertorvoeding wordt de spanning U opgedrukt:

B-U/f u--L
I,., U/f·L IV ( F ,•• ),." p.. neemt af wanneer er meer wervel-
Pij _£x .BY,.." fX-Y. UY stJroomterugwerking optreedt omdat

dan Y afneemt.
B is onafhankelijk van de wervelstroomterugwerking en

I neemt toe wanneer er meer wervelstroomteru~Nerkingoptreedt en
wanneer ;u zou dalen bij toenemende I(a en b klein).

Uit proef 2b en 2c voIgt voor de sleepringankermachine bij 9pen

rotorklemmen,f=500Hz,B=0,045 p.u.:
a=-0,05 b=0,16 x=1,39 y=1,85
p.. ...,f1 ,3°12 ,15"" f-0 ,46U1 ,85", f1 ,39B1 ,85

lJ
I , b

Algemeen is P./vfx.BY....,fx.IY met x'=x+a.y y'=(1+b).y LIVfa.I •
lJ

3.12 Berekening van x,x',y en y' uit de proeven 1,2 en 4.

We kunnen

x bepalen wanneer BNU/f=constant en f varieert
x'bepalen wanneer I=constant en f varieert
Y bepalen wanneer f=constant en B varieert
y'bepalen wanneer f=constant en I varieert
In tabel 1 zijn de proeven 1,2 en 4 kort samengevat en in tabel 2
zijn de gevonden waarden x,x',y en y' gegeven bij verschillende
f en B voor het hoofdveld-en het spoelkopspreidingsveld-'zerverLies.

Opmerkingen over tabel 1 en 2:

De waarde x neemt toe met de frequentie en is voor het hoofdveld
ijzerverlies en het spoelkopijzerverlies gelijk gesteld. De split
sing van het totale ijzerverlies, gemeten in proef 4, in het hoofd
veld-en spoelkopijzerverlies is niet zo nauwkeurig, maar we mogen
stellen dat beide verliezen dezelfde x hebben(zie grafiek 1 van
proef 4).

- Uit de proeven 2b en 4 volgen de
exponenten x en x'.

- Uit proef 2d voIgt dat de verza
diging de waarden x en Y practisch
niet beinvloed. Het ijzerverlies
neemt weI af wanneer de machine
gevoed wordt door een stroomin-
vertor en er verzadiging optreedt.

- Uit proef 2e voIgt dat de wervelstroomterugwerking goed merkbaar
is in de hoofdveldinductie (proef 2b,2c) en practisch niet in de
spreidingsinductie(proef 4). In proef 4 is daarom x zx' met goede
benadering. Rond 500 Hz is L

tn
-f-0,05.
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- Uit de proeven 2c en 4 volgen y en y' uit de formules
I

p.. ,., UY ,., BY ,v IY bij f=constant.
lJ

, ~

Omdat bij f=constant Pjj ""UY,., IY is U IV I te bepalen, dus is
L NI('.I~ -1 )....., I b te bepalen. Uit proef 2c voIgt L

m
_Io,16 en uit

proef 4 voIgt Lr~IO,023. Bij stroominvertorvoeding wordt I opge
drukt. Dan is het spoelkopverlies "'12 ,13 en het hoofdveldverlies
NI1 ,83.

- Vergelijken van proef 2a met 2b:
p.. (B=O, 974 p.u.) =6,04. f +0,0265. f 2=6, 04. f.( 1+0,00439. f)

lJ -6 2Pjj(B=0,0453 p.u.)=0,04.f + 69.10 .f =0,04.f.(1+0,00173.f).
Wanneer P.. IV BY biJ· f=constant is Y = k PgCB=o";r,,,VPi; '8"0,0+.1'3)

lJ ;z;:; 0, ,.,..../0.0......)
Gesteld dat beide formules gelden voor aIle f dan is Y te bere-
kenen voor verschillende f. In tabel 2 is y weergegeven.
Voor lage f bestaat Pjj voornamelijk uit hysteresisverlies en

1 64 .. 1 94Pjj ~PH -B' voor hoge frequentles Pjj %pw""" B' •
- Bij 50 Hz is Pjj(B=0,974)=368 W en Pjj (B=0,0453)=2,17 W volgens

de bovenstaande formules. In proef 1b is bij 50 Hz y=2 en in
proef 1%J. y=1,6 a 1,7 bij 50 Hz. Wanneer P.. Nu1 ,6 a 1,7bij lage

U en pjj _u2 bij hoge U en we zetten Pij ui~ tegen U in een grafiek
dan snijden beide krommen elkaar bij een spanning E. De spanning

waarbij PU=2, 17W is 17,2 V en waarbij p··=368 W is 368 V, dus
(E!17,2)1,~ a 1,7.2 ,17=(E!368)?368 E=20~ a 471 V.

De gevonden spanning E ligt nog in het gebied waarin y=2, dus
de omrekening van het ijzerverlies door het hoofdveld bij hoge
inductie naar het ijzerverlies bij lage inductie is onnauwkeurig.

- We bepalen nu de toe stand van het ijzer in de verschillende proe
ven. Omdat.M-L .... U!(f.I) B-U!f kunneI1we uit de gemeten groothe
den U,I en f de waarden )len B vergelijken van de diverse proe
ven. ~en B van de spreidingsreactantie: uit proef 4 voIgt
,.u-Ib met b= ,&,.", {(~f),:>.4~J~lz.-il ..h. ~26·J~/o. ,t...~.,.J)

___..,......._~'--~.J..'..:...'_ ....... = . . .~ = - O:(~
~2 ''-to ~ -,- ....... <: ., -,

~ eli .8 V.-4N D.!!. MA';;;',~·E,~• .::;.£.I(/....~'..;.::. RE,;,,: r.4/Y;- "c:

_ No •...,,. ,\/,44.:. (/ _>' -: ;:;.;, JI!. ",'''1 ;:-: /0.3.., .c,,, (/.; ;: 0/ -jv' , ~ <3", 1... ,0, '<,
, ~ I . If. , !

- ?-"r;;c;,':; 2.:., (/".....£..,.6 ':'''Y "" ",;. (',,; 15-.4).: C;; ':;>c;" ' 1/; ~. ~ .,;A) ~ C;; 62/
#;i. J ; ,'~~. I

_;PI(' o~'.-'-· /~ ' 11//:: ";4-' Z -=,0
(/j. =:-o,""Y ~',3~) /.,0;;';; :S,.,.

# If" , L '

.::i J _ ~ y 5"" V IT T ":03tE'.... y'.-t.~ .--'''-. "':':::.~ '-0.
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3.13 Berekening van de harmonische ijzerverliezen.

Berekening 1. Hoofdveldijzerverliezen bij ideale blokstroom.

Wanneer I k/I1=1/k is in nominaal bedrijf Uk/U1=xr , dus voor alle
harmonischen gelijk. Het ijzerverlies door het hoofdveld per har
monische is Pk/P1=xr

Y.kx- y • Het totale harmonische ijzerverlies.,. ..
is Pijh/Pij1= ~Pk/P1=Xr~~kX-Y en is oneindig groot wanneer
x-y~-1, wat meestal het geval is. In de volgende berekeningen
nemen we aan dat de harmonischen tot de orde K~ a gelijk zijn aan
I k/I1=1/k en van

4
k>a I k/I1=0. Het totale harmonische verlies

is dan P. 'h=X4"" Y. ~kx-y. Bij lagere belasting dan nominaal is
lJ r

P~K(I/In)Y=iY maal dat bij nominaal bedrijf. Is in nullast
i 1=0,45 dan is P"h/P" h . =0,451 ,5 a 2=0,30 a 0,20 wanneer

lJ lJ nom
y=1,5 a 2.
Om een idee te krijgen van de grootte van de ijzerverliezen
door harmonischen is voor verschillende waarden x,Y en x r het
verlies berekend. In de tabel is het harmonische ijzerverlies
in % van het grondharmonisch ijzerverlies gegeven. Dit percen
tage is tevens de toename van het ijzerverlies bij stroominver-,rwn'" h.""'.ft,·~ c
torvoeding met dezelfde grondfrequentie,~spanningen stromen dan
bij sinusvormige voeding.
Uit de tabel volgt dat kleine veranderingen in x en y grote ver
anderingen geven in het ijzerverlies Pijh. Nauwkeurige bepaling
van x en y is dus belangrijk. De harmonischen I k/I1 worden voor
grotere k steeds kleiner dan 1/k en daardoor zal Pijh niet grote.r

zijn dan Pijh v4Dra=49.(Zie proef 9c). In de literatuur worden
de harmonische ijzerverliezen vaak verwaarloosd omdat Y te groot
wordt genomen bijv.2. Is y=1,75 dan is P~n 2 a 3 x groter.
Ook wordt vergeten dat de hogere harmonischen van hoge orde k
nog relatief grote verliezen geven bijv. P49/P1=1,4% bij
x,. =0,15 x=1,5 en y=1,75. en met x-y=-0,25 ~k-0,25=0,76•
• ~ k-0 ,25 J,'-

so

~
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Berekening 2. Hoofdveldijzerverlies berekend met gemeten harmo
nische spanningen en verschillende waarden x en y.

De harmonische spanningen bij f 1=19,3 Hz generatorbedrijf 23 A
en bij f 1=47,2 Hz generatorbedrijf 20 A zijn gemeten in proef
9a. Omdat voor het hoofdveldijzerverlies geldt:
PUk/PU1=kx-~(Uk/U1)Ykunnen we voor verschillende waarde van
x en y PUk/PU1 berekenen. Zie tabel 2 en 3.
We rekenen de verliezen bij 23 A en 20 A om naar de verliezen
bij nominaal bedrijf 11n=22,5 A. Omdat de Simovert niet goed de
spanning op de nominale waarde houdt, moet ook omgerekend worden
naar nominale spanning.
Omdat in proet: 9a gemeten is Uk /U1 =kxr l k/U1=k.xr . U," It _

,. U I I U I,,, . u:;
k ·t 'It I. k I I" . . 1 b d . .f:. .:.!Cr. "r .• II" ~ ".'Xr. ~'.-' ~ en In nomlnaa e rlJ

...... 1041 .I., ~'" ......
1 1=I1n en U1=U1n moet van de omrekening naar nominaal bedrijf

Uk/U1 vermenigvuldigd worden met(U1/U1n~(I1n/I1).

Bij f 1= 19,3 Hz gen.23 A is (U1/U1J. (I1n/I1)=0,972. (22,5/23)=Q,951
en is het ijzerverlies 0,951 Y maal zo groot in nominaal bedrijf

bij f 1=47,2 Hz en gen.20 A is (U1/U1d.Q::1n/I1)=0,922. (22,5/2~1 ,037
en het ijzerverlies 1,037Y maal zo groote

Samenvatting van gevonden (P. 'h/P"1) . 1 U.. t t b 1 2 3
~ ~ nomlnaa. 1 a e en.

x x -.!J I (.P'::;o/P.1I)NO,..,%[ .$00'<7'" ijZ41tY"4!/N../~S.
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Berekenin • Hoofdveldi 'zerverliezen berekend met gemeten
harmonische spannlngen en x=1, y-1,u.

Vie stellen dat P.. f 1 ,2 .B1 ,8 dus P.. f-0,6 .U1 ,8.
D D

Rond 300 Hz is x=1,3 en voor f 300 is x 1,3. Omdat de
harmonischen die de grootste verliezen veroorzaken een
frequentie hebben die kleiner is dan 300 Hz nemen we x=1,2.
De verliezen die veroorzaakt worden door harmonischen met
f 300 Hz zijn dus te klein berekend, maar de gemaakte fout
in het bepalen van het totale verlies is klein.
Omdat we de verliezen van de harmonische k PUk berekenen

uit het grondharmonische-ijzerverlies P" 1 is dan de- bena-
IJ

dering x=1,2 het verlies P"k te groot tot de frequentie
f1 Czie figuur) en daarna t~ klein.
Het gevonden verlies PUk is niet nauwkeurig, maar we kunnen
de waarden PUk bij verschillende f 1en k weI met elkaar verge
lijken en hieruit conclusies trekken.
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Berekening 4. Hoofdveldijzerverlies berekend met gemeten
harmonische spanning en ideale blokstroom
en proef 2b.

De verliesberekening is gemaakt met de gemeten harmonische
spanning(proef 9a) bij f 1=19,3 Hz generatorbedrijf 23 A
bij f 1=47,2 Hz generatorbedrijf 20 A en bij f1=50 Hz ideale
blokstroom vollastbedrijf 22,5 A. De waarden Uk/U1 komen uit
proef 9a. De inductie van het hoofdveld is Bk/B1=U~U.1/k.

PU(uit proef 2b) wordt bepaald uit grafiek 1 van proef 2b
(open rotor) bij f k=k.f1 •
In proef 2b is B=4,53% p.u. dus de orde van grootte van de
inductie van de harmonische die optreedt bij normaal bedrijf
van de machine met stroominvertorvoeding.
De exponent y van B is bepaald uit proef 2c bij de frequentie
f k=k.f1 • Het verlies dat veroorzaakt wordt door de harmonische
k is Pu =PU(uit proef 2b)x(Bk/B1 (gemeten)/0,0453)Y.
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Berekening 5. Hoofdveld-en spoelkopijzerverliezen berekend met
ideale blokstroom en proef 4.

In proef 4 is gevonden P~(300 Hz)=129(U/f)1,79+0 ,47 12 ,13.

In normaal bedrijf van de machine is U/f=0,053 I dus
P~(300 Hz)=0,67 11 ,79+0 ,47 12 ,13.
Hanneer p.. f 1 ,3 is P,.(f)=10.-3f 1 ,3(0,40.I1 ,79+0 ,28 12 ,13).

IJ lJ-
We wet en dat de exponent van f voor f 300 Hz kleiner is dan
1,3 en voor f 300 Hz groter is dan 1,3. Daarom geeft de laat
ste formule van P~ voor aIle frequenties(behalve voor 300 Hz)
een te kleine waarde.
Is f1=50 Hz I k/I1=1/k 11=22,5 A dan is
P~k=17,2 k-O,49+34 ,7 k-O,83(nominaal bedrijf).

In de tabel zijn de waarden voor verschillende k gegeven.

Uit proef 9c voIgt dat bij,
k=k I k/I1=1/2k of Uk/U1=x /2 in vollast. /'
P~h bij 50 Hz is de waarde uit de berekening van PDb-bij
ideale blokstroom uit proef 4. ~1e willen uit P~h(50 Hz) het
ijzerverlies bij f

1
berekenen. Voor de omrekenfactor nemen

we t(f1/50+(f1/50) ,3 omdat P~f 1=f1/50 P~(50 Hz) een te
hoge PUf 1 geeft en FDr 1=(f

1
/50)1,3 -P~(50) een te lage.
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Berekening 6. Spoelkopijzer, hoofdveldijzer, stator-en rotor
wikkelingsverliezen berekend met gemeten harmo
nische stromen en proef 4.

AIle harmonische verliezen worden bepaald m.b.v. de opgenomen

spectra bij f 1=19,3 Hz generatorbedrijf 23 A en bij 47,2 Hz
generatorbedrij~20 A. Bij 19,3 Hz is gesteld dat
1tot= V1S12+1~~2~23 A. Omdat 11/1tot=0,959 is ~=22,06 A en
1h =6,51 A. Bij 47,2 Hz is gesteld dat ~=20 A.

Uit proef 9a voIgt 1k/11 dus 1k=~k/1~.11.
~Uit proef 4 volgen de ijzerverliezen:

P ° 40 11 ,79f 1,3 P n 28 12 ,13f 1,3
ij hoofdveld=' I • en ij spoelkgp=·'· • •

Het statorwikkelingsverlies is 3.0,22.1 -, omdat de stroomver-
dringing in de sleepringmachine te verwaarlozen is. Het rotor
wikkelingsverlies is moeilijker te bepalen omdat de harmo

nische rotorstroom 1kR~uR/Xm+X~~ks=O,96,1ksen de rotor
weerstand afhankelijk is van de doorgaande stroom(zie proef 5).
De rotorstroom wordt voornamelijk bepaald door de grondhar
monische en is bij benadering(gesteld X~R=O) 1R=1,4'~s2-1m21
Bij 19,3 Hz 23 A is 1R=29 A en bij 47,2 Hz 20 A is 1R=24 A.
Uit de grafiek van proef 5b voIgt dan dat RR=0,155Aresp.O,16..c.. •

.l. 2 I

De wikkelingsverliezen in de rotor zijn nu 3. I':R ' RR=
2 ~ ~ "-.l.

3.(1kR)·RR=3.(0,96 1ks)-·1,96.RR=3.1,81 .. Iks--:RR·
Bij 19,32Hz, 23 A is Pwikk k=0,84.1kS

2en bij 47,2 Hz, 20 A
0,87. 1ks •

AIle verliezen in de tabellen zijn uitgedrukt in Watt.
De totaalverliezen bij 47,2 Hz 20 A zijn omgerekend naar
1 s1 =22,06 A om te kunnen vergelijken met de totaalverliezen
bij 19,3 Hz 22,06 A. De wikkelingsverliezen zijn dan
(22,06/20)2=1,22x zo groot, hoofdveldijzerverliezen _
(22,06/20)1,79=1,1031 ,79=1,19 en spoelkopijzerverliezen
1,1032 ,13=1,23x zo groot.

De verliezen zijn in een figuur ~Teergegeven in hoofdstuk 4.
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met s1 grondharmonische slip.

de verliezen

.:, - i

Hoofdstuk 4. Samenvattend overzicht en conclusies.

~ 1 Korte samenvatting van tactoren. die de verJ.:l.ezen bepalen.

4 •.!.!1-_~roE.tt~..:!~._g:;o9ndA~_oB~_§~J;e_ ..~~_ b9~eJ~~a~o!1~_<:~.~_~:t:rQJ!l~.!l.L

grondharmonische stromen zijn afhankelijk vanhet afgegeven

koppel en onafhankelijk van de grondfrequentie f 1 • Is sta
torstroom I s1 ' magnetiserings~troom I m dan is rotorgrond-
harmonische stroom I

R1
= ! [':>,;,. - I;.~' '::-, c .... /.} [~. I "c',, .. -" ~

.. ~:.rl

in nullast ~ vollast.
harmonische stromen:
- in stator I k geeft in rotor IR1~0,96 I k omdat'bagneti-s ~ .~ S

",~n

seringsreactantie kleine stroom opneemt.
bij constante f 1 is I k~I 1 (I h/I 1)2 = constant, har-s . s s s -
monischen dalen iets bij toenemende belasting.
bij constante belastingkoppel en hogere f 1 nemen de harmo
nischen met orde k;n1 af omdat de commutatietijd relatief
langer gaat duren t.o.v. de periodetijd, dus blokstroom
minder ideaal.
IglI1 en 17/11 varieren veel maar (I52+172)/I12 blijft in
aIle gevallen ca. 6% onafhankelijk van belasting en f 1 •
(Ih/I1 )2 in stator is 9a 7% bij f 1= 10 ~ 50 Hz.
I Rk/IR1 = (1,1 a 10).,.I sk/I s1) in vollast a nullast.
harmonische stromen t.g.v. 300 Hz component zijn te verwaar
lozen.

4.1.2 Voorkomende fre~enties

- in stator hebben de harmonische frequentie f sk= (1.:t6n).f1
met h= 1,2,3 •••••

- in rotor f illc =(s1.:t6n)"f1

4.1.3 Invloed van trequentie op

- grondharmonische wikkelingsverliezen practisch onafh2nkelijk
van f 1 •

dh . h"' I" N ~ 1~1 ,2- gron armonlSC. lJzerver les 1 1 •
_ l:!rijving-en ventilatieverlies i'Jn1,2 a 1,5 dus ca. Nf

1
1 ,2a1,5.

- h2rmonische wikkelingsverliezen:
"kk I" 1 R /R 1 ~2 1 1 2~ 2

- l;ll e lng K r = 1:1S_:.zS= +~j-=.,= +c1"c'-'-1 •
- kooi kr =c2 ; f'.-:.c 2 . 6nf1. ~

harmonische ijzerverliezen Nf1,~ a 1,4.
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- grondharmonische wikkelingsverliezen in stator
in rotorr.J(1 12- 1 2).

- harmonische :ikke~ingSVerliezen~1sk2~1 s1
2 in stator en

rotor.

4.1.4 Invloed van de grootte van de stro~~ 0L~~_!.~.~_~.~~,e%t! __._

2
,.,J 1 s1 '

- grondhs. ""icnische ijzerverliezen practisch onafhankelijk van

?
- spoelkopijzer ongeveer ."1s)(-.
- tandpulsatie + oppervlakteverlies

2 ?
,v1tot N (I s1 +1 sh) -, ook voor rotor.

stromen •
h . h" l' I 1,8- armonlSC lJzerver les tv sk'

2 2
v1sk ""1s1 •

- extra verliezen:

a 2,1 dus ongeveer

4,1~ Grootte van de verschillende verliezen

- veel verliezen~1s12 dus verliezen ~orden belangrijk bij
hoge belasting.

- wrijvings-en ventilatieverlies aIleen afhankelijk van n
dus f 1 , onafhankelijk van belasting en soort voeding.

- grondharmonisch wikkelingsverlies in vollast het grootste
verlies, vooral bij lage f 1 , omdat Pwr en PU1 dan afnemen.
nikkelingsverlies wordt relatief groot t.o.v. het afgegeven
vermogen bij lagere f 1 •

- hamonisch wikkelingsverlies:
- de 5e en 7e harmonische veroor3aken al meer dan de helft

van de totale harmonische verliezen. Een uitzondering
kan optreden wanneer de wikkeling een zeer sterke stroomT
verdringing heeft, dus c1 zeer groot (kr =1+c1f2) .

- zonder stroomverdringing is het verlies in de stator
Ph/P1 ;:;- 896 en in de rotor Ph/P1= (1,1 a 10)2 .8~ 10 a 30096
in vollast a nullast. Bij lage belasting dus relatief
zeer hoog verlies in rotor.

- stroomverdringing in een wikkeling met kr =1+c1f2 heeft

weinig :invloed omdat de harmonischen met hoge frequentie
klein zijn bijv. (1k/11)~1% bij f>350 H~~n aIle gevallen.

- stroomverdringing in een kooi met kr =c2 If' heeft veel
invloed omdat de weerstandstoename t.g.v. stroomverdringing
al groot is bij lage frequentie en de harmonischen van
lage orde en lage frequentie groot zijn.

-grondharmonsch ijzerverlies in stator ongeveer ~f11 a 1,1.



~-j

harmonisch ijzerverlies.
Rarmonische stromen dalen met toenemende frequentie, maar de
frequentie-afhankelijkheid van het verlies is groot(Nf1 ,3),
dus ook harmonischehvan hoge orde veroorzaken nog verliezen.
Zo wordt bij f 1=10 Hz de helft van de verliezen veroorzaakt
door harmonischen met orde k<25 en bij 50 Rz,k<11)
extra verlies, dat mechanisch gedekt wordt, is ca. 8% groter
omdat (I h/I 1)2 ca. 8% omdat het extra verlies dcorlekvelden

s s 2 2
evenredig is met ongeveer I en·I neemt toe door de aanwe-

zigheid van harmonischen.

4.1.6 Invloed van andere invloeden o~e verliezen

temperatuur van wikkeling. Door de grotere verliezen neemt de

temperatuur toe, dus de weerstand neemt ook toe.

~anneer de temperatuur van de wikkelingen 2,50C toeneemt,
neemt de weerstand 1% toe. Ret grondharmonischeverlies neemt
dus 1% toe. De stroomverdringing wordt minder. In een winding
en een dubbelkooi is dit effect te verwaarlozen dus ondervinden
de harmonische een 1% grotere weerstand, in een kooi met
hoogkante staven ondervinden de harmonischen een 0,5% grote
weerstand.
Ret harmonisch-wikkelingsverlies is Ca. 8% van het grondhar
monische wikkelingsverlies. Wanneer de temperat~ur van de
wikkeling daardoor 2,50 warmer wordt neemt de weerstand 1%
toe en meten we een toename van het verlies t.g.v. de har
monischen van ca. 9%.
verzadiging. Door de grotere spanning en stromen(grondh.+harm.)
zijn x~ en xm meer in verzadiging, dus neemt de magnetiserings
stroom 1m toe, dU~het grondharmonisch statorwikkelings
verlies.

harmonische draaivelden veroorzaken een remmend of aandrij
vend koppel, dus de grondharmonische slip wordt groter of
kleiner, dus meer of minder grondharmonisch rotorverlies.
Dit is te verwaarlozen.
stroomverdringing in een kooi verlaagt L~ en verhoogd RR
zodat de harmonische Dzerverliezen afnemen en de harmonische
wikkelingsverliezen toenemen.
wervelstroomterugwerking verlaagt Lc- en de wervelstroom ver
liezen worden Kleiner dus minder harmonische ijzerverliezen.



- wa~~eer de commutatiecondensatoren van de invertor constant
blijven en La- neemt af door verzadiging; , stroomverdringing
of wervelstroomterugwerking dan neemt de commutatietijd af,
dus de blokstroom wordt idealer. Daardoor worden de hogere
harmonischen groter en nemen de harmonische verliezen toe.

4 ~ Verliezen in de sleenringankermachine in nominaal bedrijf.
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De grondharmonische verliezen zijn op een veelvoud van 10 W
afgerond en de harmonische verliezen zijn berekend in hoofd
stuk 3.13 ber.6 waarin I 1=22,06 A. In nominaal bedrijf is
I 1=22,5 A dus de harmonische verliezen in de tabel zijn iets
te klein(ca 4%).
De relatieve toename van het totale verlies is 10% bij f 1 =20 Hz
en 8% bij 50 Hz. Het rendement daalt met 1,3% bij 20 Hz en 0,7%
bij 50 Hz. We zien dat de wikkelingsverliezen relatief groot
worden t.o.v. het afgegeven vermogen bij afnemende grondfre
quentie f 1 , ook bij normale sinusvoeding, dus daalt het ren
dement sterk.
Bij toenemende f 1 neemt het harmonisch wikkelingsverlies af
en het harmonisch ijzerverlies neemt toe, het totale harmo
nische verlies neemt iets toe.
Uit de berekeningen van hoofdstuk 2 blijkt dat een kooianker
machine een factor 3 a 4 grotere harmonische wikkelingsver
liezen geeft.
De kleine daling van het rendement is niet belan6rijk, omdat
toerenregeling van een inductie-motor door andere middelen
dan stroominvertorvoeding altijd meer verliezen geeft.



Een grote toename van de verliezen kan echter wel problemen
geven omdat die een aanmerkelijke temperatuurstijging veroor
zaken. De levensduur van de isolatie in de machine wordt ver
kort. Bij stroominvertorvoeding ontstaat een spanningspiek
op de stator-en rotorwikkeling, zodat de isolatie nog meer
te verduren krijgt. Een rotorkooi is meestal niet geisoleerd
dus is de temperatuurstijging voor de kooi geen probleem,
maar de rotorverliezen veroorzaken een extra temperatuur
stijging in de stator; zeker bij totaal gesloten machines.
Wanneer we een machine, die eigenlijk is bntworpen voor 50 Hz
sinusvoeding op een invertor aansluiten en het blijkt dat de
temperatuur te hoog wordt bij nominaal bedrijf, dan mogen we
deze machine maar tot een bepaalde waarde belasten lager dan

nominaal. Omdat bij lagere toerental de wikkelingsverliezen

bij nominaal koppel evengroot zijn, de ijzerverliezen iet~

afnemen en de warmteafvoer door de ventilatielucht minder
wordt, stijgt de temperatuur nog meer. We kunnen dan over
gaan op koeling met een aparte motor.

4;,( Het harmonisch verlies in de sleepringankermachine berekend

uit proef 9a en proef ~ en gemeten in proe r 8.

In proef 9a is I k/I1 bepaald bij verschillende f 1 en I 1 •
Daaruit is I k te bepalen.
In proef ~ is het verlies bij verschillende I k en hoge fre
quentie gemeten. Dit verlies P bestaat uit wikkelinorys~env
ijzerverliezen. In grafiek 1 van proef ~ is Rt t:P /11

2 be-o v ~

rekend. Met deze waarde Rtot en de waarde I k berekenen we het
totale harmonische verlies Ph=Rt t. I , 2.

• 0 ~

Zie tabel 1 en 2.

Ret harmonisch verlies is gemeten in proef 8. De nullastproef
8a is redelijk nauwkeurig maar de belastingsproef 8b is on
nauwkeurig.

-
In grafiek 1 ZlJn de grondharmonische verliezen van de sleep-

ringanker~achine gegeven en in grafiek 2 de totale harmonische
verliezen.
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Tabel 1. Ret harmonisch verlies in de sleenrin0ankermachine in
nullast.
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Conclusiest.a.v. wikkelingsverliezen.

Uit de berekeningen van hoofdstuk 2,14 voIgt:

in onze sleepringankerrnachine is krC 1000 Hz) ~ 1 ,2 in de
stator-en rotorwinding.

bij lage belasting is Ph wikk relatief groot t.o.v. P1
omdat Ph/P1 in de rotor groot is.
de berekening c in hoofdstuk 2.14 is gemaakt met de harmonischen
die optreden wanneer de Simovert de sleepringankermachine voedt.
Wanneer we een andere machine aansluiten, hebben de harmonischen
dezelfde orde van grootte.
in een stator zonder stroomverdringing is het relatief bijkomend
verlies Ph/P1=9,66% wanneer de blokstroom ideaal is. Omdat de
blokstroom niet ideaal is, is Ph/P1 ~ 9% bij 10 Hz a 796 bij
50 Hz.
in wikkelingen met veel stroomverdringing verandert het wikke
lingsverlies niet veel met f 1 omdat bij toenemende f 1 kr groter
wordt maar Clk/I1 )2 afneemt.
bij 1000 Hz is de weerstandsverhoging kr voor de winding met
M=10 h=2mm kr =4,5 voor de kooianker met hoogkante staven
met hoogte h=20mm kr =4,5 en voor de dubbelkooi met
u=Rb/Ro=4 bij 50 Hz is kr =1,009 1,6 3.
de harmonischen van lage orde zijn groot en de verliezen zijn
groot wanneer de stroomverdringing bij lage frequentie sterk is.
Dit is het geval in kooiankers.
de harmonischen van hoge orde zijn klein en veroorzaken aIleen
in de winding nog relatief grote harmonische verliezen. De stroom
verdringing in de winding is voor hoge frequentie niet meer
kr -1 ~~f2 maar kr~~fCdus de verliezen in figuur 1 uit 2.14 zijn
te groot). De stroomverdringing in de bovenkooi van de dubbel
kooi is verwaarloosd en daardoor zijn de verliezen voor de
hoogste harmonischen in de dubbelkooi iets te klein.
het verlies door de 5e en 7e harmonische is in de wikkeling
zonder stroomverdringing 72% van het totale harmonische wikke
lingsverlies bij f s1 =20 Hz en gemeten harmonischen, 85% bij
fs1=50 Hz en gemeten harmonischen en 63% bij ideale blokstroom.
Omdat de stroomverdringing groter wordt bij hogere frequentie
is het relatieve verlies door 5e en 7e harmonische kleiner in
wikkelingen met stroomverdringing.
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In de winding wordt dit percentage 66% bij 20 Hz en 76% bij

50 Hz in de staafkooi 61 resp.80% en in dubbelkooi 69 resp.85%

(figuur 3,tabel 2). In aIle gevallen is P5+P
7

=(61 a 85%)·~, (~C

dus meer dan de helft van het totale harmonische wikke
lingsverlies.
verliezen door de 300 Hz component zijn maximaal 2% van het to
tale harmonische wikkelingsverlies(figuur 3, tabel 2).
het verlies Ph/P1 in de statorwinding zonder stroomverdringing
is 8,7% bij 20 Hz en 6,9% bij 50Hz.
Het verlies Ph/P1 in de statorwinding met M=10 h=2mm
kr (1000 Hz)=4,52 isj0% bij 20 Hz en 10% bij 50 Hz.(tabel 2 van
2.14). De absolute toename is dus 1,2 resp. 3,1%.
in generatorbedrijf zijn de harmonische wikkelingsverliezen
groter omdat de commutatietijd korter is. Ph/P1 is dan ca.
0,5% groter.
omdat een gedeelte van de kooiweerstand bestaat uit een rin~

weerstand, waarin practisch geen stroomverdringing optreedt,
zijn de verliezen(berekend in 2.14) in de kooi te groote Bij de
winding is gesteld dat de helft van de windinglengte in de
spoelkoppen loopt.
bij ideale blokstroom zijn de verliezen in de winding en in de
kooi met hoogkante staven groter dan bij de werkelijke optreden
de stroom en het verschil in de verliezen bij f s1 =20 en 50 Hz
is bij de ideale blokstroom groter dan bij de gemeten stroom,
omdat de blokstroom minder ideaal wordt bij hogere f s1 •

";.;..' 3
Conclusies t.a.v. de ijzerverliezen.

Uit de berekeningen 1 tim 6 van hoofdstuk 3.13 voIgt:

berekening 4 en 6 zijn het nauwkeurigste en geven een totaal
harmonisch ijzerverlies in vollast generatorbedrijf ca 25 ::1

en bij 19,2 Hz en ca 45 W bij 47,2 Hz.
Het grondharmonische-ijzerverlies is 96 Wbij 19,2 Hz en
270 IV bij 47,2 Hz dus Pooh /Poo1=26% resp.1796•

lJ~ lJ
bij lagere belasting dan nominaal is het harmonische-ijzer-
verlies iYx zo groote Bijv. in nullast is i=0,45 p.u.
Het verlies is dan 0,451 ,5 a 2=0,30 a 0,20 x zo groot dan

nominaal, dus slechts een paar watt.
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in proef 4 is de sp1itsing van het tota1e ijzerver1ies in
hoofdve1d-en spoe1kopijzerver1ies niet nauvTkeurig.
In berekening 5 en 6 is het hoofdve1d-en spoe1kopver1ies on
geveer ge1ijk,wat dus niet nauwkeurig is. Het tota1e ijzer
ver1ies is we1 nauwkeurig bepaa1d voor iedere harmonische.
(ber.5 en 6).
de formu1e P.. ,.\,ifxBY,..,,;fx'IY·met x=1,2 a 1,4 en y=1,8 a 2,1

~ lJ
ge1dt zowe1 voor het hoofdve1d-als het spoe1kopijzerver1ies.
(proef 2 en 4).
in generatorbedrijf is bij 39,3 Hz het ver1ies PUh re1atief
ca 26% groter dan in motorbedrijf en bij 47,2 Hz ca 40%.
Dit komt omdat de commutatietijd korter is in generatorbe
drijf dan in motorbedrijf(ber.3).
de harmonischen t.g.v. de 300,Hz component van de tussenkring
spanning veroorzaken harmonische ijzerver1iezen die re1atief
groter worden bij 1agere f 1 • Bij f 1=9,7 Hz ca 15% van het- 

tota1e PUh ' bij 19,3 Hz 8%, bij 29 Hz 4,6%, bij 39,3 en
47,2 Hz ca 2%. A1 deze ver1iezen zijn k1einer dan 1 W.(ber.3).
bij stuk verschi11ende x=1 a 2 y=1,5a 2 en Pu berekent met

de gemeten harmonische spanningen veroorzaken bij f 1=19,3 Hz
de 5e,7e,11e en 13e harmonischen a1 meer dan de he1ft van het
tota1e harmonische-ijzerver1ies.(beha1ve bij x=y=1,5 en
x=y=2, maar deze waarden zijn niet waarschijn1ijk).
Bij f 1=47,2 Hz veroorzaken de 5e en 7e harmonische a1 meer
dan de he1ft van PUh .(ber.2).

wanneer x=1 a 2 y=1 ,5 a 2 en P.. berekend met de gemeten har-
lJ

monische spanningen is het harmonisch-ijzerver1ies bij

f 1=19,3 Hz ongeveer 2 x zo klein a1s bij f 1=47,2 Hz wanneer
in beide geva11en x en y hetze1fde zijn.(ber.2).

bij idea1e b10kstroom en f1=50 Hz is voor de k=5 a 49 het ver

lies per harmonische Pspoe1kop=9,1 a 1,4 W en Phoofdve1d=
7,8 a 2,6 1:1. Omdat de harmonische voor grote k steeds k1einer
worden dan 11k zijn hun ver1iezen ook k1einer dan vo1gens deze
berekening.(ber.5).

bij idea1e b10kstroom is het tota1e harmonische-ijzerver1ies
tot k=25 2x zo groot dan bij de werke1ijk optredende harmo
nischen bij 47,2 Hz.(ber.4).

wanneer X=1,25 a 1,5 en y=1,5 a 2, x =0,15, idea1e b10ksfroom
is PU~PU1=2,9 a 46,4%. Het grootste ver1ies is een factor
16 groter dan het k1einste.(ber.1).
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Conclusies t.a.v. ha~monische i~zer-en ~.!ikkelingsverliezen.

zie riguur 1.

Uit berekening 6 van hoofdstuk 3.13 volgt:
bij lage grondfrequentie f 1 zijn de wikkelingsverliezen groter
dan bij hoge f 1 en dezelfde grondharmonische belastingsstroom
1 1 , omdat (1h/11)2 groter is en deze machine geen stroomver
dringing heeft.
bij lage f 1 zijn de ijzerverliezen relatief klein t.o.v. de
totale harmonische verliezen.
de wikkelingsverliezen zijn de grootste harmonische verliezen
bij de lage harmonischen. Bij f 1=47,2 Hz zijn de wikkelings
verliezen voor de harmonische met orde k ~ 7 groter dan de
ijzerverliezen en bij f 1 =19,3 Hz voor k~13.

de harmonische wikkelingsverliezen dalen sneller dan de har

monische ijzerverliezen met toenemende k.
de split sing van het harmonisch ijzerverlies in hoofdveld-en
spoelkopijzerverlies is niet nauwkeurig.
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Proef 1.
A - (

Nullastproef bij 50 Hz netvoeding.

De rotorklemmen zijn kortgesloten en de rotor draait met zeer
kleine slip. De machine neemt geen vermogen op en geeft geen ver
mogen af aan de as. Ret totaal opgenomen electrisch vermogen is

Pop=Pcu s+Pu s+Pmech met:
Pcu s statorkoperverlies, Pu s statorijzerverlies,

Pmech =Pwr+Pvent+Pextra' Pmech mechanisch vermogen,
Pwr wrijvingsverlies van borstels en lagers, Pvent ventilatie-
verlies, Pextraoppervlakte-en tandpulsatieverlies voornamelijk
door het hoofdveld.
De koper-en ijzerverliezen in de rotor zijn vervlaarloosbaar
klein omdat de slip zeer klein is dus de rotorstroom en de rotor
frequentie zeer klein zijn.
We regelen de klemspanning van iets boven de nom~nale spanning
naar beneden. Het toerental daalt zeer weinig totdat de klem
spanning U ~ 0,4 Unom. Bij nog lagere spanning gaat de machine
stilwstaan omdat het kipkoppel dat evenredig is met U2 kleiner
wordt dan Pmech •

Is Tk=1,5.T~ en Twr+vent=0,02.Tn dan is Twr+vent=0,02/1,5=
o, 013 . Tk ,." U •
De machine gaat stilstaan bij Cu/un )2~ 0,013 U/Un <: 0,12.
Omdat we vermoeden dat P.. +P t ,.... U2 zal bij gelijkblijvend

~ s ex ra . 2
toerentalCdus P +P t=constant) Pop-Pcu s tegen U een rechte

. . . . wr ven 2
llJn ZlJn. Pc =3.0,22. I •u s s
Wanneer U~0,4.Un liggen de meetpunten niet meer op de rechte.
Wanneer de statorstroom Is~ 6,3 A wordt overgeschakeld van het
meetbereik van de shunt 30 A naar het meetbereik 6 A,dan zijn
de metingen nauwkeuriger. Het eigen verbruik van de wattmeters
hoeft niet gecorrigeerd worden omdat beide wattmeters hetzelfde
vermogen te veel aanwijzen.

1a.

In de grafiek is Ptot-Pcu s=Pu s+Pwr+Pvent+Pextra uitgezet

tegen Ug
2 • Ugis de gekoppelde spanning. Voor Ug > 140 V liggen

aIle meetwaarden binnen 3% afwijking op de rechte lijn. De
rechte lijn doorgetrokken naar ug

2=0 geeft Pwr+Pvent=200 W.
Dit komt precies overeen met de waarde gevonden in proef 6,

waar Pwr+Pvent gemeten is met een hulpmotor.



1b. A -2,.

Er geldt ongeveer P.. +P t =0,00195.U 2. In proef 2d is gevon-
, ~ ~ ex ra g

den dat P~_U1,7 a '. We gaan nu na of in deze nullastproef

P~ s+Pextra tegen ug
1 ,85 ook een rechte oplevert met dezelfde

3% afwijking als we vonden door P~ s+Pextra tegen U
2

uit te
zetten. In tabel 2 is p.. /U2 en p.. /U"ISO uitgerekend. Het

2 ~+e ~+e

blijkt dat P ""U beter voldoet dan P .vU1 ,85 •

1c.
u,

Uit de gemeten Ug en If is de faseimpedantie Z=~ te bereke-
nen.Deze impedantie bestaat uit de statorspreidingsreactantie
X"..s=O, 80..fl. (proef 3b), de magnetiseringsreactanties Xm en ver
schillende ohmse weerstanden, Rs=0,22J.Len weerstanden die de

verliezen Pwr'P~ enz. vertegenwoordigen. Deze ohmse weerstanden
veroorzaken een Watt-component in de stroom. Deze is bij U =380 V,

~ g
I tot=10,3 A en P=560 W:Iw= 0.51. =0,85 A. De blindstroom is
I b=\Ao,32-0 ,852=16,26 A. Wanneer we stellen dat: 

Zo=Xm+ X~s dan is de gevonden waarde van Xm+ X~s ca.
0o,3-16,2~10,3=0,4%te hoog. Bij 300 V is dit 0,5% en bij
140 V 4,7%. Omdat de Wattstroom relatief groter wordt bij lage
re spanning neemt de berekende Xm=Zo-0,80 iets meer toe bij lage
re spanning dan aIleen door de kleinere mate van verzadiging.

De waarde Xm~g/~.I~0,8 is gegevenin tabel 1.
De waarde ~(U)/Xm(Un) is gegeven als functie van U/Un in
tabel 3 en grafiek 2. De spreidingsvelden brengen het ~zer

in verzadiging waardoor ook het hoofdveld loopt en verlagen
zo Xm• Dit effect is waarsc~nl~k niet zo groot omdat deze
verzadigde ~zerwegen relatief klein z~n t.o.v. de totale
~zerweg,die het hoofdveld doorloopt.
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A - s-
Proef 2. Ijzerverliezen bij open rotorklemmen en stilstaande rotor.

2a. Afhankelijkheid van de frequentie bij lage frequentie.

De sleepringankermachine wordt aangesloten op een synchrone

generator met een nominale frequentie van 50 Hz, die aange
dreven wordt door een gelijkstroommachine en zo een draaispanning
levert met regelbare frequentie en spanning.
De statorstroom in de R-fase wordt op 10 A constant gehouden.

Het ijzerverlies in de stator en in de rotor P~ s + P~ R is
gelijk aan het toegevoerde ve~mogen Ptot min het koperverlies
in de stator Pcu s= 3.0,22.10 = 66 W. De statorweerstand
is frequentie-afhankelijk door stroomverdringing.
Uit proef 4a volgt dat de stator- en rotorweerstand bij 1200 Hz
hoogstens 20 %groter worden door stroomverdringing. Dus mag bij
50 Hz de stroomverdringing verwaarloosd worden. Het vermogen
Ptot - 66 W is dus uitsluitend ijzerverlies.
Correctie van de Wattmeters is niet nodig omdat ze beiden het
zelfde vermogen 0,01.102 = 1 W te veel aanwijzen.
De inductie in het ijzer is constant omdat U/f~ 7,4 = constant.
Voor lage frequenties geldt met goede benadering

P~ = a.f + b.f2 , dus is met P~!f = a+b.f het ijzerverlies te
plitsen in hysteresis-en wervelstroomverlies.
Uit de grafiek volgt a = 6,04 b = 0,0265. De ijzerverliezen in
stator en rotor samen bestaan bij 50 Hz en nominale flux voor
6,04!7,38z82 % uit hysteresis-verlies en voor 18% uit wervel
stroomverlies. P~ (50 Hz ) = 7,38 x 50 = 369 W. ( uit grafiek ).
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2b. AfhankeIijkheid van de freguentie bij hoge freguentie.

De meetopstelling is hetzeIfde als in proef 2a , maar de generator

heeft nu een nominale frequentie van 1200 Hz. De fasestromen
worden constant gehouden op 0,5 A in de eerste serie metingen

en op 0,25 A in de tweede serie metingen.
Het statorkoperverlies is 3.0,22.0,52 = 0,17 W resp.
3.0,22.0,252 = 0,04 wanneer we de s~roomverdringingverwaarlozen.
Uit proef 4a voIgt dat de ~atorfaseweerstand maximaal 20%

groter is bij de hoogste frequnties • Dit veroorzaakt dan een
fout in het bepalen van het ijzerveriies die kleiner is dan 0,2%.
Het koperverlies bij 0,25 A is heIemaal verwaarIoosd. Correctie
van het eigenverbruik van de Wattmeters is niet nodig.
Het gemeten ijzerverlies is het ijzerverlies bij constante
statorstroom. Omdat de inductie in het ijzer bij constante
statorstroom kleiner wordt door hoofdzakelijk wervelstroom
terugwerking ( zie proef 2e ) rekenenwe Pu ( I=c. ) om naar
P.. (B "'U/f = c. ) • In proef 2c vinden we PlJ.. _U1 ,81 a. 1,89 wan-

lJ 1 8
neer f = 200 Hz a. 800 Hz • Voor de omrekening nemen we PU-U '
dus is Pu ( U/f = c ) = ( ':;:/71»1,8. Pu ( I = c. ) •
Bij hogere frequnties maken we een kleine fout door te nemen
y = 1,8, bijv. bij 1200 Hz is met y = 1,9 Pu (U/f = c ) = 145,8
i.p.v. 144 W dus de fout is ca. 1%.
In de grafiek van deze proef 2b is Pu tegen f uitgezet op

Iineaire schalen en in de grafiek van proef 2e is P.~f
IJ

tegen f uitgezet. ' Hieruit volgen voor b~paalde

frequentiegebieden eenvoudige uitdrukkingen voor de afhankeIijk
heid van Pu voor f. Deze formules zijn niet handig voor de
berekening van ijzerverliezen. Beter zijn uitdrukkingen als
PlJ·· I'Vfx bij constante B...., U/f = c. en P.. IV f X ' bij I =c •.

IJ



I=c.

A-~
x en x' zijn te berekenen uit grafiek 1 van proef 4, waar
Pij tegen f is uitgezet op logaritmische schalen. Ret blijkt
uit deze grafiek dat door een serie meetpunten in een be-
paald frequentiegebied rechte lijnen getrokken kunnen worden.

De lijnen P~(I=O,5A) en P~(I=O,25A) lopen parallel. Uit de meet
waarden die het dichtst bij de getrokken lijnen liggen, bepalen
we de exponent x en x'. We nemen dan 2 meetpunten bij f en f
en berekenen x= k Pj'(I")/&(~tJ bij U/f=c. en x'=idem. ~ij q

k (FI'fi-, )

We nemen de meetpunten bij f=50,100,200,400,800 en 1200 Hz.
De berekende x en x' ronden we af en we gebuiken deze afgeronde
waarden in de volgende berekeningen.
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2e. Induetie-afhankelijkheid bij lage induetie en hoge
freguenties.

De meetopstelling is hetzelfde als in proef 2b.
In 3 serie metingen met ieder een eonstante frequentie van
200,400 en 800 Hz worden de fasestromen ingesteld op
0,1 a 0,5 A.

Ret statorkoperverlies P eu s=3.0,22.I~, wanneer we de stroom
verdringing verwaarlozen. In proef 4a is gevonden dat de weer
stand maximaal 20% groter is doorstroomverdringing. De gemaak
te fout in het berekenen van het ijzerverlies is daardoor te
verwaarlozen.

De meetwaarden zijn

exponenten van I en
Ook is U/I_IO,16 U

uitgezet in de grafiek. Hie~uit volgen
I

U bij eonstante f, als P -IY""'UY •
0,14 dus L_IO,16.
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2d. Invloed van verzadiging.

Op ~~n fase van de sleepringankermachine(de statorklemmen V Y)
sluiten we ~~n fase van de 1200 Hz generator aan en op de 2
andere fasen(klemmen U ltI) een gelijkspanningsbron. _..~ x's
De wisselstroom I WS =0,1 a 0,6 A ver- V y ~ -I'
oorzaakt een wisselveld in een gedeel- ~ r~- lA,s

.L.. IV b ~te van het ijzer en de gelijkstroom U
ws r WJ U

Igs=O a 20 A brengt dit ijzergedeelte
in verzadiging.
We meten nu de ijzerverliezen, die ontstaan in ~~n fase, wan
neer het ijzer onverzadigd is en een bepaalde graad van verza
diging heeft. De wikkeling VY is niet magnetisch gekoppeld met
UW, dus de gelijkspanningsbron vormt geen kortsluiting voorde
wikkeling VY. Bij voeding mec een ideale gelijkstroombron is
de koppeling niet belangrijk.
De correctie van het eigenverbruik van de Wattmeter is t:2 Ri
met Ri =1Jlbij het bereik 0,3 A en Ri=0,5~bij het bereik 0,6 A.
Correctie door asymmetrie is nodig'en vermeld op de meters.
Het statorkoperverlies is 0,22.I2 , wanneer we de stroomver
dringing verwaarlozen. Met stroomverdringing is de stator
weerstand maximaal 20% groter en de gemaakte fout bij deze
verwaarlozing in het verlies P~ is maximaal 0,2%.
In het volgende is gesteld dat het ijzerverlies PU=Pw+PH met
Pw wervelstroomverlies en PH hysteresisverlies.

Uit deze metingen voIgt:
vergelijken we de grootheden met elkaar bij Igs=O A en I gs=20 A
dan is, met index ° voor onverzadigd en v voor verzadigd:

Uv/Uo=o,50 p~v/PUO (Uws=const.)=1,45

P~ v/P~ o(Iws=const.)=0,3S. De verhouding van de vermog~ns

is de gemiddelde waarde bepaald uit de 2 grafieken.
Bij I gS =5A resp. 10A is UvlUo=0,92 resp.O,75 en
P~ v/P~ o(Iws =const.)=0,S4 resp. 0,70.

P.. _f1,2~U1,S4I'Vf1,2~I2,13 in verzadigd ijzer bij Ig~=20 A
P~_f1,30.u2IVf1,3?I2,31 in onverzadigd ijzer.

Uit andere proeven voIgt:
uit 2a,2b P.. "",f1 ,30U1 ,S4"", f1 ,30I 2 ,13

1J
ui t 2b PH/P..=0,6 en P /P..=0,4 bij 400 Hz.

1J VI IJ
PH/P~=0,75 bij 200 Hz en PH/PU=0,47 bij SOO Hz.

uit 2c wervelstroomterugwerking treedt op wanneer

f > 300 a 400 Hz. Practisch aIleen in Lm•



van de grootte van
A-I!

uit 3d : L~is practisch niet afhankelijk

de statorstroom door verzadiging.
uit 1c : Lm verandert veel bij grote

Het vervangingsschema van de machine in

inductie door verzadiging.
R, j Xtrs j X'cr. R"

=:Edeze proef is :
Door de grote gelijkstroom wordt Xm in verzadiging gebracht.
De ijzerverliezen, die ontstaan,zijn practisch aIleen hoofd
veldijzerverliezen.

Theoretisch ijzerverlies bij verzadiging.

I,f"
,..,/

In deze proef wordt de mate van verzadiging practisch uitslui
tend bepaald door de gelijkstroom. Bij toenemende gelijkstroom
I gs neemt de permeabilitei t)A- af in het ijzer. Daardoor wordt
de wisselinductie B kleiner wanneer de wisselstroom constant
blijft omdat B""LI"",PI. B blijft constant vlanneer de \vissel
spanning en de frequentie constant blijven omdat B-U/f ,
onafhankelijk van~.

We beschouwen nu het geval dat de inductie constant blijft.
Of het hysteresisverlies PH groter of kleiner wordt bij hogere
verzadiging is moeilijk te voorspellen. Bij zeer grote verzadi
ging neemt PH af, omdat het oppervlakte van de hysteresislus
kleiner wordt.
Het wervelstroomverlies Pw is Pw- Z2f 2B2 als A<1 e~

Pw..... ZVf3/PfJB2 als 41>3. Zie hoofdstuk 2,3.
Bij verzadiging daalt ~ dus neemt /l,.,pO, 5 af bij constante
frequentie.
Een duidelijk beeld van het
wervelstroomverlies ontstaat
wanneer we Pw uitzetten tegen
f op logaritmische schalen.
Bij constante Bws zetten we
Pw uit als het ijzer verza
digd en onverzadigd is.

---+f
41.< I F.' F.' f." F" ~",>3" 0

.1,,<.1 • ~.>3

In onverzadigd ijzer is het
wervelstroomverlies Pw,..,f2

onafhankelijk van~ wanneer
f<.f~ (A.,<1). Pw""p-O,5f 1,5

',vanneer f > fOil (A.'>3).



In het gebied f ~ < f < f~' is P"v.v,axfY met -0, 5<x<° en 1, 5<y<2.
In verzadigd ijzer geldt hetzelfde maar dan hebben de groothe
den de index v. Vergelijken we Pw in onverzadigd en verzadigd
ijzer met elkaar dan is voor f<f' Pwv/Pwo=1 en voor" ° 5 0f:>fv PvlV/PWO""p-' >1.
In het gebied f' <. f<f:' is 1<.P IP <pO, 5.

n 0 ° 5 2 wv wo
Wanneer f>fv is P N;U- '. B en met B""U/f.....,PI is
Pw_p-O,5u2NpO,5I2Wbij constante f.

Bij U=constant is gemeten I II =2,0
Volgens proef 2b is p.~U1,8~Bo1,84

lJ
is niet het geval omdatp verandert.

en P~v/Pfio =1,45.
dus P.. Ip .. =1, maar di t

lJV lJO

~v _ (U/r)v _ U". I. ". 0.;
~o - (u/X)o - LAo Iv

I • Ip II. P IP ° 5-0 , 5Wanneer f~fo lS Pwv wo=1 en wanneer f>fy lS wv wo= , =
=1,41. Voor frequentie f>300 Hz treedt wervelstroomterugwer
king op, maar Pw is daar onafhankelijk van (zie 3.11).
Voor aIle frequenties geldt 1<.Pwv/Pwo<.1,41.
We meten P~v/P~o=1,45. Het hysteresisverlies, dat 0,6. P~ is
bij 400 Hz(proef 2b) moet dus ook toegenomen zijn:

PHvlPHo{1/0,6).{1,45-0,4(1 a 1,41)}=1,75 a 1,48.

Bij I=constant is gemeten U IU =0,50 en p.. IP.. =0,38.
, 2 v 0 2lJV lJO

Wanneer f<fo en P~U is P Ip =(U IU ) =0,25. Met
1 84 w wv ~o v 0

Pw-U' is Pwv/Pwo=(UvlUo)1,8 =0,27. Door de wervelstroomterug-
werking wordt bij constante stroom het ijzerverlies kleiner
(zie 3.11), maar deze afname is klein t.o.v. de afname door de
verzadiging. Wanneer f>fy~ is P /P =0,51 ,5=0,35.wv wo
We meten PUv/PUo=0,38 dus moet PHv/PHo~/0,6)•

•{0,38-0,4(0,25 a 0,35))=0,47 a 0,40.
Wanneer PHNB1 ,6 dan PHv/PHo=(0,5)1,6=0,33.

Verklaring van spanningsdaling Uwsbij grotere I~s.
Q

.2.3 •

2,0,5"'

''',e

.5;t

10,1

I "I, lot

o,s-o

10o

I

De impedantie Zvyis practisch geheel bepaald door reactanties.
Bijvoorbeeld in meting f=400 Hz I tot=0,5 A U=47,6 V Ptot =4,8W
is de Wattstroom I =4,8/47,6=0,10 A en de blindstroom

d. i VI
Ib=VO,~-0,12=0,49 A.
De zelfinductie van de wikkeling VY is Lvyen is evenredig met
U/fI en met~.Bij verschillende waarden van I~sis nu de verhou-

o

ding bepaald van J'< bij een bepaalde I gS en bij Igs=O.
~'" (x)r XIII .1lIHz. j

A ..n. X... ($;L~
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Uit proef 3d voIgt dat X,practisch onafhankelijk is van de
grootte van de doorgaande stroom en uit proef 1c voIgt dat
Xm sterk daalt bij grotere stroom. We vinden
Xm(I=10 A)/Xm(I=5 A)=0,S7 dus ;"(10 A)/~(5 A)=0,S7.
Xcr is klein t.o.v. Xm, in 3 fasen 50 Hz bedrijf Xr =O,S ..n.,
Xm= 15 a 24.J1.dus mogen we XU" ver\'laarlozen t:o.v. Xm•

In deze proef iS~(Igs=10~~gs=5A)=0,75/0,92=0,S2 dus een
grotere afname vanl"dan in de proef met 50 Hz stromen.
Deze grotere afname wordt veroorzaakt door:
Een kleine wisselstroom op een
grote gelijkstroom Igs=I,onder
vindt een kleine ~=",,", • Een
grote wisselstroom met een
Ieff~I, ondervindt een gemiddelde ~ -:=~.f >/"..

Een magnetische koppeling tussen VY en UW is theoretisch -niet
mogelijk maar kan weI optreden door asymmetrieen in het mag
netrisch circuit. Deze koppeling veroorzaakt meer daling van
Zvy dan aIleen door verzadiging. Dat is niet waarschijnlijk
omdat bij verzadiging Pop~f1,2S U1 ,S4 wat aangeeft dat de ont
stane verliezen, ijzerverliezen zijn.

Vergelijkingvan de ijzerverliezen hier gemeten en optredend
in normaal edrijf van de machine.

Eerst vergelijken we de ijzerverliezen, die ontstaan door het
wisselveld in deze proef met de ijzerverliezen, die ontstaan door
een draaiveld in proef 2a en 2b. Uit de grafieken 1 en 2 van
deze proef voIgt p. .Nf

1 , 30I 2, 31,f 1 ,30U2 in onverzadigd ijzer en
P~f1,2SI2,13Nf1,2~u1,S4in verzadigd ijzer met I '=20 A.
Uit de proeven 2a en 2b voIgt p.....,f1,30I2,15Nf1,30~s1,84.

IJ
De exponenten van f,U en I zijn dus practisch hetzelfde.
In proef 2b is gevonden f=400 Hz I F=O,5 A Ug=133 V PU=26,9 w.
Dit is per fase voor het draaiveld UF=76,S V en P..=9,0 W.

IJ
In deze proef is gevonden voor het wisselveld f=400 Hz I=0,5 A
U=47,6 V P=4,6 W.
Omdat geldt in beide proeven P.~B1,S4 of 2 is hiermee het ver-

lJ
lies van deze proef uit proef 2b te berekenen:
P~=(47,6/76,S)1,S4of 2. 9 ,0=3,9 W of 3,5 w.
We meten echter 4,6 Wwat ca 25% meer is dan de berekende waarde.
Voor lage B is het hysteresisverlies bij draaivelden groter
dan bij wisselvelden(Richterrband 1,en Schuisky, Berechnung
el. Maschinen p.16S) dus zouden we meer ijzerverliezen moeten



A-h
berekenen dan 4,6 W voor het draaiveld. Toch mogen we stellen

dat de ijzerverliezen die intstaan aan ~~n fase door een wis
selveld vergeleken mogen worden met ijzerverliezen die ontstaan
aan 3 fasen door een combinatie van draai-en wisselvelden.
In deze proef hebben we gevonden dat bij verzadiging van het
ijzer, het hoofdveldijzerverlies toeneemt bij gelijkblijvende
spanning en dit ijzerverlies afneemt bij gelijkblijvende stroom.
In deze metingen was de verzadiging zeer sterk, zodanig dat de
magnetiseringszelfinductie Lm.halveerde. De verliezen namen dan
toe met factor 1,4 bij U=constant en af met factor 2,5- bij I=
constant. Een stroom van 20 A door Xm is veel omdat de effec
tieve magnetiseringsstroom 10,3 A is bij nominaL:: spanning.
In normaal bedrijf van de machine lopen de harmonischen
voornamelijk door de spreidingsreactanties en deze zullen in
de meeste machines niet zo sterk afnemen bij grotere grondhar
monische stroom, die de verzadiging voornamelijk bepaald. In on
ze sleepringankermachine verandert Xrpractisch niet(proef 3b).
In d~ze procflopen de harmonische stromen door Xa-s en Xm en de
verliezen ontstaan voornamelijk door het hoofdveld. De hogere

in nor,.,,". b~Jr~ F
harmonische fluxen lopen~met een hogere hoeksnelheid rond dan
de grondharmonische flux dus lopen afwisselend in verzadigd
en onverzadigd ijzer. Het effect van de verzadiging op de
ijzerverliezen wordt dus kleiner. In het algemeen mogen we
stellen dat bij spanningsinvertorvoeding de harmonische ijzer
verliezen iets toenemen door verzadiging en dat bij stroomin
vertorvoeding de ijzerverliezen iets afnemen.
Wordt de machine gevoed door een stroominvertor dan is de
verhouding van de harmonische statorstromen 18K tot de grond
harmonische statorstroom I s4 weinigafhankelijk van de grootte
van de stroom, dus weinig afhankelijk van de belasting van de
machine. Bij hogere belasting wordt I s1 groter en I sk evenre

dig groter. Is het harmonisch ijzerverlies PUHUSK2N(X~IsK)2
dan neemt Pu minder evenredig toe met I sK

2 wanneer Xr afneemt
bij grotere I s1 door verzadiging.
De verzadiging van ~' die in de meeste machines groter is dan
de verzadiging van ~ heeft een kleine invloed op de harmonische
ijzerverliezen. De waarde Xm wordt meer bepaald door ijzer dan
Xr omdat de verhouding van de flu~!eg door ijzer op lucht
groter is. De statorspanning bepaalt hoofdzakelijk de grootte
I m, dus de mate van verzadiging in Xm omdat j Xm» j Xr $ -+- R, .
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Wanneer de statorspanning groter wordt dan neemt I m meer dan
evenredig toe en bij hetzelfde afgegeven vermogen neemt de
rotorstroom I R af. Bij lage belasting en een statorspanning
die hoger is dan nominaal wordt de statorstroom Is dus groter
en bij hoge belasting wordt Is kleiner dan bij de nominale
statorspanning. De verhouding I sK/Is1 blijft constant. Het
harmonisch ijzerverlies is dus groter bij lagere belasting en
kleiner bij grotere belasting als Xm meer verzadigd is.
De Simovert houdt in principe.de grondharmonische spanning
constant op de nominale waarde, onafhankelijk van de belasting
dus de verzadiging van ~ is practisch onafhankelijk van de
belasting.

Een meetopstelling die de werkelijke bedrijfssituatie beter
weergeeft, is die waarbij de rotorketen kortgesloten is. De
verzadiging kan nu bereikt worden in het ijzer door een gelijk
stroom of een grote wisselstroom van lage frequentie. De·moei
lijkheid van deze meting is dat de hoogfrequente stromen die
de ijzerverliezen moeten veroorzaken, goed ontkoppeldt moeten
zijn van de gelijkstroom of de laagfrequente stroom. Dit kan
door de hoogfrequente stromen op ~~n fase te zetten en de gelijk
stroom of laagfrequente wisselstromen op de 2 andere fasen, die
niet magnetisch gekoppeld zijn of door LC-filters. De wissel
stroom op 1 fase geeft wisselvelden te~lijl in werkelijkheid
draaivelden en wisselvelden optreden.
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2e. Invloed van wervelstroomteru~Nerking.

Wanneer boven een bepaalde frequentie de gereduceerde blikdikte

a=z/zsk groter wordt dan 1,5 a 2, wordt de terugwerking van de
wervelstromen in het blik merkbaar. De zelfinducties van ~e

machine worden kleiner en de wervelstroomverliezen nemen min
der dan met f2 toe. Deze eigenschappen zijn gunstig voor de

machine, wanneer deze gevoed wordt door een stroominvertor.
De harmonische ijzerverliezen en de commutatie-spanningspiek
zijn nu kleiner dan wanneer geen wervelstroomteru~Nerkingop
treedt.
Om de terugwerking te bepalen, bestuderen we de proeven 2b en
4, waarbij de stator op een hoogfrequent generator is aangeslo
ten. Uit proef 2b voIgt de teru~~erking in de magnetiserings
zelfinductie L m en uit proef 4 voIgt de terugvlerking in de
spreidingszelfinductie Lr . Wanneer de stroom in de stator
constant gehouden wordt, daalt U/f met toenemende frequentie
omdat:
wervelstromen optreden in het ijzer
stroomverdringing de spreidingsreactantie verlaagt, vooral in
kooiankers
de ijzerverliezen toenemen. Deze verliezen kunnen we in een
eerste benadering voorstellen als ohmse weerstanden parallel
aan jX. Omdat bij hoge f R

U
afneemt bij constRnte U, dus min-

der dan lineair toeneemt met f,neemt R.~/X af,dus neemt U/f af. J
IJ (sic Fi'......r .,,,~_,. •

De ohmse weerstanden van kooi en winding zUn relatief zeer klein~L~J

t.o.v. de reactantie.
Er geldt:

reactantie X,.., f, kooiweerstand Kr "" IF, windingmveerstand
2K,.=1+cf •

De reactantie neemt meer toe dan de kooiweerstand, en meer dan
de windingsweerstand wanneer 2 ~f <. 1 dus f <ic. Omdat c zeer
klein is, is f:1/2c zeer groot, en bij deze hoge f is X rela
tief zeer groot t.o.v. de weerstanden. Daarom neemt U/f toe
bij hogere f, maar bij hoge' f is deze toename te verwaarlozen.

Bij de metingen aan de sleepringankermachine met open rotor
klemmen(proef 2) is aIleen de wervelstroomterugvlerking van
belang. stroomverdringing is te verwaarlozen(zie proef 4).
Is de rotor kortgesloten(proef4) dan is vanaf f=300 Hz het

ohmse spanningsverlies te verwaarlozen.
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We nemen het volgende vervangingsschema voor de machine:

Aan de klemmen meten we U,I en P. Verwaarloos de spannings-

val.over Rcu'2omdat jX»Rcu dus UcU1 • l

~
I J ~ 2. ...Nu lS p..=P-3I.R en L'" f "",d I~ = -;;- 3 U r - P!i

1J . CU'. . • or r "'"

Dit vervangingsschema is een bena
dering van de werkelijke situatie.
Uit proef 2b (Itot=0,5 A) voIgt tabel 1 en uit proef 4(Itot=
=5 A) voIgt tabel 2.
In tabel 3 zijn de meetwaarden van proef 2b, 2d en 4a bij
200 Hz en 800 Hz met elkaar vergeleken.
De waarden P~/f van proef 2b en 4 bij constante B U/f en
constante I zijn uitgezet tegen f in de grafiek.

-6 z
Uit de grafiek voIgt PD(I=constant proef 2b)=0,04.f+69.10 .f
Voor f<400 Hz. Wanneer f>400 Hz neemt het wervelstroomverlies
minder dan evenredig toe met f2.
Bijvoorbeeld bij f=800 Hz is het verlies 11% kleiner dan wan
neer zou gelden P

D
=0,04.f+ 69.10-~f2 en bij f=1200 Hz 23%

kleiner.

Wanneer het ijzer in verzadiging is dan:

- ~ kleiner dus ~k=fa skindiepte groter, dus de wervelstroom
terugwerking is kleiner, dus de zelfinductie L daalt minder
met toenemende f.
De bijdrage van het ijzer tot de totale magnetische weerstand
is groter, zodat een zelfde terugwerking nu een groter effect
heeft op de daling van L, dus L daalt meer met toenemende f.
Beide effecten zijn tegengesteld. We vinden in de metingen
van 2d dat L in onverzadigd ijzer meer afneemt dan in verza

digd ijzer. De toename van de ijzerv~rliezen is practisch ge
lijk in onverzadigd en verzadigd ijzer.

In de kortsluitproef 4a is het wikkelingsverlies relatief

groot en zijn de gevonden waarde niet zo betrouwbaar tot
f=300 Hz.

Conclusie:

Uit proef 2b voIgt: De frequentie waarbij de afname meer dan
1% is, is voor U/f en Ip ongeveer 200 Hz, voor Lm ca 300 Hz
en voor P

D
ca 400 Hz. De frequentie waarbij de afname meer

dan 1096 is, is voor U/f ca 1000 Hz, voor Pii ca 700 Hz en
-u

voor Lm en ~ f~200 Hz.
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De zelfinductie van het hoofdveld of de ma,"~iseringszelfinduc-

tie is frequentie-afhankelijk dus Lm"" fa met a <.0. Bij hogere
frequentie is a kleiner. Bijvoorbeeld tussen de twee frequenties
500 en 100 Hz is L ...,f-0,074- en tussen 250 en 500 Hz is L _f-D,o,=,

m 0 05 m •
In de volgende berekeningen nemen we Lm-f-' voor frond
500 Hz.
Wanneer we het ijzerverlies P

I
.
J
• omrekenen met P..N(U/f) 1,8 nsa.r-

IJ
constante inductie dus U/f=0,34-4- Vs dan daalt PU(U/f=C.) veel
minder dan~~=c). Dit wordt veroorzaakt door wervelstroomte
ru~verking en niet door een te lage exponent(is nu 1,8).
Uit de kortsluitproef 4- voIgt dat in de spreidingszelf
inductie L r veel minder wervelstroomteru~ierkingoptreedt.
Dit komt omdat de spreidingsvelden voornamelijk door lucht
bepaald worden.

Uit proef 4- voIgt dat IrotoriIstator = 1,4-0 bij aIle fre
quenties • Wanneer de vervelstromen in het rotorijzer sterk
zouden terugwerken zou de rotorwikkeling afgeschermd worden
en IR/Is afnemen bij hogere frequentie.
De wervelstroomterugwerking heeft dus in onze machine met de
Simovert-voeding erg kleine gevolgen, omdat de harmonischen
met f>4-00 Hz al kleine gevolgen hebben als de teru~Nerking

niet optreedt.

Bij stroominvertorvoeding nemen de ijzerverliezen dus af
omdat de zelfinductie daalt en in mindere mate doordat de
exponent van f afneemt ( zie grafiek) •
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PFoef 3. Kortsluitproef bij lage freauenties.

De rotor staat stil en is kortgesloten. Het opgenomen vermogen

is iets afhankelijk van de rotorpositie, omdat de magnetische
koppeling tussen stator en rotor,de rotorweerstand(borstels op
sleepringen) en de ijzerverliezen daarvan afhankelijk zijn. In
deze proef is de stand vat·rotor niet veranderd en de stator
stromen worden op 10 A constant gehouden. De meetopstelling is
die van proef 2a.
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Ptot=P.s+PsT Pmachine=Ptot-Pcorrectie.

Correctie Wattmeters:
Door de shunts van 0,01Ameet elke wattmeter 1 W te veel. Door
asymmetrie in de meters lezen we 0,5 W per meter te weinig af.

Wanneer PRS>o en PST>o meten we 2.(1-0,5)=1 W te veel.
Wanneer PRs<0(vanaf 40 Hz) en PST>O dan is geen correctie nodig.
Uit de metingen blijkt dat bij constante statorstroom het opgeno
men vermogen van de machine veel toeneemt wanneer f>30 Hz.
Dit komt door:

- de toenemende temperatuur van de wikkelingen in de machine.
De proef is begonnen bij 6 Hz. De maximale toename van het ver
mogen is 11%, wat overeen komt met 28 0 C temperatuurstijging,
wanneer dit de enigste oorzaak zou zijn. De temperatuurtoename
is echter veeI kleiner omdat de stromen kleiner zijn dan de
normale waarden I s =22,5 A en I R=28 A en de proef niet lang
heeft geduurd.

- de toename van de rotorstroom. Uit het vervangingsschema van de

machine voIgt I R= . j 7::',.. l ) R' Is, dus de rotorstroom neemt
JIM .. + ~. + It

toe met toenemende frequentie en constante Is.
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De gereduceerde rotorweerstand is RR. De werkelijke rotorweerstand
RR is ongeveer 0,2Jtper fase bij IR~14 A, dus een toename van de
rotorstroom I R van 13,8 A naar 13,95 A veroorzaakt een toename
van het rotorverlies van 3.0,2.(13,952-13,82 )=2,5 W wanneer we
het verlies bij 50 Hz vergelijken met dat bij 25 Hz.

- de toename van de stator-enrotorweerstand door stroomverdringing.
In proef 4 wordt aangetoond dat deze te verwaarlozen is bij 50 Hz.

- de toename van de ijzerverliezen. 4)

Uit proef 4 voIgt dat P~(50 HZ)~(~.{0,72. I1,79+0,~7. I 2 ,13J=
4,44 + 6,34=10,8 W. Voor lage frequenties is P~Nf1 a 1,3 dus is
het gevonden ijzerverlies 10,8 W te laag. Wanneer we nemen
P.,Nf1 ,2 is P..(50 HZ)=12,6 \'/ en P..(25 Hz)=(0,5)1,1. Pii(5"DHZo)=-5;9\o'\l:
~ ~ ~

• De toename van het ijzerverlies is dus 6,7 W volgens
deze berekening. Bij lage frequentie en hoge inductie is echter
geen nauwkeurige meting van P~ gedaan dus de schatting is on
nauwkeurig.

Conclusie:
De gemeten toename van het opgenomen vermogen is 13 W wanneer
we de meting bij 50 Hz met die bij 25 Hz vergelijken. Berekend
is de toename 9,2 W. Dit komt door de onnauwkeurige schatting
van het ijzerverlies.

~ De verhouding I R/Is=1,40 met een goede benadering, dus de
rotorweerstand gereduceerd op de stator is RR=(1,4)2.RR=1,96.RR.
Dit voIgt uit proef 3 en ook uit proef 4 voor frequenties tot
1200 Hz. Het ijzer schermt de rotorwikkeling dus niet af.

3b. Spreidingsreactantie.

Uit het vervangingsschema van de machine met geconcentreerde
impedanties en verwaarloosde ijzerverliezen voIgt
Z =R +·X + j X,... ( j X.... + R.)
ks s J ~s j (X... ~ X.-It) + R.

AIle grootheden zijn gereduceerd op de stator. Xm,X~R'X~s,RR zlJn
afhankelijk van de doorgaande stromen. Een schatting bij 50 Hz
is X =XcrR=0,7 a 0,9.n.RR=0,3aO,6..n.R =0,22.n.Xm=16 a 24.11... Dan--::i:-s__--

.,-s s r .r a
Zks=Rs +(0,94 a 0,97lRR+j(1,94.a 1,97).X.,..s' dus X~S=/9"4IJ1"V'Z..-{p..~""

• • ~(o.9"aD,~r)R.j
Uit proef 2a en 2b voIgt dat X toeneemt met toenemende stroom

m
in het gebied I s =2 a 5 A en afneemt rond 10 A. Dit komt doordat
p afhankelijk is van de inductie. Wanneer ~=16.A. klein is,
moet de factor 1,94 en 0,94 gebruikt worden. Wanneer Xm=24JL dan

1,97 en 0,97. We berekenen Xr~(1,94 a 1,97).X~s, X~=X~R uit ver
schillende metingen:
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1.Meting bij 50 Hz met inductieregelaar-voeding, het opgen6men ver
mogen is niet gemeten. De rotor wordt langzaam rondgedraaid om

een goede gemiddelde magnetische weerstand van de spreidings
velden te bereiken.

1= u"
,~ .r...) ... j...'r; p" R, _e ~

..~ 'r" LA,
I z I ':
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PU=0,1iO,72.11,79+0,47.12,13) uit proef 4. De waarde is te klein,

omdat voor f<300 Hz PU",fX met x<1,3. De formule voor Pij.is ge
vonden met x=1,3. RU=PU/3Is2 z 0,036~in aIle gevallen.
Rtot=Rs+RR+RU totaalweerstand per fase in het vereenvoudigd

vervangingSSChema.Xr=\fz2-Ri~ X~s~/1,97~Xa-
De aanloopstroom bij kortgesloten rotor is ~~,e z 220/1,7=130A
dus 130/22,5=5,8 x I nom • Deze sleepringankermachine zal op plaat
sen gebruikt worden waar toerenregeling gewenst is en zal dus
met rotorweerstanden aanlopen.

2.Uit proef 3a en 4a bij 50 Hz voIgt:
.2 f<. X .\ .r :S

p
-or.,; ... ~'. -- .- ",OJ'

, ;; j'~ 1
.
~ .' c

"" . v 3 -' .J /J-r.. 1 "

f, / /.l.., " J- (,. , , .. " .. ., w ,; ,; '",

:- 3..:... r," "'.", t: 0 ,L~ , f
iI, 0 f .

I ~ %' X
X =VZ -R X =-.£.

11" irS 1,9 r
4 bij f=300 Hz voIgt:

I A
U

"/

.,
l,: ..

~-
/)~ 1

Ie
;5C

R= P
3 Z1

uz- -ZV'3

3.Uit proef
J .. , ; = ~ r :

i ;',
I

, r \.,,-
J} f .~)

.' ," .' --.
C I:.: _1," } ;! 1.1 (,' I. i ) ;, ;. 1 -7, ., .. ' -. ,.

.) ,,' 3 'rI .. , '7 " /~

.. ~ - i, t' - (/ - ). 3 , i - f " ; .... ; .. ~ !- A J J C .;
""

./-

z- ~ . 300
- f z/3

R= ~3 :r.%.
Xtr=VZ.2._R2. j

kortsluitimpedantie per fase bij 300 Hz.

faseweerstand, die verliezen weergeeft.
reactantie bij 300 Hz X(50)= i-.X(300)



In de volgende berekeningen
nemen we bij 50 Hz

Xr =1 ,50 Jl. Xcr.. =X.,..~ =0,77.n. in
nominaal bedrijf. De nominale
fasespanning is 220 V en de no-
minale fasestroom is 22,5Adus de p.u. spreiding is:

1 50 22,'" 9
~=, .1iO =. 0,153 p.u. en x'oS = )(.rlll = 0,07 p. u.

2o

De wervelstroomterugwerking is
te verwaarlozen dus dat is niet
de reden waarom b lager ligt
dan a.

4.Uit proef 9d: machine in nullastbedrijf met IStot=lO A.

Bij f 1=10 Hz is 11=9,44 A en bij f1=50 Hz 11=9,66 A.
De nominale nullaststroom is 10,3 A en daarbij is Xm=20,5~·

Bij f 1=10 Hz is L1=9,44/10,3=0,917 p.u. en uit grafiek L van
proef 1c:
X m=1,06 p.u. Bij 50 Hz is L.1=0,938 p.u. 4 m=1,045 p.u.

dus Xm(10 Hz)=1,06x20,5=21,7A en Xm(50 Hz)=21,4.Jl..
Nu is Z~Z1=6,93 %gemiddeld dus Xr=0,0693x(21,4 a 21,7)~,50~

Xr , = Xcr.. =6/1,95).1 ,50=0,77J1.. Door Xr $ gaat een stroom van 10 A
en door X~ gaat I h =5a3 A bij 10 a 50 Hz.
In de grafiek is kromme a getrokken door de meetpunten bij
50 Hz van berekening 1 en 2 kromme b door die van 3 en 4 bij
300 Hz. De toename van X~~ bij grotere stroom komt door de
grotere ,.,ubij een hogere inductie (uit proef 4:tussen 5 en 2A
is de toename ca 2%). De kromme a ligt hoger dan kromme b om-
dat het vervangingsschema(Xcr- in serie met R ~ol: ) niet _goed
voldoet aan de werkelijke situatie.
Bij 300 Hz(kromme b) zijn de
reactanties relatief groter

t.o.v. R hI: , de weerstand
die het verlies weergeeft.

X(300)=6.X(50) en Rw(300)=
1,43 R!.C( 50) •

(Bij 5 A :300 Hz 80 w.. P

50 Hz 56 W).
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Froef 4. Kortsluitproef bij hoge freguenties.

De sleepringankermachine wordt aangesloten op de 1200 Hz
generator. De fasestroom is in de eerste serie metingen
5 A en in de tweede serie 2 A. De rotor is kortgesloten

en staat stile
Correctie van het eigenverbruik en asymmetrie in de watt
meters is niet nodig, omdat beide meters hetzelfde vermogen

te veel aanwijzen.
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Het opgenomen vermogen Ptotaalvan de machine met kortgesloten

rotor bestaat uit verliezen in stator en rotor:
wikkelingsverliezen. De statorstromen zijn in de eerste serie
metingen 5 A en de rotorstromen 7 A. In de tweede serie metingen
2 en 2,8 A. Wanneer stroomverdringing optreedt is
kr=Rws/Rgs=1+C.,:2 met een goede benadering wanneer 04<:1.
Voor de wikkelingsverliezen mogen we dan met zeer grote nauw
keurigheid stellen P . kk - 12 • (1 +c..I) .

Wl .~

ijzerverlies door hoofdflux.
In proef 2 is practisch alleen dit verlies gemeten en is gevon
den Pijh I"'fxBY met x =1,3 en Yz1 ,8.
De hoofdflux in de rotor is in de kortsluitproef kleiner dan in

proef 2 met open rotorklemmen bij dezelfde U/f omdat over de
statorspreidingsreactantie(geen geconcentreerde impedantie) een
spanningsval ontstaat, dus een inductieverlaging. De totaalflux
omvat door de statorwikkeling is in de machine bij dezelfde U/f
even groot bij open en kortgesloten rotor, maar de weg van de
fluxen is anders.
ijzerverlies door spreidingsfluxen. In de kortsluitproef zijn de
stromen veel groter bij dezelfde U/f dan in de proef met open
rotor, dus zijn de spreidingsfluxen veel groter. De spreidings
fluxen bestaan uit een flux in de spoelkoppen, in de gleuven en
in de luchtspleet.
De flux in de spoelkoppen heeft veldlijnen die loodrecht op de
lamellering van het ijzer staan, de andere fluxen lopen in de
richting van de lamellering, gesteld dat de gleuven niet scheef
gezet zijn. Daarom zijn de spoelkopijzervelden groot

In de volgende berekeningen wordt gesteld dat de verliezen t.g.v.

de hoofdflux en de gleuf-en luchtspleetspreidingsfluxen bij open
en kortgesloten rotorklemmen even groot zijn bij dezelfde U/f.

Uit de gevonden waarden Ptot halen we Ptot bij f=O Hz door op
grafiekenpapier Ptot bij lage frequentie uit te zetten tegen
f en dan te extrapoleren naar f=O Hz.
Dan is Ptot (f=O)= 53 W bij 1=5 A en 9,6 W bij 2 A.
Terugrekenen geeft Ptot =3.12 • (O,22+R~). De gereduceerde rotor
weerstand R~=0,49A.bij 5 A en 0,58.n.bij 2 A. De rotorweerstand
is lager bij grote stroom omdat de weerstand van de borstel-en
de halfgeleider-overgangsweerstand kleiner worden bij grotere
stroom. Daarom ligt de kromme Rtot=Ptot/I2 in grafiek 2 bij
5 A lager dan bij 2 A van f< 500 Hz. Is f>500 Hz dan ligt Rtot
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bij 5 A hoger dan bij 2 A omdat de spoelkopverliezen ~I2,13

gaan overheersen en omdat de exponenten x en y groter worden bij

hogere inductie P... _fxBY •
lJ.

Bepaling van X in de formule Pij .vfx.

In grafiek 1 zetten
1 Ptot-53 W bij

2 P.. bij
lJ

3 p .. bij
lJ

4 Ptot-9,6 W bij

5 P.. bij
lJ

we uit tegen de frequentie:

1=5 A constant en kortgesloten rotor uit
deze proef

1=0,5 A constant en open rotor uit proef 2b
1=0,25 A constant en open rotor uit proef 2b
1=2 A constant en kortgesloten rotor uit

deze proef

U!f=0,344 V~ constant en open rotor uit proef
2b.

We trekken door de meetpunten de best passende lijnen. Het
blijkt dat we door de meetpunten in een bepaald frequentiagebied
rechte lijnen kunnen trekken. De krommen 3,4 volgen uit metingen
die niet zo nauwkeurig zijn. Verder blijkt dat alle krommen on
geveer parallel lopen. Een eerste groffe conclusie is dat de
verliezen Ptot-53 W en Ptot-9,6 W ijzerverliezen zijn en dat
de wikkelingsverliezen door stroomverdringing(evenredig met f2)
niet optreden. De waarden 53 W en 9~6 W zijn dus wikkelingsver
liezen, die niet groter worden door stroomverdringing bij hogere
frequenties. In deze berekening van X mogen we de wervelstroom
terugwerking verwaarlozen omdat het verlies Ptot-53 W bij 1000Hz
wanneer B~U!f=constant ca 3% groter is dan wanneer I=constant.
Daarom mogen we met goede bena~ering stellen dat Pij_fX

, zowel
bij I=c. als bij B=c., dus x=x • In proef 2b is de invloed van
de wervelstroomterug\verking veel groter. Dan is P.. bij 1000 Hz

, lJ
ca 10% groter bij B=c. dan bij I=c., en is x<x als f>300 Hz.
Uit kromme 1 berekenen we uit steeds 2 meetpunten, die het
dichtste bij de kromme liggen de exponent x=x'.

Deze berekende waarden van

x ronden we af en we ge
bruiken deze afgeronde
waarden in de volgende
berekeningen.
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Grootte van de stroomverdringing.

Stel dat er stroomverdringing optreedt in de stator-en rotor
wikkeling en dat kr (1000Hz)-1= d. Dan is
kr (400HZ)-1=(400/1000)?d=0,16.d en kr(150Hz)-1=0,0225.d.
Het wikkelingsverlies in de stator en rotor is bij 1 s =5 A en
f=O Hz 53 W. Met stroomverdringing is het ijzerverlies bij

f=400Hz P~(400Hz)=Ptot-Pwikk (f=O)-Pwikk (door stroomver-
dringing) = 93-53-0,16. d. 53 = 40-0,16. d. 53. Soortgelijke
formules kunnen we opstellen VQor 150 Hz en 1000 Hz en hieruit
is x tussen 150 en 400 Hz en x tussen 400 en 1000 Hz te

. . 1,- "to - 0 16.d. S3
berekenen blJV. x(tussen 150 en 400 Hz)=, II _ O,~~2S".cJ.n

Vergelijken we deze gevonden waarden van ~ (~OO~50)

X met de gevonden waarden K uit proef
2b, die nauwkeurig bepaald zijn om
dat im-deze ~roef de wikkelingsverlie
zen relatief zeer klein zijn, dan

voIgt dat kr(1000Hz)~0,4 niet
waarschijnlijk is. Een stroom
verdringing met kr (1000Hz) ~ 0,2
is mogelijk.
Met een stroomverdringing van kr (1000Hz) ~ 0,2 nemen de \vikke
lingsverliezen bij invertorvoeding door de stroomverdringing
p~actisch niet toe en geeft de verwaarlozing van de stroomver
dringing in de proeven 1 tim 9 zeer kleine fouten.

Het splitsen van het totale ijzerverlies in het spoelkopijzer
verlies en het hoofdveldijzerverlies.

Bij f=300Hz bepalen we voor de kortsluitproef en de proef 2b

met open rotor de waarden U/f en P~.

U/f uit de tabellen (rekening houdend met de omliggende
waarden) en Pij ui t de grafiek 1.

I fasestroom

U gekoppelde
spanning

f frequentie
p.. totaal opge

lJ nomen ijzer
verlies.

We stellen dat:Pij hoofd (+Pij 9Lc"Fs,~ +-~ Lu.Jtb'-= a.(U/f)b

P.. spoelkop = c. 1d
IJ
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Dan volgen 4 vergelijkingen met 4 onbekenden:

b dkortsluit 5 A a.O,258 +C.5 =26
b dkortsluit 2 A a.O,101 +C.2 =4,2
b dopen 0,5 A a.O,337 +C.O,5 =18,5
b dopen 0,2 A a.O,147 +C.O,25 =4,2

De oplossing is a=129 b=1,79 c=0,47 d=2,13 dus
P.. (300Hz)=129.(U/f)1,79+0 ,47.I2 ,13 met U gekoppelde span

lJ
ning en I fasestroom. Invullen in de 4 vergelijkingen geeft:

kortsluit 5 A 11,41 +14,48=25,89
kortsluit 2 A 2,13 + 2,06= 4,19
open 0,5 A 18,41 + 0,11=18,52

open 0,25A 4,17 + 0,02= 4,19

In deze kortsluitproef is Uglf~0,0505.I bij 2 A en 0,0516.I bij
5 A. In nominaal bedrijf is,"van het ijzer iets hoger. We nemen

U/f=O, 053. I (Uglf={3'.ff.r/50).r.fase=(3'·6 , 50/5~. I.=O, 053. I) •l' .

Invullen in formule van P~ geeft PD(300Hz)=129~0,053.I) ,79+
+0,47.I2 ,13=0,67.I1 ,79+0 ,47.I2 ,13. Met goede benadering geldt
P.....f 1 '3 dus is P.. (f)=10-3.f1,3(0,40.I1,79+0,28.I2,13).

lJ lJ
Is de grondfrequentie fs1=50Hz en is de blokstroom ideaal
I k=I1/k en f k=k.f s1 dan is in nominaal bedrijf I 1=22,5 A: _8~

P ( k SO)U { (Z:l $')',13 (2~ $")2,'3) k-q
,·, k 'ii = 3;'0 . O,br' T + 0,"1· T = J,?,2. T 31,,1· .

Het ijzerverlies door het hoofdveld(en gleufspreidings-en
luchtspleetspreidingsveld) is P~OOfd=17,2.k-O,49 en het spoel
kopijzerverlies Psp=34,7.k-,0,8 •
Voor f~250 Hz is de exponent van f kleiner dan 1,3 dus is het
ijzerverlies groter dan berekend met de formule.
Wanneer in de kortsluitproef het hoofdveldijzerverlies kleiner

is dan dat bijd~pen rotor-proef dan is PD hoofd ks=e.PD hoofdope~
met e<1 en hebben we een 5e vergelijking nodig om e op te lossen.
Is bijv. e=t dan is a=128 b=1,79 c=0,78 d=2,03 en zijn de
spoelkopijzerverliezen 41% groter bij 5 A kortsluiting en 55%
groter bij 2 A. De totale ijzerverliezen zijn echter nauwkeu
rig bepaald. De harmonische stromen die werkelijk optreden,zijn
in nDminaalbedrijf met I 1=22,5 A I 5=4,5 A, I 7=3,2 A I 11 =2 A enz.
en liggen in de orde van gootte van die van de stromen in deze
kortsluitproeven.
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Froef 5. Weerstandsmeting met gelijkstroom.

5a. Statorweerstand.Met een gelijkstroomvoeding en de Erick

Marek meters zijn bij 200 C de statorfase-weerstanden bepaald
in fase R,SenT : RR = Rs =0,218~ RT =0,219~ .
In aIle berekeningen is voor aIle statorfaseweerstanden
0,22.A genomen.

Rotorweerstand. Deze bestaat uit een koperweerstand, een
borstelweerstand en een overgangsweerstand van borstel naar
sleepring. Met gelijkstroom wordt door 2 fasen een stroom
I R gestuurd en de spanning gemeten over 2 sleepringen en over

de borstels. _ r= : I
De koperweerstand per fase bij 20°C it{:r,. !!;;""- ~"
is 0,116..n..

De overgangsweerstand is afhankelijk van de stroomsterkte en
de plaats van de borstel op de sleepring. We bepalen nu

Rtot = 2.(Rborstel+Rovergang+Rcu). De plaats op de ring
bepaald hoeveel oppervlakte van de borstel contact maakt met
de sleepring. Bij I gs =2,5 A is afhankelijk van de plaats

Umin=1,1Vdus Rmin= 0,44.n.en Umax=1,85'1dus Rmax=0,74.A..
Wordt de rotor langzaam rondgedraaid dan is de gemiddelde

spanning 1,6 V dus Rgem=0,64~. Bij zeer langzaam draaien
wordt nu de weerstand bepaald
als functie van de gelijkstroom.
De gemeten weerstand is dus sterk
afhankelijk van de plaats van de
borstels op de sleepringen en
van de stroomsterkte.

5b. De rotorweerstand bepaald uit verschillende metingen.

De koper~erstand heeft een kleine positieve temperatuurs
coefficient en zal dus iets toenemen bij grotere stroom.
Bijvoorbeeld wanneer de temperatuur 500 stijgt, neemt de
weerstand 20% toe. De borstelweerstand zelf is relatief
zeer klein. De overgangsweerstand van borstel naar sleep-

!~ ring bestaat uit een halfgeleiderovergang CuO-Cu, die een
grote negatieve temperatuurscoefficient heeft en waarvan de
overgangsspanning minder dan evenredig met de stroom toeneemt,
afhankelijk van de soort stroom en de snelheid van de rotor.

Zie figuur(uit Schuisky, Berechnung EI. Maschinen p. 268).
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Uit de gelijkstroomproef 5a, de kortsluitproeven 3 en 4 en de
belastingsproef 8b kunnen we de rotorweerstand bepalen.

2 I
Peu= 3. I s .CRs+RR) met
RR is de rotorweerstand geredu-

Uit de kbrtsluitproef voIgt
I

Rs = 0,22~en RR = 1,96 RR.
eeerd op de stator.

Uit de belastingproef Bb voIgt RR = ProtA).IR2)met
Prot = s.T.w. en IR"::.1,4.VIs2_107c benadering, zie 2.11).
We stellen dat het inwendige koppel T gelijk is aan het
afgegeven askoppel en dat de magnetiseringsstroom 10,3 A is.
Het inwendige koppel is maximaal 2 Nm groter dan het askoppel,
dus is de nu berekende RR iets te klein. Wanneer de magneti
seringsstroom afneemt bij toenemende belasting is de nu berekende
RR iets te groote In de grafiek zijn aIle meetwaarden uitgezet.
De afwijkingen van de kromme ontstaan door iets versehillende
rotorposities en door het verwaarlozen van het meehanisehe
verlies en verwaarlozen van de verandering van de magnet~se

ringsstroom in de belastingsproef. Bij invertor-voeding is de
rotorstroom in nullast praetiseh aIleen bepaald door de
harmonisehe stromen en ca. 4 A en bij vollast ca. 30 A.
De rotorweerstand die we dan in rekening moeten brengen, is
0,26Jlresp. 0,15~, dus sterk versehillende waarden.
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Proef 6. Wrijvings-en ventilatieverlies.

We meten het wrijvingsverlies van lagers en borstels op de

sleepringen en het ventilatieverlies. De eerste 2 verliezen
zijn ongeveer evenredig met het toerental n, het ventilatie
verlies met n2 • Dit totale verlies is te meten door de

machine aan te drijven met een gelijkstroommachine. Het kleine
koppel ( max. 1,2 Nm) dat via de as geleverd wordt , is niet
nauwkeurig te meten met onze meetopstelling. Daarom is het
ele~risch opgenomen vermogen van de gelijkstroommachine zonder
en met koppeling aan de inductiemachine gemeten. Zonder koppe
ling meten we aIle verliezen van de gelijkstroommachine en
met koppeling aIle verliezen van de gelijkstroommachine plus
de mechanische verliezen van de inductiemachine.
We laten de bekrachtiging in beide gevallen gelijk, zodat de
ijzerverliezen practisch gelijk zijn, en moeten in het tweede
geval iets meer ankerstroom toevoeren, waardoor het ankerwik
kelingsverlies iets toeneemt. De ankerweerstand tussen de
klemmen Ra = 4,6 V/3,3 A= 1,4~, gemeten met gelijkspanning
en langzame draaiing van het anker. Bij de inductiemachine
laten we de stator-en rotorklemmen open staan zodat geen
wikkelingsverliezen ontstaan door eventueel remanent
magnetisme.

Bij n=1500 omw/min is het gemeten wrijvings-en ventilatie
verlies 200 W. Dat komt precies overeen met de waarde gevonden
met de nullastproef 1a. De gemaakte fout is klein omdat het
ijzerverlies in de gelijkstroommachine practisch niet veran

dert en het anke~likkelingsverliesrelatief klein is

( 3 ~ 6% van Pwr+Pvent ).
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I fasestroom
Ptot som van de 2 wattmeters

A=440-76=364 \IJ

Ptot=-1600+2140=540 W
B=540-72=468 \'1

A -j6
Proef 7. Scheiding van nullastverliezen.

Deze m«~methode is alleen mogelijk bij sleepringankermachines
en bestaat uit 5 eenvoudige electrische vermogensmetingen,

zonder hulpmotor (Richter,b4~JH,P. 365 ).
In de proef zijn de volgende symbolen gebruikt:

U gekoppelde spanning indices: S stator
R rotor

H hysteresis }
W wervelstroom v.~

l-,es
ij ijzer
cu koper

Correctie van het eigenverbruik van de wattmeters is niet nodig
omdat beide meters hetzelfde te veel aanwijzen en vermogens
met tegengesteld teken aan-wijzen.

a. Stilstaande rotor, open rotorcircuit,nominale spanning op
stator Us =380 V UR=250 V I s =10,7 A

Ptot=-1760+2200=440 W
Pcu ,=3.0,22.10,72=76 W

A=PHS+PWS+PHR+PWR
(uit de grafiek van proef 2a volgt A=369 w).

b. Nullastproef.

Us =380 V I s =10,4 A
Pcu s=3.0,22.10,42=72 W

B=PHS+PHS+Pmech.
(uit de grafiek van proef 1a volgt B=475 w)
Pcu R is verwaarloosbaar klein.

c. Laat de machine lopen zoals in b en open het rotorcircuit en

lees direct de meters af. Wanneer PHR<Pmech wat meestal het geval
is, neemt het toerental af.

Us =380 V I s =10,4 A (neemt verwaarloosbaar toe).

Ptot=-1760+2160=400 H c=328 W

c=PHS+PWS+PHR dit is het ideale nullastpunt.
d. Nullastproef met voeding vanuit de rotor en dezelfde lucht

spleetinductie dan in b. \vanneer de rotor stil-staat, meten we
aan de open rotorklemmen UR=250 V wanneer aan de stator een
spanning staat van Us =380 V. Met open s~.torklemmen is de sta
torspanning Us=380 V wanneer we op de rotor een spanning zet
ten van 266 V. Om nu met voeding vanuit de rotor dezelfde
luchtspleetflux te krijgen als in de nullastproef met voeding
vanuit de stator moet de rotorspanning UR=i<250+266) =258 V zijn.
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(Gesteld is dat de statorspreidingsreactantie gelijk is aan die
van de roto~. UR=258 V I R=15,5 A Ptot=-1680+2290=610 ~

Pcu R=3.0,185.15,52=133 W(RR uit grafiek van proef 5b).

D=610-133=477 W=PHR+PWR+Pmech
e. Laat de machine lopen zoals in d en open het statorcircuit en

lees direct de meters af. UR=258 V I R=15,5 A
Ptot=-1780+2230=450 W E=450-133=317=PHR+PWR+PHS

We hebben gevonden A=364 B=468 C=328 D=477 E=317 W
Oplossen van de 5 vergelijkin~en at/m e geeft:
PHS=E+i(B-D-A)=131 W PHR=C+i(D-A-B)=151 W
PWS=A-E=47 W PWR=A-C=36 W
Pmech=i(B+D-A)=291 W
In proef 1a is gevonden Pwr+Pvent=200 W. Het extra verlies dat
mechanisch gedekt wordt, is dus Pextra=91 W.
In normaal bedrijf in ,nullast zijn de volgende verliezen be-

langrijk: P~s=178 W Pextra=91 W Pwr+vent=200 W ,



Proef 8 Verliezen t.g.v. invertorvoeding.

8a. Nullastproef.

De sleepringankermachine wordt eerst gevoed door de inductie
regelaar(sinusvormige stromenN) en daarna door de Simovert
(blokvormige stromen'~).

Bij sinusvoeding wordt de fasestroom op 8,10 of 12 A constant
gehouden en~<_bijSimovertvoeding'IlOrdt de totale fasestroom

/ 2 2\
1tot=V11 +1h op 8,10 of 12 A constant gehouden (de magne-
tiseringsstroom ~ nUllaststroom' kan ingesteld worden met de
onderste potentiometer op print A 36). De grondfrequentie is
steeds een veelvoud van 10 Rz. Steeds wordt de grondfrequen
tie, de fasestroom, de fasespanning en het electrisch opgeno
men vermogen gemeten.

Uit de meetwaarden kunnen de verliezen bepaald worden:

- Ptot=Pverlies totaal=PRs+PST • Ret totaal opgenomen vermogen:
Ret eigenverbruik van de \iattmeters is niet belangrijk om--

dat beide meters hetzelfde te veel aanwijzen en de vermogens
een tegengesteld teken hebben.

- Pcu 1=3.0,22.1s1
2 met 1 s1 de grondharmonische statorstroom.

Ret grondharmonische statorwikkelingsverlies bij Simovert

_voeding is 1 s1 <1 s tot.Pwr+v. Ret wrijvings-plus ventilatie
verlies is gemeten in proef 6.

- P··1 t h =Pt t-P -P
~ +ex ra+ev. are 0 cut wr+v.

Ret grondharmonische ijzerverlies + extra verlies + harmo
nische verlies dat aIleen bij invertorvoeding optreedt.

- P~1+extra(teruggerekend). Ret grondharmonisch ijzerverlies
+ extra verlies dat berekend is als het gemiddelde uit de
metingen bij 8,10 en 12 11... Uit proef 1b voIgt dat

p~+e~u2 dus we kunnen P~+e bij 1 f =8 en 12 A omrekenen naar

P~+e bij 1 f =10 11...

Verliezen bi~ sinusvoeding.

Ret statorkoperverlies is Pcu~3.0,22.1s2. Ret \vrijvingsverlies
is bepaald in proef 6. Ret ijzerverlies en het extra verlies

is nu: ~j+~xt~a=Ptot-Pcu-Pwr.Uit proef 1b voIgt dat
o

.
PiJo+extr U • ':Ie rekenen nu de waarden van P.. .... blJ 8 A

~ a IJ+exvra
en 12 A om naar 10 A met de factoren

2 2(U10/US) =1,34 resp.(U10/U12 ) =0,82. U10 is de gekoppelde
statorspanning bij 1f =10 A enz. (zie tabel 2).
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In deze metingen •s :

It- - y,:

Het blijkt dat de spreiding van de omgerekende waarden klein

is, vlaarui t voIgt dat de omrekening een goede nauwkeu
righeid bezit.

Grondharmonische verliezenbij invertorvoeding.

De grondharmonische stroom is met de verhouding I 1/Itot uit

proef 9d te berekenen.
I 1 grondharmonische stroom '

-.,. < _f bij Simovertvoeding
Itot~totale stroom
IN stroom bij sinusvoeding

A iIi "" I, ru
I tiz .~ Irru~f)4 Iru-=/oA Ir-u =/2,4 :

10 _oJ, 9~f ! -::; :>~- J. '>'7 "'..3,)

~ 20 i_~ ~f;! J~~ j» ,,;JY;

j .:30 !JJ, If? ~_/~>.p /.,,/, II, h _J
1 ..,0 '() tl~2 j "(o-Z. .c.i,)-z <, 7'~ I
j 1>OT;,-~tP.. i··~~~·· ;,"'.. ,',,;;-1

2Het grondharmonische koperverlies is 3.0,22.I1 en vermeld
in tabel 1.
Bij sinusvoeding is U~/If=37 bij I f =10 A.(U

6
gekoppelde span

ning en If fasestroom). Bij invertorvoeding is de grondharmo
nische fasestroom I f1 en met de grafiek van proef 1c
(Xm bij Ug ) en Ug1 /If1 =37 bij I f1 =10 A is Ug1 te berekenen.

De waarde U1/Utot neemt af wanneer:

- de grondharmonische stroom en spanning lager worden. De
magnetiseringsreactantie X is dan minder in verzadiging.m
De spreidingsreactantie X~ blijft practisch constant.
de frequentie lager. De harmonische stroom en spanning
worden dan groter omdat de flanken van de blokstroom re

latief steiler worden; dus de blokstroom idealer.

Bij 10 A Simovertvoeding zijn de grondharmonisc~e ijzerver

liezen en extra verliezen: zie tabel 5.
P.. is de gemiddelde waarde P.. bij sinusvoeding U=U1 n. van

1J 1.J+e '.'
tabel 2.



De grondharmonische ijZer-e;:x:~a 'I :~-r~2:-Pir·:-!'P')i;~":~~
, It) ! ~/ t~, iJ ';:''P .".9 .. 'T .,

verliezen bij 8 A en 12 A zijn te 20 ;':; -i.,-- ;'-.;", f<? ,.j" ....

berekenen door Pij1ruC1() A) ~e ver- ~; j~;.~~: it~j 'j:; ~~ ~
menigvuldigen met CU8/U10) =1/1,34 :J-O '. ~ t/~·! ~ 1'; I -, po .:.:"'~ ,j

C
2 I II

resp. U12/U10) =110,82 en staan in ~--~-~-----'

tabel 1 in de kolom P" 1 t Cteruggerekend) • IA J3e L -'.)
IJ +ex ra

De harmonische verliezen bij invertorvoeding.

De verliezen t.g.v. invertorvoeding zijn nu
12 A

n..ec .:..1
_?f\ ...., I2. !!?,; A.J I/{J. I:. 1

I .J(.(tE):L l((!-£).l i: :J.~3'" '>(~Y4I I
• liz. .9-/0 10 12.../0 -i.·V: P./o ,0 ;;;.-"i'itJl7 i
/0 tot 39 3, II 03/ -X> 3 i . 30 Il.37---+
.20 I 7'7 J.,.", ..33 \";0 .3[)y~ . ~;t-r:~'.. 'I'~O'"'0 :-j ~~ .,j7 II~: y"" :J~ .,0 ! ,-z,.
7.;) ;~ ;,!/ -.. I';:;; ~.3 ;>9 30 :;'7
:'~J .37 3/ I :J 9 .;i'r ~i -- 1:.300

<I

\'!anneer Ph""u
2 liggen de omgerekende ~·!aarden dichter bij elkaar

dan wanneer Ph rJ r2 • Hierui t kunnen ':1e concluderen dat Ph voor
namelijk uit ijzerverliezen bestaat. Uit andere proeven blijkt
dat dit niet het geval is, dus is de nauwkeurigheid waarmee
we Ph bepaald hebben te klein om te mogen concluderen dat

Ph voornamelijk ijzerverlies is.

Samenvatting van verliezen bij 1n A sinus-en Simovertvoeding.
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Ph is zeer groot t.o.v. het
te meten Ph~35 ':I.

Conclusie: de harmonische verliezen veranderen Heinig met de
grondfrequentie. Di t komt omdat bij hogerl.·Tordende grondfre
quentie de amplitude van de harmonische stromen en spanningen
afnemen, maar de frequentie van die harmonischentoenemen. De
harmonische wikkelings-en ijzerverliezen nemen toe met toene
mende amplitude van stromen en spanning en met toenemende fre-

quenties. In hoofdstuk 4 wordt Ph uitgesplitst in wikkelings
en ijzerverlies.

Pout in nullastproef.

Het h9~a~enJ verlies Ph t.g.v. invertorvoeding worden

bepaald uit het verschil in opgenomen vermogen bij sinusvor
mige-en blokvormige stroom, met dezelfde grondharmonische
stroom en spanning. Omdat de cosy rond de 0,1 is, is het op
genomen vermogen gelijk aan het verschil van 2 grote vermo
gens, aangewezen door de \Jattmeters 1 en 2. Het verlies bij

sinusvormige stroom is p"... =P1,--.-P2~' , bij blokvormige stroom

P v'L.: =P1~ -P2 l.; en het harmonisch verlies is Ph=~""t.' -PI'Ll =

P1 /1.J -P2 ,LJ -P1 ",,+P2""·
Als voorbeeld nemen we de nullastproef bij 10 A:
De maximale absolute fout in

, J ,;:'''-'''1.1.60_ /1Ai.,4L$

~_L_ H~"o~~/t.Jtft4'r.1.: FOV:"'I/'o{,~
_ ..,' 0 - -U?, -)1,000. .,_,~o_
_ .3p ..._~9__,_'..E..!?!?.q .... .z 00

-::-a 2.0000 ':"00De fout in P
n
is kleiner:.__ ..._. 0 -----.'

de meters zijn nauwkeuriger dan 0,5% volle schaal. Uit een
eigen meting blijkt dat deze 0,2% is, dus de fout is een fac

tor 2,5 kleiner; 32,80 resp.160 w.
doordat dezelfde meetopstelling gebruikt is voor de nullast

proef bij sinus-en blokstroom, valt een gedeelte van de
systematische fc~ten, weg in de bepaling van ~~

Uit de metingen blijkt dat de gemeten Ph ongeveer 10 j groter
is dan de berekende waarde uit de harmonische analyse en de
kortsluitproef bij hoge frequenties. Bij 50 Hz is het ~/'~'-S~""

19 ':l, wat door de grotere meetfout veroorzaakt kan zijn.
Of de af1djking door een meetfout veroorzaakt is of werkelijk
optreedt, is dus niet te zeggen.
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Sb. Belastinssproef.

De sleepringankermachine 1;Jordt eerst gevoed door de inductie
regelaar(sinusvormige stromenN) Ug=380 v f=50 Hz en daarna

door de Simovert(blokvormige stromen:1.<) Ug1 =380 v f 1=50 Hz.
Bij de metingen wordt het askoppel op 10,20 •••• 80 Nm inge

steld en het electrisch opgenomen vermogen Pel' het toerental n
, de grondfrequentie en de statorstroom If gemeten.

Uit de meetwaarden van de tabel kunnen de verliezen beuaald. ~

worden. Pel=PRS+PST. Het totaal opgenomen of afgegeven elec
trisch vermogen. Het eigenverbruik van de ~Jattmeters is ver
waarloosd, omdat dit maximaal 13 ~ is.

De inwendige weerstand van de stroomshunts is O,01_~en I max=

25,6 A dus Pshunts=2xO,01x25,62=13 :J. Pel bij nullast is ge
vonden in proef 8a.

Pmech=T.n.2~/60. Mechanisch opgenomen of afgegeven vermogep
aan de as. In de tabel is de absolute waarde van het koppel
~e~even P _lip PI. Totaal verlies
b 0 • verliesgemeten - el- mech
bepaald uit de directe meting van het opgenomen en afgegeven

?
vermogen. Pcu s = 3.0,22. I fase-. Grondharmonisch.statorko-

perverliE. Omdat de grondharmonische stroom bij invertorvoe
ding gelijk is aan die bij sinusvoeding is Pcu sin beide
gevallen gelijk. Uit proef 9d voIgt dat de totaalstroom
I fjJ=1 ,03 IIV'.

Pcu @='[ T, (n-1500 ). 2 iT/60 I . Grondharmonisch rotorkoperver
lies. Bij invertorvoeding is het synchrone toerental ca.
5 omw./min. lager dan bij sinusvoeding ( 0,3% lager). Het
toerental bij hetzelfde belastingskoppel is ook 5 omvJ./min.

kleiner zodat de Pcu rotor in beide gevallen gelijk is.
De grondharmonische flux blijft hetzelfde dus is de slip
hetzelfde. PWr+D = 480 \J. Het grondharmonisch ijzerverlies,
extra verlies en het wrijvings-en ventilatieverlies is in
nullast 480 ;J. De grondharmonische statorspanning blijft
constant dus is het ijzer en extra verlies t.g.v. de hoofd
flux constant. Het toerental wordt maximaal 3% groter of
kleiner, dus Pwr+v zal weinig veranderen, maximaal 25 ~.

Het extra verlies door de lekvelden zal toenemen bij grotere
belasting, dus is P~ +wr =480 ~ te laag. De grondharmonische
spanning U1~jis berekend uit grafiek 1 van proef ge.

Pverlies berekend= Pcu s + Pcu R + 480 W. Toteal verlies
bepaald uit de gemeten stromen en het toerental.
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In de grafiek zijn aIle gemeten en berekende verliezen uit
gezet tegen het afgegeven vermogen. In generatorbedrijf is

Paf =Pel en in motorbedrijf Paf=Pmech. Door de grote rout in
het bepalen van Pverlies heeft het geen zin om 2 meetpunten
met elkaar te vergelijken. Daarom proberen we een goed passen
de lijn door de meetpunten bij sinusvoeding en bij invertor
voeding te trekken. Bij sinusvoeding liggen de meetpunten
redelijk dicht bij elkaar rond de kromme. Bij invertorvoeding
wijken de punten meer af van d~ kromme. Ret verlies door
invertorvoeding is het verschil tussen de 2 krommen:

LQ.sl: Cp.I.4J _ 0 Q,~ ~,,, O,b o!8

---H-

-;
(;

i J "

Fout in het bepalen van het verlies.

~ve bepalen het totale verlies Pverlies gemeten van de machine
uit 2 vermogensmetingen P I=P -P f. E~n vermogen is eenver op a
mechanisch vermogen dat bepaald wordt door het meten van het
toerental(tellen van 60 gaatjes per omwenteling) en het kop
pel(met rekstrookjes) en het andere vermogen is sen ~lectrisch

vermogen dat bepaald wordt met 2 ~attmeters.



De fout in het
bepalen van het toerental is te verwaarlozen. De absolute
fout in het mechanisch koppel is ca 0,5 Dm, dus met w=157
rad/s is de fout in Pmech ca 80 ~. De absolute fout van ~~n

Wattmeter is 100 ~ omdat de volle uitslas 20.000 ~ is en de
fout 0,5% volle schaal is. De absolute fout in het verlies
is dus 80+2x100=280 W. Ret blijkt dat de jattmeters nauwkeu
riger- zijn dan 0, 596 ( stroompaden in serie en spanningspaden
parallel van 2 Wattmeters en ve~gelijken). De fout in het
verlies ligt in de orde van 100 a 200 V.
Het bijkomend verlies dat ontstaat door invertorvoeding, het
harmonisch verlies Ph' wordt uit 4 vermogens bepaald:
Pn :. p.. rt.. - p,;,"", -:. P</);'L/ - I~;, n.I - p..'/' v r- P'.c,,-, .

De fout in Ph is dus 200 a 400 ~. Volgens de berekeningen
van hoofdstuk 2 en 3 is Ph=30 a 130 ':1 bij nullast a vollast
in onze sleepringankermachine. De fout in Ph is dus veel te
groot om Ph nauwkeurig te bepalen. De fout is kleiner te maken
door:

- bij iedere nieuwe meting de nulinstelling van de meetbrug te
controleren. Deze verloopt door een andere temperatuur, iets
andere positie van de draadjes van rekstrookjesnaar meetbrug,
hysteresis in de karakterestiek weerstand/rek.

- de meting bij sinus-en invertorvoeding zo goed mogelijk te
laten overeenkomen. Dit kan door niets aan de meetopstelling
te veranderen. Voordat de meetwaarden opgenomen worden, moe
ten de sleepringankermachine , waaraan gemeten wordt en de
machines van de Ward-Leonard een stabiele eindtoestand berei
ken. Na ca 5 minuten zijn de temperaturen in de machines zo
danig, dat de meetwaarden niet veel meer veranderen.

Ret instellen van de spanning, stroom en het koppel duurt een
paar minuten bij invertorvoeding. De Simovert houdt de grond
harmonische spanning niet constant en we moeten deze instellen
met een instelpotmeter op print A 36. De grondharrnonische
stroom moet gelijk zijn aan de stroom bij sinusvoeding.

De totaalstroorn is 1,03 11 en de totaalspanning wordt bepaald
uit de grafiek 1 van proef ge(U1=380 V). Dit instellen geeft
problemen wat blijkt uit de grafiek Pverl ' omdat bij inver
torvoeding de meetpunten verder van de kromrne liggen dan bij
sinus ."e ...:.-L",::; .



proef 9. Harmonische analyse.

9a. Opnemen van de spectra.

har
met

aan op de Simovert. De
ontstaan, zijn gemeten
aangesloten is op een

We sluiten de sleepringankermachine
monische stromen en spanningen, die
de spectrum-analyser HP 3580 A, die
stroom resp. spanningstrafo.
In het vervolg gebruiken we de volgende symbolen:

I K harmonische stroom met orde K=1+6.n, die ontstaat door
- de commutatie

I 300 harmonische stroom, die ontstaat door de modulatie
. van de 300 Hz rimpel op de tussenkringspanning

I 1 grondharmonische stroom

I h totaal harmonische stro~m I~=vI~(Ik2+13oo)
I tot totale stroom I tot=\fI1 +Ih

Voor de spanning gelden dezelfde indices. De figuren 1,2 en 3

geven voorbeelden van de opgenomen spectra. Uit het spec~rum

blijkt dat er harmonischen ontstaan door de commutatie van de
stromen en harmonischen ontstaan door de 300 Hz rimpel op de
tussenkringspanning, die afkomstig is van het 50 Hz net. De
harmonische door de commutatie hebben een frequentie k.f1 met
k=1 + 6n n=1,2,3...... dus k=-5,7,-11,13 enz.
Frequenties zijn normaal altijd gegeven in een positieve waarde.
In ons geval geeft een + of - teken de draairichting aan van
het draaiveld, dat ontstaat door de harmonische met deze
frequentie. Het minteken betekent dat het draaiveld door die
harmonische tegen de richting inloopt van het grondharmonische
draaiveld. In de rotor ontstaan hierdoor harmonischen met
frequentie(s1+6n)f1, met s, de grondharmonische slip.

fR=fs-fas=s .fs fRk=(1~6n)f1-(1-s~f1=(s1+6n)f1·

De 300 Hz-rimpel en zijn harmonischen worden door de ke-harmo
nischen door de commutatie gemoduleerd en er ontstaan harmoni
schen met een frequentie m.300~kf1 met m=1,2,3 •••••••
In de rotor ontstaan hierdoor harrnonischen met frequentie

m.300~(s1+6n)f1· .
In de spanning ontstaat nog een 3e harmonische door verzadiging
van het ijzer in de machine.
De grondfrequentie is in de metingen zo gekozen dat de harmo
nischen met frequentie kf1 niet samenvallen met de harmonischen
met frequentie rn.300±kf1 •
AIle amplituden in de figuren ~~ de tabellen zijn in procenten
aangegeven, met de grondharmonische 100%.
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De grondharmonische en harmonische van lage orde zlJn opgeme-

ten met een andere versterkingsfactor. Dit is aangegeven met
10x,5x of 2x wat betekent dat die harmonische eigenlijk
10x,5x of 2x zo groot is. Het percentage boven de harmonische
is de eigenlijke grootte. Uit deze spectra zijn nu op een
nauwkeurige manier de afzonderlijke harmonischen te bepalen
en daaruit de verhoudingen I 1/Itot en Ih/Itot •

Conclusie uit de tabellen:

de harmonischen verIopen als functie van de grondfrequentie
en de belasting erg grillig. Dit komt niet door meetfouten.
de harmonischen met orde k>11 worden kleiner bij hogere
grondfrequentie omdat de commutatietijd nagenoeg constant
blijft dus de stromen minder ideaal blokvormig worden bij
hogere f 1 •

harmonische stromen nemen af bij hogere belasting en de harmo
nische spanning nemen dan toe.
in generator-bedrijf zijn de harmonischen groter omdat de
commutatietijd iets korter wordt in generator-bedrijf.
de 300 Hz componenten nemen~af bij hogere belasting en
hogere f 1 •

In figuur 3 is de grondharmonische rotorstroom te klein gemeten
omdat de frequentiekarakteristiek van de spectrum-analysator
sterk afloopt bij lage frequenties. De amplitude-fout is 5%
voor f >5Hz. De grondharmonische is 1,9 Hz.
Volgens de spectra is (Ik/I1 )rotor/(Ik/I1 )stator=1,45 en
volgens de theorie ca 1,1(zie 2.11) dus 30% kleiner.
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9b. De harmonische stromen als functie van de grondfrequentie
en de belasting.

Uit de tabellen van proef 9a voIgt tabel 1.

In tabel 2 staan de gemiddelde waarden van Ik/I1 wanneer
I s =15,20 en 23 A. Bij f 1=39,3 Hz en 47,2 Hz is de gemiddelde
I k/I1 , nog uitgesplitst in generator-en motorbedrijf.
In de grafieken 1 en 2 is Ik/I1 uitgezet als functie van de
statorstroom en de belasting met de grondfrequentie als para-

meter. In de grafieken 3 en 4.is I k/I1 uitgezet tegen de grond

frequentie met de statorstroom als parameter.

Conclusies:
de harmonische stromen in nullast en kleine belasting van de
machine verlopen zeer grillig. Bij grotere belasting, groter
dan halflast of een statorstroom I s ~ 15 A, liggen de waarden
Ik/I1 dichter bij elkaar en kunnen we conclusies trekken uit
het verloop van I~I1 tegen de grondF~~~. f 1 en de statorstroom

Is·
De verliezen t.g.v. de harmonischen zijn allemaal ongeveer
evenredig met I s

2 , dus is het niet zo belangrijk dat we weten
hoe de harmonischen bij nullast en kleine belasting verlopen.
In het vervolg praten we over de harmonischen, die optreden
bij statorstromen Is ;>15 A. De relatieve harmonische stromen
varieeren weinig in het gebied 15~Is< 23 A en bij f 1=constant.
de theoretische waarden van de harmonischen Ik/I1 bij een
ideale 1200 blokstroom zijn Ik/I1=1/k met k=5,7,11,13,17,19
enz. In tabel 2 zijn de gemiddelde gemeten waarden gegeven.
Bij de laagste grondfrequenties zijn de harmonische stromen
met orde k<25 ongeveer gelijk ~an de theoretische waarde.

~~. ...... '" Jil
In de meeste gevallen zijn~ - ~kleiner dan 11k en I7/I1

en I13/I1 groter dan 11k. In proef 9d vinden we dat
CI52+I72)/I12 practisch onafhankelijk van f 1 is.

Wanneer k~17 wordt Ik/I1 steeds kleiner dan 11k met toenemen
de k. Is f1~40 Hz dan zijn aIle harmonischen kleiner dan 11k

behalve I5/I1 in motorbedrij-f en I7/I1 in generatorbedrijf.
Wanneer f1~40 Hz zijn aIle harmonischen in generatorbedrijf
groter dan in motorbedrijf, bij dezelfde Is' uitgezonderd
I 5/I1 die kleiner is.
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Grafiek 1.

Harmonische stromen 15/11 en 111/11 als functie van de
belasting, statorstroom en grondfrequentie.
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Grafiek 2.
Harmonische stromen I k/I1 in %als finctie van de statorstroom en de

belasting, bij 2 statorgrondfrequenties f 1 •
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Grafiek 3.
Harmonische stromen I k/I1 in % in nullast als functie
van de grondfrequenties.
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Grafiek 4.
De grootte van de harmonische stromen I k/I1 met k=5 tim 25
in %als functie van de statorgrondfrequentie met de totale

statorstroom en de belastingstoestand als parameter.
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9c. Harmonischen als functie van de orde k en de freguentie.

In grafiek 1 zijn de harmonischen I k/I1 bij generatorbedrijf

15 A uitgezet tegen k. De waarde van k waarbij Ik/I1~fk is k' ,
en is afhankelijk van de grondfrequentie en van generator-of
motorbedrijf. Zie tabel 1.
Gesteld is dat de grondharmonische een veelvoud van 10 Hz is
en dat de gevonden I k/I1 in 9a bij iets lagere grondfrequentie
even groot zijn dan bij de frequentie f 1=n.10.
In grafiek 2 zijn de harmonischen I k/I1 uitgezet tegen hun
frequentie kf1 • In aIle bedrijfstoestanden met Is~15 A geldt
dat bij een frequentie f>350 Hz aIle harmonische stromen
I k/I1 kleiner zijn dan 10%. Zo ook voor andere waarden in
tabe12. De commutatietijd is ca 1,1 ms dus harmonischen met
een frequentie van enkele kHz zullen zeer klein zijn.
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De harmonische spanning Uk/U1=~.Ik/I1.is (k+1) met

x r p.u. spreidingsreactantie bij grondfrequentie f 1 en
is p.u. statorstroom.
Wanneer de blokstroom ideaal is I k/I1=1/k dan is in nominaal
bedrijf Uk/U1=x,p.u. dus voor aIle harmonischen constant.

Omdat voor hoge harmonischen Ik/I1~1/k neemt Uk/U1 af.
x r blijft practisch constant(practisch onafhankelijk van
verzadiging en wervelstroomterugwerking).
In grafiek 3 zijn de harmonischen Uk/U1 bij generatorbedrijf
15 A uitgezet tegen k. De waarde waarbij Uk/U1't~.u. is k' .
Deze k' is bijna hetzelfde als die bij I k/I1 in tabel 1.

In grafiek 4 is Uk/U1uitgezet tegen kf1 • Uk/U1 is de waarde
optredend in generatorbedrijf 15 A. De Simovert houdt de
grondharmonische statorspanning niet constant. Uit tabel 3 van
proef ge blijkt dat in generatorbedrijf en I s =15 A de grond
harmonische spanning O,847x de nominale spanning is. Daar~m

is Uk/U1 in de grafiek 1/0,847=1,18x te groot, dan wanneer de
grondharmonische spanning nominaal was. In nominaalbedrijf is

de stroom I s1 =22,5 A dus 1,5x15 A. Dan is Uk/U1 in nominaal
bedrijf(en bij nominale spanning)1,5xO,847=1,27x groter dan in
de grafieken 3 en 4 aangegeven is. De afzonderlijke harmonischen
zijn weI afhankelijk van de belasting, maar de best passende
kromme door de harmonischen heeft hetzelfde verloop.
In tabel 4 is de frequentie gegeven waarbij Uk/U1 een bepaalde
waarde heeft. Wordt de frequentie hoger dan wordt Uk/U1 kleiner.
Deze tabel geldt voor aIle bedrijfssituaties waarin de machine
kan verkeren.
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Conclusie:

Uit de grafieken 1 en 3 voIgt dat de blokstroom minder ideaal
wordt bij hogere grondfrequentie f 1 • Uit de grafieken 2 en 4
voIgt dat voor aIle f 1 de harmonische stromen rond 750 Hz
de helft zijn van die bij ideale blokstroom I k/I1=1/2k.
Meten van de stroom.
Heeft een amperemeter een bepaald frequentiebereik f b dan
stellen we dat harmonische stromen met een hogere frequentie
dan f b niet meer worden gemeten. Stel dat fb=500 Hz en dat de
blokstroom ideaal is dus I k/I1=1/k. Is f1=50 Hz dan is de ge-

- -2 • -2meten stroom ~k =3,6% te klein. Is f 1=10 Hz dan ~ k =0,65%.u n
Is f b =1000 Hz dan vinden we 1,6% respectievelijk 0,33%.
Omdat de blokstroom niet ideaal is, is de fout kleiner.
Is f b =500 Hz en f 1=50 Hz dan meet de meter de harmonischen
met amplitude I k/I1=0,07 0,05 0,03 en ca 10 harmonischen
met amplitude van 0,01 niet mee, dus is de fout
\.1 2 2 2 2" .
v1+0,07 +0,05 +0,03 +10.0,01 -1=0,45%.

Is f b =1000 Hz en f 1=50 Hz dan is de fout ca V1+10.0,01~-1=
=0,05%. We mogen dus amp~remeters gebruiken met een frequentie
bereik van 500 Hz. De gemaakte fout is dan kleiner dan 0,5%.
Meten van een spanning.
In nominaal bedrijf zijn de harmonische spanningen het grootst
en weI 1,27x de waarde in grafiek 3 en 4.

Stel dat het frequentiebereik van de voltmeter 1000 Hz is en
dat er 5 harmonischen met amplitude Uk/U1=O,04,5 met 0,03
en 10 met 0,02 dan is de fout
vM+5.0,04Z+5.0,03Z+10.0,022' -1=0,8%. Dat is voldoende nauw
keurig. Een frequentiebereik lager dan 1000 Hz geeft een veel
grotere fout.



9d. De effectieve harmonische stroom.

Uit de spectra van 9a is berekend
2 « 2 <' 2 I

(IllI 1) ~< Ik/I1) +~(I30o/I1) • /" 2-

Deze waarden staan in tabel 1, I1/Itot~ VI .,.. ~h,)
In de grafieken 1 tim 3 zijn(Ih/I1)2en I1/Itot uitgezet als
functie van de belasting, statorstroom en grondfrequentie.
Uit grafiek 2 voIgt:
(Ih/I1)2 neemt af bij toenemende f 1 • Dit komt omdat de commu
tatietijd practisch onafhankelijk is van de grondfrequentie
f 1 • De blokstroom wordt bij hogere f 1 dus steeds minder ideaal.
(Ih/I1)2 neemt af bij toenemende statorstroom, belasting. In
nullast is deze zelfs groter dan de theoretische waarde van de
ideale blokstroom van 9,66%. Een goede verklaring hiervoor is
moeilijk te geven omdat de afzonderlijke harmonischen zeer
grillig verlopen met de belasting, vooral de harmonischen van
lage orde, die hoofdzakelijk de grootte van (Ih/I1)2 bepalen.
Wanneer Lrzou afnemen door verzadiging bij grotere belasting
(wat niet het geval is, zie proef 3b) dan neemt(Ih/I1)2 toe,
omdat de commutatietijd korter wordt.
In generatorbedrijf is(IhII1)2 groter dan in motorbedrijf bij
dezelfde statorstroom, vooral bij hoge f 1 • Dit komt omdat de
commutatietijd korter wordt in generatorbedrijf, dus de blok
stromen idealer. Dit effect is groter bij hogere f 1 omdat dan
de periodetijd van de grondharmonische korter is t.o.v. de
commutatietijd en de practisch sinusvormige geinduceerde sta
torspanning meer verandert tijdens de commutatietijd.

In tabel 2 zijn de waarden(Ik/I1)2 uitgesplitst. Bij fa~9,7

en 19,3 Hz is de gemiddelde waarde berekend van(Ik/I1)
in motor-en generatorbedrijf 15, 20, 23 A en bij de andere
frequenties is uitgesplitst in het gemiddelde bij generator

en motorbedrijf. Is de statorstroom Is~15 A dan gaan de har
monischen grilliger verlopen. De harmonische verliezen die
dan optreden, zijn relatief groot t.o.v. de grondharmonische
verliezen maar absoluut niet groot, zodat ze niet gevaarlijk
voor de machine zijn en dus niet nauwkeurig bepaald hoeven te
worden.



Uit tabel 2 voIgt:

de waarde (I52+I72)/I12 is ca. 6% bij aIle f 1 , wat overeen
komt met de waarde van de ideale blokstroom. In proef 9b bleek
dat I 5/I1 en I

7
/I1 sterk afhankelijk zijn van f 1 en Is en

grillig verlopen. De effectieve waarde van de 2 harmonische
stromen samen verandert dus weinig •
(I112+I132)/I12 daalt continu van 1,4% bij f 1=10 Hz naar 0,5%
bij f 1=50 Hz. De afzonderlijke harmonischen verlopen grillig.
De som van aIle harmonischen met orde k~17 daalt sterk van

1,6% bij f 1=10 Hz naar 0,1% bij f1=50 Hz.
De harmonische stromen t.g.v. de 300 Hz component in de tussen
kringspanning zijn bij 15 A het grootst, maar maximaal slechts
0,3% bij f 1=9,7 Hz.
De som van aIle harmonische stromen is 9,2% a 6,8%. In deze
som zit de gemiddelde I23no/I12, die kleiner is dan de
2 2 v

I 300/I1 bij 15 A.
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ge. De effectieve harmonische suanning.

In proef 9a is de verhouding Uk/U1 bepaald bij verschillende
U1 en f 1 • We willen de verhouding Uk/U1 bepalen bij nominale
grondharmonische spanning U1=U1n • Omdat de Simovert de grond
harmonische spanning niet constant houdt op de nominale waarde
moeten we Uk/U1n berekenen door de gevonden Uk/U1 in proef 9a
te vermenigvuldigen met U1/U1n • We stellen dat U1=U1n in nul
last(10 A) en berekenen U1/U1n bij belasting (I) uit

lA., (1:) _ U,CZ) = 2tc/r.,z, (/~1t}

Li,,,(r) - (",I, (,M) %.Iclx,%, (X)
De berekening gaat als voIgt:

%ok. ~k/UI
in tabel 1 en 2 zijn de waarden - berekend.z;- - k • ~IV'X,

Uk/U1 en I k/I1 zijn gevonden in proef 9a.
In deze tabellen staan boven de verticale streep de waarden,

die berekend zijn met I k/I1 > 5%.
In tabel 3 is ~~, berekend met 11= Ie.~· i~" ui t 9d.
De gemiddelde waarde bij 19,3 39,3 en 47,2 Hz is bepaald.
~~,is sterk afhankelijk van de stroom. Dit komt omdat de

Simovert de grondharmonische spanning U1 niet goed constant

houdt. ~~~~~~.~,Uit p~oef 3 voIgt dat Zk'VXr(f=f1) practisch
niet afhankelijk is van de stroomsterkte en de frequentie.
Uit het verloop van ~~,iS te bepalen hoe de Simovert bijre
gelt omdat ~,ex}:: ~te/;z, (1·"An vergelijking met de spanning bij
10 A. U,(IGlR) Zk/%,2, ,z) . 1

Uit de opgemeten spectra van proef 9a voIgt ~l~)voor een
bepaalde stroom I. We willen deze waarde omrekenen naar de
grondharmonische spanning die eigenlijk constant moet blijven.

Nu is U1(I=10 A) ~U1n(bij 47,2 Hz 0,6% fout) dus
Uh )1._ (tAl (x])~ ( ~ t

~ (u,,, - lA, (IDIf) . ~ 1.1, F ,Q,
--,:=__ j,oC.i~ sp·c:.~,.. -" ,. ....--,-- --e:::..- '" a. l: AI. ~ L 3 b l '"L- be ...c.lc.e"Jc 1N_r-Jc i" ,J. ~ ~ r-tj VA.1n CCII. ~

Zie tabel 4: de bovenste twee rijen zijn direct berekend uit
de spectra van proef 9a. Deze waarden zijn te klein omdat de
spectra afgebroken zijn bij een waarde Uk/U1=1 a 8% en er
dus nog meer harmonischen volgen. ~e maken een schatting van
(Uh/U1)~ met de termen die nog zouden volgen, zodat rij 3
ontstaat. In deze rij zijn de nullastwaarden in de nullast
proef 8a bepaald. In rij 4 is met de omrekenfactor (U1/u1n)2
de totale harmonische spanning (Uh/U1)2 bij nominale spanning
U1=U1n berekend.
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9f. Foutenberekening.

Fouten in het bepalen van de spectra kunnen ontstaan door:
de spectrum-analysator HP 3580 A. De amplitudefout is
3% voor 20 Hz-20 ~~z en 5% voor 5 Hz-50 kHz. De frequentie
fout is niet belangrijk, omdat de harmonischen een bekende
frequentie hebben van k.f1 en m.300+kf1.
de stroom-en spanningstrafo. De grootte van de overzetverhou

ding is niet belangrijk voor het bepalen van I k/I1 en Uk/U1 ,
als deze maar niet afha~~elijk is van de frequentie. De band
breedte is ruim voldoende, zodat de verhoudingen I k/I1 en
Uk/U1 nauwkeurig zijn.
de meting van de totale stroom met de Erich-Marek meter.
Deze geeft 0,5% fout van de volle uitslag van 0 a 10 kHz.
fluctuaties Simovert:

frequentie is vrijwel constant. Een teller wordt aangesloten
op print A 45 en krijgt 6.f1Pulsen per seconde. De afgele
zen waarde is binnen 1% constant. De relatieve afstand van
bijvoorbeeld de 53e en 55e harmonische is 4%, dus deze
fluctuatie van 1% is toegestaan.
amplitude van stroom-en spanning varieeren max.2%. Dit kan
een relatieve fout veroorzaken tussen 2 harmonischen van 4%.

-. fluctuaties door machine. De rotorpositie t.o.v. het draaiveld
veroorzaakt varierende spreidings-en magnetiseringsreactanties
X~en Xm• Wanneer de fluctuaties langzaam zijn, dus wanneer de
machine in nullast draait, veroorzaakt dit de grootste fouten.
Wanneer de spectrum-analyser een sample-snelheid heeft van
1 Hz per seconde en de bandbreedte is 3 Hz dan moet de periode
tijd van de fluctuaties kleiner dan 3 seconde zijn. De periode
tijd is veel langer:

periodetijd T(sec) 32 24 12,5 9,2 8 6,6
grondfrequentie f 1 (Hz) 6 10 20 30 40 50
In de nullastproef is daarom de machine belast met de gelijk
stroommachine, zonder dat deze bekrachtigd is. Dit verlaagd
de periodetijd ca een factor 2. Vooral de grondharmonische is
afhankelijk van de rotorpositie, omdat Xm relatief meer ver
andert dan Xr . In tabel 1 van proef ge is Zk/Z1 gemiddeld bij
~~n bepaalde grondfrequentie 6,64 a 7,20%.
Verder blijkt dat 3/4 van de berekende Zk/Z1 gelijk is aan
6,9 ± 0,7 dus binnen 10% nauwkeurig.
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Uit tabel 2 van proef ge blijkt dat Zk/Z1 ca 2% afwijkt, wan

neer I k/I1 en Uk/U1 > 5%(boven streep) behalve bij 47,2 Hz
motorbedrijf, omdat daar tijdens het opnemen van het spectrum
de statorstroom is veranderd.

Conclusie:

de afzonderlijke harmonischen I k/I1 en Uk/U1 zlJn binnen enkele
procenten nauwkeurig, wanneer ze niet te klein zijn. De har
monischen met kleine amplituden zijn niet belangrijk, omdat
ze kleine verliezen veroorzaken.
(Ih/I1 )2 en (Uh/u1 )2 zijn nauwkeurig berekend, omdat de af

wijking van de afzonderlijke harmonischen, dan weer te groot
en dan weer te klein is.
de berekening van (Uh/U1)2 omgerekend naar de nominale span

ning in proef ge is onnauwkeuriger dan de berekening van
(Ih/I1 )2 omdat de omrekenfactor onnauwkeurig is.
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De invertor.

..

a. 1----11~~--t

Het draaiveld in de inductiemachine ontstaat doordat de stator
stroombelegging na iedere commutatie 600 electrisch verder draait.
De gelijkstroom I d van een gel~kstroomtussenkringloopt steeds
door 2 fasen van de machine, behalve tijdens de relatief korte
commutatiSijd t k want dan loopt in een fase I d , in de andere
neemt de stroom af van I d naar 0 en in de derde neemt de stroom
toe van 0 naar I d •
De machinestromen zijn blokvormig en de spanningen practisch si
nusvormig met daarop commutatiespanningspieken.
Het hoofdveld van de machine loopt niet zo sprongsgewijs als de
statorstroombelegging maar met een bijna gelijkmatige snelheid
en een bijna constante amplitude omdat de electrische tijdcon
stante van de rotor groot is. Daardoor worden in de stator span

ningen geinduceerd die practisch sinusvormig zijn URi,Usi,en UTi.

Alleen de spreidingsvelden volgen de sprongvormige stromen~

Omdat de thyristor in een tak steeds.....~~",....----,----..,
de doving verooraaakt van de Id LJ
thyristor in een daarvoor ge-
leidende tak spreekt men van
Phasenfolgeloschung.
Stel dat de gelijkstroom I d
constant is en dat deze loopt
door T1 ,D1 ,R-fase,
T-fase, D6 ,T6 • We willen de
fasestroom laten commuteren
van de fase R naar S. Voor
een goede commutatie moet de
stroom I d tijdens de commu
tatie niet te veel veranderen.
Daarom is een kleine sprei
dingszelfinductie Lrvan de
machine gunstig, omdat dan Ld
klein kan zijn.
De commutatie begint op t=t1 me~het ontsteken van T2 • Bij een
inductiemachine is de fasestroom altijd naijlend op de fase
spanning dus O<f~1800. Dit geldt voor de grondharmonische groot
heden. Uit figuur 2 volgt dat T2 niet de stroom I d over kan ne-
men van T1 omdat Uab=URs < 0 wanneer de condensatoren-weg-
gelaten worden of verkeerd geladen zijn.
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Door een condensator te plaatsen

en deze op te laden tot een span

ning Uc1=Uab~o is het weI mo
gelijk dat 1.i de stroom I d
overneemt. De capaciteit waar
mee we te maken hebben tussen
de punten a en b is 3/2.c, als
c de capaciteit van een conden
sator is. In de Simovert is

c=3~F•
De dioden tussen de condensa
torklemmen en de machineklem-
men ontkoppelen de condensa
toren-van de machineklemmen,
zodra de machineklemmen een
lagere spanning voeren dan de
condensatorklemmen en zorgen
dus voor een zo groot mogelijke
spanning op de condensatoren.

Heeft de invertor uitgestaan dan moeten de condensatoren met een

hulpinrichting geladen worden. Na een commutatie laden de conden
sator om en hoeft de hulpinrichting.niet meer in actie te komen.
Na een electrische periode dus 6 commutaties zijn de ladingen
van de condensatoren hetzelfde.

De hulpinrichting laadt de condensatoren 01 '03'05 en 06 op
tot een bepaalde spanning(zie figuur 1) en 02 en 04 worden niet
opgeladen. Stel dat T1 en T6 de stroom I d geleiden en dat

IR=Id en I T= -Id . Met de condensatorspanningen van figuur 1 is
het mogelijk thyristor 2 of 3 te ontsteken zodat T1 ••• 6 dooft
en om thyristor 4 of 5 te ontsteken zodat T6 dooft.
Draait de machine rechtsom bij de ontstekingsvolgorde van de
thyristoren 2,4,3,5,1,6 dan draait de machine linksom bij de

ontstekingsvolgorde 5,3,4,2,6,1.
De machine kan direct van draairichting veranderen zonder dat
de invertor uitgeschakeld hoeft te worden. Op de Simovert is
deze automatische draairichting-omkering aangebracht.
Bij de laagste frequentie van 5 Hz wordt~e ontstekingsvolgorde
van de thyristoren veranderd:

2,4,3,5,1,6, 5,3,4,2,6,1,5, .
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Commutatie van de stroom van fase R naar S.

t <t1

t= t 1
t 1<t <.t2

I d loopt door 11,D1 ,R-fase,T-fase,D6 ,T6
-r2 wordt ontstoken.
thyristorcommutatie. Omdat Uc1 > 0 nemmt T2 de stroom
I d over van T1 • In serie met de thyristoren zijn kleine
zelfinducties geschakeld(niet in figuur 1 getekend) om
de di/dt door de thyristoren te beperken.
De tijd(t2-t1 ) is relatief zeer kort. De condensatoren

worden iets omgeladen. De thyristorspanning U~1 z Uc1

blijft negatief tot een tijdstip in het interval
t 2 < t < t 3 zodat T1 een tijd krijgt groter dan zijn
hetsteltijd om een spanning UT1 ::> 0 te kunnerlplokkeren.

I T2=Id I T1 =O.
omladen van de condensatoren C1 ,C2 en C3 •
De tijd t v=t3-t1 wordt de verhagingstijd genoemd. -
De stroom I d splitst zich in 2/3 I d door C1 en in
1/3 I d door C2 en C3 • I d loopt dus door T2 , de capa-
citeit 3/2-C,D1 ,R-fase,T-fase,D6,T6 • Zie figuur 3.
Voor de lading van de capaciteit 3/2 C geldt nu:

Q=Id .(t3-t2 )=3/2 •C~(AU)=3/2 C(2 Id~i~ + 2 ugsin ~ )
dus t 3-t2= \J'3Lcr-C+3Ugsin JpJId •

t =~ 3LcrC ia ..
t b = 3Ug.. sin f'JId
tv=ta+tb vertragingstijd
tk=(7T/2).~3Lcr-c' commutatietijd
t d tijd waarin lr1kan herstellen
t 2-t1 thyristorcommutatietijd

r/(;.3
-r --

ItI.rlff? -
D
I

S;N '1 -1--
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Uc1 =URs i = -Ug sin r. Zie figuur 4.
~is de fasehoek tussen de grondharmonische fase -stroom
en spanning.
diodencommutatie. Tijdens de commutatietijd t k =t4-t3
commuteren de fasestromen, I~1=IR ~2=Is. De stroom
I d loopt door lr2 , verdeelt zich in een afnemende stroom

IR=Id naar 0 door 3/2'C,D1 ,R-fase en in een toene-
mende stroom Is=O naar I d door D2 ,S-fase. De tijd t k is
afhankelijk van de capaciteit 3/2'C en de inductie 2L~ •
Zie figuur 5. Er geldt:

'Id=IR+Is=constant f: TR(t3)=ld I R(t4)=0
Uc (t)=Uc (t3)-tz!3C)-J I R dt <.0 neemt af met t

UL(t)=ULrR-ULrS=-2£r.d!R/dt>0 neemt toe met t.
De ohmse spanningsverliezen zijn ve~vaarloosd, dus voor
de m4Cl! is:

h/3~l.J IRdt-2L,diR/dt+uc(t3)_U . -0 IT U t" "if ~ R ~. hanneer RS1" - ~'-~ Sl _~

deus de commutatietijd constant blijft, is:

~/3q;!IRdt+2LrdiR/dt~0 I R(t3)=Id dus
lR=Idcos ~kC Wk=1/~3LrC~ In de volgende paragraaf
zullen we zien wat er gebeurt als URsi niet constant
blijft.
de commutatie is beeindigd. IR=O.
De commutatietijd is tK=TK/4=2rr/lf.LLk~/1V3L,.C.'
I d loopt door T2 ,D2 ,fase S,fase T,D6 , T 6.
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De commutatietijd t K bij motor-en generatorbedrijf.

Omdat een exacte berekening een lastige differentiaal vergelij
king geeft, redeneren we a la natte vinger. In absolute waarden

~
t tJRSi,
;

'-1
/}, {t~

NULLAST

IR Is

Is

gelden voor de spanningen c

IURsil+12L~diR/dtl=juc(t3)[+I~/3~JiRdtl dus

IURsil-IUc(t3)/ =/C2/3C)[idt/-12Lerdi/dtj. In figuur 6 ZlJn de absolute
waarden van de spanningen op t=t getekend. ~anneer de commuta
tietijd t K=t4-t

3
zeer kort duurt, verandert

URSi - Uc(t3) practisch niet tijdens die tijd(=O op t 3).
In nullast is dat ook het geval wanneer t K lang is omdat URSi
op zijn maximum zit en Uc (t3) een constante is.

nO/OR

J/<:;.6

Dan is voor t3~t~t4 lR=Idcos w~c diR/dt=-~dsin w~.~

dus i R:> 0 - IfiRdt J neemt toe met de tijd en I diR/dtr neemt
continu toe ~ 12LerdiR/dt I neemt toe met de tijd.
Wanneer IURSi l-/Uc (t3)lniet constant is, is het toch waarschijn

lijk dat I fiRdt I en 1 2L er- diR/dt I toenemen met de tijd.
Uit de opgemeten spanningen(figuur )blijkt datI2L,di/dt I
altijd toeneemt.
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In motorbedrijf neemt (URsi [-IUc (t3)/toe met de tijd tijdens de

commutatie, dus neemtl ~/3~Jidtl-12Lrdi/dtl toe i.p.v. practisch
constant te blijven tijdens nnllastbedrijf.
Het is waarschijnlijk dat in motorbedrijf , ~/3c)jiRdt I meer en
}2LrdiR/dt/ minder toenemen in de tijd dan in nullast. Omdat i R
in grootte ongeveer hetzelfde verloop heeft in motor-en nullast
bedrijf moet de commutatietijd t K langer zijn in motorbedrijf
dan in nullastbedrijf. In generatorbedrijf geldt dezelfde rede
nering maar nu is t K korter dan in nullastbedrijf. Het gevolg is
dat in generato~bedrijf de stromen idealer blokvormig zijn dan
in motorbedrijf bij dezelfde grondfrequentie en belastingsstroom.
De hogere harmonischen in stroom en spanning zijn dus groter in
generatorbedrijf. URSi verandert relatief veel tijdens de commu
tatietijd wanneer de grondfrequentie hoog is, dus de periodetijd
klein is. Daarom is bij hogere grondfrequentie het verschil in
harmonischen in generator en motorbedrijf groter. De omla~dtijd

t 3-t2 is in motorbedrijf langer dan in generatorbedrijf bij de
zelfde sin'f, maar dat is niet van belang. In nullastbedrijf
duurt het omladen het langst.

Spanningsverloop over thyristoren, dioden en condensatoren.

In figuur 7 is het spanningsverloopgetekend wanneer de machine

in motorbedrijf is met f'=45° cos 5" =0,71.
De condensatorspanning is maximaal 380~+2,UK max met

UK max Z 2.Id max .~Lr/3C: De condensatoren in de Simovert
kunnen maximaal 1200 V hebben dus mag UK max.=330 V zijn.
In generato~bedrijf is de commutatiespanningspiek UK groter dan

2 Id.~Lr/3c. Uit metingen blijkt dat bij 50 Hz de commutatietijd
ca 20% korter is danQr/2)~3LrC\dus is de spanningspiek ca 20%

groter dan 2 Id.~L~/3c~ De thyristorspanning is:
Ui1 = 0 als thyristor 1-geleidt

Uc1 als T2 geleidt
Uc3 als - T3 geleidt

De maximale spanning over de thyristoren is dus gelijk aan de
maximale condensatorspanning.
De diodespanning is: UD1 = 0 als D1 geleidt

Uc1 -URS als D2 geleidt
Uc2-UsT als D3 geleidt

Wanneer de fasehoek ~(hoek tussen de grondharmonische fase-
spanning en stroom) groter is zoals in generatorbedrijf
(90 < 1'<1800

) wordt Un groter.
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De spanningspiek wordt ook groter bij grotere belasting. Daarom
mag de Simovert maar tot 40% van het nominale generatorvermogen
belast worden. Hogere belasting is toegestaan wanneer in de
Simovert de ventilatielucht stofvrij gehouden wordt m.b.v. lucht
filters, dus wanneer het isolatieniveau niet terugloopt door stof.

Aansluiten van een willekeurige machine op de invertor.

We moeten aan 2 voorwaarden voldoen:

1. (tv+tk)ma~<t Tmin • De totale vertragingstijd plus commuta
tietijd moet kleiner zijn dan de halve periodetijd van de
grondharmonische spanning en stroom, anders gaan 2 takken
in de invertor in serie geleiden. Dus:

3. UgmaxC/Idmin +( 1+1'/2) V3LrC I <4/2fmax • Aan deze voorwaar
de is in aIle bedrijfstoestanden voldaan wanneer in nullast
bij de hoogste frequentie aan deze voorwaarde is voldaan.

2. Id.~Lr/3C~Ukmax. De commutatiespanningspiek mag niet te groot
zijn.

Bij ideale blokstroom is Id=J3/2~Itot=~3/2:rr/3.I1=1Yi6.I1=1,28I1
met I d tussenkringgelijkstroom, I tot totale effectieve stator
fasestroom, I~ grondharmonische effectieve fasestroom.

Vullen we in Ugmax=380~=540V, f max=50 Hz,C=3~F, I d=1,28.I1 ,
Ukmax=250 V dan zijn de voorwaarden:

21. L r < 0,153 - 2,64/I1 .mln.
22. Lcr < 3,77/I1 max.

Stel dat voor aIle machines geldt: de nominale fasestroom is

In' de nullaststroom is 0,45.In, de aanloopstroom is 6 In' dan
is I1max=In I 1min=0,45 In en Lr =220/In .1/314.1/6=0,12/In •
Invullen in de voorwaarden geeft:

~ In >8,8A 2. InC: 31A.

De nominale machinevermogens zijn dan ca 4,5 kW en ca 18 kW.

Conclusie:

.1.:. Wanneer we een machine met een kleiner nominaal vermogen dan
ca 4,5 kW aansluiten op de SiIDovert duurt de commutatie te
lang wanneer deze machine in nullast draait bij de hoogste
frequentie van 50 Hz. Een kleinere machine kan ook weI aange
sloten worden wanneer deze belast wordt en/of bij een ~agere

grondfrequentie dan 50 Hz werkt.
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2. De Simovert kan maximaa1 28 A fasestroom 1everen en schake1t

bij hogere stroom af, dus wanneer we een machine tot zijn
nomina1e vermogen be1asten, wordt de commutatiespanningspiek
nooit te groot, hoe groot het nomina1e vermogen van de ma
chine ook is. Wanneer we een machine met een nominaa1 vermogen
k1einer dan ca 18 kW aans1uiten en overbe1asten, kan Uk we1
te groot worden.
Bij aan10pen van de machine naar een ingeste1de grondfrequen
tie is de stroom groter dan nominaa1, dus dit kan prob1emen
geven. Deze grotere aan1oopstroom is in te ste11en.

Het gunstigste voor de machine is een zo lang moge1ijke commu

tatietijd, dus zo klein moge1ijke hogere harmonischen in de
stroom en een zo klein moge1ijke spanningspiek dus zo klein
moge1ijke harmonischen in de spanning. Dus moet L~xC zo groot
moge1ijk en L~/C zo klein moge1ijk zijn. Bij een gegeven sprei
dingsze1finductie Lrvan de machine kunnen we dus een zo-groot
moge1ijke C vinden van de invertor.

Ver100p van de machinespanningen en stromen.

De fasestromen van de machine, die in ster is geschake1d, ZlJn
gedurende een bepaa1de tijd + I d ef - I d en hebben f1anken van
de vorm + of - Id.cos"kt. Zie figuur 7. De fasespanning is
U=Ui+L~.di/dt. Op het einde van de commutatie(t=t4 ) is L~di/dt=

.:t wkId= .:t Id·VL~/3C.
De commutatiespanningspiek Uk=Id.~~/3C'komt op 2 machinek1em
men bijv. bij de R-S commutatie,UR=URi-Uk en US=USi+Uk •

De gekoppe1de spanning is dan URS=UR-US=URi-USi-2,Uk=URSi-2.Uk.
Ui betekent de spanning die geinduceerd wordt door het grond
harmonische draaive1d. Deze is practisch sinusvormig.
Er ontstaan dus per periode van de grondharmonische op een fase
spanning 4 pieken met amplitude Uk en op een gekoppe1de span
ning 2 pieken met amplitude 2.Uk en 4 pieken met amplitude Uk.
Aan de sleepringankermachine is de statorstroom, rotorstroom,
fasespanning en gekoppe1de spanning van de stator opgemeten bij
verschi11ende bedrijfstoestanden van de machine: generator 20 A,
nu11as~ 10 A, motor 20 A. De aangegeven stroom is de tota1e ef
fectieve fasestroom. Zie figuur 8 tim 12. Uit proef 36 vo1gt dat
bij 50 Hz X~1,55A dus de spreidingsze1finductie van de ~leep

ringankermachine is per fase L~=5 mHo
De capaciteit van een commutatiecondensator in de Simovert is
C=33pF •
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Wanneer URSi constant is tijdens de commutatie is de commutatie-

tijd tk~/2)~3~C=1,11 ms en de commutatiespanningspiek

Uk=Id~Lr73~7,10.Id. Omdat Id=~3/2.Itot=1,22.Itot met I tot de
totale effectieve fasestroom en Idde tussenkringstroom is
Uk=8,66.Itot ' dus Uk=87 V als 1=10 A en 173 V als 1=20 A.
Uit figuur 8 voIgt dat t k=1,14 ms(gemiddelde waarde van de stDg
tDd en de daaltUd van aIle blokken) in nullast. Dit komt goed
overeen met t k=1,14 ms omdat in nullastbedrijf URSi inderdaad
practisch constant blijft tijdens de commutatietijd. Uit figuur
10 voIgt dat bij de grondfrequentie van 49 Hz t~1 ms in genera
torbedrijf en t~1,4 ms in motorbedrijf.
Deze commutatietijden zijn ongelijk aan 1,14 ms omdat URSi ver
andert tijdens de commutatietijd. Zie figuur 6. Bij lagere
grondfrequentie is t k minder verschillend van 1,14 ms.

Uit figuur 11 en 12 bepalen we nu Uk en 2 Uk. AIle plaatjes
hebben een andere schaal V/cm omdat de calibratie steedsver
andert moest worden om mooie plaatjes te krijgen. De bepaling
van Uk is niet zo nauwkeurig, ook omdat de grondharmonische
spanning bij motorbedrijf 20 A ca 5% kleiner is dan bij nullast
10 A en ca 5% groter bij generatorbedrijf 20 A dan bij nullast
10 A.

De spanningspiek Uk is in generatorbedrijf bij 49 Hz ca 20%
groter dan wanneer Ui constant zou blijven tijdens de commuta
tie en in motorbedrijf ca 20% kleiner. De commutatietijd t k is
in generatorbedrijf ca 20% korter en in motorbedrijf ca 20%
langer dan wanneer Ui constant zou blijven tijdens de commutatie.

In figuur 9 is te zien dat de verhouding fstator/frotor groot
is wanneer de grondfrequentie hoog is. Verder is in aIle fi
guren te zien dat de 300 Hz-component practisch geen verliezen
veroorzaakt in de machine.
De vertragingstijd bij 50 Hz in nullast is maximaal en is dan
t -3" / .r;:---;:;r ,.~IJD {r -33.10-' . ( - 3 -6 i ( ) - 3v- Ug.C I d+3'i LrC= ID.l,U +V3.5.10 .33.10 = 4,4+0,7 .10 =
5,1 ms. De totale tijd t v+tk=6,2 ms is kleiner dan 1~.50~10 ms.
De sleepringankermachine voldoet dus aan de voorwaarde van de
commutatietijd+vertragingstDd.
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Figuur 10 stator faseetromen
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Figuur 12 Stator gekoppelde aspan:n:1ngen
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